
                                                                                              สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน  กนัยายน 2561 แบบ สขร.1

ล าดบั งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ ราคา รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคดัเลอืกผล เหตุผลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของ

จะจัดซื้อ กลาง และราคาที่เสนอ และราคาตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

จัดจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

1 จา้งท าป้ายประชาสมัพนัธ์ 6,000           6,000       นายเศวตฉตัร  เข่ือนข า นายเศวตฉตัร  เข่ือนข า ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 135/2561

2 จา้งซ่อมเคร่ืองควบคุมอินเตอร์เน็ต 3,900           3,900       หจก.บุรีรัมยค์อมพิวเตอร์ หจก.บุรีรัมยค์อมพิวเตอร์ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 136/2561

3 จา้งเหมา FR 8,000           8,000       นายทองแดง  เสือแกว้ นายทองแดง  เสือแกว้ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น สญัญาจา้ง 137/2561
4 จา้งเหมา FR 8,000           8,000       นายสนธยา  หอมวนั นายสนธยา  หอมวนั ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น สญัญาจา้ง 138/2561
5 จา้งเหมา FR 8,000           8,000       นายประดิษฐ  พะรัมย์ นายประดิษฐ  พะรัมย์ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น สญัญาจา้ง 139/2561
6 จา้งเหมา FR 8,000           8,000       นายสามารถ  โสดาพฒัน์ นายสามารถ  โสดาพฒัน์ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น สญัญาจา้ง 140/2561
7 จา้งปฏิบติังานดา้นงานป้องกนับรรเทาสาธารณภยั 8,500           8,500       นายศกัรินทร์  แทนนคร นายศกัรินทร์  แทนนคร ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น สญัญาจา้ง 141/2561
8 จา้งปฏิบติังานดา้นงานป้องกนับรรเทาสาธารณภยั 8,500           8,500       นายยงยทุธ   พรหมวงษา นายยงยทุธ   พรหมวงษา ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น สญัญาจา้ง 142/2561
9 จา้งเหมาท าความสะอาดศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 8,000           8,000       นางสาวศิริธร  อกัษร นางสาวศิริธร  อกัษร ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น สญัญาจา้ง 143/2561

10 จา้งเหมาท าความสะอาดศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 8,000           8,000       นางสาวกมลชนก  ฤทธิคง นางสาวกมลชนก  ฤทธิคง ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น สญัญาจา้ง 144/2561
11 จา้งเหมาท าความสะอาดส านกังาน 8,000           8,000       นางพิมพร  พาจนัทร์ นางพิมพร  พาจนัทร์ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น สญัญาจา้ง 145/2561
12 จา้งท าตรายาง 340              340          หจก.สมพร 2 หจก.สมพร 2 ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 146/2561
13 จา้งซ่อมแซมรถยนตก์ูชี้พ 1,600           1,600       ร้านเอก๊ซ์การยาง ร้านเอก๊ซ์การยาง ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 147/2561
14 จา้งซ่อมคอมพิวเตอร์ 1,100           1,100       นายธานินทร  เกียววานิชย์ นายธานินทร์  เกียววานิธร ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 148/2561
15 จา้งซ่อมคอมพิวเตอร์ 800              800          นายธานินทร  เกียววานิชย์ นายธานินทร์  เกียววานิธร ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 149/2561

16 น ้ามนัรถฉุกเฉิน 5,000           5,000       สหกรณ์การเกษตรหนองก่ี จ  ากดั สหกรณ์การเกษตรหนองก่ี จ  ากดั ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น สญัญาจา้ง 3/2561

17 น ้ามนัรถโรงเรียน 7,000           7,000       สหกรณ์การเกษตรหนองก่ี จ  ากดั สหกรณ์การเกษตรหนองก่ี จ  ากดั ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น สญัญาจา้ง 4/2561

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

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

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

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง

วนัที่  30  เดือน กนัยายน  พ.ศ 2561



ล าดบั งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ ราคา รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคดัเลอืกผล เหตุผลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของ

จะจัดซื้อ กลาง และราคาที่เสนอ และราคาตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

จัดจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

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

22 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 350              350          หจก.สมพร 2 หจก.สมพร 2 ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงซ้ือ  30/2561

