
                                                                                              สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  61 แบบ สขร.1

ล าดบั งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ ราคา รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคดัเลอืกผล เหตุผลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของ

จะจัดซื้อ กลาง และราคาที่เสนอ และราคาตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

จัดจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง
1 จา้งเหมา FR 8,000        8,000       นายทองแดง  เสือแกว้ นายทองแดง  เสือแกว้ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น สญัญาจา้ง 78/2561
2 จา้งเหมา FR 8,000        8,000       นายประดิษฐ  พะรัมย์ นายประดิษฐ  พะรัมย์ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น สญัญาจา้ง 79/2561
3 จา้งเหมา FR 8,000        8,000       นายสามารถ  โสดาพฒัน์ นายสามารถ  โสดาพฒัน์ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น สญัญาจา้ง 80/2561
4 จา้งเหมา FR 8,000        8,000       นายสนธยา  หอมวนั นายสนธยา  หอมวนั ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น สญัญาจา้ง 81/2561
5 จา้งปฏิบติังานดา้นงานป้องกนับรรเทาสาธารณภยั 8,500        8,500       นายศกัรินทร์  แทนนคร นายศกัรินทร์  แทนนคร ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น สญัญาจา้ง 82/2561
6 จา้งปฏิบติังานดา้นงานป้องกนับรรเทาสาธารณภยั 8,500        8,500       นายยงยทุธ   พรหมวงษา นายยงยทุธ   พรหมวงษา ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น สญัญาจา้ง 83/2561
7 จา้งเหมาท าความสะอาดศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 8,000        8,000       นางสาวเกวลี  จิตรสม นางสาวเกวลี  จิตรสม ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น สญัญาจา้ง 82/2561
8 จา้งเหมาท าความสะอาดศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 8,000        8,000       นางสาวศิริธร  อกัษร นางสาวศิริธร  อกัษร ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น สญัญาจา้ง 85/2561
9 จา้งเหมาท าความสะอาดส านกังาน 8,000        8,000       นางพิมพร  พาจนัทร์ นางพิมพร  พาจนัทร์ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น สญัญาจา้ง 86/2561

10 จา้งเหมาท าความสะอาดศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 8,000        8,000       นางสาวกมลชนก  ฤทธิคง นางสาวกมลชนก  ฤทธิคง ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น สญัญาจา้ง 87/2561
11 จา้งท าป้ายไวนิล โครงการ 7 วนัปลอดภยัไร้อุบติัเหตุ (สงกรานต)์ 21,160      21,160     นายประสิทธ์ิ  มิลินโชติพงษ์ นายประสิทธ์ิ  มิลินโชติพงษ์ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 88/2561
12 จา้งท าป้ายไวนิล โครงการประเพณีสงกรานต์ 2,250        2,250       นายประสิทธ์ิ  มิลินโชติพงษ์ นายประสิทธ์ิ  มิลินโชติพงษ์ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 89/2561
13 จา้งเคร่ืองขยายเสียง 3,000        3,000       นายเจษฐา ค  าแกว้ นายเจษฐา ค  าแกว้ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง  90/2561
14 ซ้ือน ้ามนัดีเซล 6,000        6,000       นางทวี   มีเงินลาด นางทวี   มีเงินลาด ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงซ้ือ  17/2561
15 ซ้ือน ้ามนัดีเซล 3,000        3,000       นางทวี   มีเงินลาด นางทวี   มีเงินลาด ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงซ้ือ  18/2561
16 ซ้ือน ้าด่ืม 1,884        1,884       นายส าราญ  ทองภูบาล นายส าราญ  ทองภูบาล ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงซ้ือ  19/2561
17 ซ้ือวสัดุไฟฟ้า 3,030        3,030       หจก.กลิุสรา เพ่ิมพูนทรัพย์ หจก.กลิุสรา เพ่ิมพูนทรัพย์ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงซ้ือ  20/2561
18 ซ้ือวสัดุการเกษตร 2,200        2,200       นายชาญชยั  วิสูงเนิน นายชาญชยั  วิสูงเนิน ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงซ้ือ  21/2561
19 ซ้ือน ้าอบไทย 2,100        2,100       หจก.สมพร 2 หจก.สมพร 2 ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงซ้ือ  22/2561

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง

วนัที่  30  เดือน เมษายน  พ.ศ 2561



ล าดบั งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ ราคา รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคดัเลอืกผล เหตุผลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของ

จะจัดซื้อ กลาง และราคาที่เสนอ และราคาตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

จัดจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

20 น ้ามนัรถฉุกเฉิน 3,000        3,000       สหกรณ์การเกษตรหนองก่ี จ  ากดั สหกรณ์การเกษตรหนองก่ี จ  ากดั ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น สญัญาจา้ง 3/2561

21 น ้ามนัรถโรงเรียน 5,000        5,000       สหกรณ์การเกษตรหนองก่ี จ  ากดั สหกรณ์การเกษตรหนองก่ี จ  ากดั ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น สญัญาจา้ง 4/2561

22 คา่เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร กองคลงั 1,500        1,500       นางโสรญา  สมญัญา นางโสรญา  สมญัญา ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ใบสั่งซ้ือ/สั่งจา้ง 1/2561

23 คา่เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ศึกษา 1,500        1,500       นางโสรญา  สมญัญา นางโสรญา  สมญัญา ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ใบสั่งซ้ือ/สั่งจา้ง 2/2561

24 คา่เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ส านกัปลดั 2,000        2,000       นางโสรญา  สมญัญา นางโสรญา  สมญัญา ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ใบสั่งซ้ือ/สั่งจา้ง 3/2561

25 คา่เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร กองช่าง 1,000        1,000       นางโสรญา  สมญัญา นางโสรญา  สมญัญา ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ใบสั่งซ้ือ/สั่งจา้ง 4/2561


