
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 เชาเคร่ืองถายเอกสาร 60,000.00            60,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท กอปปไลท โอเอแอนด ซัพพลาย บริษัท กอปปไลท โอเอแอนด ซัพพลาย ผูรับรับจางโดยตรง 1/2561 ลว.1 ต.ค.60

ราคาที่เสนอ 60,000 บาท ราคาที่เสนอ 60,000 บาท

2 จางเหมาบริการรถกูชีพ 80,000.00            80,000.00         เฉพาะเจาะจง นางกฤษณา บุพศิริ นางกฤษณา บุพศิริ ผูรับรับจางโดยตรง 2/2561 ลว.1 ต.ค.60

ราคาที่เสนอ 80,000 บาท ราคาที่เสนอ 80,000 บาท

3 จางเหมาบริการประชาสัมพันธและ 36,000.00            36,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาววารุณี วิชัย นางสาววารุณี วิชัย ผูรับรับจางโดยตรง 3/2561 ลว. 1 ต.ค.60

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

4 จางเหมาบริการทําความสะอาดภายใน 36,000.00            36,000.00         เฉพาะเจาะจง นางไปล  ใสแจม นางไปล  ใสแจม ผูรับรับจางโดยตรง 4/2561 ลว. 1 ต.ค.60

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

5 จางเหมาบริการบันทึกขอมูลและ 36,000.00            36,000.00         เฉพาะเจาะจง นางพัชริน  ดวงศรี นางพัชริน  ดวงศรี ผูรับรับจางโดยตรง 5/2561 ลว. 1 ต.ค.60

รับสงเอกสารสําหรับแผนงานสงเสริม ราคาที่เสนอ 36,000 บาท ราคาที่เสนอ 36,000 บาท

การเกษตร

6 จางเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศนภาย 36,000.00            36,000.00         เฉพาะเจาะจง นายธนชาติ  ปุริสัง นายธนชาติ  ปุริสัง ผูรับรับจางโดยตรง 6/2561 ลว. 1 ต.ค.60

ในชุมชน ราคาที่เสนอ 36,000 บาท ราคาที่เสนอ 36,000 บาท

7 จางเหมาบริการทําความสะอาดชุมชน 36,000.00            36,000.00         เฉพาะเจาะจง นายยอด  แกวมวง นายยอด  แกวมวง ผูรับรับจางโดยตรง 7/2561 ลว.1 ต.ค.60

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

8 จางเหมาบริการทําความสะอาดชุมชน 36,000.00            36,000.00         เฉพาะเจาะจง นายวิฉันท  แกวมวง นายวิฉันท  แกวมวง ผูรับรับจางโดยตรง 8/2561 ลว.1 ต.ค.60

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

9 จางเหมาบริการรับสงขอมูลขาวสาร 36,000.00            36,000.00         เฉพาะเจาะจง นายสมพงษ  ศรีลาปาว นายสมพงษ  ศรีลาปาว ผูรับรับจางโดยตรง 9/2561 ลว.1 ต.ค.60

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

10 จางเหมาบริการทําความสะอาดสํานักงาน 36,000.00            36,000.00         เฉพาะเจาะจง นายอํานาจ  โสชารี นายอํานาจ  โสชารี ผูรับรับจางโดยตรง 10/2561 ลว.1 ต.ค. 60

อบต. และ ศูนย อปพร. คําโคกสูง  ราคาที่เสนอ 36,000 บาท ราคาที่เสนอ 36,000 บาท

11 จางเหมาบริการซอมระบบไฟฟาสาธาณะ 36,000.00            36,000.00         เฉพาะเจาะจง นายอรัญ  แสนบุตร นายอรัญ  แสนบุตร ผูรับรับจางโดยตรง 11/2561 ลว. 1ต.ค.60

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

รักษาเคร่ืองมือชาง

12 จัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิง 36,000.00            36,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ท.ชัยทวีปโตรเลียม 2 หจก.ท.ชัยทวีปโตรเลียม 3 ผูขายโดยตรง 12 /2561 ลว. 5 ต.ค.60

ราคาที่เสนอ 70,000 บาท ราคาที่เสนอ 70,000 บาท

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2560

องคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูง

 ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
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13 จัดซ้ือน้ําดื่มเพื่อบริการประชาชนขนาด 5,000.00              5,000.00           เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มมีระพันธ น้ําดื่มมีระพันธ ผูขายโดยตรง 13/2561 ลว.5 ต.ค.60

ไมต่ํากวา 15 ลิตร 500 ถัง ราคาที่เสนอ 5,000 บาท ราคาที่เสนอ 5,000 บาท

14 จัดซ้ือถุงยังชีพ เพื่อชวยเหลือผูประสพภัย 5,940.00              5,940.00           เฉพาะเจาะจง เอ็มเอสพี เอ็มเอสพี ผูขายโดยตรง 14/2561 ลว.18 ต.ค.60

น้ําทวม ราคาที่เสนอ 5,940 บาท ราคาที่เสนอ 5,940 บาท

15 จัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อตัดหญา 5,000.00              5,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ท.ชัยทวีปโตรเลียม 2 หจก.ท.ชัยทวีปโตรเลียม 3 ผูขายโดยตรง 15 /2561 ลว. 20 ต.ค.60

บริเวณสองขางภายในชุมชนตําบลคําโคกสูง ราคาที่เสนอ 5,000 บาท ราคาที่เสนอ 5,000 บาท

16 จางเหมาบริการจัดทําปายพระบรม 360.00                360.00             เฉพาะเจาะจง หองภาพชนะชัย เลเซอรดิจิตอล หองภาพชนะชัย เลเซอรดิจิตอล ผูรับจางโดยตรง 16/2561 ลว. 24 ต.ค.60

ฉายาลักษณ ราคาที่เสนอ 360 บาท ราคาที่เสนอ 360 บาท

17 ซ้ือวัสดุกอสรางเพื่อจัดทําฐานซุมเฉลิม 1,827.00              1,827.00           เฉพาะเจาะจง สายทองคาเจริญ สายทองคาเจริญ ผูขายโดยตรง 17/2561 ลว. 25 ต.ค.60

พระเกียรติ ราคาที่เสนอ 1,827 บาท ราคาที่เสนอ 1,827 บาท


