
                                                                                              สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน  มถุินายน  2561 แบบ สขร.1

ล าดบั งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ ราคา รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคดัเลอืกผล เหตุผลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของ

จะจัดซื้อ กลาง และราคาที่เสนอ และราคาตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

จัดจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง
1 จา้งเหมา FR 8,000        8,000       นายทองแดง  เสือแกว้ นายทองแดง  เสือแกว้ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น สญัญาจา้ง 103/2561
2 จา้งเหมา FR 8,000        8,000       นายประดิษฐ  พะรัมย์ นายประดิษฐ  พะรัมย์ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น สญัญาจา้ง 104/2561
3 จา้งเหมา FR 8,000        8,000       นายสามารถ  โสดาพฒัน์ นายสามารถ  โสดาพฒัน์ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น สญัญาจา้ง 105/2561
4 จา้งเหมา FR 8,000        8,000       นายสนธยา  หอมวนั นายสนธยา  หอมวนั ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น สญัญาจา้ง 106/2561
5 จา้งปฏิบติังานดา้นงานป้องกนับรรเทาสาธารณภยั 8,500        8,500       นายศกัรินทร์  แทนนคร นายศกัรินทร์  แทนนคร ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น สญัญาจา้ง 107/2561
6 จา้งปฏิบติังานดา้นงานป้องกนับรรเทาสาธารณภยั 8,500        8,500       นายยงยทุธ   พรหมวงษา นายยงยทุธ   พรหมวงษา ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น สญัญาจา้ง 108/2561
8 จา้งเหมาท าความสะอาดศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 8,000        8,000       นางสาวศิริธร  อกัษร นางสาวศิริธร  อกัษร ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น สญัญาจา้ง 109/2561
9 จา้งเหมาท าความสะอาดส านกังาน 8,000        8,000       นางพิมพร  พาจนัทร์ นางพิมพร  พาจนัทร์ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น สญัญาจา้ง 110/2561

10 จา้งเหมาท าความสะอาดศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 8,000        8,000       นางสาวกมลชนก  ฤทธิคง นางสาวกมลชนก  ฤทธิคง ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น สญัญาจา้ง 100/2561
11 จา้งท าป้ายไวนิล โครงการพ่นหมอกควนั 600           600          นายเศวตฉตัร  เข่ือนข า นายเศวตฉตัร  เข่ือนข า ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 111/2561
12 จา้งซ่อมแอร์ ห้องประชุมอเนกประสงค์ 2,500        2,500       นายปรีชา  สตัยธ์รรม นายปรีชา  สตัยธ์รรม ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงจา้ง 112/2561

13 น ้ามนัรถน ้าอเนกประสงค์ 2,000        2,000       สหกรณ์การเกษตรหนองก่ี จ  ากดั สหกรณ์การเกษตรหนองก่ี จ  ากดั ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น สญัญาจา้ง 2/2561

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

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

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

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

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

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

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง

วนัที่  29  เดือน มถุินายน  พ.ศ 2561



ล าดบั งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ ราคา รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคดัเลอืกผล เหตุผลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของ

จะจัดซื้อ กลาง และราคาที่เสนอ และราคาตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

จัดจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

20 ซ้ือน ้าด่ืม 1,716        1,716       นายส าราญ  ทองภูบาล นายส าราญ  ทองภูบาล ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงซ้ือ 26/2561

21 ซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง โครงการพ่นหมอกควนั 41,785      41,785     สหกรณ์การเกษตรหนองก่ี สหกรณ์การเกษตรหนองก่ี ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงซ้ือ 27/2561

22 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 3,870        3,870       หจก.ธงชยัโอเอ เซลลแ์อน เซอร์วิส หจก.ธงชยัโอเอ เซลลแ์อน เซอร์วิส ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงซ้ือ 28/2561

23 ซ้ือเคร่ืองปร้ิน คอมพิวเตอร์ 3,300        3,300       หจก.ธงชยัโอเอ เซลลแ์อน เซอร์วิส หจก.ธงชยัโอเอ เซลลแ์อน เซอร์วิส ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตกลงซ้ือ 29/2561


