
                                                                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม 2562 แบบ สขร.1

ล าดบั งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ ราคา รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคดัเลือกผล เหตุผลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของ

จะจัดซ้ือ กลาง และราคาที่เสนอ และราคาตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

จัดจ้าง ในการซ้ือหรือจ้าง
1 จา้งเหมา FR 8,000           8,000       นายทองแดง  เสือแกว้ นายทองแดง  เสือแกว้ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 1/2563
2 จา้งเหมา FR 8,000           8,000       นายสนธยา  หอมวนั นายสนธยา  หอมวนั ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 2/2563
3 จา้งเหมา FR 8,000           8,000       นายประสิทธิ  สารนอก นายประสิทธิ  สารนอก ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 3/2563
4 จา้งเหมา FR 8,000           8,000       นายประดิษฐ  พะรัมย์ นายประดิษฐ  พะรัมย์ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 4/2563
5 จา้งเหมา FR 8,000           8,000       นายสามารถ  โสดาพฒัน์ นายสามารถ  โสดาพฒัน์ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 5/2563
6 จา้งเหมา FR 8,000           8,000       นายสุชาติ   บาลี นายสุชาติ   บาลี ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 6/2563
7 จา้งปฏิบติังานดา้นงานป้องกนับรรเทาสาธารณภยั 8,500           8,500       นายศกัรินทร์  แทนนคร นายศกัรินทร์  แทนนคร ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 7/2563
8 จา้งปฏิบติังานดา้นงานป้องกนับรรเทาสาธารณภยั 8,500           8,500       นายยงยทุธ   พรหมวงษา นายยงยทุธ   พรหมวงษา ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 8/2563
9 จา้งเหมาท าความสะอาดศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 8,000           8,000       นางสาวศิริธร  อกัษร นางสาวศิริธร  อกัษร ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 9/2563

10 จา้งเหมาท าความสะอาดศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 8,000           8,000       นางสาวรุ่งเรือง ประสนัแพงศรี นางสาวกมลชนก  ฤทธิคง ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 10/2563

11 จา้งท าความสะอาดศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 8,000           8,000       นางพิมพร  พาจนัทร์ นางพิมพร  พาจนัทร์ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 11/2563

12 จา้งคนงานทัว่ไปปฏิบติังานช่วยนกัวิชาการคลงั 8,000           8,000       นางปรวรรณ ปักอินทรีย์ นางปรวรรณ ปักอินทรีย์ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 12/2563

13 จา้งเหมาผูช่้วยปฏิบติังานดา้นงานส่งเสริมการเกษตร 8,000           8,000       นายก๋องค า  อินทร์เทพ นายก๋องค า  อินทร์เทพ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 13/2563

14 จา้งท าป้ายประชาสมัพนัธ์ 900              900          นายประสิทธ์ิ   มิลินโชติพงษ์ นายประสิทธ์ิ   มิลินโชติพงษ์ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 14/2563

15 ซ้ือถว้ยรางวลัโครงการงานกีฬา 9,780           9,780       ร้าน ภทัรพานิช ร้าน ภทัรพานิช ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ใบสั่งซ้ือ/สั่งจา้ง 1/2563

16 ซ้ืออุปกรณ์กีฬาโครงการงานกีฬา 26,445         26,445     ร้าน ภทัรพานิช ร้าน ภทัรพานิช ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ใบสั่งซ้ือ/สั่งจา้ง 2/2563

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง

วนัที่  31  เดือน ตุลาคม  พ.ศ 2562



ล าดบั งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ ราคา รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคดัเลือกผล เหตุผลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของ

จะจัดซ้ือ กลาง และราคาที่เสนอ และราคาตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

จัดจ้าง ในการซ้ือหรือจ้าง

17 จา้งเหมาเคร่ืองเสียง 8,000           8,000       น.ส ส าลี  มัง่มี น.ส ส าลี  มัง่มี ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ใบสั่งซ้ือ/สั่งจา้ง 4/2563

18 จา้งประเมินความพึงพอใจ 15,000         15,000     ม.ราชภฎับุรีรัมย์ ม.ราชภฎับุรีรัมย์ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ใบสั่งซ้ือ/สั่งจา้ง 5/2563

19 น ้ามนัรถโรงเรียน 70,000         70,000     สหกรณ์การเกษตรหนองก่ี สหกรณ์การเกษตรหนองก่ี ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น สญัญาซ้ือขาย 01/2563

20 น ้ามนัรถฉุกเฉิน 50,000         50,000     สหกรณ์การเกษตรหนองก่ี สหกรณ์การเกษตรหนองก่ี ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น สญัญาซ้ือขาย 02/2563

21 น ้ามนัรถยนตส่์วนกลาง (กค 1419) 50,000         50,000     สหกรณ์การเกษตรหนองก่ี สหกรณ์การเกษตรหนองก่ี ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น สญัญาซ้ือขาย 03/2563

22 น ้ามนัรถยนตส่์วนกลาง (กธ 5672) 50,000         50,000     สหกรณ์การเกษตรหนองก่ี สหกรณ์การเกษตรหนองก่ี ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น สญัญาซ้ือขาย 04/2563

23 น ้ามนัรถน ้าอเนกประสงค์ 80,000         80,000     สหกรณ์การเกษตรหนองก่ี สหกรณ์การเกษตรหนองก่ี ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น สญัญาซ้ือขาย 05/2563

24 คา่เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ส านกัปลดั 30,000          30,000     ร้านเชน กอ๊ปป้ีเซลล์ ร้านเชน กอ๊ปป้ีเซลล์ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ใบสั่งซ้ือ/สั่งจา้ง 01/2563

25 คา่เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร กองการศึกษา 18,000         18,000     ร้านเชน กอ๊ปป้ีเซลล์ ร้านเชน กอ๊ปป้ีเซลล์ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ใบสั่งซ้ือ/สั่งจา้ง 02/2563

26 คา่เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร กองช่าง 18,000         18,000     ร้านเชน กอ๊ปป้ีเซลล์ ร้านเชน กอ๊ปป้ีเซลล์ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ใบสั่งซ้ือ/สั่งจา้ง 03/2563

27 คา่เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร กองคลงั 18,000         18,000     ร้านเชน กอ๊ปป้ีเซลล์ ร้านเชน กอ๊ปป้ีเซลล์ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ใบสั่งซ้ือ/สั่งจา้ง 04/2563

…………………………………………………….

( นางสาวธัญทิพย์   เก้ารัมย์ )

เจ้าหน้าที่พสัดุ

…………………………………………………….

( นางสาวทัศนีย์  บุญเทียน )

หัวหน้าส่วนกองคลงั


