
หนา้ที ่1 จาก 2

แบบ สขร.๑

(  ) วิธีคัดเลือก
(  ) วิธีสอบราคา

วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวนัที่
หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนตุลาคม 2560 310.00 310.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00 ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  1/2561
ลว. 2 ต.ค. 60

๒ ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าเดือนตุลาคม 2560 (สนป.) 5,138.12 5,138.12 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสูงเนนิ จ ากดั 5,138.12 สหกรณ์การเกษตรสูงเนนิ จ ากดั 5,138.12 เสนอราคาต่ า มคุีณภาพ  2/2561
ลว.  2 ต.ค. 60

๓ ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าเดือนตุลาคม 2560 (กองช่าง) 1,621.92 1,621.92 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสูงเนนิ จ ากดั 1,621.92 สหกรณ์การเกษตรสูงเนนิ จ ากดั 1,621.92 เสนอราคาต่ า มคุีณภาพ  3/2561
ลว.  2 ต.ค. 60

4 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว (สนป.) 4,620.00 4,620.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้ังจุ้งเส็ง 4,620.00 ร้านต้ังจุ้งเส็ง 4,620.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  4/2561
ลว. 5 ต.ค. 2560

5 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง (สนป.) 1,301.99 1,301.99 เฉพาะเจาะจง หจก.กจิพนาค้าไม้ 1,301.99 หจก.กจิพนาค้าไม้ 1,301.99 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  5/2561
ลว. 17 ต.ค. 2560

6 ซ้ือพานรองใชใ้นการประกอบพิธถีวายดอกไมจ้นัทน์ 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไขม่กุศึกษาภัณฑ์ 7,200.00 ร้านไขม่กุศึกษาภัณฑ์ 7,200.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  6/2561
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช ลว. 19 ต.ค. 2560

7 ซ้ือวสัดุส านักงาน (สนป.) 3,050.00 3,050.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไขม่กุศึกษาภัณฑ์ 3,050.00 ร้านไขม่กุศึกษาภัณฑ์ 3,050.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  7/2561
ลว. 30 ต.ค. 2560

(     ) วิธีประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ในรอบเดือนตุลาคม  2560
องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช    อ าเภอสูงเนิน    จงัหวัดนครราชสีมา

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



หนา้ที ่2 จาก 2

วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวนัที่
หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

8 จา้งเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวจิติร ชว่งสูงเนิน 96,000.00 นายวจิติร ชว่งสูงเนิน 96,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี  1/2561
ลว. 2 ต.ค. 60

9 จา้งเหมาจดัท าพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประพาศ แปลนกลาง 1,000.00 นายประพาศ แปลนกลาง 1,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี  2/2561
รัชกาลที่ 5 ลว.18 ต.ค. 60

10 จา้งเหมาจดัหาพร้อมติดต้ังเต้นท์และเกา้อี้ตามโครงการ 4,100.00 4,100.00 เฉพาะเจาะจง นายทว ี วลัิยรัตน์ 4,100.00 นายทว ี วลัิยรัตน์ 4,100.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี  3/2561
ร่วมพิธถีวายดอกไมจ้นัทน์พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร ลว.19 ต.ค. 60
มหาภูมพิลอดุลยเดช

124,342.03 124,342.03 124,342.03 

     ข้อมูล  ณ  วันที่  31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

รวม

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

วันที่  2  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560


