
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จัดซ้ือวัสดุกอสราง 56,513.22            56,513.22         เฉพาะเจาะจง รานสายทองวัสดุ รานสายทองวัสดุ ผูขายโดยตรง 65/2561 ลว. 2 มี.ค.61

ราคาที่เสนอ 56,513.22 บาท ราคาที่เสนอ 56,513.22 บาท

2 กอสรางระบบประปาหมูบานผิวดินขนาดใหญ 3,657,100.00        3,657,100.00     e-bidding หจก.สมคิดพานิช หจก.สมคิดพานิช เสนอราคาดีที่สุด 66/2561 ลว. 21 มี.ค.61

หมู 8 บานแหลมทอง ราคาที่เสนอ 2,330,00 บาท ราคาที่เสนอ 2,330,00 บาท

หจก.กาฬสินธุวาสนายอดกอสราง หจก.กาฬสินธุวาสนายอดกอสราง

ราคาที่เสนอ 2,639,000 บาท ราคาที่เสนอ 2,639,000 บาท

อ.สมบัติรุงเรือง 2001 อ.สมบัติรุงเรือง 2001

ราคาที่เสนอ 2,840,000 บาท ราคาที่เสนอ 2,840,000 บาท

โมเสคดีไซนแอนดคอนสตรัคชั่น โมเสคดีไซนแอนดคอนสตรัคชั่น

ราคาที่เสนอ 2,999,888 บาท ราคาที่เสนอ 2,999,888 บาท

หจก.พลอย-อานันทกอสราง หจก.พลอย-อานันทกอสราง

ราคาที่เสนอ 3,099,000 บาท ราคาที่เสนอ 3,099,000 บาท

หจก.กรพัฒนธุรกิจ หจก.กรพัฒนธุรกิจ

ราคาที่เสนอ 3,290,000 บาท ราคาที่เสนอ 3,290,000 บาท

หจก. ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง หจก. ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง

ราคาที่เสนอ 3,299,000 บาท ราคาที่เสนอ 3,299,000 บาท

หจก. ถาวรประปาอุดร (1988) หจก. ถาวรประปาอุดร (1988)

ราคาที่เสนอ 3,300,000 บาท ราคาที่เสนอ 3,300,000 บาท

  หจก. ทาพระคอนสตรัคชั่น   หจก. ทาพระคอนสตรัคชั่น

ราคาที่เสนอ 3,400,000 บาท ราคาที่เสนอ 3,400,000 บาท

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2561

องคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูง

 ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

3 กอสรางระบบประปาหมูบานผิวดินขนาดใหญ 3,657,100.00        3,657,100.00     e-bidding หจก.สมคิดพานิช หจก.สมคิดพานิช เสนอราคาดีที่สุด 67/2561 ลว. 21 มี.ค.61

หมู 7 บานทาสําราญ ราคาที่เสนอ 2,330,00 บาท ราคาที่เสนอ 2,330,00 บาท

  ชัยเจริญเฟอรนิเจอร   ชัยเจริญเฟอรนิเจอร

ราคาที่เสนอ 2,639,000 บาท ราคาที่เสนอ 2,639,000 บาท

อ.สมบัติรุงเรือง 2001 อ.สมบัติรุงเรือง 2001

ราคาที่เสนอ 2,840,000 บาท ราคาที่เสนอ 2,840,000 บาท

โมเสคดีไซนแอนดคอนสตรัคชั่น โมเสคดีไซนแอนดคอนสตรัคชั่น

ราคาที่เสนอ 2,999,888 บาท ราคาที่เสนอ 2,999,888 บาท

หจก.พลอย-อานันทกอสราง หจก.พลอย-อานันทกอสราง

ราคาที่เสนอ 3,099,000 บาท ราคาที่เสนอ 3,099,000 บาท

หจก.กรพัฒนธุรกิจ หจก.กรพัฒนธุรกิจ

ราคาที่เสนอ 3,290,000 บาท ราคาที่เสนอ 3,290,000 บาท

หจก. ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง หจก. ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง

