
                                                                                          สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มนีาคม  2563 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 75/2563
2 จา้งเหมา FR 8,000           8,000       นายสนธยา  หอมวนั นายสนธยา  หอมวนั ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 76/2563
3 จา้งเหมา FR 8,000           8,000       นายประสิทธ์ิ  สารนอก นายประสิทธ์ิ  สารนอก ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 77/2563
4 จา้งเหมา FR 8,000           8,000       นายประดิษฐ  พะรัมย์ นายประดิษฐ  พะรัมย์ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง  78/2563
5 จา้งเหมา FR 8,000           8,000       นายสามารถ  โสดาพฒัน์ นายสามารถ  โสดาพฒัน์ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 79/2563
6 จา้งเหมา FR 8,000           8,000       นายสุชาติ  บาลี นายสุชาติ  บาลี ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 80/2563
7 จา้งปฏิบติังานดา้นงานป้องกนับรรเทาสาธารณภยั 8,500           8,500       นายศกัรินทร์  แทนนคร นายศกัรินทร์  แทนนคร ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 81/2563
8 จา้งปฏิบติังานดา้นงานป้องกนับรรเทาสาธารณภยั 8,500           8,500       นายยงยทุธ   พรหมวงษา นายยงยทุธ   พรหมวงษา ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง  82/2563
9 จา้งเหมาท าความสะอาดศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 8,000           8,000       นางสาวศิริธร  อกัษร นางสาวศิริธร  อกัษร ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 83/2563

10 จา้งเหมาท าความสะอาดศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 8,000           8,000       นางสาวรุ่งเรือง  ประสนัแพงศรี นางสาวรุ่งเรือง  ประสนัแพงศรี ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 84/2563

11 จา้งท าความสะอาดศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 8,000           8,000       นางพิมพร  พาจนัทร์ นางพิมพร  พาจนัทร์ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 85/2563

12 จา้งคนงานทัว่ไป ช่วยนกัวิชาการคลงั 8,000           8,000       นางปรวรรณ  ปักอินทรีย์ นางปรวรรณ  ปักอินทรีย์ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 86/2563

13 จา้งเหมาผูช่้วยงานดา้นส่งเสริมการเกษตร 8,000           8,000       นายก๋องค า  อินทร์เทพ นายก๋องค า  อินทร์เทพ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 87/2563

14 จา้งซ่อมคอมพิวเตอร์ 4,980           4,980       ร้านหนองก่ีดาตา้คอม ร้านหนองก่ีดาตา้คอม ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 88/2563

15 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 1,890           1,890       ร้านหนองก่ีดาตา้คอม ร้านหนองก่ีดาตา้คอม ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงซ้ือ 2/2563

16 จา้งท าป้ายประชาสมัพนัธ์ 23,950         23,950     นายประสิทธ์ิ  มิลินโชติพงศ์ นายประสิทธ์ิ  มิลินโชติพงศ์ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ใบสั่งซ้ือ/สั่งจา้ง  22/2563

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง

วนัที่  31  เดือน  มนีาคม  พ.ศ 2563



ล าดบั งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ ราคา รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคดัเลือกผล เหตุผลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของ

จะจัดซ้ือ กลาง และราคาที่เสนอ และราคาตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

จัดจ้าง ในการซ้ือหรือจ้าง

17 จา้งซ่อมแซมและรักษารถยนตส่์วนกลาง 13,700         13,700     ร้านทรัพยเ์จริญยานยนต์ ร้านทรัพยเ์จริญยานยนต์ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ใบสั่งซ้ือ/สั่งจา้ง  23/2563

18 ซ้ือวสัดุโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ 25,704         25,704     น.ส ละมยั  ศิไพล น.ส ละมยั  ศิไพล ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ใบสั่งซ้ือ/สั่งจา้ง  24/2563

19 จา้งซ่อมคอมพิวเตอร์ รหสั 416-53-0035 6,910           6,910       ร้านหนองก่ีดาตา้คอม ร้านหนองก่ีดาตา้คอม ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ใบสั่งซ้ือ/สั่งจา้ง  25/2563

20 จา้งซ่อมคอมพิวเตอร์ รหสั 416-53-0032 6,910           6,910       ร้านหนองก่ีดาตา้คอม ร้านหนองก่ีดาตา้คอม ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ใบสั่งซ้ือ/สั่งจา้ง  26/2563

21 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 20,070         20,070     หจก.กลิุสรา เพ่ิมพูนทรัพย์ หจก.กลิุสรา เพ่ิมพูนทรัพย์ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ใบสั่งซ้ือ/สั่งจา้ง  26/2563

22 โครงการก่อสร้างระบบจ่ายน ้าบาดาล 73,000         73,000     นายล าไพ  ศรีแกว้ นายล าไพ  ศรีแกว้ เป็นผูเ้สนอราคาต ่า สญัญาเลขท่ี  19/2563

 บา้นสระเดาหวาน  หมู่ 4 และถูกตอ้งตามเง่ือน

ไขท่ี อบต.ก าหนด

…………………………………………………….

( นางสาวธัญทิพย์   เก้ารัมย์ )

เจ้าหน้าที่พสัดุ

…………………………………………………….

( นางสาวทัศนีย์  บุญเทียน )

หัวหน้าส่วนกองคลงั


