
หนา้ที ่1 จาก 5

แบบ สขร.๑

( ✓) วิธีสอบราคา
(   ) วิธีกรณีพเิศษ

วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวนัที่
หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนสิงหาคม 2560 310.00 310.00 ตกลงราคา ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00 ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 82/2560
ลว. 27 ก.ค. 60

๒ ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าเดือนสิงหาคม 2560 (สนป.) 8,416.42 8,416.42 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนนิ จ ากดั 8,416.42 สหกรณ์การเกษตรสูงเนนิ จ ากดั 8,416.42 เสนอราคาต่ า มคุีณภาพ 83/2560
ลว. 27 ก.ค. 60

๓ ซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิงประจ าเดือนสิงหาคม 2560 (กองชา่ง) 4,944.80 4,944.80 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนนิ จ ากดั 4,944.80 สหกรณ์การเกษตรสูงเนนิ จ ากดั 4,944.80 เสนอราคาต่ า มคุีณภาพ 84/2560
ลว. 27 ก.ค. 60

4 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 10,840.00 10,840.00 ตกลงราคา บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์คอมพิวเตอร์จ ากดั 10,840.00 บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์คอมพิวเตอร์จ ากดั 10,840.00 เสนอราคาต่ า มคุีณภาพ 85/2560
ลว. 1 ส.ค. 60

5 ซ้ือวสัดุการเกษตร (สนป.) 24,975.00 24,975.00 ตกลงราคา ร้านกนัยาพฤกษา 24,975.00 ร้านกนัยาพฤกษา 24,975.00 เสนอราคาต่ า มคุีณภาพ 86/2560
ลว. 2 ส.ค. 60

6 ซ้ือวสัดุส านักงาน (สนป.) 1,390.00 1,390.00 ตกลงราคา ร้านไขม่กุศึกษาภัณฑ์ 1,390.00 ร้านไขม่กุศึกษาภัณฑ์ 1,390.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 87/2560
ลว. 10 ส.ค. 60

7 ซ้ือวสัดุส านักงาน (สนป.) 1,080.00 1,080.00 ตกลงราคา ร้านต้ังจุ้งเส็ง 1,080.00 ร้านต้ังจุ้งเส็ง 1,080.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 88/2560
ลว. 10 ส.ค. 60

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ในรอบเดือนสิงหาคม  2560
องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช    อ าเภอสูงเนิน    จงัหวัดนครราชสีมา

วันที่ 5 เดือนกนัยายน  พ.ศ. 2560
                              ประเภทของการจัดซ้ือจัดจ้าง ( ✓) วิธีตกลงราคา (     ) วิธีประกวดราคา

(     ) วิธีพเิศษ (     ) วธิปีระมูลด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส์

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง



หนา้ที ่2 จาก 5

วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวนัที่
หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

8 ซ้ือเวชภัณฑ์ เคมภีัณฑ์ (สนป.) 20,780.00 20,780.00 ตกลงราคา ร้านพีค็อกเบส 20,780.00 ร้านพีค็อกเบส 20,780.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 89/2560
ลว. 17 ส.ค. 60

9 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว (สนป.) 5,040.00 5,040.00 ตกลงราคา ร้านไขม่กุศึกษาภัณฑ์ 5,040.00 ร้านไขม่กุศึกษาภัณฑ์ 5,040.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 90/2560
ลว. 17 ส.ค. 60

10 ซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย (สนป.) 5,550.00 5,550.00 ตกลงราคา ร้านไขม่กุศึกษาภัณฑ์ 5,550.00 ร้านไขม่กุศึกษาภัณฑ์ 5,550.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 91/2560
ลว. 17 ส.ค. 60

11 ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ(งานป้องกนั) 13,750.00 13,750.00 ตกลงราคา ร้านโทนเซลล์ แอนเซอร์วสิ 13,750.00 ร้านโทนเซลล์ แอนเซอร์วสิ 13,750.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 92/2560
ลว. 17 ส.ค. 60

12 ซ้ือวสัดุโครงการป้องกนัโรคติดต่อและโรคไมติ่ดต่อ 1,375.00 1,375.00 ตกลงราคา ร้านไขม่กุศึกษาภัณฑ์ 1,375.00 ร้านไขม่กุศึกษาภัณฑ์ 1,375.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 93/2560
(โรคพิษสุนัขบ้า) ลว. 17 ส.ค. 60

13 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (สนป.) 650.00 650.00 ตกลงราคา ร้านสุกฤตาอะไหล่ยนต์ 650.00 ร้านสุกฤตาอะไหล่ยนต์ 650.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 94/2560
ลว. 17 ส.ค. 60

