
หนา้ที ่1 จาก 2

แบบ สขร.๑

(   ) วิธีสอบราคา
(   ) วิธีกรณีพิเศษ

วงเงินที่จะซ้ือ วธิซ้ืีอ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่
หรือจา้ง หรือจา้ง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

1 ซ้ือหนงัสือพมิพป์ระจ าเดือนพฤษภาคม 2559 310.00 310.00 ตกลงราคา ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00 ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  44/2559
ลว. 22 เม.ย. 59

๒ ซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิงประจ าเดือนพฤษภาคม 2559 (สนป.) 8,365.64 8,365.64 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากดั 8,365.64 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากดั 8,365.64 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 45/2559
ลว. 22 เม.ย. 59

๓ ซ้ือน้ ามนัเชือ้เพลิงประจ าเดือนพฤษภาคม 2559 (กองชา่ง) 2,639.82 2,639.82 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากดั 2,639.82 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากดั 2,639.82 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  46/2559
ลว. 22 เม.ย. 59

4 ซ้ือวัสดุกอ่สร้างเพื่อชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพบิติั 34,786.53 34,786.53 ตกลงราคา หจก.กจิพนาค้าไม้ 34,786.53 หจก.กจิพนาค้าไม้ 34,786.53 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  47/2559
กรณีฉกุเฉนิ (วาตภยั) ลว. 4 พ.ค. 59

5 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก+ยางใน) 34,080.00 34,080.00 ตกลงราคา ร้านสมานการยาง 34,080.00 ร้านสมานการยาง 34,080.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  48/2559
รถยนต์ ทะเบยีน 87-0975 ลว. 23 พ.ค. 59

6 จา้งเหมาเชา่พื้นที่บริการระบบอนิเทอร์เนต็ 7,000.00 7,000.00 ตกลงราคา บริษทั ไทม์สมีเดีย เวบ็ดีไซน์ จ ากัด 7,000.00 บริษทั ไทม์สมีเดีย เวบ็ดีไซน์ จ ากัด 7,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 41/2559
ของ อบต.โคราช ลว. 11 พ.ค. 59

7 จา้งเหมาจดัท าปา้ยโครงการอบรมเยาวชนด าเนนิชวีิต 300.00 300.00 ตกลงราคา ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 300.00 ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 300.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 42/2559
ตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง ประจ าป ี2559 ลว. 16 พ.ค. 59

(     ) วิธีพิเศษ (     ) วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนนิการจดัซ้ือจดัจา้ง ในรอบเดือนพฤษภาคม  2559
องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช    อ าเภอสูงเนนิ    จงัหวัดนครราชสีมา

วันที ่6 เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2559
                              ประเภทของการจัดซ้ือจัดจ้าง ( ) วิธีตกลงราคา (     ) วิธีประกวดราคา



หนา้ที ่2 จาก 2

วงเงินที่จะซ้ือ วธิซ้ืีอ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่
หรือจา้ง หรือจา้ง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

8 จา้งเหมาจดัหาอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อม 5,625.00 5,625.00 ตกลงราคา นางรุ่งนภา  ผิวจนัทกึ 5,625.00 นางรุ่งนภา  ผิวจนัทกึ 5,625.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 43/2559
เคร่ืองด่ืมโครงการอบรมเยาวชนด าเนนิชวีิตตามปรัชญา ลว. 16 พ.ค.59
เศรษฐกจิพอเพยีง ประจ าป ี2559

9 จา้งเหมาจดัหาวัสดุอปุกรณ์โครงการอบรมเยาวชน 3,295.00 3,295.00 ตกลงราคา นายนวิัฒน ์ บญุศรี 3,295.00 นายนวิัฒน ์ บญุศรี 3,295.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 44/2559
ด าเนนิชวีิตตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง ประจ าปี ลว. 16 พ.ค.59
2559

10 จา้งเหมารถโดยสารปรับอากาศไมป่ระจ าทางโครงการ 36,000.00 36,000.00 ตกลงราคา หจก.ศรีแสนสุขทวัร์ 36,000.00 หจก.ศรีแสนสุขทวัร์ 36,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 45/2559
อบรมเยาวชนด าเนนิชวีิตตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง ลว. 16 พ.ค.59
ประจ าป ี2559

132,401.99 132,401.99 132,401.99 

     ข้อมลู  ณ  วันที ่ 31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

รวม

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

วันที ่6 เดือน มถิุนายน พ.ศ. 2559


