
หนา้ที ่1 จาก 2

แบบ สขร.๑

(  ) วิธีคัดเลือก
(  ) วิธีสอบราคา

วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวนัที่
หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนกนัยายน 2560 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมชัยพาณิชย์ 300.00 ร้านสมชัยพาณิชย์ 300.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 104/2560
ลว. 30 ส.ค. 60

๒ ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าเดือนกันยายน 2560 (สนป.) 9,259.24 9,259.24 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสูงเนนิ จ ากดั 9,259.24 สหกรณ์การเกษตรสูงเนนิ จ ากดั 9,259.24 เสนอราคาต่ า มคุีณภาพ 105/2560
ลว. 30 ส.ค. 60

๓ ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าเดือนกันยายน 2560 (กองช่าง) 2,301.54 2,301.54 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสูงเนนิ จ ากดั 2,301.54 สหกรณ์การเกษตรสูงเนนิ จ ากดั 2,301.54 เสนอราคาต่ า มคุีณภาพ 106/2560
ลว. 30 ส.ค. 60

4 ซ้ือต้นไมต้ามโครงการรักษ์น้ า รักษ์ดิน รักษ์ล าตะคอง 10,300.00 10,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกนัยาพฤกษา 10,300.00 ร้านกนัยาพฤกษา 10,300.00 เสนอราคาต่ า มคุีณภาพ 107/2560
ตามวถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพียง ประจ าปี 2560 ลว. 5 ก.ย. 60

5 ซ้ือวสัดุอปุกรณ์ตามโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชพี 3,980.00 3,980.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไขม่กุศึกษาภัณฑ์ 3,980.00 ร้านไขม่กุศึกษาภัณฑ์ 3,980.00 เสนอราคาต่ า มคุีณภาพ 108/2560
ในชมุชน ลว. 19 ก.ย. 60

6 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง (กองชา่ง) 3,078.23 3,078.23 เฉพาะเจาะจง หจก.กจิพนาค้าไม้ 3,078.23 หจก.กจิพนาค้าไม้ 3,078.23 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 109/2560
ลว. 21 ก.ย. 60

7 จา้งเหมาจดัหาอาหารกลางวนัและอาหารวา่งพร้อม 5,625.00 5,625.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรัิชฎา  ปัญญเสถยีร 5,625.00 นางสาววรัิชฎา  ปัญญเสถยีร 5,625.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 88/2560
เคร่ืองด่ืมโครงการรักษ์น้ า รักษ์ดิน รักษ์ล าตะคอง ลว. 5 ก.ย. 60
ตามวถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพียง ประจ าปี 2560

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ในรอบเดือนกนัยายน  2560
องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช    อ าเภอสูงเนิน    จงัหวัดนครราชสีมา

วันที่ 2 เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2560
                              ประเภทของการจัดซ้ือจัดจ้าง ( ✓) วิธีเฉพาะเจาะจง (     ) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์

(     ) วิธีประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์

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 จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการรักษน์้ า รักษดิ์น รักษล์ าตะคอง 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.พี.องิค์เจท็ 300.00 ร้าน เอส.พี.องิค์เจท็ 300.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 89/2560
ตามวถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพียง ประจ าปี 2560 ลว. 5 ก.ย. 60

9 จา้งเหมาจดัหาอาหารกลางวนัและอาหารวา่งพร้อม 11,250.00 11,250.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรัิชฎา  ปัญญเสถยีร 11,250.00 นางสาววรัิชฎา  ปัญญเสถยีร 11,250.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 90/2560
เคร่ืองด่ืมโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชพีในชมุชน ลว. 19 ก.ย. 60

10 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชพีในชมุชน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.พี.องิค์เจท็ 300.00 ร้าน เอส.พี.องิค์เจท็ 300.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 91/2560
ลว. 19 ก.ย. 60

ลว. 28 ก.ย. 59

46,694.01 46,694.01 46,694.01 

     ข้อมูล  ณ  วันที่  29  เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

รวม

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

วันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560


