สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2558
แบบ สขร.1
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกจาน ต.โคกจาน อ.ตระการฯ จ.อุบลฯ
วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2558
ลาดับที่ งานทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้าง
วงเงิน(บาท)
ราคากลาง(บาท)วิธีซื้อหรือจ้าง
รายชื้อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาเหตผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่สัญญา
และราคาที่เสนอ
ตกลงซื้อหรือจ้าง
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 จ้างเหมารถศึกษาดูงานโครงการ
7,800.00
7,800.00 ตกลงราคา
นายสมใจ อุประถัมถ์ นายสมใจ อุประถัมถ์
เป็นผู้ที่จัดหารถรับจ้าง เลขที่ 65/2558
เศรษฐกิจพอเพียง
และมีความสามารถในการ ลว. 15 ก.ค. 2558
ขับรถได้รอบคอบปลอดภัย
2 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่และจัดหา
11,900.00
11,900.00 ตกลงราคา
นางจงรักษ์ สายวงค์
นางจงรักษ์ สายวงค์
เป็นผู้รับจ้างทั่วไปที่มี
เลขที่ 66/2558
เครื่องเสียง 2 ชุด โครงการ
ความสามารถในการจัดหา/ลว. 15 ก.ค. 2558
เศรษฐกิจพอเพียง,ป้ายโครงการ
ทาสิ่งของตรงตามความ
2 ป้าย
ต้องการ
3 จ้างเหมาจัดทาอาหารกลางวัน
45,500.00
45,500.00 ตกลงราคา
นางอัจฉรา กานา
นางอัจฉรา กานา
เป็นผู้ที่จัดหา/ทาอาหาร เลขที่ 67/2558
2 มื้อและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
ได้สะอาด อร่อย ถูก
ลว. 15 ก.ค. 2558
2 มื้อโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
หลักโภชนาการ
4 จ้างเหมารถศึกษาดูงานโครงการ
7,800.00
7,800.00 ตกลงราคา
นางนิศาชล อยู่คง
นางนิศาชล อยู่คง
เป็นผู้ที่จัดหารถรับจ้าง เลขที่ 68/2558
เศรษฐกิจพอเพียง
ลว. 15 ก.ค. 2558
5 จ้างเหมารถศึกษาดูงานโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง

7,800.00

7,800.00 ตกลงราคา

นายนรินทร์ สุภี

นายนรินทร์ สุภี

6 จ้างเหมารถศึกษาดูงานโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง

7,800.00

7,800.00 ตกลงราคา

นายทองสา โพธิท์ อง

นายทองสา โพธิท์ อง

7 จ้างเหมารถศึกษาดูงานโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง

7,800.00

7,800.00 ตกลงราคา

นายสากล พลสวัสดิ์

นายสากล พลสวัสดิ์

เป็นผู้ที่จัดหารถรับจ้าง เลขที่ 69/2558
และมีความสามารถในการ ลว. 15 ก.ค. 2558
ขับรถได้รอบคอบปลอดภัย
เป็นผู้ที่จัดหารถรับจ้าง เลขที่ 70/2558
และมีความสามารถในการ ลว. 15 ก.ค. 2558
ขับรถได้รอบคอบปลอดภัย
เป็นผู้ที่จัดหารถรับจ้าง เลขที่ 71/2558
และมีความสามารถในการ ลว. 15 ก.ค. 2558
ขับรถได้รอบคอบปลอดภัย

ลาดับที่ งานทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้าง
8 จ้างทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
จ.อุบลฯ ปี 2558
9 จ้างเหมาขยายเขตท่อเมนต์
ประปา หมู่ 12
10 จ้างเหมาจัดทาอาหารกลางวัน
3 มื้อและอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม 3 มื้อ (ค่ายภาษาอังกฤษ)

11 จ้างเหมาจัดหาน้าดื่มและน้าแข็ง
งานแห่เทียนฯ
12 จ้างเหมาจัดสถานที่งานแห่เทียนฯ

13 จ้างเหมาจัดหาชุดแต่งกายฟ้อนรา
พร้อมแต่งหน้านางราแห่เทียนฯ
14 จ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิลโครงการ
ฝึกอบรมอาชีพ ต.โคกจาน

