
หนา้ที ่1 จาก 2

แบบ สขร.๑

(   ) วิธีสอบราคา
(   ) วิธีกรณีพเิศษ

วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวนัที่
หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนพฤษภาคม 2560 310.00 310.00 ตกลงราคา ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00 ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  59/2560
ลว. 28 เม.ย. 60

๒ ซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิงประจ าเดือนพฤษภาคม 2560 (สนป.) 8,048.66 8,048.66 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนนิ จ ากดั 8,048.66 สหกรณ์การเกษตรสูงเนนิ จ ากดั 8,048.66 เสนอราคาต่ า มคุีณภาพ 60/2560
ลว. 28 เม.ย. 60

๓ ซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงประจ าเดือนพฤษภาคม 2560 (กองช่าง) 3,365.92 3,365.92 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนนิ จ ากดั 3,365.92 สหกรณ์การเกษตรสูงเนนิ จ ากดั 3,365.92 เสนอราคาต่ า มคุีณภาพ 61/2560
ลว. 28 เม.ย. 60

4 ซ้ือวสัดุอปุกรณ์ตามโครงการอบรมพัฒนาสตรีและ 3,740.00 3,740.00 ตกลงราคา ร้านไขม่กุศึกษาภัณฑ์ 3,740.00 ร้านไขม่กุศึกษาภัณฑ์ 3,740.00 เสนอราคาต่ า มคุีณภาพ 62/2560
แมบ่้านในชมุชน ลว. 15 พ.ค. 60

5 จา้งเหมาเชา่พื้นที่บริการระบบอนิเทอร์เน็ต ของ 7,000.00 7,000.00 ตกลงราคา บ.ไทม์สมีเดีย เว็บดีไซน์ จ ากัด 7,000.00 บ.ไทม์สมีเดีย เว็บดีไซน์ จ ากัด 7,000.00 เสนอราคาต่ า มคุีณภาพ  51/2560
อบต.โคราช ลว. 8 พ.ค. 60

6 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการอบรมกลุ่มพัฒนาสตรี 300.00 300.00 ตกลงราคา ร้านเอส.พี.องิค์เจท็ 300.00 ร้านเอส.พี.องิค์เจท็ 300.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 52/2560
และแมบ่้านในชมุชน ลว. 11 พ.ค. 60

7 จา้งเหมาจดัหาอาหารกลางวนัและอาหารวา่งพร้อม 5,625.00 5,625.00 ตกลงราคา นางสาววรัิชฎา ปัญญเสถยีร 5,625.00 นางสาววรัิชฎา ปัญญเสถยีร 5,625.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 53/2560
เคร่ืองด่ืมโครงการอบรมกลุ่มพัฒนาสตรีและแมบ่้าน ลว. 11 พ.ค.60
ในชมุชน

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ในรอบเดือนพฤษภาคม  2560
องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช    อ าเภอสูงเนิน    จงัหวัดนครราชสีมา

วันที่  5  เดือนมิถนุายน  พ.ศ. 2560
                              ประเภทของการจัดซ้ือจัดจ้าง ( ✓) วิธีตกลงราคา (     ) วิธีประกวดราคา

(     ) วิธีพเิศษ (     ) วธิปีระมูลด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส์

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง



หนา้ที ่2 จาก 2

วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวนัที่
หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

8 จา้งเหมารถโดยสารปรับอากาศไมป่ระจ าทางโครงการ 35,000.00 35,000.00 ตกลงราคา หจก.ศรีแสนสุขทัวร์ 35,000.00 หจก.ศรีแสนสุขทัวร์ 35,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 54/2560
อบรมกลุ่มพัฒนาสตรีและแมบ่้านในชมุชน ลว. 11 พ.ค.60

9 จา้งเหมาซ่อมรถจกัรยานยนต์ ทะเบียน คกล 965 นม. 1,400.00 1,400.00 ตกลงราคา ร้านกจิประเสริฐ 1,400.00 ร้านกจิประเสริฐ 1,400.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 55/2560
ลว. 15 พ.ค.60

10 จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 1,600.00 1,600.00 ตกลงราคา ร้านปรีชา 1,600.00 ร้านปรีชา 1,600.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 56/2560
420 55 0005 , 420 56 0008 ลว. 26 พ.ค.60

66,389.58 66,389.58 66,389.58 

     ข้อมูล  ณ  วันที่  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

รวม

      ลงชื่อ....................................................................ผู้รายงาน
( นางสาวอารีย์  จงแผ่กลาง )
ต าแหน่ง  นักวิชาการพสัดุ

วันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560