23 วสัดุส านกังาน 9 รายการ 3,379           3,379       หจก.สมพร 2 หจก.สมพร 2 ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงซ้ือ  31/2561

24 ซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง 41,046         41,046     นางทวี  มีเงินลาด นางทวี  มีเงินลาด ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงซ้ือ  32/2561

25 วสัดุคอมพิวเตอร์ 9 รายการ 3,316           3,316       หจก.ธงชยัโอเอเซลลแ์อนเซอร์วิส หจก.ธงชยัโอเอเซลลแ์อนเซอร์วิส ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงซ้ือ  33/2561

26 โครงการก่อสร้าถนนลูกรัง ม.5 บา้นโนนสมบูรณ์ 210,000       210,000   บริษทัสามฤทธ์ิ  จ  ากดั บริษทั สามฤทธ์ิ  จ  ากดั เป็นผูเ้สนอราคาต ่า สญัญาจา้งเลขท่ี 06/2561

ม.5 ต.โคกสูง อ.หนองก่ี จ.บุรีรัมย์ และถูกตอ้งตามเง่ือน

ไขท่ี อบต.ก าหนด

27 โครงการก่อสร้าถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 200,000       200,000   หจก.ดวงใจแม่ หจก.ดวงใจแม่ เป็นผูเ้สนอราคาต ่า สญัญาจา้งเลขท่ี 07/2561

 บา้นหนองนกเขา ม.8 ต.โคกสูง อ.หนองก่ี จ.บุรีรัมย์ และถูกตอ้งตามเง่ือน

ไขท่ี อบต.ก าหนด

28 โครงการก่อสร้าถนนลูกรัง 196,000       196,000   หจก.บุรีรัมยกิ์จอนนัต์ หจก.บุรีรัมยกิ์จอนนัต์ เป็นผูเ้สนอราคาต ่า สญัญาจา้งเลขท่ี 08/2561

 บา้นคูขาด  ม.2  ต.โคกสูง อ.หนองก่ี จ.บุรีรัมย์ และถูกตอ้งตามเง่ือน

ไขท่ี อบต.ก าหนด

29 โครงการก่อสร้าถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 478,000       478,000   หจก.บุรีรัมยกิ์จอนนัต์ หจก.บุรีรัมยกิ์จอนนัต์ เป็นผูเ้สนอราคาต ่า สญัญาจา้งเลขท่ี 09/2561

 บา้นคูขาด ม.2 ต.โคกสูง อ.หนองก่ี จ.บุรีรัมย์ และถูกตอ้งตามเง่ือน

ไขท่ี อบต.ก าหนด

30 โครงการก่อสร้าถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 292,000       292,000   หจก.บุรีรัมยกิ์จอนนัต์ หจก.บุรีรัมยกิ์จอนนัต์ เป็นผูเ้สนอราคาต ่า สญัญาจา้งเลขท่ี 10/2561

 บา้นโนนสมบูรณ์  ม.5 ต.โคกสูง อ.หนองก่ี จ.บุรีรัมย์ และถูกตอ้งตามเง่ือน

ไขท่ี อบต.ก าหนด

31 โครงการก่อสร้าถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 149,000       149,000   หจก.บุรีรัมยกิ์จอนนัต์ หจก.บุรีรัมยกิ์จอนนัต์ เป็นผูเ้สนอราคาต ่า สญัญาจา้งเลขท่ี 11/2561

 บา้นโคกสูง  ม.1 ต.โคกสูง อ.หนองก่ี จ.บุรีรัมย์ และถูกตอ้งตามเง่ือน

ไขท่ี อบต.ก าหนด



ล าดบั งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ ราคา รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคดัเลอืกผล เหตุผลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของ

จะจัดซื้อ กลาง และราคาที่เสนอ และราคาตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

จัดจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

32 โครงการก่อสร้าถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 478,000       478,000   หจก.บุรีรัมยกิ์จอนนัต์ หจก.บุรีรัมยกิ์จอนนัต์ เป็นผูเ้สนอราคาต ่า สญัญาจา้งเลขท่ี 12/2561