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2558
แบบ สขร.1
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกจาน ต.โคกจาน อ.ตระการฯ จ.อุบลฯ
วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2558
วงเงิน(บาท)
ราคากลาง(บาท)วิธีซื้อหรือจ้าง
รายชื้อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาเหตผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่สัญญา
และราคาที่เสนอ
ตกลงซื้อหรือจ้าง
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
240.00
240.00 ตกลงราคา
ทอสิริพริ้นติ้ง
ทอสิริพริ้นติ้ง
เป็นร้านรับทาป้ายโฆษณา เลขที่ 73/2558
ทุกชนิดตรงตามความ
ลว. 21 ก.ค. 2558
ต้องการ
90,000.00
90,000.00 ตกลงราคา
ร้านบรอนซ์วสั ดุ
ร้านบรอนซ์วสั ดุ
เป็นร้านที่จาหน่ายโดยตรง เลขที่ 74/2558
และรับเหมาก่อสร้าง
ลว. 21 ก.ค. 2558
มีที่ตั้งในอ.ตระการฯ
19,995.00
19,995.00 ตกลงราคา
นายไพบูลย์ โสมอ่อน นายไพบูลย์ โสมอ่อน
เป็นผู้ที่จัดหา/ทาอาหาร เลขที่ 75/2558
ได้สะอาด อร่อย ถูก
ลว. 21 ก.ค. 2558
หลักโภชนาการ
21,250.00
21,250.00 ตกลงราคา
นางนวลจันทร์ ทวีโคตร นางนวลจันทร์ ทวีโคตร เป็นผู้ที่จัดหา/ทาอาหาร เลขที่ 76/2558
ได้สะอาด อร่อย ถูก
ลว. 24 ก.ค. 2558
หลักโภชนาการ
13,950.00
13,950.00 ตกลงราคา
นางกนกวรรณ มณีกรรณ์ นางกนกวรรณ มณีกรรณ์ เป็นผู้รับจ้างทั่วไปที่มี
เลขที่ 77/2558
ความสามารถในการจัดหา/ลว. 24 ก.ค. 2558
ทาสิ่งของตรงตามความ
ต้องการ
10,000.00
10,000.00 ตกลงราคา
นางปิยากร อสุรินทร์ นางปิยากร อสุรินทร์
เป็นผู้จัดหา/ให้เช่าชุด เลขที่ 78/2558
และรับแต่งหน้า
ลว. 24 ก.ค. 2558
1,000.00

1,000.00 ตกลงราคา

ไวนิลคลาสสิค

ไวนิลคลาสสิค

เป็นร้านรับทาป้ายโฆษณา เลขที่ 79/2558
ทุกชนิดตรงตามความ
ลว. 28 ก.ค. 2558
ต้องการ

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558
แบบ สขร.1
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกจาน ต.โคกจาน อ.ตระการฯ จ.อุบลฯ
วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2558
ลาดับที่ งานทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้าง
วงเงิน(บาท)
ราคากลาง(บาท)วิธีซื้อหรือจ้าง
รายชื้อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาเหตผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่สัญญา
และราคาที่เสนอ
ตกลงซื้อหรือจ้าง
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 จ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิลโครงการ
800.00
800.00 ตกลงราคา
ทอสิริพริ้นติ้ง
ทอสิริพริ้นติ้ง
เป็นร้านรับทาป้ายโฆษณา เลขที่ 80/2558
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ทุกชนิดตรงตามความ
ลว. 3 ส.ค. 2558
ต้องการ
2 จ้างเหมาจัดทาอาหารกลางวัน
19,920.00
19,920.00 ตกลงราคา
นางมาราตรี ก้อนศิลา นางมาราตรี ก้อนศิลา
เป็นผู้ที่จัดหา/ทาอาหาร เลขที่ 81/2558
1 มื้อและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
ได้สะอาด อร่อย ถูก
ลว. 3 ส.ค. 2558
2 มื้อโครงการป้องกันและแก้ไข
หลักโภชนาการ
ปัญหายาเสพติด
3 จ้างเหมาจัดทาอาหารกลางวัน
8,880.00
8,880.00 ตกลงราคา
ปิยะการค้า
ปิยะการค้า
เป็นผู้ที่จัดหา/ทาอาหาร เลขที่ 82/2558
1 มื้อและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
ได้สะอาด อร่อย ถูก
ลว. 3 ส.ค. 2558
2 มื้อโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ
หลักโภชนาการ
ต.โคกจาน
4 จ้างเหมาจัดทาอาหารกลางวัน
18,200.00
18,200.00 ตกลงราคา
นางประวร จรลี
นางประวร จรลี
เป็นผู้รับจ้างทั่วไปที่มี
เลขที่ 83/2558
1 มื้อ,จัดหารถยนต์ขนต้นไม้,
ความสามารถในการจัดหา/ลว. 7 ส.ค. 2558
จัดหาและบริการน้าดื่ม,จัดหารถ
ทาสิ่งของตรงตามความ
ยนต์ขนบริการน้าดื่ม
ต้องการ
5 จ้างเหมาทาป้าย 3 รายการ
3,882.00
3,882.00 ตกลงราคา
ทอสิริพริ้นติ้ง
ทอสิริพริ้นติ้ง
เป็นร้านรับทาป้ายโฆษณา เลขที่ 84/2558
ป้ายพระราชกรณียกิจ,ป้ายประชา
ทุกชนิดตรงตามความ
ลว. 7 ส.ค. 2558
สัมพันธ์,ป้ายพระบรมฉายาลักษณ์
ต้องการ
พระบรมราชินีนาถ

