
หนา้ที ่1 จาก 4

แบบ สขร.๑

(   ) วิธีสอบราคา
(   ) วิธีกรณีพิเศษ

วงเงินที่จะซ้ือ วธิซ้ืีอ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่
หรือจา้ง หรือจา้ง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

๑ ซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงประจ้าเดือนมีนาคม 2559 (สนป.) 5,714.90 5,714.90 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จา้กดั 5,714.90 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จา้กดั 5,714.90 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ  32/2559
ลว. 29 ก.พ. 59

๒ ซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงประจ้าเดือนมีนาคม 2559 (กองช่าง) 3,187.92 3,187.92 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จา้กดั 3,187.92 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จา้กดั 3,187.92 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ  33/2559
ลว. 29 ก.พ. 59

3 ซ้ือหนงัสือพมิพป์ระจ้าเดือนมนีาคม 2559 310.00 310.00 ตกลงราคา ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00 ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ  34/2559
ลว. 29 ก.พ. 59

4 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (สนป.) 7,320.00 7,320.00 ตกลงราคา บ.ใต้ฟา้มอเตอร์คอมพวิเตอร์จ้ากัด 7,320.00 บ.ใต้ฟา้มอเตอร์คอมพวิเตอร์จ้ากัด 7,320.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ  35/2559
ลว. 25 มี.ค. 59

5 ซ้ือเวชภณัฑ์ เคมภีณัฑ์ เพื่อด้าเนนิการควบคุมโรค 44,200.00 44,200.00 ตกลงราคา สหกรณ์บริการสาธารณสุขนครราชสีมา 44,200.00 สหกรณ์บริการสาธารณสุขนครราชสีมา 44,200.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ  36/2559
ไขเ้ลือดออก ลว. 31 มี.ค. 59

6 จา้งเหมากอ่สร้างซุ้มพร้อมประดับตกแต่งงานประเพณี 35,000.00 35,000.00 ตกลงราคา นายนวิัฒน ์ บญุศรี 35,000.00 นายนวิัฒน ์ บญุศรี 35,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 23/2559
กนิเขา่ค้่า 2559 ลว. 8 มี.ค. 59

7 จา้งเหมาซ่อมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ของกองคลัง 1,900.00 1,900.00 ตกลงราคา บ.ใต้ฟา้มอเตอร์คอมพวิเตอร์จ้ากัด 1,900.00 บ.ใต้ฟา้มอเตอร์คอมพวิเตอร์จ้ากัด 1,900.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 24/2559
(เคร่ืองพมิพ ์478 50 0008) ลว. 28 มี.ค. 59

สรุปผลการด้าเนนิการจดัซ้ือจดัจา้ง ในรอบเดือนมีนาคม  2559
องค์การบริหารส่วนต้าบลโคราช    อ้าเภอสูงเนนิ    จงัหวัดนครราชสีมา

วันที ่18 เดือนเมษายน  พ.ศ. 2559
                              ประเภทของการจัดซ้ือจัดจ้าง ( ) วิธีตกลงราคา (     ) วิธีประกวดราคา

(     ) วิธีพิเศษ (     ) วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง



หนา้ที ่2 จาก 4

วงเงินที่จะซ้ือ วธิซ้ืีอ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่
หรือจา้ง หรือจา้ง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

8 จา้งเหมาจดัท้าปา้ยไวนลิรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ 750.00 750.00 ตกลงราคา ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 750.00 ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 750.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 25/2559
ตามโครงการรณรงค์ปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุทางถนน ลว. 30 มี.ค. 59

ชว่งเทศกาลสงกรานต์ ประจ้าป ี2559

9 จา้งเหมาจดัเตรียมสถานที่ในการต้ังจดุตรวจและบริการ 5,000.00 5,000.00 ตกลงราคา นายนวิัฒน ์ บญุศรี 5,000.00 นายนวิัฒน ์ บญุศรี 5,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 26/2559
ประชาชน ตามโครงการรณรงค์ปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุ ลว. 30 มี.ค. 59

ทางถนนชว่งเทศกาลสงกรานต์ ประจ้าป ี2559

10 จา้งเหมาจดัหาอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืมส้าหรับ 1,375.00 1,375.00 ตกลงราคา นางสมหมาย ฉนิสูงเนนิ 1,375.00 นางสมหมาย ฉนิสูงเนนิ 1,375.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 27/2559
ผู้เขา้ร่วมประชมุเตรียมความพร้อมในการด้าเนนิการ ลว. 30 มี.ค. 59

ปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุทางถนนชว่งเทศกาลสงกรานต์
ประจ้าป ี2559

11 จา้งเหมาจดัท้าปา้ยประชาสัมพนัธ์การควบคุมปอ้งกนัโรค 6,480.00 6,480.00 ตกลงราคา ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 6,480.00 ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 6,480.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 28/2559
ไข้เลือดออกตามโครงการควบคุมโรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก) ลว. 30 มี.ค. 59

12 จา้งเหมาจดัเตรียมสถานที่โครงการส่งเสริมสุขภาพ 7,600.00 7,600.00 ตกลงราคา นายนวิัฒน ์ บญุศรี 7,600.00 นายนวิัฒน ์ บญุศรี 7,600.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 29/2559
ผู้สูงอาย ุ"เพื่อนชว่ยเพื่อน" ประจ้าป ี2559 ลว. 30 มี.ค. 59

