
หนา้ที ่1 จาก 3

แบบ สขร.๑

( ) วิธีสอบราคา
(   ) วิธีกรณีพิเศษ

วงเงินที่จะซ้ือ วธิซ้ืีอ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่
หรือจา้ง หรือจา้ง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

1 ซ้ือหนงัสือพมิพป์ระจ าเดือนสิงหาคม 2559 310.00 310.00 ตกลงราคา ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00 ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 69/2559
ลว. 29 ก.ค. 59

๒ ซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงประจ าเดือนสิงหาคม 2559 (สนป.) 9,518.54 9,518.54 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากดั 9,518.54 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากดั 9,518.54 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 70/2559
ลว. 29 ก.ค. 59

๓ ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าเดือนสิงหาคม 2559 (กองช่าง) 1,537.90 1,537.90 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากดั 1,537.90 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากดั 1,537.90 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 71/2559
ลว. 29 ก.ค. 59

4 ซ้ือต้นไมโ้ครงการปอ้งกนัการติดเชื้อ(HIV) ในกลุ่มเด็ก 8,650.00 8,650.00 ตกลงราคา ร้านถนอมรักษพ์นัธุ์ไม้ 8,650.00 ร้านถนอมรักษพ์นัธุ์ไม้ 8,650.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 72/2559
และเยาวชน ลว. 8 ส.ค. 59

5 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง (สนป.) 623.81 623.81 ตกลงราคา หจก.กจิพนาค้าไม้ 623.81 หจก.กจิพนาค้าไม้ 623.81 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 73/2559
ลว. 8 ส.ค. 59

6 ซ้ือวัสดุส านกังาน (สนป.) 4,400.00 4,400.00 ตกลงราคา ร้านโคราชกอ็ปปี้ 4,400.00 ร้านโคราชกอ็ปปี้ 4,400.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 74/2559
ลว. 22 ส.ค. 59

7 ซ้ือวัสดุส านกังาน (กองคลัง) 10,500.00 10,500.00 ตกลงราคา ร้านโคราชกอ็ปปี้ 10,500.00 ร้านโคราชกอ็ปปี้ 10,500.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 75/2559
ลว. 22 ส.ค. 59

(     ) วิธีพิเศษ (     ) วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนนิการจดัซ้ือจดัจา้ง ในรอบเดือนสิงหาคม  2559
องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช    อ าเภอสูงเนนิ    จงัหวัดนครราชสีมา

วันที ่13 เดือนกันยายน  พ.ศ. 2559
                              ประเภทของการจัดซ้ือจัดจ้าง ( ) วิธีตกลงราคา (     ) วิธีประกวดราคา



หนา้ที ่2 จาก 3

วงเงินที่จะซ้ือ วธิซ้ืีอ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่
หรือจา้ง หรือจา้ง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

8 จา้งเหมาจดัท าปา้ยโครงการปอ้งกนัการติดเชื้อ (HIV) 300.00 300.00 ตกลงราคา ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 300.00 ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 300.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 65/2559
ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ลว. 8 ส.ค. 59

9 จา้งเหมาจดัหาอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อม 12,500.00 12,500.00 ตกลงราคา นางสาววิรัชฎา  ปญัญเสถยีร 12,500.00 นางสาววิรัชฎา  ปญัญเสถยีร 12,500.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 66/2559
เคร่ืองด่ืมโครงการปอ้งกนัการติดเชื้อ (HIV) ในกลุ่มเด็ก ลว. 8 ส.ค. 59
และเยาวชน

10 จา้งเหมาจดัท าปา้ยประชาสัมพนัธ์กจิกรรมนครราชสีมา 450.00 450.00 ตกลงราคา ร้าน เอส.พ.ีองิค์เจท็ 450.00 ร้าน เอส.พ.ีองิค์เจท็ 450.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 67/2559
เมอืงสะอาด ลว. 9 ส.ค. 59

11 จา้งเหมาจดัท าปา้ยโครงการอบรมกลุ่มพฒันาสตรี 300.00 300.00 ตกลงราคา ร้าน เอส.พ.ีองิค์เจท็ 300.00 ร้าน เอส.พ.ีองิค์เจท็ 300.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 68/2559
และแมบ่า้นในชมุชน ลว. 17 ส.ค. 59

12 จา้งเหมารถโดยสารปรับอากาศไมป่ระจ าทางโครงการ 43,000.00 43,000.00 ตกลงราคา หจก.ศรีแสนสุขทวัร์ 43,000.00 หจก.ศรีแสนสุขทวัร์ 43,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 69/2559
อบรมกลุ่มพฒันาสตรีและแมบ่า้นในชมุชน ลว. 17 ส.ค. 59

13 จา้งเหมาจดัหาอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อม 5,625.00 5,625.00 ตกลงราคา นางสาววิรัชฎา  ปญัญเสถยีร 5,625.00 นางสาววิรัชฎา  ปญัญเสถยีร 5,625.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 70/2559
เคร่ืองด่ืมโครงการอบรมกลุ่มพฒันาสตรี ลว. 17 ส.ค. 59

14 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 1,984,000.00 1,931,000.00 สอบราคา หจก. บา้นกรวดการโยธา 1,984,000.00 หจก.เจี๊ยบสูนค้าวัสดุ 1,320,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 11/2559
บา้นนาตะโครก (สายส่ีแยกบา้นนางทพิย ์ถงึทางรถไฟ หจก.ราชสีมากนกวรรณก่อสร้าง 1,676,000.00 และเสนอราคาต่ าสุด ลว. 29 ส.ค. 59

ฉตัรทพิยรี์สอร์ท) หจก.ตติญชัย (2004) 1,480,000.00

หจก.โคราชสินสยาม 1,530,000.00

หจก.พอดีกอ่สร้าง 1,530,000.00

หจก.เจี๊ยบสูนค้าวัสดุ 1,320,000.00

หจก.สีค้ิวคอนสตรัคชั่น 1,800,000.00



หนา้ที ่3 จาก 3

วงเงินที่จะซ้ือ วธิซ้ืีอ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่
หรือจา้ง หรือจา้ง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

หจก. ป.เพิ่มทรัพย์ 1,370,000.00

หจก.ช.เจริญทรัพย์ คอนสตรัคชั่น 2012 1,859,000.00

2,028,715.25 1,417,715.25 

     ข้อมลู  ณ  วันที ่ 31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

รวม

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

วันที ่13 เดือน กนัยายน พ .ศ. 2559


