
หนา้ที ่1 จาก 5

แบบ สขร.๑

( ) วิธีสอบราคา
(   ) วิธีกรณีพิเศษ

วงเงินที่จะซ้ือ วธิซ้ืีอ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่
หรือจา้ง หรือจา้ง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

1 ซ้ือหนงัสือพมิพป์ระจ าเดือนกนัยายน 2559 300.00 300.00 ตกลงราคา ร้านสมชัยพาณิชย์ 300.00 ร้านสมชัยพาณิชย์ 300.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 76/2559
ลว. 31 ส.ค. 59

๒ ซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงประจ าเดือนกันยายน 2559 (สนป.) 5,408.68 5,408.68 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากดั 5,408.68 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากดั 5,408.68 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 77/2559
ลว. 31 ส.ค. 59

๓ ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าเดือนกันยายน 2559 (กองช่าง) 2,627.40 2,627.40 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากดั 2,627.40 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากดั 2,627.40 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 78/2559
ลว. 31 ส.ค. 59

4 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (สนป.) 22,600.00 22,600.00 ตกลงราคา บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์ คอมพิวเตอร์ จ ากัด 22,600.00 บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์ คอมพิวเตอร์ จ ากัด 22,600.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 79/2559
ลว. 31 ส.ค. 59

5 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (กองคลัง) 11,160.00 11,160.00 ตกลงราคา บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์ คอมพิวเตอร์ จ ากัด 11,160.00 บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์ คอมพิวเตอร์ จ ากัด 11,160.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 80/2559
ลว. 31 ส.ค. 59

6 ซ้ือวัสดุส านกังาน (สนป.) 23,785.00 23,785.00 ตกลงราคา ร้านไขม่กุศึกษาภณัฑ์ 23,785.00 ร้านไขม่กุศึกษาภณัฑ์ 23,785.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 81/2559
ลว. 31 ส.ค. 59

7 ซ้ือวัสดุส านกังาน (กองคลัง) 7,550.00 7,550.00 ตกลงราคา ร้านไขม่กุศึกษาภณัฑ์ 7,550.00 ร้านไขม่กุศึกษาภณัฑ์ 7,550.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 82/2559
ลว. 31 ส.ค. 59

สรุปผลการด าเนนิการจดัซ้ือจดัจา้ง ในรอบเดือนกันยายน  2559
องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช    อ าเภอสูงเนนิ    จงัหวัดนครราชสีมา

วันที ่3 เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2559
                              ประเภทของการจัดซ้ือจัดจ้าง ( ) วิธีตกลงราคา (     ) วิธีประกวดราคา

(     ) วิธีพิเศษ (     ) วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง



หนา้ที ่2 จาก 5

วงเงินที่จะซ้ือ วธิซ้ืีอ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่
หรือจา้ง หรือจา้ง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

8 ซ้ือวัสดุส านกังาน (กองสวัสดิการสังคม) 650.00 650.00 ตกลงราคา ร้านไขม่กุศึกษาภณัฑ์ 650.00 ร้านไขม่กุศึกษาภณัฑ์ 650.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 83/2559
ลว. 31 ส.ค. 59

9 ซ้ือวัสดุส านกังาน (กองชา่ง) 5,050.00 5,050.00 ตกลงราคา ร้านไขม่กุศึกษาภณัฑ์ 5,050.00 ร้านไขม่กุศึกษาภณัฑ์ 5,050.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 84/2559
ลว. 31 ส.ค. 59

10 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว (ถงัขยะพลาสติก และถงัขยะ 45,600.00 45,600.00 ตกลงราคา ร้าน ช.อดุมโชค 45,600.00 ร้าน ช.อดุมโชค 45,600.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 85/2559
แยกประเภท ขนาด 120 ลิตร) ลว. 31 ส.ค. 59

11 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว (สนป.) 1,390.00 1,390.00 ตกลงราคา ร้านไขม่กุศึกษาภณัฑ์ 1,390.00 ร้านไขม่กุศึกษาภณัฑ์ 1,390.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 86/2559
ลว. 2 ก.ย. 59

