
                                                                                              สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดอืน มีนาคม 2562 แบบ สขร.1

ล าดบั งานที่จดัซ้ือจดัจ้าง วงเงินที่ ราคา รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคดัเลอืกผล เหตุผลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของ

จะจดัซื้อ กลาง และราคาที่เสนอ และราคาตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

จดัจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง
1 ซ่อมแอร์ลา้งแอร์ หอ้งคลงั 2,250               2,250             ร้านถนดัแอร์ ร้านถนดัแอร์ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 67/2562

2 จา้งเหมา FR 8,000               8,000             นายทองแดง  เสือแกว้ นายทองแดง  เสือแกว้ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น สญัญาจา้ง 68/2562

3 จา้งเหมา FR 8,000               8,000             นายสนธยา  หอมวนั นายสนธยา  หอมวนั ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น สญัญาจา้ง 69/2562

4 จา้งเหมา FR 8,000               8,000             นายประดิษฐ  พะรัมย์ นายประดิษฐ  พะรัมย์ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น สญัญาจา้ง 70/2562

5 จา้งเหมา FR 8,000               8,000             นายสามารถ  โสดาพฒัน์ นายสามารถ  โสดาพฒัน์ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น สญัญาจา้ง 71/2562

6 จา้งปฏิบติังานดา้นงานป้องกนับรรเทาสาธารณภยั 8,500               8,500             นายศกัรินทร์  แทนนคร นายศกัรินทร์  แทนนคร ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น สญัญาจา้ง 72/2562

7 จา้งปฏิบติังานดา้นงานป้องกนับรรเทาสาธารณภยั 8,500               8,500             นายยงยทุธ   พรหมวงษา นายยงยทุธ   พรหมวงษา ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น สญัญาจา้ง 73/2562

8 จา้งเหมาท าความสะอาดศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 8,000               8,000             นางสาวศิริธร  อกัษร นางสาวศิริธร  อกัษร ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น สญัญาจา้ง 74/2562

9 จา้งเหมาท าความสะอาดศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 8,000               8,000             นางสาวกมลชนก  ฤทธิคง นางสาวกมลชนก  ฤทธิคง ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น สญัญาจา้ง  75/2562

10 จา้งเหมาท าความสะอาดอาคารส านกังาน 8,000               8,000             นางพิมพร  พาจนัทร์ นางพิมพร  พาจนัทร์ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น สญัญาจา้ง  76/2562

11 จา้งเหมาท าความสะอาดอาคารส านกังาน 8,000               8,000             นางสาวศิริรัตน์ ใสบาล นางสาวศิริรัตน์ ใสบาล ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น สญัญาจา้ง 77/2562

12 จา้งซ่อมคอมพิวเตอร์ ศึกษา 1,800               1,800             ร้านหนองก่ีดาตา้คอม ร้านหนองก่ีดาตา้คอม ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 78/2562

13 น ้ามนัรถฉุกเฉิน 7,000               7,000             สหกรณ์การเกษตรหนองก่ี สหกรณ์การเกษตรหนองก่ี ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น สญัญาซ้ือขาย 02/2562

14 น ้ามนัรถน ้าอเนกประสงค์ 10,000             10,000           สหกรณ์การเกษตรหนองก่ี สหกรณ์การเกษตรหนองก่ี ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น สญัญาซ้ือขาย 03/2562

15 น ้ามนัรถโรงเรียน 10,000             10,000           สหกรณ์การเกษตรหนองก่ี สหกรณ์การเกษตรหนองก่ี ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น สญัญาซ้ือขาย 01/2562

16 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร กองคลงั 1,500             1,500           ร้านเชน กอ๊ปป้ีเซลล์ ร้านเชน กอ๊ปป้ีเซลล์ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ใบสัง่ซ้ือ/สัง่จา้ง 08/2562

17 คา่เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร กองการศึกษา 1,500               1,500             ร้านเชน กอ๊ปป้ีเซลล์ ร้านเชน กอ๊ปป้ีเซลล์ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ใบสัง่ซ้ือ/สัง่จา้ง 07/2562

18 คา่เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ส านกัปลดั 2,500               2,500             ร้านเชน กอ๊ปป้ีเซลล์ ร้านเชน กอ๊ปป้ีเซลล์ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ใบสัง่ซ้ือ/สัง่จา้ง 05/2562

19 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กองคลงั) 4,220             4,220           ร้านธงชยั โอเอฯ ร้านธงชยั โอเอฯ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงซ้ือ  10/2562

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง

วนัที่  31  เดอืน มีนาคม  พ.ศ 2562



ล าดบั งานที่จดัซ้ือจดัจ้าง วงเงินที่ ราคา รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคดัเลอืกผล เหตุผลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของ

จะจดัซื้อ กลาง และราคาที่เสนอ และราคาตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

จดัจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

20 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลและเป่าลา้ง 1,500,000        1,500,000      นายด ารัส  สงกลู นายด ารัส  สงกลู เป็นผูเ้สนอราคาต ่า สญัญาเลขท่ี  01/2562

บ่อบาดาลพร้อมปรับปรุงระบบประปาเดิม และถูกตอ้งตามเง่ือน

บา้นสระตะเคียน ม .7 ไขท่ี อบต.ก าหนด

21 โครงการซ่อมแซมถนนพร้อมลงลูกรัง 499,000           499,000         หจก.ดวงใจแม่ หจก.ดวงใจแม่ เป็นผูเ้สนอราคาต ่า สญัญาเลขท่ี  02/2562

ถนน บา้นคูขาด ม.2 และถูกตอ้งตามเง่ือน

ไขท่ี อบต.ก าหนด

22 โครงการก่อสร้างลูกรัง บา้นโคกสูง ม .1 71,000             71,000           หจก.ดวงใจแม่ หจก.ดวงใจแม่ เป็นผูเ้สนอราคาต ่า สญัญาเลขท่ี  03/2562

และถูกตอ้งตามเง่ือน

ไขท่ี อบต.ก าหนด

23 โครงการซ่อมแซมถนนพร้อมลงลูกรัง 253,000           253,000         หจก.ดวงใจแม่ หจก.ดวงใจแม่ เป็นผูเ้สนอราคาต ่า สญัญาเลขท่ี  04/2562

ถนน บา้นโคกสูง  ม .1 และถูกตอ้งตามเง่ือน

ไขท่ี อบต.ก าหนด


