
หนา้ที ่1 จาก 3

แบบ สขร.๑

(      ) วิธีสอบราคา
(  ) วิธีกรณีพิเศษ

วงเงินที่จะซ้ือ วธิซ้ืีอ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่
หรือจา้ง หรือจา้ง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

๑ ซ้ืออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2558 921.20 921.20 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว จ ากัด 921.20 สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว จ ากัด 921.20 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  2/2559
(เดือนธนัวาคม 2558) ลว.  27 พ.ย. 58

2 ซ้ือหนงัสือพมิพป์ระจ าเดือนธันวาคม 2558 310.00 310.00 ตกลงราคา ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00 ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  10/2559
ลว. 30 พ.ย. 58

๓ ซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงประจ าเดือนธันวาคม 2558 (สนป.) 7,131.62 7,131.62 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากดั 7,131.62 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากดั 7,131.62 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  11/2559
ลว. 30 พ.ย. 58

๔ ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าเดือนธันวาคม 2558 (กองช่าง) 1,343.28 1,343.28 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากดั 1,343.28 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากดั 1,343.28 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  12/2559
ลว. 30 พ.ย. 58

5 ซ้ือวัสดุส านกังาน (ส านกังานปลัด) 8,265.00 8,265.00 ตกลงราคา ร้านไขม่กุศึกษาภณัฑ์ 8,265.00 ร้านไขม่กุศึกษาภณัฑ์ 8,265.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  13/2559
ลว. 8 ธ.ค.58

6 ซ้ือวัสดุส านกังาน (กองคลัง) 12,465.00 12,465.00 ตกลงราคา ร้านไขม่กุศึกษาภณัฑ์ 12,465.00 ร้านไขม่กุศึกษาภณัฑ์ 12,465.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  14/2559
ลว. 8 ธ.ค.58

7 ซ้ือวัสดุส านกังาน (กองชา่ง) 4,290.00 4,290.00 ตกลงราคา ร้านไขม่กุศึกษาภณัฑ์ 4,290.00 ร้านไขม่กุศึกษาภณัฑ์ 4,290.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  15/2559
ลว. 8 ธ.ค.58

(     ) วิธีพิเศษ (     ) วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนนิการจดัซ้ือจดัจา้ง ในรอบเดือนธันวาคม  2558
องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช    อ าเภอสูงเนนิ    จงัหวัดนครราชสีมา

วันที ่5 เดือนมกราคม  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 ซ้ือวัสดุส านกังาน (ส่วนสวัสดิการสังคม) 9,740.00 9,740.00 ตกลงราคา ร้านไขม่กุศึกษาภณัฑ์ 9,740.00 ร้านไขม่กุศึกษาภณัฑ์ 9,740.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  16/2559
ลว. 8 ธ.ค.58

9 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กระจกโค้งนนู) 48,000.00 48,000.00 ตกลงราคา ร้านวันอนิทร์เคมคีอล 48,000.00 ร้านวันอนิทร์เคมคีอล 48,000.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  17/2559
ลว. 8 ธ.ค.58

10 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (ส านกังานปลัด) 14,010.00 14,010.00 ตกลงราคา บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์ คอมพิวเตอร์ จ ากัด 14,010.00 บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์ คอมพิวเตอร์ จ ากัด 14,010.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  18/2559
ลว. 15 ธ.ค.58

11 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (กองคลัง) 9,220.00 9,220.00 ตกลงราคา บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์ คอมพิวเตอร์ จ ากัด 9,220.00 บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์ คอมพิวเตอร์ จ ากัด 9,220.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  19/2559
ลว. 15 ธ.ค.58

12 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (กองชา่ง) 300.00 300.00 ตกลงราคา บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์ คอมพิวเตอร์ จ ากัด 300.00 บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์ คอมพิวเตอร์ จ ากัด 300.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  20/2559
ลว. 15 ธ.ค.58

13 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (ส่วนสวัสดิการสังคม) 8,550.00 8,550.00 ตกลงราคา บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์ คอมพิวเตอร์ จ ากัด 8,550.00 บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์ คอมพิวเตอร์ จ ากัด 8,550.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  21/2559
ลว. 15 ธ.ค.58

14 ซ้ือวัสดุส านกังาน (ส านกังานปลัด) 1,600.00 1,600.00 ตกลงราคา บ.เมืองย่าออฟฟศิโพรดักส์ จ ากัด 1,600.00 บ.เมืองย่าออฟฟศิโพรดักส์ จ ากัด 1,600.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  22/2559
ลว. 15 ธ.ค.58

15 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางในรถยนต์) 600.00 600.00 ตกลงราคา ร้านสมานการยาง 600.00 ร้านสมานการยาง 600.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  23/2559
ลว. 22 ธ.ค.58

16 จา้งเหมาปะยางรถจกัรยานยนต์ ทะเบยีน คกล 965 30.00 30.00 ตกลงราคา นายชชัชยั  บวัสาย 30.00 นายชชัชยั  บวัสาย 30.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ บันทึกเร่งด่วน
นครราชสีมา หมายเลขครุภณัฑ์ 024 45 0001 ลว. 4 ธ.ค. 58



หนา้ที ่3 จาก 3

วงเงินที่จะซ้ือ วธิซ้ืีอ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่
หรือจา้ง หรือจา้ง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

17 จา้งเหมาปะยางรถเกบ็ขยะมลูฝอย ทะเบยีน 87-0975 100.00 100.00 ตกลงราคา นายชชัชยั  บวัสาย 100.00 นายชชัชยั  บวัสาย 100.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ บันทึกเร่งด่วน
นครราชสีมา หมายเลขครุภณัฑ์ 011 55 0002 ลว. 9 ธ.ค. 58

18 จา้งเหมาจดัหาอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืมโครงการ 1,250.00 1,250.00 ตกลงราคา นางปวีณา  ทองแพรว 1,250.00 นางปวีณา  ทองแพรว 1,250.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  16/2559
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ลว. 15 ธ.ค. 58

19 จา้งเหมาซ่อมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ของกองชา่ง 1,200.00 1,200.00 ตกลงราคา ร้านสยามไอทมีาร์ท 1,200.00 ร้านสยามไอทมีาร์ท 1,200.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  17/2559
(เคร่ืองพมิพ ์หมายเลขครุภณัฑ์ 478 48 0005) ลว. 23 ธ.ค. 58

20 จา้งเหมาจดัท าปา้ยโครงการปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุ 876.00 876.00 ตกลงราคา ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 876.00 ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 876.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 18/2559
ทางถนนชว่งเทศกาลปใีหม ่2559 ลว. 24 ธ.ค. 58

21 จา้งเหมาจดัเตรียมสถานที่ในการต้ังจดุตรวจและ 4,000.00 4,000.00 ตกลงราคา นายประสิทธิ์  แกว้สูงเนนิ 4,000.00 นายประสิทธิ์  แกว้สูงเนนิ 4,000.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  19/2559
บริการประชาชนในชว่งเทศกาลปใีหม ่2559 ลว. 24 ธ.ค. 58

134,202.10 134,202.10 134,202.10 

     ข้อมลู  ณ  วันที ่ 31  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

รวม

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

วันที ่5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559


