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แบบ สขร.๑

(      ) วิธีสอบราคา
(  ) วิธีกรณีพิเศษ

วงเงินที่จะซ้ือ วธิซ้ืีอ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่
หรือจา้ง หรือจา้ง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

๑ ซ้ือน้้ามนัเชื้อเพลิงประจ้าเดือนพฤษภาคม 2558 (สนป.) 11,222.28 11,222.28 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จา้กดั 11,222.28 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จา้กดั 11,222.28 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 50/2558
ลว. 1 พ.ค. 58

๒ ซ้ือน้า้มนัเชือ้เพลิงประจ้าเดือนพฤษภาคม 2558 (กองชา่ง) 2,771.16 2,771.16   ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จา้กดั 2,771.16 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จา้กดั 2,771.16 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 51/2558
ลว. 1 พ.ค. 58

3 ซ้ือหนงัสือพมิพป์ระจ้าเดือนพฤษภาคม 2558 310.00 310.00 ตกลงราคา ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00 ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 52/2558
ลว. 1 พ.ค. 58

4 ซ้ือวัสดุอปุกรณ์กฬีาโครงการแขง่ขนักฬีาต้านยาเสพติด 22,856.00 22,856.00 ตกลงราคา ร้านเค แชมปส์ปอร์ต 22,856.00 ร้านเค แชมปส์ปอร์ต 22,856.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 53/2558
ประจ้าป ี2558 ร้านฟลุ๊ค แชมป ์สปอร์ต 23,405.00 ลว. 8 พ.ค. 58

ร้านเนม สปอร์ต 23,210.00
5 ซ้ือวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 2,730.00 2,730.00 ตกลงราคา หจก.กจิพนาค้าไม้ 2,730.00 หจก.กจิพนาค้าไม้ 2,730.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 54/2558

(วาตภยั) ลว. 8 พ.ค. 58
6 ซ้ือวัสดุอปุกรณ์ส้าหรับโครงการแขง่ขนักฬีา 2,453.00 2,453.00 ตกลงราคา ร้านไขม่กุศึกษาภณัฑ์ 2,453.00 ร้านไขม่กุศึกษาภณัฑ์ 2,453.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 55/2558

ต้านยาเสพติด 2558 ลว. 14 พ.ค. 58

7 ซ้ืออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2558 1,447.60 1,447.60 กรณีพิเศษ สหกรณ์การเกษตร สีค้ิว จ้ากดั 1,447.60 สหกรณ์การเกษตร สีค้ิว จ้ากดั 1,447.60  มติคณะรัฐมนตรี 2/2558
(จดัส่งจ้านวน 10 วัน) วันที่ 25 พ.ย. 2557 ลว. 18 พ.ค. 58

8 จา้งเหมาจดัท้าปา้ยโครงการแขง่ขนักฬีา 8,002.00 8,002.00 ตกลงราคา ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 8,002.00 ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 8,002.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 43/2558
ต้านยาเสพติด ประจ้าป ี2558 ลว. 6 พค 58

9 จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ รหสัครุภณัฑ์ 800.00 800.00 ตกลงราคา นายอมัรินทร์  ประทมุมา 800.00 นายอมัรินทร์  ประทมุมา 800.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 44/2558
420 55 0006 ลว. 12 พค 58

๑๐ จา้งเหมาจดัเตรียมสถานที่โครงการแขง่ขนักฬีา 33,000.00 33,000.00 ตกลงราคา นายนวิัฒน ์ บญุศรี 33,000.00 นายนวิัฒน ์ บญุศรี 33,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 45/2558
ต้านยาเสพติด ประจ้าป ี2558 ลว. 14 พค 58

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง

สรุปผลการด้าเนนิการจดัซ้ือจดัจา้ง ในรอบเดือนพฤษภาคม  2558
องค์การบริหารส่วนต้าบลโคราช    อ้าเภอสูงเนนิ    จงัหวัดนครราชสีมา

( ) วิธีตกลงราคา
(     ) วิธีพิเศษ

(     ) วิธีประกวดราคา

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคากลาง ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอล าดบัที่

(     ) วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที ่ 8  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2558
                              ประเภทของการจัดซ้ือจัดจ้าง
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วงเงินที่จะซ้ือ วธิซ้ืีอ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่
หรือจา้ง หรือจา้ง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ

ราคากลาง ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอล าดบัที่

๑๑ จา้งเหมาจดัท้าระบบเว็บไซต์ ขององค์การบริหาร 20,000.00 20,000.00 ตกลงราคา บริษัทไทม์สมีเดีย เวบ็ดีไซน์ จ้ากัด 20,000.00 บริษัทไทม์สมีเดีย เวบ็ดีไซน์ จ้ากัด 20,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 46/2558
ส่วนต้าบลโคราช ลว. 19 พค 58

105,592.04 105,592.04 105,592.04 

     ข้อมลู  ณ  วันที ่ 31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

( นางสาวอารีย์  จงแผ่กลาง )
ต้าแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ

วันที ่8  เดือน มถิุนายน พ.ศ. 2558

      ลงชื่อ....................................................................ผู้รายงาน

รวม


