
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 ซ้ือวัสดุการเกษตร จํานวน 24 รายการ 25,000.00            25,000.00         เฉพาะเจาะจง เอ็มเอสพี เอ็มเอสพี ผูขายโดยตรง 29/2561 ลว. 6 ธ.ค.60

ราคาที่เสนอ 25,000 บาท ราคาที่เสนอ 25,000 บาท

2 จัดซ้ือวัสดุกอสราง จํานวน 9 รายการ 10,010.00            10,010.00         เฉพาะเจาะจง รานสายทองคาเจริญ รานสายทองคาเจริญ ผูขายโดยตรง 30/2561 ลว. 7 ธ.ค.60

ราคาที่เสอน 10,010 บาท ราคาที่เสอน 10,010 บาท

3 จางเหมาประกอบอาหารเพื่อเลี้ยงรับรอง 4,000.00              4,000.00           เฉพาะเจาะจง นางแสงจันทร  วองไว นางแสงจันทร  วองไว ผูรับรับจางโดยตรง 31/2561 ลว. 14 ธ.ค.60

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ คร้ังที่ 2 ราคาที่เสนอ 4,000 บาท ราคาที่เสนอ 4,000 บาท

4 จางเหมาประกอบอาหารตามโครงการ 1,200.00              1,200.00           เฉพาะเจาะจง นางรัชนี ชาชิโย นางรัชนี ชาชิโย ผูรับรับจางโดยตรง 32/2561 ลว. 14 ธ.ค.60

อบต.สัญจร ราคาที่เสนอ 1,200 บาท ราคาที่เสนอ 1,200 บาท

5 ซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร(โนตบุก) 16,000.00            16,000.00         เฉพาะเจาะจง ร็อคไอที มีเดีย แอนดเซอรวิส ร็อคไอที มีเดีย แอนดเซอรวิส ผูขายโดยตรง 33/2561 ลว. 26 ธ.ค.60

ราคาที่เสนอ 16,000 บาท ราคาที่เสนอ 16,000 บาท

6 จางเหมาบริการเปลี่ยนน้ํายาเคมีดับเพลิง 25,600.00            25,600.00         เฉพาะเจาะจง ว.สื่อสาร ว.สื่อสาร ผูรับรับจางโดยตรง 34/2561 ลว.26 ธ.ค.60

ราคาที่เสนอ 25,600 บาท ราคาที่เสนอ 25,600 บาท

7 จางเหมาประกอบอาหารสําหรับโครงการ 9,000.00              9,000.00           เฉพาะเจาะจง นางแสงจันทร  วองไว นางแสงจันทร  วองไว ผูรับรับจางโดยตรง 35/2561 ลว. 26 ธ.ค.60

อบรมสรางจิตสํานึกวินัยจราจร ราคาที่เสนอ 9,000 บาท ราคาที่เสนอ 9,000 บาท

8 จางเหมาบริการถายเอกสารระวางที่ดิน 7,100.00              7,100.00           เฉพาะเจาะจง ไพนกอปป ไพนกอปป ผูรับรับจางโดยตรง 36/2561 ลว. 7 ธ.ค.60

71 แผน และสแกนเอกสาร ขนาด เอ1 ราคาที่เสนอ 7,100 บาท ราคาที่เสนอ 7,100 บาท

9 จัดซ้ือวัสดุเพื่อใชในโครงการปองกันลด 4,500.00              4,500.00           เฉพาะเจาะจง เอ็มเอสพี เอ็มเอสพี ผูขายโดยตรง 37/2561 ลว. 27 ธ.ค.60

อุบัติเหตุเทศกาลปใหม ราคาที่เสนอ 4,500 บาท ราคาที่เสนอ 4,500 บาท

10 จางเหมาบริการจัดทําสิ่งสื่อพิมพสําหรับ 52,000.00            52,000.00         เฉพาะเจาะจง รานพิมพเดือน รานพิมพเดือน ผูรับรับจางโดยตรง 38/2561 ลว. 29 ธ.ค.60

ประชาสัมพันธกิจกรรม อบต.คําโคกสูง ราคาที่เสนอ 52,000 บาท ราคาที่เสนอ 52,000 บาท

11 จางเหมาบริการทําปายโครงการปองกันและ 900.00                900.00             เฉพาะเจาะจง หองภาพชนะชัยเลเซอรดิจิตอล หองภาพชนะชัยเลเซอรดิจิตอล ผูรับรับจางโดยตรง 39/2561 ลว. 25 ธ.ค.60

ลดอุบัติเหตุภัยทางถนนชวงเทศกาลปใหม ราคาที่เสนอ 900 บาท ราคาที่เสนอ 900 บาท

12 จางเหมาบริการจัดทําปายสติกเกอรสําหรับ 5,450.00              5,450.00           เฉพาะเจาะจง หองภาพชนะชัยเลเซอรดิจิตอล หองภาพชนะชัยเลเซอรดิจิตอล ผูรับรับจางโดยตรง 40/2561 ลว. 25 ธ.ค.60

ติดรถในชวงเทศกาลปใหม ราคาที่เสนอ 5,450 บาท ราคาที่เสนอ 5,450 บาท

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2560

องคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูง

 ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

13 จัดซ้ือวัสดุกอสราง จํานวน 6 รายการ 3,430.00              3,430.00           เฉพาะเจาะจง รานสายทองวัสดุ รานสายทองวัสดุ ผูขายโดยตรง 42/2561 ลว. 29 ธ.ค.60

ราคาที่เสนอ 3,430 บาท ราคาที่เสนอ 3,430 บาท