14 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว (ถงัขยะ) สนป. 84,600.00 84,600.00 ตกลงราคา ร้าน ช.อดุมโชค 84,600.00 ร้าน ช.อดุมโชค 84,600.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 95/2560
ลว. 17 ส.ค. 60

15 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (ตู้เหล็กเกบ็เอกสารแบบ 5,000.00 5,000.00 ตกลงราคา หจก.เอกลักษณ์เคร่ืองเรือน 5,000.00 หจก.เอกลักษณ์เคร่ืองเรือน 5,000.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 96/2560
บานเล่ือนกระจก) ลว. 17 ส.ค. 60

16 ซ้ือวสัดุอื่น (โซ่เล่ือยยนต์) 7,169.00 7,169.00 ตกลงราคา หจก.กจิพนาค้าไม้ 7,169.00 หจก.กจิพนาค้าไม้ 7,169.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 97/2560
ลว. 21 ส.ค. 60



หนา้ที ่3 จาก 5

วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวนัที่
หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

17 ซ้ือวสัดุส านักงาน (สนป.) 12,960.00 12,960.00 ตกลงราคา ร้านต้ังจุ้งเส็ง 12,960.00 ร้านต้ังจุ้งเส็ง 12,960.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 98/2560
ลว. 21 ส.ค. 60

18 ซ้ือวสัดุส านักงาน (สนป.) 258.00 258.00 ตกลงราคา ร้านไขม่กุศึกษาภัณฑ์ 258.00 ร้านไขม่กุศึกษาภัณฑ์ 258.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 99/2560
ลว. 21 ส.ค. 60

19 ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ(สนป.) 1,284.00 1,284.00 ตกลงราคา ร้านซินไทฮงอเีล็คโทรนิค 1,284.00 ร้านซินไทฮงอเีล็คโทรนิค 1,284.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 100/2560
ลว. 21 ส.ค. 60

20 ซ้ือวสัดุส านักงาน (กองคลัง) 6,680.00 6,680.00 ตกลงราคา ร้านไขม่กุศึกษาภัณฑ์ 6,680.00 ร้านไขม่กุศึกษาภัณฑ์ 6,680.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 101/2560
ลว. 21 ส.ค. 60

21 ซ้ือวสัดุส านักงาน (สนป.) 2,160.00 2,160.00 ตกลงราคา ร้านต้ังจุ้งเส็ง 2,160.00 ร้านต้ังจุ้งเส็ง 2,160.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 102/2560
ลว. 21 ส.ค. 60

22 ซ้ือวสัดุส านักงาน (สนป.) 2,770.00 2,770.00 ตกลงราคา ร้านไขม่กุศึกษาภัณฑ์ 2,770.00 ร้านไขม่กุศึกษาภัณฑ์ 2,770.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 103/2560
221,982.22 ลว. 21 ส.ค. 60

23 จา้งเหมาคัดลอกขอ้มลูเอกสารที่ดินในเขตพื้นที่ 42,000.00 42,000.00 ตกลงราคา นางสาวอรุณี เวบสูงเนิน 42,000.00 นางสาวอรุณี เวบสูงเนิน 42,000.00 มีความสามารถ คุณภาพงานดี 74/2560
ต าบลโคราช ลว. 24 ก.ค. 60

24 จา้งเหมาตรวจเชค็และซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 500.00 500.00 ตกลงราคา นายชชัชยั บัวสาย 500.00 นายชชัชยั บัวสาย 500.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 75/2560
87-0975 นครราชสีมา ลว. 4 ส.ค. 60

25 จา้งเหมาตรวจเชค็และซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 1,400.00 1,400.00 ตกลงราคา นายชชัชยั บัวสาย 1,400.00 นายชชัชยั บัวสาย 1,400.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 76/2560
กท 9200 นครราชสีมา ลว. 4 ส.ค. 60



หนา้ที ่4 จาก 5

วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวนัที่
หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

26 จา้งเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 2,600.00 2,600.00 ตกลงราคา นายบรรพต  อยุดอน 2,600.00 นายบรรพต  อยุดอน 2,600.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 77/2560
416 54 0020 ของส านักงานปลัด ลว. 4 ส.ค. 60

27 จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองถา่ยเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 9,800.00 9,800.00 ตกลงราคา ร้านโคราช กอ็ปปี้ 9,800.00 ร้านโคราช กอ็ปปี้ 9,800.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 78/2560
418 49 0002 ของส านักงานปลัด ลว. 8 ส.ค. 60

