
                                                                                              สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดอืน  มกราคม 2562 แบบ สขร.1

ล าดบั งานที่จดัซ้ือจดัจ้าง วงเงินที่ ราคา รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคดัเลอืกผล เหตุผลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของ

จะจดัซื้อ กลาง และราคาที่เสนอ และราคาตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

จดัจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง
1 จา้งเหมา FR 8,000           8,000       นายทองแดง  เสือแกว้ นายทองแดง  เสือแกว้ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น สญัญาจา้ง 37/2562

2 จา้งเหมา FR 8,000           8,000       นายสนธยา  หอมวนั นายสนธยา  หอมวนั ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น สญัญาจา้ง 38/2562

3 จา้งเหมา FR 8,000           8,000       นายประดิษฐ  พะรัมย์ นายประดิษฐ  พะรัมย์ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น สญัญาจา้ง 39/2562

4 จา้งเหมา FR 8,000           8,000       นายสามารถ  โสดาพฒัน์ นายสามารถ  โสดาพฒัน์ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น สญัญาจา้ง 40/2562

5 จา้งปฏิบติังานดา้นงานป้องกนับรรเทาสาธารณภยั 8,500           8,500       นายศกัรินทร์  แทนนคร นายศกัรินทร์  แทนนคร ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น สญัญาจา้ง 41/2562

6 จา้งปฏิบติังานดา้นงานป้องกนับรรเทาสาธารณภยั 8,500           8,500       นายยงยทุธ   พรหมวงษา นายยงยทุธ   พรหมวงษา ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น สญัญาจา้ง 42/2562

7 จา้งเหมาท าความสะอาดศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 8,000           8,000       นางสาวศิริธร  อกัษร นางสาวศิริธร  อกัษร ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น สญัญาจา้ง 43/2562

8 จา้งเหมาท าความสะอาดศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 8,000           8,000       นางสาวกมลชนก  ฤทธิคง นางสาวกมลชนก  ฤทธิคง ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น สญัญาจา้ง  44/2562

9 จา้งเหมาท าความสะอาดอาคารส านกังาน 8,000           8,000       นางพิมพร  พาจนัทร์ นางพิมพร  พาจนัทร์ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น สญัญาจา้ง  45/2562

10 จา้งเหมาท าความสะอาดอาคารส านกังาน 8,000           8,000       นางสาวสุพิน  ผาทอง นางสาวสุพิน  ผาทอง ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น สญัญาจา้ง 46/2562

11 จา้งท าป้ายประชาสมัพนัธ์ 900              900          นายประสิทธ์ิ  มิลินโชติพงษ์ นายประสิทธ์ิ  มิลินโชติพงษ์ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 47/2562

12 จา้งท าป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการขยะ 1,632           1,632       นายประสิทธ์ิ  มิลินโชติพงษ์ นายประสิทธ์ิ  มิลินโชติพงษ์ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 48/2562

13 จา้งรถรณรงคโ์ครงการขยะ 650              650          นางสาวส าลี  มัง่มี นางสาวส าลี  มัง่มี ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 49/2562

14 น ้ามนัรถฉุกเฉิน 3,000         3,000     สหกรณ์การเกษตรหนองก่ี สหกรณ์การเกษตรหนองก่ี ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น สญัญาซ้ือขาย 02/2562

15 น ้ามนัรถน ้าอเนกประสงค์ 2,000         2,000     สหกรณ์การเกษตรหนองก่ี สหกรณ์การเกษตรหนองก่ี ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น สญัญาซ้ือขาย 03/2562

16 น ้ามนัรถโรงเรียน 5,000         5,000     สหกรณ์การเกษตรหนองก่ี สหกรณ์การเกษตรหนองก่ี ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น สญัญาซ้ือขาย 01/2562

17 คา่เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร กองคลงั 1,500           1,500       ร้านเชน กอ๊ปป้ีเซลล์ ร้านเชน กอ๊ปป้ีเซลล์ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ใบสัง่ซ้ือ/สัง่จา้ง 08/2562

18 คา่เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร กองการศึกษา 1,500           1,500       ร้านเชน กอ๊ปป้ีเซลล์ ร้านเชน กอ๊ปป้ีเซลล์ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ใบสัง่ซ้ือ/สัง่จา้ง 07/2562

19 คา่เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ส านกัปลดั 2,500           2,500       ร้านเชน กอ๊ปป้ีเซลล์ ร้านเชน กอ๊ปป้ีเซลล์ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ใบสัง่ซ้ือ/สัง่จา้ง 05/2562

20 คา่เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร กองช่าง 1,000           1,000       ร้านเชน กอ๊ปป้ีเซลล์ ร้านเชน กอ๊ปป้ีเซลล์ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ใบสัง่ซ้ือ/สัง่จา้ง 06/2562

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง

วนัที่  31  เดอืน มกราคม  พ.ศ 2562



ล าดบั งานที่จดัซ้ือจดัจ้าง วงเงินที่ ราคา รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคดัเลอืกผล เหตุผลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของ

จะจดัซื้อ กลาง และราคาที่เสนอ และราคาตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

จดัจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

19 ซ้ือวสัดุส านกังาน (ส านกัปลดั) 4,962           4,962       หจก.สมพร 2 หจก.สมพร 2 ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงซ้ือ 3/2562

20 ซ้ือวสัดุส านกังาน (กองช่าง) 2,219           2,219       หจก.สมพร 2 หจก.สมพร 2 ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงซ้ือ 4/2562

21 ซ้ือวสัดุส านกังาน (การเกษตร) 1,950           1,950       หจก.สมพร 2 หจก.สมพร 2 ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงซ้ือ 5/2562

22 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (สวสัดิการ) 2,560           2,560       หจก.สมพร 2 หจก.สมพร 2 ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงซ้ือ 6/2562

23 ซ้ือวสัดุส านกังาน (ศึกษา) 4,500           4,500       หจก.สมพร 2 หจก.สมพร 2 ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงซ้ือ 7/2562

24 ซ้ือวสัดุส านกังาน (กองคลงั) 4,980           4,980       หจก.สมพร 2 หจก.สมพร 2 ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงซ้ือ 8/2562

25 ซ้ือวสัดุส านกังาน (สาธารณสุข) 2,640           2,640       หจก.สมพร 2 หจก.สมพร 2 ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงซ้ือ 9/2562

26 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กองคลงั) 4,220           4,220       หจก.สมพร 2 หจก.สมพร 2 ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงซ้ือ 10/2562

27 ซ้ือวสัดุส านกังาน 9,460           9,460       หจก.สมพร 2 หจก.สมพร 2 ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ขอ้ตกลงจา้ง 4/2562