12 ซ้ือวัสดุการเกษตร (สนป.) 7,490.00 7,490.00 ตกลงราคา ร้านมนัทนาคลังการเกษตร 7,490.00 ร้านมนัทนาคลังการเกษตร 7,490.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 87/2559
ลว. 7 ก.ย. 59

13 ซ้ือครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว (เคร่ืองท าน้ าเยน็และ 9,990.00 9,990.00 ตกลงราคา บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์ คอมพิวเตอร์ จ ากัด 9,990.00 บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์ คอมพิวเตอร์ จ ากัด 9,990.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 88/2559
น้ าร้อน) (สนป.) ลว. 8 ก.ย. 59

14 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ (เคร่ืองพมิพ)์ (สนป.) 6,300.00 6,300.00 ตกลงราคา บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์ คอมพิวเตอร์ จ ากัด 6,300.00 บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์ คอมพิวเตอร์ จ ากัด 6,300.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 89/2559
ลว. 8 ก.ย. 59

15 ซ้ือครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถา่ยรูป) 30,000.00 30,000.00 ตกลงราคา ร้านรุ่งเรืองการค้า 30,000.00 ร้านรุ่งเรืองการค้า 30,000.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 90/2559
ของกองสวัสดิการสังคม ลว. 23 ก.ย. 59

16 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง (กองชา่ง) 2,942.50 2,942.50 ตกลงราคา หจก.กจิพนาค้าไม้ 2,942.50 หจก.กจิพนาค้าไม้ 2,942.50 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 91/2559
ลว. 20 ก.ย. 59



หนา้ที ่3 จาก 5

วงเงินที่จะซ้ือ วธิซ้ืีอ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่
หรือจา้ง หรือจา้ง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

17 ซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน ตู้เหล็กเกบ็เอกสารแบบบานเล่ือน 5,000.00 5,000.00 ตกลงราคา หจก.เอกลักษณ์โลหะภณัฑ์ 5,000.00 หจก.เอกลักษณ์โลหะภณัฑ์ 5,000.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 92/2559
กระจก ขนาด 5 ฟตุ ของส านกัปลัด และสุขภณัฑ์ และสุขภณัฑ์ ลว. 23ก.ย. 59

18 ซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน ตู้เหล็กเกบ็เอกสาร ขนาด 22,000.00 22,000.00 ตกลงราคา หจก.เอกลักษณ์โลหะภณัฑ์ 22,000.00 หจก.เอกลักษณ์โลหะภณัฑ์ 22,000.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 93/2559
2 บาน (มอก.) ของกองคลัง และสุขภณัฑ์ และสุขภณัฑ์ ลว. 23ก.ย. 59

19 ซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน ตู้เหล็กเกบ็เอกสาร ขนาด 10,500.00 10,500.00 ตกลงราคา หจก.เอกลักษณ์โลหะภณัฑ์ 10,500.00 หจก.เอกลักษณ์โลหะภณัฑ์ 10,500.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 94/2559
2 บาน (มอก.) และตู้เหล็กเกบ็เอกสารแบบบานเล่ือน และสุขภณัฑ์ และสุขภณัฑ์ ลว. 23ก.ย. 59
กระจก ขนาด 5 ฟตุ ของกองชา่ง

20 ซ้ือวัสดกอ่สร้างเพื่อชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพบิติักรณี 1,042.51 1,042.51 ตกลงราคา หจก.กจิพนาค้าไม้ 1,042.51 หจก.กจิพนาค้าไม้ 1,042.51 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 95/2559
ฉกุเฉนิ (วาตภยั) ลว. 29 ก.ย. 59

21 จา้งเหมาส ารวจและประเมนิความพงึพอใจของ 18,000.00 18,000.00 ตกลงราคา วิทยาลัยนครราชสีมา 18,000.00 วิทยาลัยนครราชสีมา 18,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 71/2559
ผู้รับบริการจาก อบต.โคราช ลว. 15 ก.ย. 59

22 จา้งเหมาจดัท าปา้ยโครงการฝึกอบรมเยาวชนรักษ์ 300.00 300.00 ตกลงราคา ร้าน เอส.พ.ีองิค์เจท็ 300.00 ร้าน เอส.พ.ีองิค์เจท็ 300.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 72/2559
ส่ิงแวดล้อม ลว. 15 ก.ย. 59

