
หนา้ที ่1 จาก 4

แบบ สขร.๑

(   ) วิธีสอบราคา
(   ) วิธีกรณีพเิศษ

วงเงนิที่จะซ้ือ วธิซ้ืีอ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวนัที่
หรือจา้ง หรือจา้ง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนกมุภาพันธ ์2560 280.00 280.00 ตกลงราคา ร้านสมชัยพาณิชย์ 280.00 ร้านสมชัยพาณิชย์ 280.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  29/2560
ลว. 31 ม.ค. 60

๒ ซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิงประจ าเดือนกมุภาพันธ ์2560 (สนป.) 9,380.24 9,380.24 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนนิ จ ากดั 9,380.24 สหกรณ์การเกษตรสูงเนนิ จ ากดั 9,380.24 เสนอราคาต่ า มคุีณภาพ  30/2560
ลว. 31 ม.ค. 60

๓ ซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ 2560 (กองช่าง) 3,289.12 3,289.12 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนนิ จ ากดั 3,289.12 สหกรณ์การเกษตรสูงเนนิ จ ากดั 3,289.12 เสนอราคาต่ า มคุีณภาพ 31/2560
ลว. 31 ม.ค. 60

4 ซ้ือวสัดุส านักงาน (สนป.) 7,105.00 7,105.00 ตกลงราคา ร้านไขม่กุศึกษาภัณฑ์ 7,105.00 ร้านไขม่กุศึกษาภัณฑ์ 7,105.00 เสนอราคาต่ า มคุีณภาพ  32/2560
ลว. 1 ก.พ. 60

5 ซ้ือวสัดุส านักงาน (กองคลัง) 8,530.00 8,530.00 ตกลงราคา ร้านไขม่กุศึกษาภัณฑ์ 8,530.00 ร้านไขม่กุศึกษาภัณฑ์ 8,530.00 เสนอราคาต่ า มคุีณภาพ  33/2560
ลว. 1 ก.พ. 60

6 ซ้ือวสัดุส านักงาน (กองชา่ง) 5,411.00 5,411.00 ตกลงราคา ร้านไขม่กุศึกษาภัณฑ์ 5,411.00 ร้านไขม่กุศึกษาภัณฑ์ 5,411.00 เสนอราคาต่ า มคุีณภาพ  34/2560
ลว. 1 ก.พ. 60

7 ซ้ือวสัดุส านักงาน (กองสวสัดิการสังคม) 3,250.00 3,250.00 ตกลงราคา ร้านไขม่กุศึกษาภัณฑ์ 3,250.00 ร้านไขม่กุศึกษาภัณฑ์ 3,250.00 เสนอราคาต่ า มคุีณภาพ  35/2560
ลว. 1 ก.พ. 60

(     ) วิธีพเิศษ (     ) วธิปีระมูลด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส์

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ในรอบเดือนกมุภาพันธ์  2560
องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช    อ าเภอสูงเนิน    จงัหวัดนครราชสีมา

วันที่ 6 เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2560
                              ประเภทของการจัดซ้ือจัดจ้าง ( ✓) วิธีตกลงราคา (     ) วิธีประกวดราคา



หนา้ที ่2 จาก 4

วงเงนิที่จะซ้ือ วธิซ้ืีอ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวนัที่
หรือจา้ง หรือจา้ง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

8 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว (สนป.) 6,300.00 6,300.00 ตกลงราคา ร้านไขม่กุศึกษาภัณฑ์ 6,300.00 ร้านไขม่กุศึกษาภัณฑ์ 6,300.00 เสนอราคาต่ า มคุีณภาพ  36/2560
ลว. 1 ก.พ. 60

9 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (สนป.) 7,290.00 7,290.00 ตกลงราคา บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์คอมพิวเตอร์จ ากดั 7,290.00 บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์คอมพิวเตอร์จ ากดั 7,290.00 เสนอราคาต่ า มคุีณภาพ  37/2560
ลว. 3 ก.พ. 60

10 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 7,170.00 7,170.00 ตกลงราคา บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์คอมพิวเตอร์จ ากดั 7,170.00 บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์คอมพิวเตอร์จ ากดั 7,170.00 เสนอราคาต่ า มคุีณภาพ  38/2560
ลว. 3 ก.พ. 60

11 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เคร่ืองคอมพิวเตอร์) 15,900.00 15,900.00 ตกลงราคา บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์คอมพิวเตอร์จ ากดั 15,900.00 บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์คอมพิวเตอร์จ ากดั 15,900.00 เสนอราคาต่ า มคุีณภาพ  39/2560
กองสวสัดิการสังคม หจก.สมชยัอเีล็คโทรนิค 16,000.00 ลว. 6 ก.พ. 60

บ.พาวเวอร์สกาย จ ากดั 15,990.00

12 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เคร่ืองสแกนเนอร์) 2,990.00 2,990.00 ตกลงราคา บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์คอมพิวเตอร์จ ากดั 2,990.00 บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์คอมพิวเตอร์จ ากดั 2,990.00 เสนอราคาต่ า มคุีณภาพ 40/2560
กองคลัง บ.พาวเวอร์สกาย จ ากดั 3,000.00 ลว. 6 ก.พ. 60

หจก.สมชยัอเีล็คโทรนิค 3,190.00

13 ซ้ือวสัดุอปุกรณ์โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ 2,380.00 2,380.00 ตกลงราคา ร้านไขม่กุศึกษาภัณฑ์ 2,380.00 ร้านไขม่กุศึกษาภัณฑ์ 2,380.00 เสนอราคาต่ า มคุีณภาพ 41/2560
ประจ าปี 2560 ลว. 15 ก.พ. 60

