
หนา้ที ่1 จาก 4

แบบ สขร.๑

(      ) วิธีสอบราคา
(      ) วิธีกรณีพิเศษ

วงเงินที่จะซ้ือ วธิซ้ืีอ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่
หรือจา้ง หรือจา้ง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

1 ซ้ือหนงัสือพมิพป์ระจ าเดือนสิงหาคม 2558 310.00 310.00 ตกลงราคา ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00 ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 82/2558
ลว. 29 ก.ค. 58

๒ ซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงประจ าเดือนสิงหาคม 2558 (สนป.) 4,326.36 4,326.36 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากดั 4,326.36 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากดั 4,326.36 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 83/2558
ลว. 29 ก.ค. 58

๓ ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าเดือนสิงหาคม 2558 (กองช่าง) 1,395.94 1,395.94   ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากดั 1,395.94  สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากดั 1,395.94  เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 84/2558
ลว. 29 ก.ค. 58

4 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง (กองชา่ง) 405.00 405.00 ตกลงราคา หจก.กจิพนาค้าไม้ 405.00 หจก.กจิพนาค้าไม้ 405.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 85/2558
ลว. 3 ส.ค. 58

5 ซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทย ุ(สนป.) 727.60 727.60 ตกลงราคา ร้านซินไทฮงอเีล็คโทรนคิ 727.60 ร้านซินไทฮงอเีล็คโทรนคิ 727.60 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 86/2558
ลว. 4 ส.ค. 58

6 ซ้ือวัสดุส านกังาน (สนป.) 200.00 200.00 ตกลงราคา ร้านไขม่กุศึกษาภณัฑ์ 200.00 ร้านไขม่กุศึกษาภณัฑ์ 200.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 87/2558
ลว. 4 ส.ค. 58

7 ซ้ือวัสดุส านกังาน (กองคลัง) 10,500.00 10,500.00 ตกลงราคา ร้านไขม่กุศึกษาภณัฑ์ 10,500.00 ร้านไขม่กุศึกษาภณัฑ์ 10,500.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 88/2558
ลว. 10 ส.ค. 58

(     ) วิธีพิเศษ (     ) วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนนิการจดัซ้ือจดัจา้ง ในรอบเดือนสิงหาคม  2558
องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช    อ าเภอสูงเนนิ    จงัหวัดนครราชสีมา

วันที ่ 7  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2558
                              ประเภทของการจัดซ้ือจัดจ้าง ( ) วิธีตกลงราคา (     ) วิธีประกวดราคา



หนา้ที ่2 จาก 4

วงเงินที่จะซ้ือ วธิซ้ืีอ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่
หรือจา้ง หรือจา้ง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

8 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกจิกรรม 2,620.00 2,620.00 ตกลงราคา ร้านไขม่กุศึกษาภณัฑ์ 2,620.00 ร้านไขม่กุศึกษาภณัฑ์ 2,620.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 89/2558
กลุ่มแม่บ้านและสตรีอาสาพัฒนาต าบล ลว. 24 ส.ค. 58

9 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) 42,300.00 42,300.00 ตกลงราคา ร้าน ช. อดุมโชค 42,300.00 ร้าน ช. อดุมโชค 42,300.00 เสนอราคาต่ า  มคุีณภาพ 90/2558
ลว. 19 ส.ค. 58

10 ซ้ือครุภัณฑ์อื่น (เล่ือยยนต์) 15,000.00 15,000.00 ตกลงราคา บ.อาร์ซีพมีาร์เกต็ต้ิง จ ากดั 15,000.00 บ.อาร์ซีพมีาร์เกต็ต้ิง จ ากดั 15,000.00 เสนอราคาต่ าสุด มีคุณภาพ 91/2558
หจก. เกียรติพพิฒัน์ คอนสตรัคชั่น 16,000.00 ลว. 31 ส.ค. 58
หจก. พีพีเอส อมิพอร์ท เอก็ซ์พอร์ท 18,000.00
อมรชยั คอมเพล็กซ์ 19,000.00

11 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ้ค) 18,000.00 17,000.00 ตกลงราคา บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์ คอมพิวเตอร์ จ ากัด 16,990.00 บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์ คอมพิวเตอร์ จ ากัด 16,990.00 เสนอราคาต่ าสุด มีคุณภาพ 92/2558
หจก.สมชยัอเีล็คโทรนคิ 17,900.00 ลว. 31 ส.ค. 58

บ.พาวเวอร์ สกาย จ ากดั 17,000.00

12 ซ้ือเคร่ืองแบบชุดฝึกหรือชุดปฏิบัติการ (เส้ือยดื 5,500.00 5,500.00 ตกลงราคา ร้านจ าลอง ยนูฟิอร์ม 5,500.00 ร้านจ าลอง ยนูฟิอร์ม 5,500.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 93/2558
คอเชิ้ตแขนยาวสีด า) ส าหรับผู้เขา้ร่วมโครงการฝึกอบรม ลว. 28 ส.ค. 58

ทบทวนอาสาสมคัรปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
ประจ าป ี2558

13 ซ้ือวสัดุและเอกสารประกอบการฝึกอบรม ส าหรับ 2,500.00 2,500.00 ตกลงราคา ร้านสัมพนัธ์อนิเตอร์กรุ๊ฟ 2,500.00 ร้านสัมพนัธ์อนิเตอร์กรุ๊ฟ 2,500.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 94/2558
ผู้เขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมคัร ลว. 28 ส.ค. 58

ปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจ าป ี2558

14 ซ้ือวสัดุฝึกภาคปฏิบัติ ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 3,400.00 3,400.00 ตกลงราคา ร้านดับเพลิงไฟร์แมน 3,400.00 ร้านดับเพลิงไฟร์แมน 3,400.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 95/2558
ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมคัรปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือน เซฟต้ีชวัร์ โปรดักส์ เซฟต้ีชวัร์ โปรดักส์ ลว. 28 ส.ค. 58

(อปพร.) ประจ าป ี2558



หนา้ที ่3 จาก 4

วงเงินที่จะซ้ือ วธิซ้ืีอ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่
หรือจา้ง หรือจา้ง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

15 จา้งเหมาส ารวจและประเมินความพึงพอใจของ 20,000.00 18,000.00 ตกลงราคา วิทยาลัยนครราชสีมา 18,000.00 วิทยาลัยนครราชสีมา 18,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 69/2558
ผู้รับบริการสาธารณะ ลว. 21 ส.ค. 58

16 จา้งเหมาปะยางรถยนต์ กท 9200 นครราชสีมา 150.00 150.00 ตกลงราคา นายชชัชยั  บวัสาย 150.00 นายชชัชยั  บวัสาย 150.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี บนัทกึจา้ง
หมายเลขครุภณัฑ์ 001 47 0001 กรณีเร่งด่วน

17 ส.ค. 58
๑๗ จา้งเหมาจดัท าปา้ยโครงการฝึกอบรมส่งเสริมกจิกรรม 300.00 300.00 ตกลงราคา ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 300.00 ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 300.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 70/2558

กลุ่มแมบ่า้นและสตรีอาสาพฒันาต าบล ลว.18 ส.ค. 58

๑๘ จา้งเหมาจดัหาอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อม 5,625.00 5,625.00 ตกลงราคา นางรุ่งนภา  ผิวจนัทกึ 5,625.00 นางรุ่งนภา  ผิวจนัทกึ 5,625.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 71/2558
เคร่ืองด่ืมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมกจิกรรมกลุ่มแมบ่า้น ลว. 24 ส.ค. 58

และสตรีอาสาพฒันาต าบล

๑๙ จา้งเหมารถโดยสารปรับอากาศไมป่ระจ าทางโครงการ 36,000.00 36,000.00 ตกลงราคา หจก.ศรีแสนสุขทวัร์ 36,000.00 หจก.ศรีแสนสุขทวัร์ 36,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 72/2558
ฝึกอบรมส่งเสริมกจิกรรมกลุ่มแมบ่า้นและสตรีอาสา ลว. 25 ส.ค. 58

พฒันาต าบล

๒๐ จา้งเหมาจดัหารถสองแถว เพื่อใชเ้ปน็พาหนะในการ 3,000.00 3,000.00 ตกลงราคา นายประเสริฐ  หวัดสูงเนนิ 3,000.00 นายประเสริฐ  หวัดสูงเนนิ 3,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 73/2558
รับ-ส่ง ผู้เดินทางเขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมทบทวน ลว. 28 ส.ค. 58

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจ าปี 2558

๒๑ จา้งเหมาจดัหาเคร่ืองเสียงและตกแต่งสถานที่ในการ 3,000.00 3,000.00 ตกลงราคา นายจอง  แดงสันเทยีะ 3,000.00 นายจอง  แดงสันเทยีะ 3,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 74/2558
ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมคัรปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือน ลว. 28 ส.ค. 58

(อปพร.) ประจ าป ี2558

๒๒ จา้งเหมาท าความสะอาดสถานที่พกัและที่ฝึกอบรม 2,100.00 2,100.00 ตกลงราคา นายธนากร พงษ์เจษฎาพิพัฒน์ 2,100.00 นายธนากร พงษ์เจษฎาพิพัฒน์ 2,100.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 75/2558
และซักท าความสะอาดอปุกรณ์เคร่ืองนอน  ตามโครงการ ลว. 28 ส.ค. 58

ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมคัรปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือน
(อปพร.) ประจ าป ี2558



หนา้ที ่4 จาก 4

วงเงินที่จะซ้ือ วธิซ้ืีอ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่
หรือจา้ง หรือจา้ง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

๒๓ จา้งเหมาจดัท าวุฒิบตัร 300.00 300.00 ตกลงราคา นายชชัวาลย ์ รุ่งสอาด 300.00 นายชชัวาลย ์ รุ่งสอาด 300.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 76/2558
ลว. 28 ส.ค. 58

24 ซ่อมแซมถนนคอนกรีต สายหนา้โรงพยาบาลส่งเสริม 92,400.00 92,400.00 ตกลงราคา นายประสิทธิ์  แกว้สูงเนนิ 92,000.00 นายประสิทธิ์  แกว้สูงเนนิ 92,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 24/2558
สุขภาพต าบลเมืองเกา่ ถงึทางรถไฟบริเวณฉตัรทิพยรี์สอร์ท ลว. 6 ส.ค. 58

270,059.90 267,059.90 266,649.90 

     ข้อมลู  ณ  วันที ่ 31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558

รวม

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

วันที ่7  เดือน กนัยายน พ .ศ. 2558


