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แบบ สขร.๑

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

วงเงนิงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง ) โดยสังเขป

๑ ซ้ือน้้ามนัเชื้อเพลิงประจ้าเดือนเมษายน 2558 (สนป.) 7,615.87          ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จา้กดั 7,615.87       สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ้ากัด 7,615.87       เสนอราคาต ้า มีคุณภาพ
๒ ซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงประจ้าเดือนเมษายน 2558 (กองช่าง) 1,553.06          ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จา้กดั 1,553.06       สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ้ากัด 1,553.06       เสนอราคาต ้า มีคุณภาพ
๓ ซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ้าเดือนเมษายน 2558 300.00             ตกลงราคา ร้านสมชัยพาณิชย์ 300.00         ร้านสมชัยพาณิชย์ 300.00          เสนอราคาต ้า มีคุณภาพ
๓ ซ้ือวสัดุเครื องดับเพลิง 35,400.00        ตกลงราคา บ.นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟต้ีจ้ากดั 35,400.00     บ.นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟต้ีจ้ากัด 35,400.00     เสนอราคาต ้า มีคุณภาพ
๔ ซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 48,000.00        ตกลงราคา ร้านวนัอินทร์เคมีคอล 48,000.00     ร้านวนัอินทร์เคมีคอล 48,000.00     เสนอราคาต ้า มีคุณภาพ
๕ ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 1,412.40          ตกลงราคา ร้านซินไทฮงอีเล็คโทรนิค 1,412.40       ร้านซินไทฮงอีเล็คโทรนิค 1,412.40       เสนอราคาต ้า มีคุณภาพ
๖ ซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 4,000.00          ตกลงราคา ร้านบ้ารุงชูการไฟฟ้า 4,000.00       ร้านบ้ารุงชูการไฟฟ้า 4,000.00       เสนอราคาต ้า มีคุณภาพ
๗ ซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิย ุ(ตู้ล้าโพง+ไมโครโฟน) 65,000.00        ตกลงราคา ร้านอนันต์ซาวด์ 33,600.00     ร้านอนันต์ซาวด์ 33,600.00     เสนอราคาต ้าสุด มีคุณภาพ

บ.ไอซ์ไลน(์2011)จ้ากดั 42,800.00     
บ.เอส.เอ.ออฟฟติ ออโตเมชั น จ้ากัด 38,520.00     

๘ ซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน (โต๊ะเอนกประสงค์) 37,500.00        ตกลงราคา หจก.เทวญัครุภัณฑ์สตีล 36,000.00     หจก.เทวญัครุภัณฑ์สตีล 36,000.00     เสนอราคาต ้าสุด มีคุณภาพ
หจก.นครราชสีมาเพชรประทีป 37,500.00     
หจก.เกยีรติพพิฒันค์อนสตรัคชั น 39,000.00     

๙ จา้งเหมารถยนต์ปรับอากาศชั้นหนึ ง (VIP) 80,000.00        ตกลงราคา นางสุปราณี  ศรีสันติธรณ์ 80,000.00     นางสุปราณี  ศรีสันติธรณ์ 80,000.00     มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี
เพื อเดินทางไปศึกษาดูงาน ตามโครงการฝึกอบรม
สัมมนาและศึกษาดูงานเพื อเพิ มประสิทธภิาพการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารฯ

๑๐ จา้งเหมาจดัเตรียมสถานที ในการต้ังจดุตรวจและ 5,000.00          ตกลงราคา นายนิวัฒน์  บุญศรี 5,000.00       นายนิวัฒน์  บุญศรี 5,000.00       มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี
บริการประชาชน โครงการรณรงค์ป้องกนัและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558

๑๑ จา้งเหมาจดัหาอาหารกลางวนัและอาหารวา่ง 11,400.00        ตกลงราคา นางเอม  งามโกศล 11,400.00     นางเอม  งามโกศล 11,400.00     มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี
พร้อมเครื องดื มโครงการ "วนัผู้สูงอายตุ้าบลโคราช"
ประจ้าปี 2558

สรุปผลการจดัซ้ือ/จดัจา้ง ในรอบเดือนเมษายน  2558
องค์การบริหารส่วนต้าบลโคราช    อ้าเภอสูงเนนิ    จงัหวัดนครราชสีมา

ล าดับที่ งานจัดซ้ือ / จัดจ้าง วิธซ้ืีอ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา
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ล าดับที่ งานจัดซ้ือ / จัดจ้าง วิธซ้ืีอ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา

๑๒ จา้งเหมาจดัสถานที โครงการ "วนัผู้สูงอายตุ้าบล 7,600.00          ตกลงราคา นายนิวัฒน์  บุญศรี 7,600.00       นายนิวัฒน์  บุญศรี 7,600.00       มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี
โคราช" ประจ้าปี 2558

๑๓ จา้งเหมาจดัท้าพวงมาลาดอกไม้สด ถวายสักการะ 800.00             ตกลงราคา นายณัฐภาส  แปลนกลาง 800.00         นายณัฐภาส  แปลนกลาง 800.00          มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี
ท้าวสุรนารีในงานพิธบีวงสรวงอนุสาวรียท์้าวสุรนารี
ประจ้าปี 2558

๑๔ จา้งเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื องส้ารองไฟ 900.00             ตกลงราคา นายบรรพต  อยุดอน 900.00         นายบรรพต  อยุดอน 900.00          มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี
๑๕ จา้งเหมาล้างตู้แอร์รถยนต์ 2,100.00          ตกลงราคา นางสาวดวงเดือน พลวงค์ 2,100.00       นางสาวดวงเดือน  พลวงค์ 2,100.00       มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

308,581.33      275,681.33 

     ข้อมลู  ณ  วันที   30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2558
      ลงชื อ....................................................................ผู้รายงาน

( นางสาวอารีย์  จงแผ่กลาง )
ต้าแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ

วันที  4  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558


