
หนา้ที ่1 จาก 2

แบบ สขร.๑

(  ) วิธีคัดเลือก
(  ) วิธีสอบราคา

วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือวัสดุส านักงาน 13,420.00 13,420.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 13,420.00 ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 13,420.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  17/2561
ลว. 13 ธ.ค. 60

2 ซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนธันวาคม 2560 310.00 310.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00 ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  18/2561
ลว. 29 พ.ย. 60

๓ ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงประจ าเดือนธันวาคม 2560 (สนป.) 8,193.63 8,193.63 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากัด 8,193.63 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากัด 8,193.63 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 19/2561
ลว. 29 พ.ย. 60

๔ ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงประจ าเดือนธันวาคม 2560 (กองช่าง) 3,639.44 3,639.44 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากัด 3,639.44 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากัด 3,639.44 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  20/2561
ลว. 29 พ.ย. 60

5 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 4,780.00 4,780.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กิจพนาค้าไม้ 4,780.00 หจก.กิจพนาค้าไม้ 4,780.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  21/2561
ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ลว. 25 ธ.ค. 60

6 จ้างเหมาบริการคนงานช่วยปฏิบัติงานด้านช่าง ประจ าปี 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอมรเทพ  แก้วเมตตา 27,000.00 นายอมรเทพ  แก้วเมตตา 27,000.00 มีประสบการณ์  7/2561
2561 (เดือนธันวาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561) ลว. 30 พ.ย. 60

7 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานท่ีพร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 16,400.00 16,400.00 เฉพาะเจาะจง นายนิวัฒน์  บุญศรี 16,400.00 นายนิวัฒน์  บุญศรี 16,400.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี  8/2561
โครงการจัดงานประเพณีแข่งว่าว ประจ าปี 2560 ลว. 21 ธ.ค. 60

8 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลด 5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีเค Graphic Design 5,700.00 ร้านพีเค Graphic Design 5,700.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี  9/2561
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ลว. 25 ธ.ค. 60

9 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 902,000.00 893,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หจก.พอดีก่อสร้าง 649,220.00 หจก.พอดีก่อสร้าง 649,220.00 คุณสมบัติครบถ้วน  6/2561
บ้านนาตะโครก (สายบ้านนางทิพย์ เชิดชู ถึงส่ีแยก (e-bidding) หจก.โชคชัยเคหะภัณฑ์ 765,000.00 เสนอราคาต่ าสุด ลว. 18 ธ.ค. 60

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเมืองเก่า) หจก.เจ๊ียบสูนค้าวัสดุ 668,960.00
หจก.ราชสีมากนกวรรณก่อสร้าง 719,000.00
หจก.โคราชสินสยาม 669,000.00

(  ✓ ) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม  2560
องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช    อ าเภอสูงเนิน    จังหวัดนครราชสีมา

วันท่ี  5  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2561
                              ประเภทของการจัดซ้ือจัดจ้าง ( ✓) วิธีเฉพาะเจาะจง (     ) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
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วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

หจก.ตติญชัย (2004) 740,000.00
หจก.ป.เพ่ิมทรัพย์ 720,000.00

10 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 1,111,000.00 1,099,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หจก.พอดีก่อสร้าง 798,123.00 หจก.พอดีก่อสร้าง 798,123.00 คุณสมบัติครบถ้วน  7/2561
บ้านนาตะโครก (สายประปาหมู่บ้าน ถึงสะพานคอนกรีต (e-bidding) หจก.โชคชัยเคหะภัณฑ์ 935,000.00 เสนอราคาต่ าสุด ลว. 18 ธ.ค. 60

เสริมเหล็ก) หจก.เจ๊ียบสูนค้าวัสดุ 820,000.00
หจก.ราชสีมากนกวรรณก่อสร้าง 869,900.00
หจก.โคราชสินสยาม 848,000.00
หจก.ตติญชัย (2004) 880,000.00
หจก.ป.เพ่ิมทรัพย์ 894,000.00

11 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 1,240,000.00 1,194,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หจก.พอดีก่อสร้าง 894,920.00 หจก.โคราชสินสยาม 860,000.00 คุณสมบัติครบถ้วน  8/2561
บ้านหัวบึง (สายโรงปุ๋ยชีวภาพ) (e-bidding) หจก.โชคชัยเคหะภัณฑ์ 998,000.00 เสนอราคาต่ าสุด ลว. 18 ธ.ค. 60

หจก.เจ๊ียบสูนค้าวัสดุ 865,000.00
หจก.ราชสีมากนกวรรณก่อสร้าง 1,090,000.00

หจก.โคราชสินสยาม 860,000.00
หจก.ตติญชัย (2004) 948,000.00
หจก.ป.เพ่ิมทรัพย์ 860,000.00

3,332,443.07 3,265,443.07 2,386,786.07 

     ข้อมูล  ณ  วันท่ี  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

รวม

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

วันท่ี 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561