ลาดับที่ งานทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้าง
6 จ้างเหมาทาป้าย 3 รายการ
โครงการปั่นเพื่อแม่

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกจาน ต.โคกจาน อ.ตระการฯ จ.อุบลฯ
วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2558
วงเงิน(บาท)
ราคากลาง(บาท)วิธีซื้อหรือจ้าง
รายชื้อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาเหตผลที่คัดเลือกโดยสรุป
และราคาที่เสนอ
ตกลงซื้อหรือจ้าง
1,272.00
1,272.00 ตกลงราคา
ทอสิริพริ้นติ้ง
ทอสิริพริ้นติ้ง
เป็นร้านรับทาป้ายโฆษณา
ทุกชนิดตรงตามความ
ต้องการ

7 จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมตกแต่ง
โครงการคัดเลือกแม่ดีเด่น

18,000.00

18,000.00 ตกลงราคา

นางนวลจันทร์ ทวีโคตร นางนวลจันทร์ ทวีโคตร

8 จ้างเหมาจัดหาน้าแข็งและน้าดื่ม
โครงการคัดเลือกแม่ดีเด่น

2,560.00

2,560.00 ตกลงราคา

นางกนกวรรณ มณีกรรณ์ นางกนกวรรณ มณีกรรณ์

9 จ้างเหมาจัดหา/ทากรอบพร้อมใบ
ประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น
72 กรอบ

19,440.00

19,440.00 ตกลงราคา

4,800.00

4,800.00 ตกลงราคา

10 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
6 เครื่อง

โซเล็กซ์ถ้วยรางวัล

โซเล็กซ์ถ้วยรางวัล

ร้านจันทร์สว่าง

ร้านจันทร์สว่าง

แบบ สขร.1

เลขที่และวันที่สัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่ 85/2558
ลว. 7 ส.ค. 2558

เป็นผู้รับจ้างทั่วไปที่มี
เลขที่ 86/2558
ความสามารถในการจัดหา/ลว. 7 ส.ค. 2558
ทาสิ่งของตรงตามความ
ต้องการ
เป็นผู้รับจ้างทั่วไปที่มี
เลขที่ 87/2558
ความสามารถในการจัดหา/ลว. 7 ส.ค. 2558
ทาสิ่งของตรงตามความ
ต้องการ
เป็นร้านที่ทากรอบรูป เลขที่ 88/2558
ทาถ้วยรางวัล,และทาใบ ลว. 7 ส.ค. 2558
ประกาศที่ได้ตรงตาม
ความต้องการ
เป็นร้านที่มีความชานาญ เลขที่ 89/2558
ในเกี่ยวกับระบบเครื่อง ลว. 10 ส.ค. 2558
ปรับอากาศ

ลาดับที่ งานทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้าง
11 จ้างเหมาจัดทาอาหารกลางวัน
3 มื้อและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม

6 มื้อประชุมสภาสมัยวิสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1,2,3

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกจาน ต.โคกจาน อ.ตระการฯ จ.อุบลฯ
วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2558
วงเงิน(บาท)
ราคากลาง(บาท)วิธีซื้อหรือจ้าง
รายชื้อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาเหตผลที่คัดเลือกโดยสรุป
และราคาที่เสนอ
ตกลงซื้อหรือจ้าง
12,240.00
12,240.00 ตกลงราคา
นางนวลจันทร์ ทวีโคตร นางนวลจันทร์ ทวีโคตร เป็นผู้ที่จัดหา/ทาอาหาร
ได้สะอาด อร่อย ถูก
หลักโภชนาการ

แบบ สขร.1

เลขที่และวันที่สัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่ 90/2558
ลว. 11 ส.ค. 2558

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2558
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกจาน ต.โคกจาน อ.ตระการฯ จ.อุบลฯ
วันที่ 1 - 30 กันยายน 2558
ลาดับที่ งานทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้าง
วงเงิน(บาท)
ราคากลาง(บาท)วิธีซื้อหรือจ้าง
รายชื้อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาเหตผลที่คัดเลือกโดยสรุป
และราคาที่เสนอ
ตกลงซื้อหรือจ้าง
1 จ้างเหมาจัดทาอาหารกลางวัน
4,080.00
4,080.00 ตกลงราคา
นางจารุณี พิมพ์ศรีโคตร นางจารุณี พิมพ์ศรีโคตร เป็นผู้ที่จัดหา/ทาอาหาร
1 มื้อและอาหารว่างพร้อมเครื่อง
ได้สะอาด อร่อย ถูก
ดื่ม 2 มื้อ ประชุมสภาสมัยวิสามัญ
หลักโภชนาการ
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
2 จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง
20,000.00
20,000.00 ตกลงราคา
ทองพูลทวีทรัพย์
ทองพูลทวีทรัพย์
เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างที่
ภายในต.โคกจาน
ได้มาตรฐานตามความ
ต้องการ
3 จ้างเหมาทาป้ายไวนิลและเข้าเล่ม
เอกสารโครงการทาปุ๋ยชีวภาพ

3,100.00

3,100.00 ตกลงราคา

4 จ้างเหมาจัดทาอาหารกลางวัน
1 มื้อและอาหารว่างพร้อมเครื่อง
ดื่ม 2 มื้อ โครงการทาปุ๋ยชีวภาพ

10,800.00

5 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.ม.4

89,000.00

แบบ สขร.1

เลขที่และวันที่สัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่ 92/2558
ลว. 8 ก.ย. 2558

เลขที่ 93/2558
ลว. 9 ก.ย. 2558

ทอสิริพริ้นติ้ง

ทอสิริพริ้นติ้ง

เป็นร้านรับทาป้ายโฆษณา เลขที่ 94/2558
ทุกชนิดตรงตามความ
ลว. 9 ก.ย. 2558
ต้องการ

10,800.00 ตกลงราคา

นางกัลยา แถมวรรณ

นางกัลยา แถมวรรณ

เป็นผู้ที่จัดหา/ทาอาหาร เลขที่ 96/2558
ได้สะอาด อร่อย ถูก
ลว. 9 ก.ย. 2558
หลักโภชนาการ

89,000.00 ตกลงราคา

ร้านบรอนซ์วสั ดุ

ร้านบรอนซ์วสั ดุ

เป็นร้านที่จาหน่ายโดยตรง เลขที่ 97/2558
และรับเหมาก่อสร้าง
ลว. 11 ก.ย. 2558
มีที่ตั้งในอ.ตระการฯ

