
                                                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กมุภาพันธ์  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 59/2563
2 จา้งเหมา FR 8,000           8,000       นายสนธยา  หอมวนั นายสนธยา  หอมวนั ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 60/2563
3 จา้งเหมา FR 8,000           8,000       นายประสิทธ์ิ  สารนอก นายประสิทธ์ิ  สารนอก ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 61/2563
4 จา้งเหมา FR 8,000           8,000       นายประดิษฐ  พะรัมย์ นายประดิษฐ  พะรัมย์ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง  62/2563
5 จา้งเหมา FR 8,000           8,000       นายสามารถ  โสดาพฒัน์ นายสามารถ  โสดาพฒัน์ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 63/2563
6 จา้งเหมา FR 8,000           8,000       นายสุชาติ  บาลี นายสุชาติ  บาลี ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 64/2563
7 จา้งปฏิบติังานดา้นงานป้องกนับรรเทาสาธารณภยั 8,500           8,500       นายศกัรินทร์  แทนนคร นายศกัรินทร์  แทนนคร ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 65/2563
8 จา้งปฏิบติังานดา้นงานป้องกนับรรเทาสาธารณภยั 8,500           8,500       นายยงยทุธ   พรหมวงษา นายยงยทุธ   พรหมวงษา ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 66/2563
9 จา้งเหมาท าความสะอาดศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 8,000           8,000       นางสาวศิริธร  อกัษร นางสาวศิริธร  อกัษร ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 67/2563

10 จา้งเหมาท าความสะอาดศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 8,000           8,000       นางสาวรุ่งเรือง  ประสนัแพงศรี นางสาวรุ่งเรือง  ประสนัแพงศรี ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 68/2563

11 จา้งท าความสะอาดศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 8,000           8,000       นางพิมพร  พาจนัทร์ นางพิมพร  พาจนัทร์ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 69/2563

12 จา้งคนงานทัว่ไป ช่วยนกัวิชาการคลงั 8,000           8,000       นางปรวรรณ  ปักอินทรีย์ นางปรวรรณ  ปักอินทรีย์ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 70/2563

13 จา้งเหมาผูช่้วยงานดา้นส่งเสริมการเกษตร 8,000           8,000       นายก๋องค า  อินทร์เทพ นายก๋องค า  อินทร์เทพ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 71/2563

14 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยตส่์วนกลาง ทะเบียน กธ 5672 1,718           1,718       บจก.มิตซูแสนรุ่งเรือง บุรีรัมย์ บจก.มิตซูแสนรุ่งเรือง บุรีรัมย์ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 72/2563

15 จา้งซ่อมรถน ้าอเนกประสงค์ 2,400           2,400       นายสมชยั  ชาญเกษม นายสมชยั  ชาญเกษม ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 73/2563

16 จา้งท าตรายาง 640              640          หจก.สมพร 2 หจก.สมพร 2 ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 74/2563

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง

วนัที่  29  เดือน  กมุภาพันธ์  พ.ศ 2563



ล าดบั งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ ราคา รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคดัเลือกผล เหตุผลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของ

จะจัดซ้ือ กลาง และราคาที่เสนอ และราคาตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

จัดจ้าง ในการซ้ือหรือจ้าง

17 จา้งท ากรอบรูป 131,300       131,300   ร้านฐิติพรรณ การคา้ ร้านฐิติพรรณ การคา้ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ใบสั่งซ้ือ/สั่งจา้ง  17/2563

18 จา้งซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนตส่์วนกลาง 7,550           7,550       นายสมชยั  ชาญเกษม นายสมชยั  ชาญเกษม ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ใบสั่งซ้ือ/สั่งจา้ง  18/2563

19 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 19,765         19,765     หจก.ธงชยั โอเอเซล แอนด ์เซอร์วิส หจก.ธงชยั โอเอเซล แอนด ์เซอร์วิส ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ใบสั่งซ้ือ/สั่งจา้ง  19/2563

20 จา้งซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสวา่ง ม.1-ม.8 20,060         20,060     นายจินดา  จนัดอกไม้ นายจินดา  จนัดอกไม้ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ใบสั่งซ้ือ/สั่งจา้ง  20/2563

21 ซ้ือวสัดุส านกังาน 18 รายการ 16,624         16,624     หจก.สมพร2 หจก.สมพร2 ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ใบสั่งซ้ือ/สั่งจา้ง  21/2563

22 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 2,520           2,520       หจก.สมพร2 หจก.สมพร2 ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงซ้ือ  21/2563

…………………………………………………….

( นางสาวธัญทิพย์   เก้ารัมย์ )

เจ้าหน้าที่พสัดุ

…………………………………………………….

( นางสาวทัศนีย์  บุญเทียน )

หัวหน้าส่วนกองคลงั