ราคาที่เสนอ 3,299,000 บาท ราคาที่เสนอ 3,299,000 บาท

หจก. ถาวรประปาอุดร (1988) หจก. ถาวรประปาอุดร (1988)

ราคาที่เสนอ 3,300,000 บาท ราคาที่เสนอ 3,300,000 บาท

  หจก. ทาพระคอนสตรัคชั่น   หจก. ทาพระคอนสตรัคชั่น

ราคาที่เสนอ 3,400,000 บาท ราคาที่เสนอ 3,400,000 บาท

4 จัดซ้ือวัสดุกอสราง จํานวน 2 รายการ 7,299.00              7,299.00           เฉพาะเจาะจง รานภูมิสิน อคนกรีต รานภูมิสิน อคนกรีต ผูขายโดยตรง 68/2561 ลว. 15 มี.ค.61

ราคาที่เสนอ 7,299บาท ราคาที่เสนอ 7,299บาท

5 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน  22 รายการ 12,849.00            12,849.00         เฉพาะเจาะจง ร็อคไอที มีเดียแอนดเซอรวิส ร็อคไอที มีเดียแอนดเซอรวิส ผูขายโดยตรง 69/2561 ลว. 15 มี.ค.61

ราคาที่เสนอ 12,849 บาท ราคาที่เสนอ 12,849 บาท

6 จางเหมาบริการจัดทําธง อปพร.สําหรับศูนย 4,800.00              4,800.00           เฉพาะเจาะจง อุดรการคา อุดรการคา ผูรับจางโดยตรง 70/2561 ลว. 19 มี.ค.61

อปพร.อบต.คําโคกสูง ราคาที่เสนอ 4,800 บาท ราคาที่เสนอ 4,800 บาท

7 จางเหมายบิการจัดทําปายโครงการ อปพร. 450.00                450.00             เฉพาะเจาะจง หองภาพชนะชัย หองภาพชนะชัย ผูรับจางโดยตรง 71/2561 ลว. 19 มี.ค.61

ราคาที่เสนอ 450 บาท ราคาที่เสนอ 450 บาท

8 จัดซ้ือครุภัณฑอื่น ๆ (บล็อคเก็บตัวอยาง 14,000.00            14,000.00         เฉพาะเจาะจง รานสายทองวัสดุ รานสายทองวัสดุ ผูขายโดยตรง 72/2561 ลว. 23 มี.ค.61

ปูน) ราคาที่เสนอ 14,000 บาท ราคาที่เสนอ 14,000 บาท



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

9 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ 1,915.00              1,915.00           เฉพาะเจาะจง เอ็มเอสพี เอ็มเอสพี ผูขายโดยตรง 73/2561 ลว. 23 มี.ค.61

ราคาที่เสนอ 1,915 บาท ราคาที่เสนอ 1,915 บาท

10 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร 2,000.00              2,000.00           เฉพาะเจาะจง เอ็มเอสพี เอ็มเอสพี ผูขายโดยตรง 74/2561 ลว. 27 มี.ค.61

ราคาที่เสนอ 2,000 บาท ราคาที่เสนอ 2,000 บาท

11 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 6,920.00              6,920.00           เฉพาะเจาะจง เอ็มเอสพี เอ็มเอสพี ผูขายโดยตรง 76/2561 ลว. 27 มี.ค.61

ราคาที่เสนอ 6,920 บาท ราคาที่เสนอ 6,920 บาท

12 กอสรางถนน คสล.หมู 3 บานทาลาด 200,000.00           200,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ตระกูลเลิศ กอสราง หจก.ตระกูลเลิศ กอสราง ผูรับรับจางโดยตรง 77/2561 ลว. 28 มี.ค.61

ราคาที่เสนอ 199,000 บาท ราคาที่เสนอ 199,000 บาท

13 จางเหมาบริการจัดทําปายประชาสัมพันธ 500.00                500.00             เฉพาะเจาะจง หองภาพชนะชับ เลเซอรดิจิตอล หองภาพชนะชับ เลเซอรดิจิตอล ผูรับจางโดยตรง 78/2561 ลว. 28 มี.ค.61

