
หนา้ที ่1 จาก 3

แบบ สขร.๑

(✓)วิธีสอบราคา
(      ) วิธีกรณีพเิศษ

วงเงนิที่จะซ้ือ วธิซ้ืีอ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวนัที่
หรือจา้ง หรือจา้ง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนมกราคม 2560 310.00 310.00 ตกลงราคา ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00 ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  22/2560
ลว. 30 ธ.ค. 59

๒ ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าเดือนมกราคม 2560 (สนป.) 6,648.54 6,648.54 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนนิ จ ากดั 6,648.54 สหกรณ์การเกษตรสูงเนนิ จ ากดั 6,648.54 เสนอราคาต่ า มคุีณภาพ  23/2560
ลว. 30 ธ.ค. 59

๓ ซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิงประจ าเดือนมกราคม 2560 (กองชา่ง) 2,985.96 2,985.96 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนนิ จ ากดั 2,985.96 สหกรณ์การเกษตรสูงเนนิ จ ากดั 2,985.96 เสนอราคาต่ า มคุีณภาพ 24/2560
ลว. 30 ธ.ค. 59

4 ซ้ือของสมนาคุณโครงการฝึกอบรมสัมมนาและ 1,500.00 1,500.00 ตกลงราคา ร้านไขม่กุศึกษาภัณฑ์ 1,500.00 ร้านไขม่กุศึกษาภัณฑ์ 1,500.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 25/2560
ศึกษาดูงาน ฯ ประจ าปี 2560 ลว. 6 ม.ค. 60

5 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (ส านักงานปลัด) 19,330.00 19,330.00 ตกลงราคา บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์คอมพิวเตอร์จ ากดั 19,330.00 บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์คอมพิวเตอร์จ ากดั 19,330.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  26/2560
ลว. 17 ม.ค.60

6 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 9,120.00 9,120.00 ตกลงราคา บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์คอมพิวเตอร์จ ากดั 9,120.00 บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์คอมพิวเตอร์จ ากดั 9,120.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  27/2560
ลว. 17 ม.ค.60

7 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กองชา่ง) 3,340.00 3,340.00 ตกลงราคา บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์คอมพิวเตอร์จ ากดั 3,340.00 บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์คอมพิวเตอร์จ ากดั 3,340.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  28/2560
ลว. 17 ม.ค.60

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ในรอบเดือนมกราคม 2560
องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช    อ าเภอสูงเนิน    จงัหวัดนครราชสีมา

วันที่  3  เดือนกมุภาพันธ์  พ.ศ. 2560
                              ประเภทของการจัดซ้ือจัดจ้าง ( ✓) วิธีตกลงราคา (     ) วิธีประกวดราคา

(     ) วิธีพเิศษ (     ) วธิปีระมูลด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส์

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง



หนา้ที ่2 จาก 3

วงเงนิที่จะซ้ือ วธิซ้ืีอ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวนัที่
หรือจา้ง หรือจา้ง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

8 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมสัมมนา 375.00 375.00 ตกลงราคา ร้านเอส.พี.องิค์เจท็ 375.00 ร้านเอส.พี.องิค์เจท็ 375.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 19/2560
และศึกษาดูงานฯ ประจ าปี 2560 ลว. 9 ม.ค. 60

9 จา้งเหมาจดัหาอาหารโครงการฝึกอบรมสัมมนาและ 6,300.00 6,300.00 ตกลงราคา นางสาววรัิชฎา ปัญญเสถยีร 6,300.00 นางสาววรัิชฎา ปัญญเสถยีร 6,300.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 20/2560
ศึกษาดูงานฯ ประจ าปี 2560 ลว. 24 ม.ค. 60

10 จา้งเหมาจดัหารถยนต์ปรับอากาศชั้นหนึ่ง (VIP) เพื่อ 98,000.00 98,000.00 ตกลงราคา นางสาวนันทมาศ มาลัยทอง 98,000.00 นางสาวนันทมาศ มาลัยทอง 98,000.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 21/2560
เดินทางไปศึกษาดูงานฯ ประจ าปี 2560 ลว. 24 ม.ค. 60

