
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 ซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุ 51,000.00            51,000.00         เฉพาะเจาะจง แสงทองการไฟฟา แสงทองการไฟฟา ผูขายโดยตรง 110/2561 ลว. 3 ก.ค.61

ราคาที่เสนอ 51,000 บาท ราคาที่เสนอ 51,000 บาท

2 กอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. หมู 5 บานนางาม 198,000.00           198,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.สมคิดพานิช หจก.สมคิดพานิช ผูรับจางโดยตรง 111/2561 ลว. 3 ก.ค.61

ราคาที่เสนอ 198,000 บาท ราคาที่เสนอ 198,000 บาท

3 กอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. หมู 4 198,000.00           198,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ตระกูลเลิศ หจก.ตระกูลเลิศ ผูรับจางโดยตรง 112/2561 ลว. 3 ก.ค.61

บานโคกใหญพัฒนา ราคาที่เสนอ 198,000 บาท ราคาที่เสนอ 198,000 บาท

4 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร 3,580.00              3,580.00           เฉพาะเจาะจง ร็อคไอที มมีเดียแอนดเซอรวิส ร็อคไอที มมีเดียแอนดเซอรวิส ผูขายโดยตรง 113/2561 ลว. 6 ก.ค.61

ราคาที่เสนอ 3,580 บาท ราคาที่เสนอ 3,580 บาท

5 ซอมเคร่ืองปรับอากาศ 15 เคร่ือง 15,000.00            15,000.00         เฉพาะเจาะจง ศิริวรรณแอรบาน ศิริวรรณแอรบาน ผูรับจางโดยตรง 114/2561 ลว. 6 ก.ค.61

ราคาที่เสนอ 15,000 บาท ราคาที่เสนอ 15,000 บาท

6 จางเหมาบริการซอมคอมพิวเตอร 1,880.00              1,880.00           เฉพาะเจาะจง รานเฟรนดคอมพิวเอตร รานเฟรนดคอมพิวเอตร ผูรับจางโดยตรง 115/2561 ลว. 11 ก.ค.61

ราคาที่เสนอ 1,880 บาท ราคาที่เสนอ 1,880 บาท

7 จางเหมาบริการซอมรถบรรทุกขยะ 7,850.00              7,850.00           เฉพาะเจาะจง กาวหนา การชาง กาวหนา การชาง ผูรับจางโดยตรง 116/2561 ลว. 16 ก.ค.61

ราคาที่เสนอ 7,850 บาท ราคาที่เสนอ 7,850 บาท

8 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานเพื่อใชในโครงการอบรมให 4,700.00              4,700.00           เฉพาะเจาะจง เอ็มเอสพี เอ็มเอสพี ผูขายโดยตรง 117/2561 ลว. 20 ก.ค.61

ความรูดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ราคาที่เสนอ 4,700 บาท ราคาที่เสนอ 4,700 บาท

9 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน จํานวน 24 รายากร 23,550.00            23,550.00         เฉพาะเจาะจง สามหมอศึกษา สามหมอศึกษา ผูขายโดยตรง 118/2561 ลว. 20 ก.ค.61

ราคาที่เสนอ 23,550 บาท ราคาที่เสนอ 23,550 บาท

10 จางกอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. หมู 1บาน 198,000.00           198,000.00       เฉพาะเจาะจง รานสายทองคาวัสดุ รานสายทองคาวัสดุ ผูรับจางโดยตรง 119/2561 ลว. 25 ก.ค.61

คําโคกสูง ราคาที่เสนอ 198,000 บาท ราคาที่เสนอ 198,000 บาท

11 จัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน(เกาอี้ จํานวน 2 ตัว) 5,000.00              5,000.00           เฉพาะเจาะจง เอสพี เฟอรนิเจอร เอสพี เฟอรนิเจอร ผูขายโดยตรง 120/2561 ลว. 31 ก.ค.61

ราคาที่เสนอ 5,000 บาท ราคาที่เสนอ 5,000 บาท

12 จัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน(ตูเก็บเอกสารแบบลื่น 5,500.00              5,500.00           เฉพาะเจาะจง เอสพี เฟอรนิเจอร เอสพี เฟอรนิเจอร ผูขายโดยตรง 121/2561 ลว. 31 ก.ค.61

จํานวน 1 ตู) ราคาที่เสนอ 5,000 บาท ราคาที่เสนอ 5,000 บาท

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2561

องคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูง

 ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

13 จัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน(โตะ จํานวน 1 ตัว, เกาอี้ 21,500.00            21,500.00         เฉพาะเจาะจง เอสพี เฟอรนิเจอร เอสพี เฟอรนิเจอร ผูขายโดยตรง 122/2561 ลว. 31 ก.ค.61

จํานวน 2 ตัว โตะหมูบูชา 1 ตัว,ต็ 1 ตัว) ราคาที่เสนอ 21,500 บาท ราคาที่เสนอ 21,500 บาท

14 จางเหมาบริการจัดทําปายประชาสัมพันธโครงการ 450.00                450.00             เฉพาะเจาะจง หองภาพชนะชัย เลเซอรดิจิตอล หองภาพชนะชัย เลเซอรดิจิตอล ผูรับจางโดยตรง 123/2561 ลว. 31 ก.ค.61

ความรูดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ราคาที่เสนอ 450 บาท ราคาที่เสนอ 450 บาท