14 ซ้ือน้ าด่ืมโครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ 1,540.00 1,540.00 ตกลงราคา ร้านธาราทิพย์ 1,540.00 ร้านธาราทิพย์ 1,540.00 เสนอราคาต่ า มคุีณภาพ 42/2560
ประจ าปี 2560 ลว. 17 ก.พ. 60

15 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (น้ ามนัไฮโดรลิค) 880.00 880.00 ตกลงราคา ร้านสุกฤตาอะไหล่ยนต์ 880.00 ร้านสุกฤตาอะไหล่ยนต์ 880.00 เสนอราคาต่ า มคุีณภาพ 43/2560
ลว. 21 ก.พ. 60



หนา้ที ่3 จาก 4

วงเงนิที่จะซ้ือ วธิซ้ืีอ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวนัที่
หรือจา้ง หรือจา้ง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

16 จา้งเหมาซ่อมระบบไฮโดรลิค รถบรรทุกขยะทะเบียน 8,330.00 8,330.00 ตกลงราคา ร้านบัวลอยทองการชา่ง 8,330.00 ร้านบัวลอยทองการชา่ง 8,330.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี  24/2560
87-0975 นครราชสีมา หมายเลขครภัณฑ์ ลว. 2 ก.พ. 60
011 55 0002

17 จา้งเหมาล้างท าความสะอาดและเติมน้ ายา 3,900.00 3,900.00 ตกลงราคา ร้านปรีชา 3,900.00 ร้านปรีชา 3,900.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี  25/2560
เคร่ืองปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ลว. 8 ก.พ. 60
420 55 0004-0006

18 จา้งเหมาซ่อมแอร์รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท 9200 2,500.00 2,500.00 ตกลงราคา นางสาวกนกรัตน์ พลวงค์ 2,500.00 นางสาวกนกรัตน์ พลวงค์ 2,500.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี  26/2560
นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 001 47 0001 ลว. 10 ก.พ. 60

19 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการปกป้องสถาบันส าคัญ 375.00 375.00 ตกลงราคา ร้านเอส.พี.องิค์เจท็ 375.00 ร้านเอส.พี.องิค์เจท็ 375.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี  27/2560
ของชาติ ประจ าปี 2560 ลว. 15 ก.พ. 60

20 จา้งเหมาจดัหาอาหารและอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม 14,300.00 14,300.00 ตกลงราคา นางสมหมาย  ฉนิสูงเนิน 14,300.00 นางสมหมาย  ฉนิสูงเนิน 14,300.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี  28/2560
โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ ประจ าปี 2560 ลว. 15 ก.พ. 60

21 จา้งเหมาจดัสถานที่โครงการปกป้องสถาบันส าคัญ 700.00 700.00 ตกลงราคา นายนัฐพล  บุญศรี 700.00 นายนัฐพล  บุญศรี 700.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี  29/2560
ของชาติ ประจ าปี 2560 ลว. 15 ก.พ. 60

22 จา้งเหมาจดัหารถยนต์ปรับอากาศชั้นหนึ่ง (VIP) 30,000.00 30,000.00 ตกลงราคา หจก.ศรีแสนสุขทัวร์ 30,000.00 หจก.ศรีแสนสุขทัวร์ 30,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี  30/2560
โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ ประจ าปี 2560 ลว. 15 ก.พ. 60

23 จา้งเหมาจดัหารถตู้โครงการปกป้องสถาบันส าคัญ 3,500.00 3,500.00 ตกลงราคา นายบุญชยั  ต้ังกจิเกยีรติกลุ 3,500.00 นายบุญชยั  ต้ังกจิเกยีรติกลุ 3,500.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี  31/2560
ของชาติ ประจ าปี 2560 ลว. 15 ก.พ. 60

24 จา้งเหมาซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลข 1,090.00 1,090.00 ตกลงราคา นายบรรพต  อยุดอน 1,090.00 นายบรรพต  อยุดอน 1,090.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี  32/2560
ครุภัณฑ์ 416 52 0015 ของกองคลัง ลว. 16 ก.พ. 60



หนา้ที ่4 จาก 4

วงเงนิที่จะซ้ือ วธิซ้ืีอ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวนัที่
หรือจา้ง หรือจา้ง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

25 จา้งเหมาซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลข 300.00 300.00 ตกลงราคา นายบรรพต  อยุดอน 300.00 นายบรรพต  อยุดอน 300.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี  33/2560
ครุภัณฑ์ 416 58 0028 ของส านักงานปลัด ลว. 16 ก.พ. 60

26 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการอบรมคนพิการและ 300.00 300.00 ตกลงราคา ร้านเอส.พี.องิค์เจท็ 300.00 ร้านเอส.พี.องิค์เจท็ 300.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 34/2560
ผู้ด้อยโอกาสต าบลโคราช ประจ าปี 2560 ลว. 20 ก.พ. 60

27 จา้งเหมาจดัหาอาหารกลางวนัและอาหารวา่ง 8,625.00 8,625.00 ตกลงราคา ร้านเอส.พี.องิค์เจท็ 8,625.00 ร้านเอส.พี.องิค์เจท็ 8,625.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 35/2560
โครงการอบรมคนพิการและผู้ด้อยโอกาสต าบลโคราช ลว. 20 ก.พ. 60

ประจ าปี 2560

155,615.36 155,615.36 155,615.36 

     ข้อมูล  ณ  วันที่  28  เดือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560

รวม

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

วันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560