13 จา้งเหมาจดัท้าปา้ยโครงการส่งเสริมสุขภาพ 300.00 300.00 ตกลงราคา ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 300.00 ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 300.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 30/2559
ผู้สูงอาย ุ"เพื่อนชว่ยเพื่อน" ประจ้าป ี2559 ลว. 30 มี.ค. 59

14 จา้งเหมาจดัหาอาหารและอาหารว่างตามโครงการ 12,500.00 12,500.00 ตกลงราคา นางรุ่งนภา  ผิวจนัทกึ 12,500.00 นางรุ่งนภา  ผิวจนัทกึ 12,500.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 31/2559
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอาย ุ"เพื่อนชว่ยเพื่อน" ลว. 30 มี.ค. 59

ประจ้าป ี2559



หนา้ที ่3 จาก 4

วงเงินที่จะซ้ือ วธิซ้ืีอ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่
หรือจา้ง หรือจา้ง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

15 ซ่อมแซมถนนลาดยางช้ารุด (สายซุ้มประตูวัดปรางค์ 34,400.00 34,400.00 ตกลงราคา นายวิชติ  มาดอนกลาง 34,000.00 นายวิชติ  มาดอนกลาง 34,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 3/2559
เมอืงเกา่ หมู่ที่ 1 ถงึเขตบา้นโบสถ ์หมู่ที่ 3) ลว. 17 มี.ค.59

16 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บา้นโบสถ์ 59,000.00 56,000.00 ตกลงราคา หจก.อดุหนนุการโยธา 57,000.00 หจก.โคราชสินสยาม 55,000.00 เสนอราคาต้่าสุด 4/2559
(สายซอยบา้นนายช้านาญ ชสููงเนนิ) หจก.โคราชสินสยาม 55,000.00 ลว. 23 มี.ค.59

หจก.สามเพชร กระจก อลูมเินียม 59,000.00

17 ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บา้นโบสถ์ 73,000.00 69,000.00 ตกลงราคา หจก.อดุหนนุการโยธา 68,000.00 นายเฉลิมพร จนีเที่ยง 64,000.00 เสนอราคาต้่าสุด 5/2559
(สายหนา้วัดโบสถ)์ หจก.สามเพชร กระจก อลูมเินียม 72,000.00 ลว. 25 มี.ค.59

นายเฉลิมพร จนีเที่ยง 64,400.00

18 ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บา้นนาตะโครก 73,000.00 69,000.00 ตกลงราคา หจก.อดุหนนุการโยธา 67,000.00 นายเฉลิมพร จนีเที่ยง 64,000.00 เสนอราคาต้่าสุด 6/2559
(สายบา้นนางนอ้ย รามสูงเนนิ ถงึสุดก้าแพงวัดโนนตาล) หจก.โคราชสินสยาม 65,000.00 ลว. 25 มี.ค.59

นายเฉลิมพร จนีเที่ยง 64,400.00

19 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บา้นนาตะโครก 25,000.00 24,000.00 ตกลงราคา หจก.พรประเสริฐพฒันาการ 24,000.00 นายเฉลิมพร จนีเที่ยง 22,000.00 เสนอราคาต้่าสุด 7/2559
(สายบา้นนางน้อย รามสูงเนิน ถงึบา้นนางส้ารอง โตสูงเนิน ) หจก.สามเพชร กระจก อลูมเินียม 23,000.00 ลว. 25 มี.ค.59

นายเฉลิมพร จนีเที่ยง 22,400.00

20 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บา้นวังวน 251,000.00 202,000.00 ตกลงราคา หจก.อดุหนนุการโยธา 250,000.00 หจก.โคราชสินสยาม 200,000.00 เสนอราคาต้่าสุด 8/2559
(สายบา้นนายยง สนสูงเนนิ ถงึบา้นนางเกตุมณี คีรี ) หจก.โคราชสินสยาม 200,000.00 ลว. 30 มี.ค.59

หจก.สามเพชร กระจก อลูมเินียม 245,000.00

21 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 219,000.00 205,000.00 ตกลงราคา หจก.อดุหนนุการโยธา 207,000.00 หจก.โคราชสินสยาม 204,000.00 เสนอราคาต้่าสุด 9/2559
บา้นนาตะโครก (สายบา้นนายเล้ียง ดุงโคกกรวด หจก.โคราชสินสยาม 205,000.00 ลว. 30 มี.ค.59
ถงึทุ่งนา) หจก.พรประเสริฐพฒันาการ 210,000.00



หนา้ที ่4 จาก 4

วงเงินที่จะซ้ือ วธิซ้ืีอ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่
หรือจา้ง หรือจา้ง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

22 ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 กกกอก 139,000.00 143,000.00 ตกลงราคา หจก.โคราชสินสยาม 142,000.00 หจก.โคราชสินสยาม 139,000.00 เสนอราคาต้่าสุด 10/2559
(สายบา้นนางปลี พรรณกาญจนกลุ ถงึบา้นนายวิชติ หจก.พรประเสริฐพฒันาการ 143,000.00 ลว. 30 มี.ค.59
ปอยสูงเนนิ) หจก.สามเพชร กระจก อลูมเินียม 145,000.00

1,005,037.82 934,037.82 913,637.82 

     ข้อมลู  ณ  วันที ่ 31  เดือน มนีาคม พ.ศ. 2559

รวม

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

วันที ่18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559