 บา้นสะเดาหวาน  ม.4 ต.โคกสูง อ.หนองก่ี จ.บุรีรัมย์ และถูกตอ้งตามเง่ือน

ไขท่ี อบต.ก าหนด

33 โครงการก่อสร้าถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 16,000         16,000     หจก.ดวงใจแม่ หจก.ดวงใจแม่ เป็นผูเ้สนอราคาต ่า สญัญาจา้งเลขท่ี 13/2561

 บา้นหนองนกเขา  ม.8 ต.โคกสูง อ.หนองก่ี จ.บุรีรัมย์ และถูกตอ้งตามเง่ือน

ไขท่ี อบต.ก าหนด

34 โครงการก่อสร้าถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 19,000         19,000     หจก.ดวงใจแม่ หจก.ดวงใจแม่ เป็นผูเ้สนอราคาต ่า สญัญาจา้งเลขท่ี 14/2561

 บา้นสระตะเคียน  ม.7 ต.โคกสูง อ.หนองก่ี จ.บุรีรัมย์ และถูกตอ้งตามเง่ือน

ไขท่ี อบต.ก าหนด

35 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้ารูปตวัวี 211,000       211,000   หจก.บุรีรัมยกิ์จอนนัต์ หจก.บุรีรัมยกิ์จอนนัต์ เป็นผูเ้สนอราคาต ่า สญัญาจา้งเลขท่ี 15/2561

ม.6  บา้นหนองหวา้ ต.โคกสูง อ.หนองก่ี จ.บุรีรัมย์ และถูกตอ้งตามเง่ือน

ไขท่ี อบต.ก าหนด

36 โครงการซ่อมแซมถนนพร้อมลงลูกรัง ม.7 150,000       150,000   หจก.บุรีรัมยกิ์จอนนัต์ หจก.บุรีรัมยกิ์จอนนัต์ เป็นผูเ้สนอราคาต ่า สญัญาจา้งเลขท่ี 16/2561

บา้นสระตะเคียน ต.โคกสูง อ.หนองก่ี จ.บุรีรัมย์ และถูกตอ้งตามเง่ือน

ไขท่ี อบต.ก าหนด

37 โครงการซ่อมแซมถนนพร้อมลงลูกรัง ม.1 52,000         52,000     หจก.บุรีรัมยกิ์จอนนัต์ หจก.บุรีรัมยกิ์จอนนัต์ เป็นผูเ้สนอราคาต ่า สญัญาจา้งเลขท่ี 17/2561

บา้นโคกสูง  ต.โคกสูง อ.หนองก่ี จ.บุรีรัมย์ และถูกตอ้งตามเง่ือน

ไขท่ี อบต.ก าหนด

38 โครงการก่อสร้าถนนลูกรัง 62,000         62,000     หจก.บุรีรัมยกิ์จอนนัต์ หจก.บุรีรัมยกิ์จอนนัต์ เป็นผูเ้สนอราคาต ่า สญัญาจา้งเลขท่ี 18/2561

 บา้นสะเดาหวาน  ม.4  ต.โคกสูง อ.หนองก่ี จ.บุรีรัมย์ และถูกตอ้งตามเง่ือน

ไขท่ี อบต.ก าหนด



ล าดบั งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ ราคา รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคดัเลอืกผล เหตุผลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของ

จะจัดซื้อ กลาง และราคาที่เสนอ และราคาตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

จัดจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

39 โครงการซ่อมแซมถนนพร้อมลงลูกรัง ม.3 34,000         34,000     หจก.บุรีรัมยกิ์จอนนัต์ หจก.บุรีรัมยกิ์จอนนัต์ เป็นผูเ้สนอราคาต ่า สญัญาจา้งเลขท่ี 19/2561

บา้นโนนสวรรค ์  ต.โคกสูง อ.หนองก่ี จ.บุรีรัมย์ และถูกตอ้งตามเง่ือน

ไขท่ี อบต.ก าหนด

40 โครงการก่อสร้าถนนลูกรัง 27,000         27,000     หจก.บุรีรัมยกิ์จอนนัต์ หจก.บุรีรัมยกิ์จอนนัต์ เป็นผูเ้สนอราคาต ่า สญัญาจา้งเลขท่ี 20/2561

