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แบบ สขร.๑

ประเภทของการจัดซ้ือจัดจ้าง ( ) วิธีตกลงราคา ( ) วิธีสอบราคา (    ) วิธีประกวดราคา
(     ) วิธีพิเศษ (    ) วิธีกรณีพิเศษ (     ) วิธีประมูลด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส์

วงเงนิงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง ) โดยสังเขป

๑ ซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงประจ้าเดือนมีนาคม 2558 (สนป.) 8,192.30          ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จา้กดั 8,192.30       สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ้ากัด 8,192.30      เสนอราคาต ้า มีคุณภาพ
๒ ซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงประจ้าเดือนมีนาคม 2558 (กองช่าง) 4,405.88          ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จา้กดั 4,405.88       สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ้ากัด 4,405.88      เสนอราคาต ้า มีคุณภาพ
๓ ซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ้าเดือนมีนาคม 2558 310.00             ตกลงราคา ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00         ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00        เสนอราคาต ้า มีคุณภาพ
๔ ซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 820.00             ตกลงราคา ร้านบ้ารุงชูการไฟฟ้า 820.00         ร้านบ้ารุงชูการไฟฟ้า 820.00        เสนอราคาต ้า มีคุณภาพ
๕ ซ้ือวสัดุกอ่สร้างเพื อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 7,800.44 ตกลงราคา หจก.กจิพนาค้าไม้ 7,800.44 หจก.กจิพนาค้าไม้ 7,800.44 เสนอราคาต ้า มีคุณภาพ

กรณีฉกุเฉนิ (วาตภัย)
๖ ซ้ือวสัดุอุปกรณ์และของสมนาคุณส้าหรับโครงการ 9,900.00          ตกลงราคา ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 9,900.00       ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 9,900.00      เสนอราคาต ้า มีคุณภาพ

ฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื อเพิ มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของผู้บริหาร ฯ

๗ จา้งเหมากอ่สร้างซุ้มพร้อมประดับตกแต่งงาน 38,000.00        ตกลงราคา นายนิวฒัน์  บุญศรี 38,000.00     นายนิวฒัน์  บุญศรี 38,000.00    มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี
"ประเพณีกนิเข่าค ้า ของดีเมืองสูงเนิน ประจ้าปี
2558"

๘ จา้งเหมาจดัท้าป้ายโครงการป้องกนัการติดเชื้อ 300.00             ตกลงราคา ร้านเอส.พ.ีอิงค์เจท็ 300.00         ร้านเอส.พ.ีอิงค์เจท็ 300.00        มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี
(HIV) ในกลุ่มเด็กและเยาวชน

๙ จา้งเหมาจดัหาอาหารวา่งและเครื องดื มโครงการ 900.00             ตกลงราคา นางปวณีา  ทองแพรว 900.00         นางปวณีา  ทองแพรว 900.00        มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี
ป้องกนัการติดเชื้อ (HIV) ในกลุ่มเด็กและเยาวชน

๑๐ จา้งเหมาจดัท้าป้ายโครงการฝึกอบรมสัมมนาและ 375.00             ตกลงราคา ร้านเอส.พ.ีอิงค์เจท็ 375.00         ร้านเอส.พ.ีอิงค์เจท็ 375.00        มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี
ศึกษาดูงาน เพื อเพิ มประสิทธภิาพการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหาร ฯ ประจ้าปี 2558

๑๑ จา้งเหมาจดัหาอาหารกลางวนัและอาหารวา่งพร้อม 5,850.00          ตกลงราคา นางเอม  งามโกศล 5,850.00       นางเอม  งามโกศล 5,850.00      มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี
เครื องดื มโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษา
ดูงาน เพื อเพิ มประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารฯ ประจ้าปี 2558

สรุปผลการจดัซ้ือ/จดัจา้ง ในรอบเดือนมีนาคม 2558
องค์การบริหารส่วนต้าบลโคราช    อ้าเภอสูงเนนิ    จงัหวัดนครราชสีมา

ล าดับที่ งานจัดซ้ือ / จัดจ้าง วิธซ้ืีอ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา
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๑๒ จา้งเหมาจดัหาอาหารวา่งพร้อมเครื องดื มส้าหรับ 1,175.00          ตกลงราคา นางปวณีา  ทองแพรว 1,175.00       นางปวณีา  ทองแพรว 1,175.00      มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี
ผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการด้าเนินการ
ป้องกนัและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ประจ้าปี 2558

๑๓ จา้งเหมาจดัท้าป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 750.00             ตกลงราคา ร้านเอส.พ.ีอิงค์เจท็ 750.00         ร้านเอส.พ.ีอิงค์เจท็ 750.00        มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี
โครงการรณรงค์ป้องกนัและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ้าปี 2558

๑๔ จา้งเหมาจดัท้าป้ายโครงการ "วนัผู้สูงอายตุ้าบล 300.00             ตกลงราคา ร้านเอส.พ.ีอิงค์เจท็ 300.00         ร้านเอส.พ.ีอิงค์เจท็ 300.00        มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี
โคราช" ประจ้าปี 2558

15 กอ่สร้างรางระบายน้้า หมู่ที  7 บ้านกกกอก 571,400.00      สอบราคา หจก. นันทวลัยสู์งเนิน 557,000.00 หจก. นันทวลัยสู์งเนิน 557,000.00 คุณสมบัติครบถ้วน
(สายบ้านนายชุม หรุ่นสูงเนิน ถึงบ้านนายประสิทธิ์ หจก.พอดีกอ่สร้าง 558,300.00 
แกว้สูงเนิน)