28 จา้งเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ทะเบียน ขฉ 6510 6,046.04 6,046.04 ตกลงราคา หจก.โตโยต้าโคราช 1988 6,046.04 หจก.โตโยต้าโคราช 1988 6,046.04 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 79/2560
นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 001 57 0002 ลว. 9 ส.ค. 60

29 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ 300.00 300.00 ตกลงราคา ร้านเอส.พี.องิค์เจท็ 300.00 ร้านเอส.พี.องิค์เจท็ 300.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 80/2560
ห่างไกลยาเสพติด ประจ าปี 2560 ลว. 10 ส.ค. 60

30 จา้งเหมาจดัหาอาหารกลางวนัและอาหารวา่งพร้อม 6,250.00 6,250.00 ตกลงราคา นางสาววรัิชฎา ปัญญเสถยีร 6,250.00 นางสาววรัิชฎา ปัญญเสถยีร 6,250.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 81/2560
เคร่ืองด่ืมโครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหมห่่างไกลยาเสพติด ลว. 10 ส.ค. 60

31 จา้งเหมารถโดยสารปรับอากาศไมป่ระจ าทางโครงการ 8,500.00 8,500.00 ตกลงราคา หจก.วงศ์วนิชกงัวาฬ 8,500.00 หจก.วงศ์วนิชกงัวาฬ 8,500.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 82/2560
อบรมเยาวชนรุ่นใหมห่่างไกลยาเสพติดประจ าปี 2560 ลว. 10 ส.ค. 60

32 จา้งเหมาถา่ยเอกสารพร้อมจดัท ารูปเล่มร่างขอ้บัญญัติ 880.00 880.00 ตกลงราคา ร้านพร 880.00 ร้านพร 880.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 83/2560
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี 2561 ลว. 10 ส.ค. 60

33 จา้งเหมาเติมน้ ายาเคมดัีบเพลิง 7,000.00 7,000.00 ตกลงราคา ร้านโทนเซลล์ แอนเซอร์วสิ 7,000.00 ร้านโทนเซลล์ แอนเซอร์วสิ 7,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 84/2560
ลว. 17 ส.ค. 60

34 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาท 360.00 360.00 ตกลงราคา ร้านเอส.พี.องิค์เจท็ 360.00 ร้านเอส.พี.องิค์เจท็ 360.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 85/2560
สมเด็จพระเจา้อยู่หัว รัชกาลที่ 9 ลว. 21 ส.ค. 60



หนา้ที ่5 จาก 5

วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวนัที่
หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

35 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จ 360.00 360.00 ตกลงราคา ร้านเอส.พี.องิค์เจท็ 360.00 ร้านเอส.พี.องิค์เจท็ 360.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 86/2560
พระเจา้อยู่หัวมหาวชริาลงกรณ บดินทร เทพยวรางกลู ลว. 21 ส.ค. 60

36 จา้งเหมาประเมนิความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก 18,000.00 18,000.00 ตกลงราคา วทิยาลัยนครราชสีมา 18,000.00 วทิยาลัยนครราชสีมา 18,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 87/2560
อบต.โคราช ประจ าปี 2560 ลว. 21 ส.ค. 60

37 กอ่สร้างถนนลาดยางรอบบึงนาตะโครก ณ บริเวณ 1,888,000.00 1,962,000.00 สอบราคา หจก. ป.ชนิวงค์การกอ่สร้าง 1,888,000.00 หจก.ตติญชยั (2004) 1,440,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 12/2559
รอบบึงนาตะโครก หมู่ที่ 5 บ้านหัวบึง หจก.โชคชยัการโยธา 1,530,000.00 และเสนอราคาต่ าสุด ลว.17 ส.ค. 59

หจก.ภทัรา 2560  -
หจก.ออ่นศรี เจเนอรัล เวร์ิค 1,850,688.00

หจก.สหชัยคอนกรีตซัพพลาย 1,800,000.00

บริษัท มวลมิตรคอนสตรัคชั่น 1,800,000.00

หจก.ธนนวพร 1,800,000.00

หจก.เอส.พ.ีอินเตอร์ มาร์เก็ตต้ิง 1,490,000.00

หจก.ตติญชยั (2004) 1,440,000.00

หจก.ราชสีมากนกวรรณกอ่สร้าง 1,700,000.00

2,213,978.26 1,962,000.00 1,765,978.26 

     ข้อมูล  ณ  วันที่  31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

รวม

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

วันที่  5  เดือน กันยายน พ.ศ. 2560


