
                                                                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  2563 แบบ สขร.1

ล าดบั งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ ราคา รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคดัเลือกผล เหตุผลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของ

จะจัดซ้ือ กลาง และราคาที่เสนอ และราคาตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

จัดจ้าง ในการซ้ือหรือจ้าง
1 จา้งเหมา FR 8,500           8,500       นายทองแดง  เสือแกว้ นายทองแดง  เสือแกว้ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง  89/2563
2 จา้งเหมา FR 8,500           8,500       นายสนธยา  หอมวนั นายสนธยา  หอมวนั ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง  90/2563
3 จา้งเหมา FR 8,500           8,500       นายประสิทธ์ิ  สารนอก นายประสิทธ์ิ  สารนอก ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 91/2563
4 จา้งเหมา FR 8,500           8,500       นายประดิษฐ  พะรัมย์ นายประดิษฐ  พะรัมย์ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 92/2563
5 จา้งเหมา FR 8,500           8,500       นายสามารถ  โสดาพฒัน์ นายสามารถ  โสดาพฒัน์ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 93/2563
6 จา้งเหมา FR 8,500           8,500       นายบรรจบ  โสดาพฒัน์ นายบรรจบ  โสดาพฒัน์ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 94/2563
7 จา้งปฏิบติังานดา้นงานป้องกนับรรเทาสาธารณภยั 9,000           9,000       นายศกัรินทร์  แทนนคร นายศกัรินทร์  แทนนคร ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 95/2563
8 จา้งปฏิบติังานดา้นงานป้องกนับรรเทาสาธารณภยั 9,000           9,000       นายยงยทุธ   พรหมวงษา นายยงยทุธ   พรหมวงษา ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 96/2563
9 จา้งเหมาท าความสะอาดศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 8,500           8,500       นางสาวศิริธร  อกัษร นางสาวศิริธร  อกัษร ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 97/2563

10 จา้งเหมาท าความสะอาดศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 8,500           8,500       นางสาวรุ่งเรือง  ประสนัแพงศรี นางสาวรุ่งเรือง  ประสนัแพงศรี ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 98/2563

11 จา้งท าความสะอาดศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 8,500           8,500       นางพิมพร  พาจนัทร์ นางพิมพร  พาจนัทร์ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 99/2563

12 จา้งคนงานทัว่ไป ช่วยนกัวิชาการคลงั 8,500           8,500       นางปรวรรณ  ปักอินทรีย์ นางปรวรรณ  ปักอินทรีย์ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 100/2563

13 จา้งเหมาผูช่้วยงานดา้นส่งเสริมการเกษตร 8,500           8,500       นายก๋องค า  อินทร์เทพ นายก๋องค า  อินทร์เทพ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 101/2563

14 จา้งซ่อมเคร่ืองท าน ้าร้อน-น ้าเยน็ 1,000           1,000       นายวนัชยั  ศิรินยั นายวนัชยั  ศิรินยั ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง  102/2563

15 จา้งท าป้ายพระบรมฉายยาลกัษณ์ ร.10 478              478          นายประสิทธ์ิ  มิลินโชติพงศ์ นายประสิทธ์ิ  มิลินโชติพงศ์ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 103/2563

16 จา้งซอ้มรถยนตส่์วนกลาง กค 1419 1,800           1,800       นายสมชยั  ชาญเกษม นายสมชยั  ชาญเกษม ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 104/2563

17 จา้งท าป้ายประชาสมัพนัธ์ 450              450          นายประสิทธ์ิ  มิลินโชติพงศ์ นายประสิทธ์ิ  มิลินโชติพงศ์ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 105/2563

18 จา้งเหมาขนดินพร้อมปรับเกรด 1,000           1,000       นายเติม  สระพิมาย นายเติม  สระพิมาย ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 106/2563

19 จา้งซ่อมยนตรั์บ-ส่งนกัเรียน 3,700           3,700       ร้านปฐมคาร์แคร์การยาง ร้านปฐมคาร์แคร์การยาง ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 107/2563

20 จา้งซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถน ้าอเนกประสงค์ 45,983         45,983     นายสมชยั  ชาญเกษม นายสมชยั  ชาญเกษม ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ใบสั่งซ้ือ/สั่งจา้ง 28/2563

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง

วนัที่  30  เดือน  เมษายน  พ.ศ 2563



ล าดบั งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ ราคา รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคดัเลือกผล เหตุผลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของ

จะจัดซ้ือ กลาง และราคาที่เสนอ และราคาตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

จัดจ้าง ในการซ้ือหรือจ้าง

21 จา้งออกแบบถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 46,000         46,000     นายอภิวิชญ ์ ผพูานี นายอภิวิชญ ์ ผพูานี เป็นผูเ้สนอราคาต ่า สญัญาเลขท่ี  20/2563

และถูกตอ้งตามเง่ือน

ไขท่ี อบต.ก าหนด

22 จา้งออกแบบซ่อมแซมถนนลาดยาง โดยวิธี 150,000       150,000   นายอภิวิชญ ์ ผพูานี นายอภิวิชญ ์ ผพูานี เป็นผูเ้สนอราคาต ่า สญัญาเลขท่ี  21/2563

(Pavament In-place Recycling) ผิวจราจรแบบแอส และถูกตอ้งตามเง่ือน

ฟัสทติ์กคอนกรีต ไขท่ี อบต.ก าหนด

…………………………………………………….

( นางสาวธัญทิพย์   เก้ารัมย์ )

เจ้าหน้าที่พสัดุ

…………………………………………………….

( นางสาวทัศนีย์  บุญเทียน )

หัวหน้าส่วนกองคลงั