16 กอ่สร้างรางระบายน้้า หมู่ที  1 บ้านเมืองเกา่ 72,000.00        สอบราคา หจก.พอดีกอ่สร้าง 70,000.00 หจก.พอดีกอ่สร้าง 70,000.00 คุณสมบัติครบถ้วน
(สายบ้านนายละออง ขุนทอง ถึงบ้านนางสายชล หจก.นันทวลัยสู์งเนิน 70,400.00 
ยอดสูงเนิน)

17 ซ่อมแซมรางระบายน้้าพร้อมงานฝาปิดราง 91,000.00        สอบราคา หจก.พอดีกอ่สร้าง 85,500.00 หจก.พอดีกอ่สร้าง 85,500.00 คุณสมบัติครบถ้วน
ระบายน้้าแบบเหล็ก หมู่ที  5 บ้านหัวบึง (สายบ้าน นันทวลัยสู์งเนิน 86,000.00 
นายธาดา  ถึงทุ่งนา)

18 กอ่สร้างรางระบายน้้าพร้อมฝาปิดรางระบายน้้า 56,700.00        สอบราคา หจก.พอดีกอ่สร้าง 55,000.00 หจก.พอดีกอ่สร้าง 55,000.00 คุณสมบัติครบถ้วน
แบบเหล็ก หมู่ที  8 บ้านกดุหิน (สายบ้านนาย นันทวลัยสู์งเนิน 55,100.00 
บุหงา มิ งจนัทึก ถึงบ้านนางศุภกานต์ ทองศรี)

19 กอ่สร้างรางระบายน้้าพร้อมฝาปิดรางระบายน้้า 112,800.00      สอบราคา หจก.พอดีกอ่สร้าง 108,000.00 หจก.พอดีกอ่สร้าง 108,000.00 คุณสมบัติครบถ้วน
แบบเหล็ก หมู่ที  8 บ้านกดุหิน (สายบ้านนาง หจก.นันทวลัยสู์งเนิน 108,500.00 
สมหมาย ถึงบ้านนางทองปาน)

20 กอ่สร้างรางระบายน้้า หมู่ที  8 บ้านกดุหิน 181,100.00      สอบราคา หจก.พอดีกอ่สร้าง 180,000.00 หจก.พอดีกอ่สร้าง 180,000.00 คุณสมบัติครบถ้วน
(สายบ้านนายส้าเร็จ อินทร์สูงเนิน ถึงบ้านนายเสวย หจก.นันทวลัยสู์งเนิน 180,600.00 
โทนสูงเนิน)

21 กอ่สร้างถนนคสล. หมู่ที  2 บ้านวงัวน  (สายบ้าน 150,000.00      สอบราคา หจก.โคราชสินสยาม 146,000.00 หจก.โคราชสินสยาม 146,000.00 คุณสมบัติครบถ้วน
นายประจวบ สนสูงเนิน ถึงบ้านนายรัศมี ช่อสูงเนิน) หจก.นันทวลัยสู์งเนิน 147,000.00 

22 ซ่อมแซมถนนคสล. หมู่ที  3 บ้านโบสถ์ 74,000.00        สอบราคา หจก.โคราชสินสยาม 71,500.00 หจก.โคราชสินสยาม 71,500.00 คุณสมบัติครบถ้วน
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(สายถนนลาดยาง ถึงบ้านนายสมศักด์ิ ในตะขบ) หจก.นันทวลัยสู์งเนิน 72,000.00 
23 ขยายถนนคสล. หมู่ที  4 บ้านนาตะโครก 21,000.00        สอบราคา หจก.โคราชสินสยาม 20,500.00 หจก.โคราชสินสยาม 20,500.00 คุณสมบัติครบถ้วน

(สายบ้านนางเจยีม ถึงบ้านนางพุ่ม แกว้เมตตา) หจก.นันทวลัยสู์งเนิน 21,000.00 
24 กอ่สร้างถนนคสล. หมู่ที  6 บ้านหัวนา 226,000.00      สอบราคา หจก.โคราชสินสยาม 217,500.00 หจก.โคราชสินสยาม 217,500.00 คุณสมบัติครบถ้วน

(สายบ้านนายสรวง สุวรรณ์ดวง ถึงบ้านนางระพีพร หจก.นันทวลัยสู์งเนิน 218,000.00 
หมอกโพธิ)์

25 กอ่สร้างถนนคสล. หมู่ที  6 บ้านหัวนา 44,000.00        สอบราคา หจก.โคราชสินสยาม 41,500.00 หจก.โคราชสินสยาม 41,500.00 คุณสมบัติครบถ้วน
(สายบ้านนายบุญรอด เหนียวจนัทึก ถึงบ้าน หจก.นันทวลัยสู์งเนิน 42,000.00 
นางล้าดวน เอี ยมสูงเนิน)

1,679,078.62   1,631,578.62 

     ข้อมลู  ณ  วันที   31  เดือนมนีาคม พ.ศ. 2558

รวม

      ลงชื อ....................................................................ผู้รายงาน
( นางสาวอารีย์  จงแผ่กลาง )
ต้าแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ

วันที   7  เดือนเมษายน พ.ศ. 2558


