
หนา้ที ่1 จาก 3

แบบ สขร.๑

(      ) วิธีสอบราคา
(  ) วิธีกรณีพิเศษ

วงเงินที่จะซ้ือ วธิซ้ืีอ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่
หรือจา้ง หรือจา้ง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

๑ ซ้ืออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2558 1,519.98 1,519.98 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว จ ากัด 1,519.98 สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว จ ากัด 1,519.98 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  1/2559
(เดือนพฤศจกิายน 2558) ลว.  28 ต.ค. 58

๒ ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าเดือนพฤศจิกายน 2558 (สนป.) 5,840.86 5,840.86 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากดั 5,840.86 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากดั 5,840.86 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  6/2559
ลว.  30 ต.ค. 58

๓ ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าเดือนพฤศจิกายน 2558 (กองช่าง) 1,216.86 1,216.86 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากดั 1,216.86 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากดั 1,216.86 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  7/2559
ลว. 30 ต.ค. 58

4 ซ้ือหนงัสือพมิพป์ระจ าเดือนพฤศจกิายน 2558 300.00 300.00 ตกลงราคา ร้านสมชัยพาณิชย์ 300.00 ร้านสมชัยพาณิชย์ 300.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  8/2559
ลว. 30 ต.ค. 58

5 ซ้ือน้ าด่ืมโครงการร่วมงานประเพณีลอยกระทงพระประทีป 525.00 525.00 ตกลงราคา ร้านไขม่กุศึกษาภณัฑ์ 525.00 ร้านไขม่กุศึกษาภณัฑ์ 525.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  9/2559
ประจ าป ี2558 ลว. 9 พ.ย. 58

6 จา้งเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ ทะเบยีน กท 9200 18,639.40 18,639.40 ตกลงราคา บริษทั เอกสหกรุ๊ป จ ากดั 18,639.40 บริษทั เอกสหกรุ๊ป จ ากดั 18,639.40 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  4/2559
นครราชสีมา หมายเลขครุภณัฑ์ 001 47 0001 ลว. 4 พ.ย. 58

7 จา้งเหมาจดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์ อบต. 30,000.00 30,000.00 ตกลงราคา หจก.ตะวัน มเีดีย กรุ๊ป 30,000.00 หจก.ตะวัน มเีดีย กรุ๊ป 30,000.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  5/2559
ลว. 5 พ.ย. 58

สรุปผลการด าเนนิการจดัซ้ือจดัจา้ง ในรอบเดือนพฤศจกิายน  2558
องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช    อ าเภอสูงเนนิ    จงัหวัดนครราชสีมา

วันที ่4 เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2558
                              ประเภทของการจัดซ้ือจัดจ้าง ( ) วิธีตกลงราคา (     ) วิธีประกวดราคา

(     ) วิธีพิเศษ (     ) วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง



หนา้ที ่2 จาก 3

วงเงินที่จะซ้ือ วธิซ้ืีอ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่
หรือจา้ง หรือจา้ง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

8 จา้งเหมาจดัท าปา้ยไวนลิประกาศก าหนดชอ่งทาง 495.00 495.00 ตกลงราคา ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 495.00 ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 495.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  6/2559
ร้องเรียนร้องทกุข ์มาตรการส่งเสริมความเปน็อยู่ ลว. 5 พ.ย. 58
ระดับต าบล (ต าบลละ 5 ล้าน)

9 จา้งเหมาซ่อมบ ารุงรถบรรทกุขยะ หมายเลขครุภณัฑ์ 20,115.00 20,115.00 ตกลงราคา ร้านบ ารุงชกูารไฟฟา้ 20,115.00 ร้านบ ารุงชกูารไฟฟา้ 20,115.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  7/2559
011  40  0001 ลว. 5 พ.ย. 58

10 จา้งเหมาจดัท าปา้ยประชาสัมพนัธ์งานประเพณี 7,800.00 7,800.00 ตกลงราคา ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 7,800.00 ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 7,800.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  8/2559
ลอยกระทง ประจ าป ี2558 ลว. 9 พ.ย. 58

11 จา้งเหมาท าความสะอาดบริเวณสถานที่จดังาน 9,000.00 9,000.00 ตกลงราคา นายประสิทธิ์  แกว้สูงเนนิ 9,000.00 นายประสิทธิ์  แกว้สูงเนนิ 9,000.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  9/2559
ลอยกระทง ประจ าป ี2558 ลว. 9 พ.ย. 58

12 จา้งเหมาจดัเตรียมสถานที่พร้อมจดัหาวัสดุอปุกรณ์ 38,000.00 38,000.00 ตกลงราคา นายฟา้ค าราม  งวดสูงเนนิ 38,000.00 นายฟา้ค าราม  งวดสูงเนนิ 38,000.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  10/2559
เพื่อใชใ้นงานประเพณีลอยกระทง ประจ าป ี2558 ลว. 9 พ.ย. 58

13 จา้งเหมาจดัท ากระทงใหญพ่ร้อมจดัหารถและประดับ 24,000.00 24,000.00 ตกลงราคา นายวีรนทิ  สันฉมิพลี 24,000.00 นายวีรนทิ  สันฉมิพลี 24,000.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  11/2559
ตกแต่ง ตามโครงการร่วมงานประเพณีลอยกระทง ลว. 9 พ.ย. 58
"พระประทปีพระราชทาน" ประจ าป ี2558

14 จา้งเหมาจดัหารถส าหรับน ามวลชนเขา้ร่วมกจิกรรม 1,200.00 1,200.00 ตกลงราคา นายประเสริฐ  หวัดสูงเนนิ 1,200.00 นายประเสริฐ  หวัดสูงเนนิ 1,200.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  12/2559
ประเพณีลอยกระทงพระประทปีพระราชทาน ลว. 9 พ.ย. 58
ประจ าป ี2558

15 จา้งเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์บรรทกุขยะมลูฝอย 8,180.15 8,180.15 ตกลงราคา หจก.คิงส์ยนต์ 8,180.15 หจก.คิงส์ยนต์ 8,180.15 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  13/2559
หมายเลขทะเบยีน 87-0975 นครราชสีมา ลว. 13 พ.ย. 58

หมายเลขครุภณัฑ์ 011 55 0002 



หนา้ที ่3 จาก 3

วงเงินที่จะซ้ือ วธิซ้ืีอ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่
หรือจา้ง หรือจา้ง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

16 จา้งเหมาประกอบฝาครอบกระปกุเกยีร์ เขา้กบัตัวรถยนต์ 500.00 500.00 ตกลงราคา นายชชัชยั  บวัสาย 500.00 นายชชัชยั  บวัสาย 500.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  14/2559
หมายเลขทะเบยีน 87-0975 นครราชสีมา ลว. 16 พ.ย. 58

หมายเลขครุภณัฑ์ 011 55 0002 

17 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองวิทยคุมนาคมของ อบต.โคราช 2,066.00 2,066.00 ตกลงราคา หจก.โคราชซีคิว (1995) 2,066.00 หจก.โคราชซีคิว (1995) 2,066.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  15/2559
ลว. 27 พ.ย. 58

167,878.27 167,878.27 167,878.27 

     ข้อมลู  ณ  วันที ่ 30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รวม

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

วันที ่4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558