23 จา้งเหมาจดัหาอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อม 11,250.00 11,250.00 ตกลงราคา นางสาววิรัชฎา  ปญัญเสถยีร 11,250.00 นางสาววิรัชฎา  ปญัญเสถยีร 11,250.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 73/2559
เคร่ืองด่ืมโครงการฝึกอบรมเยาวชนรักษส่ิ์งแวดล้อม ลว. 17 ก.ย. 59

ประจ าป ี2559

24 จา้งเหมารถโดยสารปรับอากาศไมป่ระจ าทางโครงการ 35,000.00 35,000.00 ตกลงราคา นางนจัภคั  ธัญธนาศุภกร 35,000.00 นางนจัภคั  ธัญธนาศุภกร 35,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 74/2559
ฝึกอบรมเยาวชนรักษส่ิ์งแวดล้อม ประจ าป ี2559 ลว. 23 ก.ย. 59



หนา้ที ่4 จาก 5

วงเงินที่จะซ้ือ วธิซ้ืีอ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่
หรือจา้ง หรือจา้ง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

25 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บา้นโบสถ์ 546,000.00 537,000.00 สอบราคา กจิการร่วมค้าธนันแสนทรัพย ์ 393,000.00 หจก.ป.เพิ่มทรัพย์ 377,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 12/2559
(สายเลียบทางรถไฟ จากสนามกฬีา หมู่ 3 ถงึแยก หจก.โคราชสินสยาม 415,000.00 และเสนอราคาต่ าสุด ลว. 16 ก.ย. 59

ฉตัรทพิยรี์สอร์ท) หจก.พอดีกอ่สร้าง 442,927.00
หจก.เจี๊ยบสูนค้าวัสดุ 388,000.00
หจก.ราชสีมากนกวรรณก่อสร้าง 472,000.00
หจก.เค-มวินคิ  394,000.00
หจก.ป.เพิ่มทรัพย ์ 377,000.00

26 กอ่สร้างฝาปดิรางระบายน้ า หมู่ที่ 1 บา้นเมอืงเกา่ 51,000.00 58,600.00 ตกลงราคา นายเฉลิมพร จนีเที่ยง 52,000.00 นายเฉลิมพร จนีเที่ยง 51,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 13/2559
(สายบา้นนายละออง ขนุทอง ถงึบา้นนายสายชล นายประสิทธิ์  แกว้สูงเนนิ 54,000.00 ลว. 16 ก.ย. 59

ยอดสูงเนนิ) นายวิชติ  มาดอนกลาง 53,500.00

27 กอ่สร้างฝาปดิรางระบายน้ า หมู่ที่ 3 บา้นโบสถ์ 94,800.00 108,800.00 ตกลงราคา นายเฉลิมพร จนีเที่ยง 96,000.00 นายเฉลิมพร จนีเที่ยง 94,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 14/2559
( ชว่งที่ 1 สายบ้านนายมานพ จติตวชริานนท์ ถงึบ้านนางเรศ นายประสิทธิ์  แกว้สูงเนนิ 96,500.00 ลว. 23 ก.ย. 59

 เฟื้องบญุ ชว่งที่ 2 ซอยบา้นนางเพรียว ภาพเจริญ ) นายวิชติ  มาดอนกลาง 97,000.00

28 ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บา้นหวับงึ 80,000.00 68,000.00 ตกลงราคา นายเฉลิมพร จนีเที่ยง 70,000.00 นายประสิทธิ์  แกว้สูงเนนิ 68,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 15/2559
(สายขา้งก าแพงที่ท าการ อบต.โคราช) นายประสิทธิ์  แกว้สูงเนนิ 69,000.00 ลว. 23 ก.ย. 59

นายวิชติ  มาดอนกลาง 70,500.00

29 กอ่สร้างฝาปดิรางระบายน้ า หมู่ที่ 7 บา้นกกกอก 90,600.00 103,600.00 ตกลงราคา นายเฉลิมพร จนีเที่ยง 91,000.00 นายเฉลิมพร จนีเที่ยง 90,600.00 เสนอราคาต่ าสุด 16/2559
( สายบา้นนายอนนัต์ เธียรกลุฉาย ถงึล าตะคอง) นายประสิทธิ์  แกว้สูงเนนิ 95,000.00 ลว. 23 ก.ย. 59

