
หนา้ที ่1 จาก 3

แบบ สขร.๑

(   ) วิธีสอบราคา
(   ) วิธีกรณีพิเศษ

วงเงินที่จะซ้ือ วธิซ้ืีอ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่
หรือจา้ง หรือจา้ง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

๑ ซ้ือน้้ามนัเชื้อเพลิงประจ้าเดือนเมษายน 2559 (สนป.) 4,015.71 4,015.71 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จา้กดั 4,015.71 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จา้กดั 4,015.71 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ  37/2559
ลว. 31  มี.ค. 59

๒ ซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงประจ้าเดือนเมษายน 2559 (กองช่าง) 979.44 979.44 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จา้กดั 979.44 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จา้กดั 979.44 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ  38/2559
ลว. 31 มี.ค. 59

3 ซ้ือหนงัสือพมิพป์ระจ้าเดือนเมษายน 2559 300.00 310.00 ตกลงราคา ร้านสมชัยพาณิชย์ 300.00 ร้านสมชัยพาณิชย์ 300.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ  39/2559
ลว. 31 มี.ค. 59

4 ซ้ือกระจกรถยนต์พร้อมติดฟิล์มรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 9,416.00 9,416.00 ตกลงราคา บ.มิตรภาพสูงเซ้ง (2003) จ้ากดั 9,416.00 บ.มิตรภาพสูงเซ้ง (2003) จ้ากดั 9,416.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 40/2559
กท 9200 นครราชสีมา ลว. 5 เม.ย. 59

5 ซ้ือวัสดุกอ่สร้างเพื่อชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพบิติั 1,060.30 1,060.30 ตกลงราคา หจก.กจิพนาค้าไม้ 1,060.30 หจก.กจิพนาค้าไม้ 1,060.30 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ  41/2559
กรณีฉกุเฉนิ (วาตภยั) ลว. 8 เม.ย. 59

6 ซ้ือวัสดุส้านกังาน (สนป.) 10,810.00 10,810.00 ตกลงราคา ร้านไขม่กุศึกษาภณัฑ์ 10,810.00 ร้านไขม่กุศึกษาภณัฑ์ 10,810.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ  42/2559
ลว. 18 เม.ย. 59

7 ซ้ือวัสดุอปุกรณ์และของสมนาคุณ ส้าหรับโครงการ 10,350.00 10,350.00 ตกลงราคา ร้านไขม่กุศึกษาภณัฑ์ 10,350.00 ร้านไขม่กุศึกษาภณัฑ์ 10,350.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ  43/2559
ฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลว. 20 เม.ย. 59

การปฏบิติังานของผู้บริหาร สมาชกิ ผู้น้าชมุชนฯ

(     ) วิธีพิเศษ (     ) วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด้าเนนิการจดัซ้ือจดัจา้ง ในรอบเดือนเมษายน  2559
องค์การบริหารส่วนต้าบลโคราช    อ้าเภอสูงเนนิ    จงัหวัดนครราชสีมา

วันที ่10 เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2559
                              ประเภทของการจัดซ้ือจัดจ้าง ( ) วิธีตกลงราคา (     ) วิธีประกวดราคา



หนา้ที ่2 จาก 3

วงเงินที่จะซ้ือ วธิซ้ืีอ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่
หรือจา้ง หรือจา้ง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

8 จา้งเหมาจดัท้าพวงมาลาถวายสักการะทา้วสุรนารี 800.00 800.00 ตกลงราคา นายณัฐภาส  แปลนกลาง 800.00 นายณัฐภาส  แปลนกลาง 800.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 32/2559
ประจ้าป ี2559 ลว. 4 เม.ย. 59

9 จา้งเหมาซ่อมบ้ารุงรถยนต์ทะเบยีน ขฉ 6510 4,440.50 4,440.50 ตกลงราคา หจก.โตโยต้าโคราช 1988 4,440.50 หจก.โตโยต้าโคราช 1988 4,440.50 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 33/2559
หมายเลขครุภณัฑ์ 001 57 0002 ของกองชา่ง ลว. 5 เม.ย. 59

10 จา้งเหมาจดัท้าปา้ยโครงการควบคุมโรคติดต่อและ 900.00 900.00 ตกลงราคา ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 900.00 ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 900.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 34/2559
ไมติ่ดต่อ (โรคพษิสุนขับา้และโรคและโรคไขห้วัดนก) ลว. 18 เม.ย. 59

11 จา้งเหมาจดัหาอาหารและอาหารว่างตามโครงการ 4,250.00 4,250.00 ตกลงราคา นางสมหมาย ฉนิสูงเนนิ 4,250.00 นางสมหมาย ฉนิสูงเนนิ 4,250.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 35/2559
ควบคุมโรคติดต่อและไมติ่ดต่อ (โรคพษิสุนขับา้ ลว. 18 เม.ย.59

และโรคไขห้วัดนก)

12 จา้งเหมาจดัเตรียมสถานที่โครงการควบคุมโรคติดต่อ 700.00 700.00 ตกลงราคา นายนวิัฒน ์ บญุศรี 700.00 นายนวิัฒน ์ บญุศรี 700.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 36/2559
และโรคไมติ่ดต่อ (โรคพษิสุนขับา้และโรคไขห้วัดนก) ลว. 18 เม.ย.59

13 จา้งเหมาจดัท้าปา้ยโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษา 375.00 375.00 ตกลงราคา ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 375.00 ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 375.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 37/2559
ดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิติังานของผู้บริหาร ลว. 20 เม.ย. 59

สมาชกิ ผู้น้าชมุชนฯ

14 จา้งเหมาจดัหาอาหารกลางวันและอาหารว่างตาม 7,200.00 7,200.00 ตกลงราคา นางสมหมาย ฉนิสูงเนนิ 7,200.00 นางสมหมาย ฉนิสูงเนนิ 7,200.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 38/2559
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่ม ลว. 20 เม.ย. 59

ประสิทธิภาพการปฏบิติังานของผู้บริหาร สมาชกิ
ผู้น้าชมุชนฯ
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วงเงินที่จะซ้ือ วธิซ้ืีอ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่
หรือจา้ง หรือจา้ง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

15 จา้งเหมารถยนต์ปรับอากาศชั้นหนึ่ง (VIP) เพื่อ 97,500.00 97,500.00 ตกลงราคา นางนจัภคั  ธัญธนาศุภกร 97,500.00 นางนจัภคั  ธัญธนาศุภกร 97,500.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 39/2559
เดินทางไปศึกษาดูงาน ตามโครงการฝึกอบรมสัมมนา ลว. 20 เม.ย. 59

และศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิติังาน
ของผู้บริหาร ผู้น้าชมุชนฯ

16 จา้งเหมาซ่อมรถยนต์ ทะเบยีน 9200 นครราชสีมา 900.00 900.00 ตกลงราคา นายชชัชยั  บวัสาย 900.00 นายชชัชยั  บวัสาย 900.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 40/2559
หมายเลขครุภณัฑ์ 001 47 0001 ลว. 21 เม.ย. 59

153,996.95 154,006.95 153,996.95 

     ข้อมลู  ณ  วันที ่ 30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2559

รวม

      ลงชื่อ....................................................................ผู้รายงาน
( นางสาวอารีย์  จงแผ่กลาง )
ต้าแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ

วันที ่10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559


