
หนา้ที ่1 จาก 2

แบบ สขร.๑

(  ) วิธีคัดเลือก
(  ) วิธีสอบราคา

วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

๑ ซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิงประจ้าเดือนเมษายน 2561 (สนป.) 7,904.76 7,904.76 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ้ากัด 7,904.76 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ้ากัด 7,904.76 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 41/2561
ลว. 29 มี.ค. 61

๒ ซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิงประจ้าเดือนเมษายน 2561 (กองช่าง) 5,088.72 5,088.72 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ้ากัด 5,088.72 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ้ากัด 5,088.72 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 42/2561
ลว. 29 มี.ค. 61

3 ซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ้าเดือเมษายน 2561 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมชัยพาณิชย์ 300.00 ร้านสมชัยพาณิชย์ 300.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 43/2561
ลว. 29 มี.ค. 61

3 ซ้ือวัสดุก่อสร้างผู้ประสบเหตุภัยพิบัติวาตภัย 32,133.64 32,133.64 เฉพาะเจาะจง หจก.กิจพนาค้าไม้ 32,133.64 หจก.กิจพนาค้าไม้ 32,133.64 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ  44/2561
ลว. 20 เม.ย. 61

4 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง (ช้ันวางวัสดุอุปกรณ์) 4,435.55 4,435.55 เฉพาะเจาะจง หจก.กิจพนาค้าไม้ 4,435.55 หจก.กิจพนาค้าไม้ 4,435.55 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ  48/2561
ลว. 25 เม.ย. 2561

5 ซ้ือวัสดุก่อสร้างผู้ประสบเหตุสาธารณภัย(วาตภัย) 1,710.02 1,710.02 เฉพาะเจาะจง หจก.กิจพนาค้าไม้ 1,710.02 หจก.กิจพนาค้าไม้ 1,710.02 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 49/2561
ลว. 27 เม.ย. 61

6 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วิรัชฎา  ปัญญเสถียร 14,000.00 น.ส.วิรัชฎา  ปัญญเสถียร 14,000.00 มีประสบการณ์  28/2561
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเพ่ือนช่วยเพ่ือน ลว. 4 เม.ย. 61

7 จ้างเหมาจัดท้าป้ายโครงการเพ่ือนช่วยเพ่ือน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.พี.อิงค์เจ็ท 300.00 ร้านเอส.พี.อิงค์เจ็ท 300.00 มีประสบการณ์  29/2561
ลว. 4 เม.ย. 61

8 จ้างเหมาเคร่ืองขยายเสียง 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบรรพต  อุยดอน 3,000.00 นายบรรพต  อุยดอน 3,000.00 มีประสบการณ์ 30/2561
ลว. 4 เม.ย. 61

9 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานท่ี 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิวัฒน์  บุญศรี 4,000.00 นายนิวัฒน์  บุญศรี 4,000.00 มีประสบการณ์ 31/2561
ลว. 4 เม.ย. 61

สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน 2561
องค์การบริหารส่วนต้าบลโคราช    อ้าเภอสูงเนิน    จังหวัดนครราชสีมา

วันท่ี  7   เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2561
                              ประเภทของการจัดซ้ือจัดจ้าง ( ✓) วิธีเฉพาะเจาะจง (     ) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์

(    ) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง



หนา้ที ่2 จาก 2

วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

10 จ้างเหมาจัดท้าพวงมาลาสักการะท้าวสุรนารี 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประพาศ  แปลนกลาง 1,000.00 นายประพาศ  แปลนกลาง 1,000.00 มีประสบการณ์ 32/2561
ประจ้าปี 2561 ลว. 4 เม.ย. 61

11 จ้างเหมาจัดท้าป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 4,980.00 4,980.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพี.เค.Graphic Design 4,980.00 ร้านพี.เค.Graphic Design 4,980.00 มีประสบการณ์ 33/2561
เทศกาลสงกรานต์ 2561 ลว. 4 เม.ย. 61

12 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานท่ีและท้าความสะอาด 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิวัฒน์  บุญศรี 4,000.00 นายนิวัฒน์  บุญศรี 4,000.00 มีประสบการณ์ 34/2561
ลว. 4 เม.ย. 61

13 จ้างล้างท้าความสะอาดแอร์ จ้านวน 7 ตัว 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีชา 4,500.00 ร้านปรีชา 4,500.00 มีประสบการณ์ 35/2561
ลว. 5 เม.ย. 61

87,352.69 87,352.69 87,352.69 

     ข้อมูล  ณ  วันท่ี  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

รวม

      ลงช่ือ....................................................................ผู้รายงาน
( นางสาวอารีย์  จงแผ่กลาง )
ต้าแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ

วันท่ี  7  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561


