
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 รายงานขอความเห็นจ้างเหมายานพาหนะ รับ-ส่ง ปจด.พฤศจิกายน 11,000.00         11,000.00     เฉพาะเจาะจง นายกลิวฒัน์ ยอดประทุม 11,000.00                 11,000.00     1/11/2562

2 รายงานขอความเห็นจัดจ้างเจ้าหน้าที ่ประจ า คก .แผนทีภ่าษี 9,500.00           9,500.00       เฉพาะเจาะจง นายพีระพล สิมลี 9,500.00                  ราต่ าสุด 1/11/2562

3 รายงานขอความเห็นจัดจ้างเจ้าหน้าที ่ประจ า คก .แผนทีภ่าษี 9,000.00           9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสุภสิทธิ ์โสบุญ 9,000.00                  ราต่ าสุด 1/11/2562

4 รายงานขอความเห็นจัดจ้างเจ้าหน้าที ่ประจ า คก .แผนทีภ่าษี 9,000.00           9,000.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.ชุติมา  ดวงตา 9,000.00                  ราต่ าสุด 1/11/2562

5 รายงานขอความเห็นจัดจ้าง ซ่อมคอม (กองคลัง) 600.00             600.00         เฉพาะเจาะจง ปริญญาการพมิพ์ 600.00 ราต่ าสุด 4/11/2562

6 รายงานขอความเหน็จัดจ้าง จ้างท าป้าย คก 3,000.00           3,000.00       เฉพาะเจาะจง พ.ดีพาณิชย์ 3,000.00 ราต่ าสุด 4/4/2561

7 รายงานขอความเหน็จัดจ้าง จ้างเหมาประกอบอาหาร คก.อบตเคล่ือนที่ 10,400.00         10,400.00     เฉพาะเจาะจง เสมียน ออ่นพิมพ์ 10,400.00                 ราต่ าสุด 4/4/2561

8 รายงานขอความเหน็จัดจ้าง จ้างเหมาอาหารและเคร่ืองด่ืม คก.อบตเคล่ือนที่ 8,000.00           8,000.00       เฉพาะเจาะจง จ๊ิกซอวไ์อที เซอร์วิส 8,000.00 ราต่ าสุด 4/4/2561

9 รายงานขอความเห็น คก.ก่อสร้างห้วยวงัจาน ม.3 46,600.00         46,600.00     เฉพาะเจาะจง พงษภัคกรุ๊ป 46,600.00 ราต่ าสุด 10/4/2561

10 รายงานขอความเห็น คก.ก่อสร้างถนน คสล.ม.12 270,400.00        270,400.00   เฉพาะเจาะจง อภิโชคชัย กอ่สร้าง 270,400.00               ราต่ าสุด 10/4/2561

11 รายงานขอความเห็นจัดจ้างท าป้าย คก.ป้องกันและอุบัติเหตุ 1,000.00           1,000.00       เฉพาะเจาะจง เดอะเบสท์ไวนิลอิงค์เจ็ท 1,000.00 ราต่ าสุด 10/4/2561

12 รายงานขอความเห็นจัดจ้างซ่อมแซมบ ารุงรถยนต์ กง1621 2,621.50           2,621.50       เฉพาะเจาะจง มิตซูชาญมอเตอร์ 2,621.50                  ราต่ าสุด 18/4/2561

13 รายงานขอความเห็นจัดจ้างส ารวจข้อมูลขึน้ทะเบียนสัตว ์ม .1 384.00             384.00         เฉพาะเจาะจง ส านาน หญ้างาม 384.00 ราต่ าสุด 25/4/2561

14 รายงานขอความเห็นจัดจ้างส ารวจข้อมูลขึน้ทะเบียนสัตว ์ม .2 300.00             300.00         เฉพาะเจาะจง ไพโรจน์ หัดจนัทร์ 300.00 ราต่ าสุด 25/4/2561

15 รายงานขอความเห็นจัดจ้างส ารวจข้อมูลขึน้ทะเบียนสัตว ์ม .3 450.00             450.00         เฉพาะเจาะจง บุญมา ผิวพรรณ์ 450.00 ราต่ าสุด 25/4/2561

16 รายงานขอความเห็นจัดจ้างส ารวจข้อมูลขึน้ทะเบียนสัตว ์ม .4 417.00             417.00         เฉพาะเจาะจง จตุพล มูลชะนาม 417.00 ราต่ าสุด 25/4/2561

17 รายงานขอความเห็นจัดจ้างส ารวจข้อมูลขึน้ทะเบียนสัตว ์ม .5 324.00 324.00 เฉพาะเจาะจง สุมาลี อยุสาห์ 324.00 ราต่ าสุด 25/4/2561

18 รายงานขอความเห็นจัดจ้างส ารวจข้อมูลขึน้ทะเบียนสัตว ์ม .6 378.00 378.00 เฉพาะเจาะจง พิสุทธิ์ พรมด้วง 378.00 ราต่ าสุด 25/4/2561

19 รายงานขอความเห็นจัดจ้างส ารวจข้อมูลขึน้ทะเบียนสัตว ์ม .7 240.00             240.00         เฉพาะเจาะจง บัวไร ผาแดง 240.00 ราต่ าสุด 25/4/2561

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้

วนัที่ .........1-30..... เดือน  พฤศจิกายน 2562
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20 รายงานขอความเห็นจัดจ้างส ารวจข้อมูลขึน้ทะเบียนสัตว ์ม .8 225.00             225.00         เฉพาะเจาะจง พรศรี รัตนะ 225.00 ราต่ าสุด 25/4/2561

21 รายงานขอความเห็นจัดจ้างส ารวจข้อมูลขึน้ทะเบียนสัตว ์ม .9 258.00             258.00         เฉพาะเจาะจง สุดสากล ยาหัส 258.00 ราต่ าสุด 25/4/2561

22 รายงานขอความเห็นจัดจ้างส ารวจข้อมูลขึน้ทะเบียนสัตว ์ม .10 327.00             327.00         เฉพาะเจาะจง ทองเลย เศษฤทธิ์ 327.00 ราต่ าสุด 25/4/2561

23 รายงานขอความเห็นจัดจ้างส ารวจข้อมูลขึน้ทะเบียนสัตว ์ม .11 255.00 255.00 เฉพาะเจาะจง ต่ิม ดวงแสง 255.00 ราต่ าสุด 25/4/2561

24 รายงานขอความเห็นจัดจ้างส ารวจข้อมูลขึน้ทะเบียนสัตว ์ม .12 495.00 495.00 เฉพาะเจาะจง มิตรชัย อนิทา 495.00 ราต่ าสุด 25/4/2561

25 รายงานขอความเห็นจัดจ้างค่ารับรองประชุมสภา 3885.00 3885.00 เฉพาะเจาะจง ค าเสียน แพงด้วง 3,885.00 ราต่ าสุด 27/4/2561


