
หนา้ที ่1 จาก 2

แบบ สขร.๑

(      ) วิธีสอบราคา
(      ) วิธีกรณีพิเศษ

วงเงินที่จะซ้ือ วธิซ้ืีอ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่
หรือจา้ง หรือจา้ง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

1 ซ้ือหนงัสือพมิพป์ระจ าเดือนธันวาคม 2559 310.00 310.00 ตกลงราคา ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00 ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  15/2560
ลว. 1 ธ.ค. 59

๒ ซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงประจ าเดือนธันวาคม 2559 (สนป.) 6,013.38 6,013.38 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากดั 6,013.38 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากดั 6,013.38 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  16/2560
ลว. 1 ธ.ค. 59

๓ ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าเดือนธันวาคม 2559 (กองช่าง) 2,804.76 2,804.76 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากดั 2,804.76 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากดั 2,804.76 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  17/2560
ลว. 1 ธ.ค. 59

4 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สนป.) 480.00 480.00 ตกลงราคา ร้านสุกฤตาอะไหล่ยนต์ 480.00 ร้านสุกฤตาอะไหล่ยนต์ 480.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  18/2560
ลว. 21 ธ.ค.59

5 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 4,800.00 4,800.00 ตกลงราคา หจก.เค.อาร์.เรดิโอ แอนด์ 4,800.00 หจก.เค.อาร์.เรดิโอ แอนด์ 4,800.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  19/2560
(งานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั) คอมมนูเิคชั่น คอมมนูเิคชั่น ลว. 27 ธ.ค.59

6 ซ้ือวัสดุส านกังาน 1,650.00 1,650.00 ตกลงราคา ร้านไขม่กุศึกษาภณัฑ์ 1,650.00 ร้านไขม่กุศึกษาภณัฑ์ 1,650.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  20/2560
(งานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั) ลว. 26 ธ.ค.59

7 ซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทย ุ 2,086.50 2,086.50 ตกลงราคา ร้านซินไทฮงอเีล็คโทรนคิ 2,086.50 ร้านซินไทฮงอเีล็คโทรนคิ 2,086.50 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  21/2560
(งานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั) ลว. 27 ธ.ค.59

สรุปผลการด าเนนิการจดัซ้ือจดัจา้ง ในรอบเดือนธันวาคม  2559
องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช    อ าเภอสูงเนนิ    จงัหวัดนครราชสีมา

วันที ่ 6  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2560
                              ประเภทของการจัดซ้ือจัดจ้าง ( ) วิธีตกลงราคา (     ) วิธีประกวดราคา

(     ) วิธีพิเศษ (     ) วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง



หนา้ที ่2 จาก 2

วงเงินที่จะซ้ือ วธิซ้ืีอ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่
หรือจา้ง หรือจา้ง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

8 จา้งเหมาจดัท าปา้ยไวนลิโครงการอบต.เคล่ือนที่ 300.00 300.00 ตกลงราคา ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 300.00 ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 300.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 13/2560
ประจ าป ี2560 ลว. 15 ธ.ค. 59

9 จา้งเหมาจดัเตรียมสถานที่โครงการอบต.เคล่ือนที่ 7,720.00 7,720.00 ตกลงราคา นายนวิัฒน ์ บญุศรี 7,720.00 นายนวิัฒน ์ บญุศรี 7,720.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  14/2560
ประจ าป ี2560 ลว. 21 ธ.ค. 59

10 จา้งเหมาจดัเตรียมสถานที่โครงการแขง่ว่าว 10,000.00 10,000.00 ตกลงราคา นายนวิัฒน ์ บญุศรี 10,000.00 นายนวิัฒน ์ บญุศรี 10,000.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  15/2560
ประจ าป ี2559 ลว. 23 ธ.ค. 59

11 จา้งเหมาเคร่ืองขยายเสียงเพื่อใชใ้นโครงการแขง่ว่าว 15,500.00 15,500.00 ตกลงราคา นายโฆษติ  เยนิสูงเนนิ 15,500.00 นายโฆษติ  เยนิสูงเนนิ 15,500.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  16/2560
ประจ าป ี2559 ลว. 23 ธ.ค. 59

12 จา้งเหมาจดัเตรียมสถานที่ในการต้ังจดุตรวจและ 4,000.00 4,000.00 ตกลงราคา นายนวิัฒน ์  บญุศรี 4,000.00 นายนวิัฒน ์  บญุศรี 4,000.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  17/2560
บริการประชาชนในชว่งเทศกาลปใีหม ่2560 ลว. 29 ธ.ค. 59

13 จา้งเหมาจดัท าปา้ยไวนลิโครงการปอ้งกนัและลด 9,600.00 9,600.00 ตกลงราคา ร้านพเีค Graphic Design 9,600.00 ร้านพเีค Graphic Design 9,600.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  18/2560
อบุติัเหตุทางถนนในชว่งเทศกาลปใีหม ่2560 ลว. 27 ธ.ค. 59

65,264.64 65,264.64 65,264.64 

     ข้อมลู  ณ  วันที ่ 31  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

รวม

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

วันที ่6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560