นายวิชติ  มาดอนกลาง 98,000.00

30 ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บา้นกดุหนิ 98,000.00 83,000.00 ตกลงราคา นายเฉลิมพร จนีเที่ยง 85,000.00 นายประสิทธิ์  แกว้สูงเนนิ 83,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 17/2559
(สายบา้นนายประทปี ปรีดา ถงึ บา้นนางทองยอ้ย นายประสิทธิ์  แกว้สูงเนนิ 84,000.00 ลว. 23 ก.ย. 59

เพง็สูงเนนิ) นายวิชติ  มาดอนกลาง 85,500.00



หนา้ที ่5 จาก 5

วงเงินที่จะซ้ือ วธิซ้ืีอ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่
หรือจา้ง หรือจา้ง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

31 กอ่สร้างรางระบายน้ าและฝาปดิรางระบายน้ า หมู่ที่ 8 104,400.00 127,800.00 ตกลงราคา นายเฉลิมพร จนีเที่ยง 105,000.00 นายเฉลิมพร จนีเที่ยง 104,400.00 เสนอราคาต่ าสุด 18/2559
บา้นกดุหนิ (สายบา้นนายอาทติย ์โทนสูงเนนิ นายประสิทธิ์  แกว้สูงเนนิ 106,500.00 ลว. 23 ก.ย. 59

ถงึบา้นนางวงเดือนนามสันเทยีะ) นายวิชติ  มาดอนกลาง 107,000.00

32 กอ่สร้างรางระบายน้ าและฝาปดิรางระบายน้ า หมู่ที่ 8 133,700.00 165,600.00 ตกลงราคา นายเฉลิมพร จนีเที่ยง 140,000.00 นายเฉลิมพร จนีเที่ยง 133,500.00 เสนอราคาต่ าสุด 19/2559
บา้นกดุหนิ (สายบา้นนางทองขนั ปอ้งสูงเนนิ นายประสิทธิ์  แกว้สูงเนนิ 150,000.00 ลว. 23 ก.ย. 59

ถงึบา้นนายสุโท ขนุสูงเนนิ) นายวิชติ  มาดอนกลาง 156,000.00

33 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 817,000.00 802,000.00 สอบราคา กิจการร่วมค้าธนันแสนทรัพย์ 664,000 หจก.ป.เพิ่มทรัพย์ 571,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 20/2559
บ้านนาตะโครก ( สายเลียบทางรถไฟ จากแยกฉัตรทิพย์รีสอร์ท หจก.โคราชสินสยาม 625,000 และเสนอราคาต่ าสุด ลว. 23 ก.ย. 59

ถงึบา้นนายนรินทร์ ฉ่ าสูงเนนิ )  หจก.พอดีกอ่สร้าง 601,012
หจก.เจี๊ยบสูนค้าวัสดุ 579,000
หจก.ราชสีมากนกวรรณก่อสร้าง 699,000
หจก.เค-มวินคิ 597,000
หจก.ป.เพิ่มทรัพย์ 571,000

34 ซ่อมแซมถนนลาดยางช ารุด (สายสีกั๊ก บา้นเมอืงเกา่ 84,000.00 84,000.00 ตกลงราคา นายวิชติ  มาดอนกลาง 84,000.00 นายวิชติ  มาดอนกลาง 83,500.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 21/2559
หมู่ที่ 1  ถงึ สีกั๊ก บา้นกดุหนิ หมู่ที่ 8) ลว. 28 ก.ย. 59

35 ซ่อมแซมผิวสะพานคสล. บา้นหวันา หมู่ที่ 6 25,100.00 25,100.00 ตกลงราคา นายวิชติ  มาดอนกลาง 25,000.00 นายวิชติ  มาดอนกลาง 25,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 22/2559
ลว. 28 ก.ย. 59

2,449,436.09 1,966,936.09 

     ข้อมลู  ณ  วันที ่ 30  เดือน กนัยายน พ .ศ. 2559

รวม

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

วันที ่3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559


