
                                                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  2562 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 29/2563
2 จา้งเหมา FR 8,000           8,000       นายสนธยา  หอมวนั นายสนธยา  หอมวนั ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 30/2563
3 จา้งเหมา FR 8,000           8,000       นายประสิทธิ  สารนอก นายประสิทธิ  สารนอก ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 31/2563
4 จา้งเหมา FR 8,000           8,000       นายประดิษฐ  พะรัมย์ นายประดิษฐ  พะรัมย์ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 32/2563
5 จา้งเหมา FR 8,000           8,000       นายสามารถ  โสดาพฒัน์ นายสามารถ  โสดาพฒัน์ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 33/2563
6 จา้งเหมา FR 8,000           8,000       นายสุชาติ   บาลี นายสุชาติ   บาลี ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 34/2563
7 จา้งปฏิบติังานดา้นงานป้องกนับรรเทาสาธารณภยั 8,500           8,500       นายศกัรินทร์  แทนนคร นายศกัรินทร์  แทนนคร ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 35/2563
8 จา้งปฏิบติังานดา้นงานป้องกนับรรเทาสาธารณภยั 8,500           8,500       นายยงยทุธ   พรหมวงษา นายยงยทุธ   พรหมวงษา ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 36/2563
9 จา้งเหมาท าความสะอาดศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 8,000           8,000       นางสาวศิริธร  อกัษร นางสาวศิริธร  อกัษร ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 37/2563

10 จา้งเหมาท าความสะอาดศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 8,000           8,000       นางสาวรุ่งเรือง ประสนัแพงศรี นางสาวกมลชนก  ฤทธิคง ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 38/2563
11 จา้งท าความสะอาดศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 8,000           8,000       นางพิมพร  พาจนัทร์ นางพิมพร  พาจนัทร์ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 39/2563
12 จา้งคนงานทัว่ไปปฏิบติังานช่วยนกัวิชาการคลงั 8,000           8,000       นางปรวรรณ ปักอินทรีย์ นางปรวรรณ ปักอินทรีย์ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 40/2563
13 จา้งเหมาผูช่้วยปฏิบติังานดา้นงานส่งเสริมการเกษตร 8,000           8,000       นายก๋องค า  อินทร์เทพ นายก๋องค า  อินทร์เทพ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 41/2563
14 จา้งท าป้ายประชาสมัพนัธ์ 900              900          นายประสิทธ์ิ   มิลินโชติพงษ์ นายประสิทธ์ิ   มิลินโชติพงษ์ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 42/2563
15 จา้งท าป้ายประชาสมัพนัธโ์ครงการ 7 วนั ไร้อุบติัเหตุ 4,752           4,752       นายประสิทธ์ิ   มิลินโชติพงษ์ นายประสิทธ์ิ   มิลินโชติพงษ์ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 43/2563
16 ขดุร่องน ้าหนองใหญ่ 7,500           7,500       หจก. ดวงใจแม่ หจก. ดวงใจแม่ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ใบสั่งซ้ือ/สั่งจา้ง 10/2563
17 ซ้ือวสัดุส านกังาน 11 รายการ 9,550           9,550       หจก.สมพร 2 หจก.สมพร 2 ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ใบสั่งซ้ือ/สั่งจา้ง 11/2563
18 ซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน ชุดโตะ๊อาหารเด็ก 54,000         54,000     ร้าน พี.ซี.เยนิ การคา้ ร้าน พี.ซี.เยนิ การคา้ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ใบสั่งซ้ือ/สั่งจา้ง 12/2563
19 ซ้ือวสัดุนกังาน 11 รายการ 12,490         12,490     หจก.สมพร 2 หจก.สมพร 2 ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ใบสั่งซ้ือ/สั่งจา้ง 13/2563
20 ซ้ือวสัดุส านกังาน 3 รายการ 5,950           5,950       หจก.สมพร 2 หจก.สมพร 2 ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ใบสั่งซ้ือ/สั่งจา้ง 14/2563
21 จา้งซ่อมรถน ้าอเนกประสงค์ 16,280         16,280     นายสมชยั  ชาญเกษม นายสมชยั  ชาญเกษม ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ใบสั่งซ้ือ/สั่งจา้ง 15/2563

