
หนา้ที ่1 จาก 2

แบบ สขร.๑

(  ) วิธีคัดเลือก
(  ) วิธีสอบราคา

วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

๑ ซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิงประจ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (สนป.) 7,951.60 7,951.60 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ้ากัด 7,951.60 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ้ากัด 7,951.60 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 29/2561
ลว. 26 ม.ค. 61

๒ ซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิงประจ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (กองช่าง) 3,467.04 3,467.04 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ้ากัด 3,467.04 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ้ากัด 3,467.04 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 30/2561
ลว. 26 ม.ค. 61

3 ซ้ือวัสดุส้านักงาน (สนป.) 1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 1,900.00 ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 1,900.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ  30/2561
ลว. 13 ก.พ. 61

4 ซ้ือวัสดุส้านักงาน (กองสวัสดิการ) 3,560.00 3,560.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 3,560.00 ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 3,560.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ  31/2561
ลว. 13 ก.พ. 2561

5 ซ้ือวัสดุส้านักงาน (กองช่าง) 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 500.00 ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 500.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ  32/2561
ลว. 13 ก.พ. 2561

6 ซ้ือน้้าด่ืมโครงการคัดแยกขยะ 650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 650.00 ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 650.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ  33/2561
ลว. 19 ก.พ. 2561

7 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการคัดแยกขยะแบบครบวงจร 4,475.00 4,475.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 4,475.00 ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 4,475.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ  34/2561
ลว. 19 ก.พ. 2561

8 ซ้ือถังขยะแบบคัดแยก โครงการคัดแยกขยะ 7,600.00 7,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 7,600.00 ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 7,600.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ  35/2561
ลว. 23 ก.พ. 2561

9 จ้างเหมาจัดท้าป้ายโครงการคัดแยกขยะแบบครบวงจร 1,695.00 1,695.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.พี.อิงค์เจ็ท 1,695.00 ร้านเอส.พี.อิงค์เจ็ท 1,695.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี  21/2561
ลว. 19 ก.พ. 61

10 จ้างเหมาจัดท้าป้ายโครงการผู้สูงอายุ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.พี.อิงค์เจ็ท 300.00 ร้านเอส.พี.อิงค์เจ็ท 300.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี  22/2561
ลว. 20 ก.พ. 61

(    ) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561
องค์การบริหารส่วนต้าบลโคราช    อ้าเภอสูงเนิน    จังหวัดนครราชสีมา

วันท่ี  15   เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2561
                              ประเภทของการจัดซ้ือจัดจ้าง ( ✓) วิธีเฉพาะเจาะจง (     ) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์



หนา้ที ่2 จาก 2

วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

11 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศช้ันหน่ึง (VIP) โครงการ 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีแสนสุขทัวร์ 35,000.00 หจก.ศรีแสนสุขทัวร์ 35,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี  23/2561
อบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ลว. 20 ก.พ. 61

12 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง 5,625.00 5,625.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วิรัชฎา  ปัญญเสถียร 5,625.00 น.ส.วิรัชฎา  ปัญญเสถียร 5,625.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี  24/2561
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ลว. 20 ก.พ. 61

72,723.64 72,723.64 72,723.64 

     ข้อมูล  ณ  วันท่ี  28  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561

รวม

      ลงช่ือ....................................................................ผู้รายงาน
( นางองุ่น  เพ็งสูงเนิน )

ต้าแหน่ง  ผู้อ้านวยการกองคลัง
วันท่ี 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561


