
แบบ สขร.๑

ประเภทของการจัดซ้ือจัดจ้าง ( ) วิธีตกลงราคา (    ) วิธีสอบราคา (    ) วิธีประกวดราคา
(     ) วิธีพิเศษ (    ) วิธีกรณีพิเศษ (     ) วิธีประมูลด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส์

วงเงนิงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง ) โดยสังเขป

1 ซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนตุลาคม 2557 310.00             ตกลงราคา ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00        ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00       เสนอราคาต  า มีคุณภาพ
2 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าเดือนตุลาคม 2557 (สนป.) 7,395.18          ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากดั 7,395.18     สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากัด 7,395.18    เสนอราคาต  า มีคุณภาพ
3 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าเดือนตุลาคม 2557 (กองชา่ง) 1,815.36          ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากดั 1,815.36     สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากัด 1,815.36    เสนอราคาต  า มีคุณภาพ
4 ซ้ือวสัดุอื นเพื อใช้ในงานประเพณีลอยกระทง 2557 2,810.00          ตกลงราคา ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 2,810.00     ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 2,810.00    เสนอราคาต  า มีคุณภาพ
5 ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 4,656.00          ตกลงราคา หจก.โคราชซีคิว (1995) 4,656.00     หจก.โคราชซีคิว (1995) 4,656.00    เสนอราคาต  า มีคุณภาพ
6 วสัดุส านักงาน (สนป.) 24,640.00        ตกลงราคา ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 24,640.00   ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 24,640.00  เสนอราคาต  า มีคุณภาพ
7 วสัดุส านักงาน (กองคลัง) 14,030.00        ตกลงราคา ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 14,030.00   ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 14,030.00  เสนอราคาต  า มีคุณภาพ
8 วสัดุส านักงาน (กองช่าง) 350.00             ตกลงราคา ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 350.00        ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 350.00       เสนอราคาต  า มีคุณภาพ
9 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (สนป.) 15,920.00        ตกลงราคา บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์คอมพิวเตอร์ จ ากดั 15,920.00   บ.ใต้ฟา้มอเตอร์คอมพวิเตอร์ จ ากัด 15,920.00  เสนอราคาต  า มีคุณภาพ

10 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 12,130.00        ตกลงราคา บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์คอมพิวเตอร์ จ ากดั 12,130.00   บ.ใต้ฟา้มอเตอร์คอมพวิเตอร์ จ ากัด 12,130.00  เสนอราคาต  า มีคุณภาพ
11 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 4,800.00          ตกลงราคา บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์คอมพิวเตอร์ จ ากดั 4,800.00     บ.ใต้ฟา้มอเตอร์คอมพวิเตอร์ จ ากัด 4,800.00    เสนอราคาต  า มีคุณภาพ
12 ซ้ือน้ าดื มโครงการร่วมงานประเพณีลอยกระทง 560.00             ตกลงราคา ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 560.00        ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 560.00       เสนอราคาต  า มีคุณภาพ

"พระประทีปพระราชทาน" ประจ าปี 2557
13 จา้งเหมาแม่บ้าน ประจ าปีงบประมาณ 2558 (งวดที 1) 7,000.00          ตกลงราคา นางศุภกานต์  ทองศรี 7,000.00     นางศุภกานต์  ทองศรี 7,000.00    มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี
14 จา้งเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของส านักงานปลัด 4,280.00          ตกลงราคา นายบรรพต  อุยดอน 4,280.00     นายบรรพต  อุยดอน 4,280.00    มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี
15 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล "ภารกจิเร่งด่วนปลูกฝัง 600.00             ตกลงราคา ร้านเอส.พ.ีอิงค์เจท็ 600.00        ร้านเอส.พ.ีอิงค์เจท็ 600.00       มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

ค่านิยมไทย 12 ประการ เพื อประเทศไทยเข้มแข็ง"
16 จ้างเหมาจัดท าพวงมาลาดอกไม้สด เนื องในวันปิยมหาราช 800.00             ตกลงราคา นายณัฐภาส  แปลนกลาง 800.00        นายณัฐภาส  แปลนกลาง 800.00       มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี
17 จ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธง์านประเพณีลอยกระทง 2557 7,800.00          ตกลงราคา ร้านเอส.พ.ีอิงค์เจท็ 7,800.00     ร้านเอส.พ.ีอิงค์เจท็ 7,800.00    มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

สรุปผลการจดัซ้ือ/จดัจา้ง ในรอบเดือนตุลาคม  2557
องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช    อ าเภอสูงเนนิ    จงัหวัดนครราชสีมา

ล าดับที่ งานจัดซ้ือ / จัดจ้าง วิธซ้ืีอ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา
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วงเงนิงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง ) โดยสังเขป

18 จา้งเหมาท าความสะอาดบริเวณสถานที จดังานประเพณี 6,000.00          ตกลงราคา นายศรายทุธ  เชาวันจนัทึก 6,000.00     นายศรายทุธ  เชาวนัจนัทึก 6,000.00    มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี
ลอยกระทง ประจ าปี 2557

115,896.54      115,896.54 115,896.54 

     ข้อมลู  ณ  วันที   31  เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

วันที  3  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ต าแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ

( นางสาวอารีย์  จงแผ่กลาง )
      ลงชื อ....................................................................ผู้รายงาน
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