โครงการอบรมการปองกันโรคระบาดสัตว ราคาที่เสนอ 500 บาท ราคาที่เสนอ 500 บาท

14 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 30,260.00            30,260.00         เฉพาะเจาะจง ทอนิมัลเซ็นเตอร ทอนิมัลเซ็นเตอร ผูรับจางโดยตรง 79/2561 ลว. 28 มี.ค.61

ราคาที่เสนอ 30,260 บาท ราคาที่เสนอ 30,260 บาท

15 จางเหมาบริการประชาสัมพันธและ 36,000.00            36,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาววารุณี วิชัย นางสาววารุณี วิชัย ผูรับรับจางโดยตรง 80/2561 ลว. 30 มี.ค.61

เผยแพรขอมูลขาวสารกิจกรรม อบต. ราคาที่เสนอ 36,000 บาท ราคาที่เสนอ 36,000 บาท

16 จางเหมาบริการทําความสะอาดภายใน 36,000.00            36,000.00         เฉพาะเจาะจง นางไปล  ใสแจม นางไปล  ใสแจม ผูรับรับจางโดยตรง 81/2561 ลว. 30 มี.ค.61

สํานักงาน อบต. ราคาที่เสนอ 36,000 บาท ราคาที่เสนอ 36,000 บาท

17 จางเหมาบริการรถกูชีพ 98,600.00            98,600.00         เฉพาะเจาะจง นางกฤษณา บุพศิริ นางกฤษณา บุพศิริ ผูรับรับจางโดยตรง 82/2561 ลว. 30 มี.ค.61

ราคาที่เสนอ 98,600 บาท ราคาที่เสนอ 98,600 บาท

18 จางเหมาบริการซอมระบบไฟฟาสาธาณะ 36,000.00            36,000.00         เฉพาะเจาะจง นายอรัญ  แสนบุตร นายอรัญ  แสนบุตร ผูรับรับจางโดยตรง 83/2561 ลว. 30 มี.ค.61

ภายในเขต อบต.คําโคกสูง และซอมบํารุง ราคาที่เสนอ 36,000 บาท ราคาที่เสนอ 36,000 บาท

รักษาเคร่ืองมือชาง

19 จางเหมาบริการรับสงขอมูลขาวสาร 36,000.00            36,000.00         เฉพาะเจาะจง นายสมพงษ  ศรีลาปาว นายสมพงษ  ศรีลาปาว ผูรับรับจางโดยตรง 84/2561 ลว. 30 มี.ค.61

ทางวิทยุสื่อสาร ศูนย อปพร. คําโคกสูง ราคาที่เสนอ 36,000 บาท ราคาที่เสนอ 36,000 บาท

20 จางเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศนภาย 36,000.00            36,000.00         เฉพาะเจาะจง นายธนชาติ  ปุริสัง นายธนชาติ  ปุริสัง ผูรับรับจางโดยตรง 85/2561 ลว. 30 มี.ค.61

ในชุมชน ราคาที่เสนอ 36,000 บาท ราคาที่เสนอ 36,000 บาท

21 จางเหมาบริการทําความสะอาดชุมชน 36,000.00            36,000.00         เฉพาะเจาะจง นายยอด  แกวมวง นายยอด  แกวมวง ผูรับรับจางโดยตรง 86/2561 ลว. 30 มี.ค.61

ภายในเขต อบต.คําโคกสูง ราคาที่เสนอ 36,000 บาท ราคาที่เสนอ 36,000 บาท



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

22 จางเหมาบริการทําความสะอาดชุมชน 36,000.00            36,000.00         เฉพาะเจาะจง นายวิฉันท  แกวมวง นายวิฉันท  แกวมวง ผูรับรับจางโดยตรง

ภายในเขต อบต.คําโคกสูง ราคาที่เสนอ 36,000 บาท ราคาที่เสนอ 36,000 บาท