 บา้นโนนสมบูรณ์  ม.5  ต.โคกสูง อ.หนองก่ี จ.บุรีรัมย์ และถูกตอ้งตามเง่ือน

ไขท่ี อบต.ก าหนด

41 โครงการก่อสร้าถนนลูกรัง 30,000         30,000     หจก.บุรีรัมยกิ์จอนนัต์ หจก.บุรีรัมยกิ์จอนนัต์ เป็นผูเ้สนอราคาต ่า สญัญาจา้งเลขท่ี 21/2561

 บา้นคูขาด  ม.2  ต.โคกสูง อ.หนองก่ี จ.บุรีรัมย์ และถูกตอ้งตามเง่ือน

ไขท่ี อบต.ก าหนด

42 โครงการก่อสร้าถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 499,500       499,500   หจก.บุรีรัมยกิ์จอนนัต์ หจก.บุรีรัมยกิ์จอนนัต์ เป็นผูเ้สนอราคาต ่า สญัญาจา้งเลขท่ี 22/2561

 บา้นหนองหวา้  ม.6  ต.โคกสูง อ.หนองก่ี จ.บุรีรัมย์ และถูกตอ้งตามเง่ือน

ไขท่ี อบต.ก าหนด

43 โครงการก่อสร้าถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 289,000       289,000   หจก.บุรีรัมยกิ์จอนนัต์ หจก.บุรีรัมยกิ์จอนนัต์ เป็นผูเ้สนอราคาต ่า สญัญาจา้งเลขท่ี 23/2561

 บา้นคูขาด  ม.2  ต.โคกสูง อ.หนองก่ี จ.บุรีรัมย์ และถูกตอ้งตามเง่ือน

ไขท่ี อบต.ก าหนด

44 โครงการก่อสร้าถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 468,000       468,000   หจก.บุรีรัมยกิ์จอนนัต์ หจก.บุรีรัมยกิ์จอนนัต์ เป็นผูเ้สนอราคาต ่า สญัญาจา้งเลขท่ี 24/2561

 บา้นโนนสมบูรณ์  ม.5  ต.โคกสูง อ.หนองก่ี และถูกตอ้งตามเง่ือน

 จ.บุรีรัมย์ ไขท่ี อบต.ก าหนด

45 โครงการก่อสร้าถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 485,000       485,000   หจก.อารียมิ์ตรการโยธา หจก.อารียมิ์ตรการโยธา เป็นผูเ้สนอราคาต ่า สญัญาจา้งเลขท่ี 25/2561

 บา้นสะเดาหวาน  ม.4  ต.โคกสูง อ.หนองก่ี และถูกตอ้งตามเง่ือน

 จ.บุรีรัมย์ ไขท่ี อบต.ก าหนด



ล าดบั งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ ราคา รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคดัเลอืกผล เหตุผลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของ

จะจัดซื้อ กลาง และราคาที่เสนอ และราคาตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

จัดจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

45 โครงการก่อสร้าถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 218,000       218,000   หจก.ดวงใจแม่ หจก.ดวงใจแม่ เป็นผูเ้สนอราคาต ่า สญัญาจา้งเลขท่ี 26/2561

 บา้นโนนสวรรค ์ ม.3  ต.โคกสูง อ.หนองก่ี และถูกตอ้งตามเง่ือน

 จ.บุรีรัมย์ ไขท่ี อบต.ก าหนด

47 โครงการก่อสร้าถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 339,000       339,000   บริษทั.สามฤทธ์ิ จ  ากดั บริษทั.สามฤทธ์ิ จ  ากดั เป็นผูเ้สนอราคาต ่า สญัญาจา้งเลขท่ี 27/2561

 บา้นโคกสูง  ม.1  ต.โคกสูง อ.หนองก่ี และถูกตอ้งตามเง่ือน

 จ.บุรีรัมย์ ไขท่ี อบต.ก าหนด

48 โครงการก่อสร้าถนนลูกรัง 46,000         46,000     บริษทั.สามฤทธ์ิ จ  ากดั บริษทั.สามฤทธ์ิ จ  ากดั เป็นผูเ้สนอราคาต ่า สญัญาจา้งเลขท่ี 28/2561

 บา้นหนองหวา้  ม.6  ต.โคกสูง อ.หนองก่ี จ.บุรีรัมย์ และถูกตอ้งตามเง่ือน

ไขท่ี อบต.ก าหนด