11 จา้งเหมาปะยางและสตีมยางนอก ล้อหลังขา้งซ้าย 150.00 150.00 ตกลงราคา ร้านสมานการยาง 150.00 ร้านสมานการยาง 150.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ บันทึกเร่งด่วน
รถยนต์ ทะเบียน ขฉ 6510 นครราชสีมา ลว. 10 ม.ค. 60

12 จา้งเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ ทะเบียน ขฉ 6510 4,366.67 4,366.67 ตกลงราคา หจก.โตโยต้าโคราช1988 4,366.67 หจก.โตโยต้าโคราช1988 4,366.67 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 22/2560
หมายเลขครุภัณฑ์ 001 57 0002 ของกองชา่ง ลว. 17 ม.ค. 60

13 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธก์ารจดัเกบ็ 5,200.00 5,200.00 ตกลงราคา นางสาวสุวมิล เจริญสุข 5,200.00 นางสาวสุวมิล เจริญสุข 5,200.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 23/2560
ภาษีประจ าปี ลว. 17 ม.ค. 60

14 จา้งเหมาปะยางรถยนต์ ล้อหน้าขา้งขวา 150.00 150.00 ตกลงราคา ร้านสูงเนินการยาง 150.00 ร้านสูงเนินการยาง 150.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ บันทึกเร่งด่วน
รถยนต์ ทะเบียน กท 9200 นครราชสีมา

15 กอ่สร้างเหมอืงดาดคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านหัวนา 732,400.00 629,600.00 สอบราคา หจก.โคราชสินสยาม 628,000.00 หจก.โคราชสินสยาม 628,000.00 คุณสมบัติครบถว้น 2/2560
หจก.ตัวต่อกอ่สร้าง 2012 629,600.00 เสนอราคาต่ าสุด ลว. 23 ม.ค. 60

16 กอ่สร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านหัวนา 128,000.00 131,000.00 ตกลงราคา นางสาวศศิวรรณ บางเส็ง 127,800.00 นายวชิติ มาดอนกลาง 127,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 3/2560
(สายบ้านนายบุญรอด เหนียวจนัทึก ถงึบ้านนายสายญั นายวชิติ มาดอนกลาง 127,500.00 เสนอราคาต่ าสุด ลว. 24 ม.ค. 60

ทิมทวด) นางสาวอสิรีย ์ชยัวฑูิอนุกลู 128,000.00



หนา้ที ่3 จาก 3

วงเงนิที่จะซ้ือ วธิซ้ืีอ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวนัที่
หรือจา้ง หรือจา้ง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

17 กอ่สร้างถนนคสล. หมู่ที่ 3 บ้านโบสถ์ 490,000.00 495,000.00 ตกลงราคา นางบรรดาล ฟือสันเทียะ 490,000.00 นางสาวอสิรีย ์ชยัวฑูิอนุกลู 489,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 4/2560
(สายซอยตู้โทรศัพท)์ นางสาวอสิรีย ์ชยัวฑูิอนุกลู 489,400.00 เสนอราคาต่ าสุด ลว. 24 ม.ค. 60

นางสาวศศิวรรณ บางเส็ง 489,800.00

18 กอ่สร้างถนนคสล. หมู่ที่ 6 บ้านหัวนา 198,000.00 200,000.00 ตกลงราคา นางสาวศศิวรรณ บางเส็ง 197,500.00 นางสาวศศิวรรณ บางเส็ง 197,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 5/2560
(สายบ้านนายปุ่น ทึกสูงเนิน ถงึบ้านนางเสน่ห์ นางบรรดาล ฟือสันเทียะ 198,000.00 เสนอราคาต่ าสุด ลว. 24 ม.ค. 60

วอสูงเนิน) นายวชิติ มาดอนกลาง 197,800.00

1,706,176.17 1,613,376.17 1,598,776.17 

     ข้อมูล  ณ  วันที่  31  เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

รวม

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

วันที่ 3 เดือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560