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง

วนัที่  31  เดือน ธันวาคม  พ.ศ 2562



ล าดบั งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ ราคา รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคดัเลือกผล เหตุผลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของ

จะจัดซ้ือ กลาง และราคาที่เสนอ และราคาตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

จัดจ้าง ในการซ้ือหรือจ้าง
22 ซ้ือเคร่ืองด่ืม โครงการ 7 วนั (ปีใหม่) 6,990           6,990       นายส าราญ  ทองภูบาล นายส าราญ  ทองภูบาล ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ใบสั่งซ้ือ/สั่งจา้ง 16/2563

23 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง บา้นสะเดาหวาน 490,000       490,000   หจก.บุรีรัมยกิ์จอนนัต์ หจก.บุรีรัมยกิ์จอนนัต์ เป็นผูเ้สนอราคาต ่า สญัญาเลขท่ี  13/2563
หมู่ 4 และถูกตอ้งตามเง่ือน

ไขท่ี อบต.ก าหนด

24 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง บา้นโคกสูง 490,000       490,000   หจก.บุรีรัมยกิ์จอนนัต์ หจก.บุรีรัมยกิ์จอนนัต์ เป็นผูเ้สนอราคาต ่า สญัญาเลขท่ี  14/2563
หมู่ 1 และถูกตอ้งตามเง่ือน

ไขท่ี อบต.ก าหนด

25 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาล บา้นสะเดาหวาน 180,000       180,000   นายพินิจ   นิลแกว้ นายพินิจ   นิลแกว้ เป็นผูเ้สนอราคาต ่า สญัญาเลขท่ี  15/2563
หมู่ 4 และถูกตอ้งตามเง่ือน

ไขท่ี อบต.ก าหนด

26 โครงการปรับปรุงระบบประปาเดิมพร้อมเป่าลา้ง 63,000         63,000     นายพินิจ   นิลแกว้ นายพินิจ   นิลแกว้ เป็นผูเ้สนอราคาต ่า สญัญาเลขท่ี  16/2563
บ่อบาดาล บา้นสระตะเคียน หมู่ 7 และถูกตอ้งตามเง่ือน

ไขท่ี อบต.ก าหนด

27 โครงการก่อสร้างลานออกก าลงักาย 95,000         95,000     หจก.วี.เจ.อาร์ หจก.วี.เจ.อาร์ เป็นผูเ้สนอราคาต ่า สญัญาเลขท่ี  17/2563

บา้นสระตะเคียน หมู่ 7 และถูกตอ้งตามเง่ือน

ไขท่ี อบต.ก าหนด



ล าดบั งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ ราคา รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคดัเลือกผล เหตุผลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของ

จะจัดซ้ือ กลาง และราคาที่เสนอ และราคาตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

จัดจ้าง ในการซ้ือหรือจ้าง

28 โครงการก่อสร้างลานออกก าลงักาย 190,000       190,000   หจก.วี.เจ.อาร์ หจก.วี.เจ.อาร์ เป็นผูเ้สนอราคาต ่า สญัญาเลขท่ี  17/2563

บา้นสระตะเคียน หมู่ 7 และถูกตอ้งตามเง่ือน

ไขท่ี อบต.ก าหนด

29 โครงการก่อสร้างทางเดิน-ว่ิงออกก าลงักาย 150,000       150,000   หจก.วี.เจ.อาร์ หจก.วี.เจ.อาร์ เป็นผูเ้สนอราคาต ่า สญัญาเลขท่ี  18/2563

บา้นคูขาด  หมู่ 2 และถูกตอ้งตามเง่ือน

ไขท่ี อบต.ก าหนด

…………………………………………………….

( นางสาวธัญทิพย์   เก้ารัมย์ )

เจ้าหน้าที่พสัดุ

…………………………………………………….

( นางสาวทัศนีย์  บุญเทียน )

หัวหน้าส่วนกองคลงั