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2558
แบบ สขร.1
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกจาน ต.โคกจาน อ.ตระการฯ จ.อุบลฯ
วันที่ 1 - 30 กันยายน 2558
ลาดับที่ งานทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้าง
วงเงิน(บาท)
ราคากลาง(บาท)วิธีซื้อหรือจ้าง
รายชื้อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาเหตผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่สัญญา
และราคาที่เสนอ
ตกลงซื้อหรือจ้าง
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
6 จ้างเหมาขยายเสียงตามสาย
24,000.00
24,000.00 ตกลงราคา
ร้านจันทร์สว่าง
ร้านจันทร์สว่าง
เป็นร้านที่จาหน่ายโดยตรง เลขที่ 98/2558
(หอกระจายข่าว)ภายในอบต.
และรับติดตั้ง
ลว. 18 ก.ย. 2558
มีที่ตั้งในอ.ตระการฯ
7 จ้างเหมาทาอาหารกลางวัน 1 มื้อ
18,330.00
18,330.00 ตกลงราคา
ปิยะการค้า
ปิยะการค้า
เป็นผู้ที่จัดหา/ทาอาหาร เลขที่ 99/2558
และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
ได้สะอาด อร่อย ถูก
ลว. 18 ก.ย. 2558
4 มื้อและของที่ระลึก 1 กล่อง
หลักโภชนาการ
โครงการผู้สูงอายุฯ
8 จ้างทาป้ายไวนิล 2 ป้ายโครงการ
2,000.00
2,000.00 ตกลงราคา
ไวนิลคลาสสิค
ไวนิลคลาสสิค
เป็นร้านรับทาป้ายโฆษณา เลขที่ 100/2558
ผู้สูงอายุฯ
ทุกชนิดตรงตามความ
ลว. 18 ก.ย. 2558
ต้องการ
9 จ้างเหมาสารวจความพึงพอใจ

20,000.00

20,000.00 ตกลงราคา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

10 จ้างเหมารถยนต์ศึกษาดูงาน
โครงการผู้สูงอายุฯ

8,500.00

8,500.00 ตกลงราคา

นางวรรณเพ็ญ โพธิท์ อง นางวรรณเพ็ญ โพธิท์ อง

เป็นผู้ที่จัดหารถยนต์
ที่ได้มาตรฐาน

เลขที่ 102/2558
ลว. 18 ก.ย. 2558

11 จ้างเหมารถยนต์ศึกษาดูงาน
โครงการผู้สูงอายุฯ

8,500.00

8,500.00 ตกลงราคา

นายบุญหลี โพธิท์ อง

เป็นผู้ที่จัดหารถยนต์
ที่ได้มาตรฐาน

เลขที่ 103/2558
ลว. 18 ก.ย. 2558

นายบุญหลี โพธิท์ อง

เลขที่ 101/2558
ลว. 18 ก.ย. 2558

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2558
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกจาน ต.โคกจาน อ.ตระการฯ จ.อุบลฯ
วันที่ 1 - 30 กันยายน 2558
ลาดับที่ งานทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้าง
วงเงิน(บาท)
ราคากลาง(บาท)วิธีซื้อหรือจ้าง
รายชื้อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาเหตผลที่คัดเลือกโดยสรุป
และราคาที่เสนอ
ตกลงซื้อหรือจ้าง
12 จ้างเหมาถ่ายเอกสารเข้าเล่ม
5,222.00
5,222.00 ตกลงราคา
ร้านจุฑามาศ
ร้านจุฑามาศ
เป็นร้านที่รับถ่ายเอกสาร
5 รายการ (สป.)
เข้าเล่มและอยู่ใน อ.
ตระการพืชผล
13 จ้างทาอาหารกลางวัน 2 มื้อและ
1,200.00
1,200.00 ตกลงราคา
นางมาราตรี ก้อนศิลา นางมาราตรี ก้อนศิลา
เป็นผู้ที่จัดหา/ทาอาหาร
อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 4 มื้อ
ได้สะอาด อร่อย ถูก
บาบัดฟื้นฟูยาเสพติด
หลักโภชนาการ
14 จ้างทาป้ายไวนิล 1 ป้าย
675.00
675.00 ตกลงราคา
ไวนิลคลาสสิค
ไวนิลคลาสสิค
เป็นร้านรับทาป้ายโฆษณา
โครงการบาบัดฟื้นฟูยาเสพติด
ทุกชนิดตรงตามความ
ต้องการ

แบบ สขร.1

เลขที่และวันที่สัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่ 104/2558
ลว. 18 ก.ย. 2558
เลขที่ 105/2558
ลว. 18 ก.ย. 2558
เลขที่ 106/2558
ลว. 18 ก.ย. 2558

