
หนา้ที ่1 จาก 3

แบบ สขร.๑

(   ) วิธีสอบราคา
(   ) วิธีกรณีพเิศษ

วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวนัที่
หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนมถินุายน 2560 300.00 300.00 ตกลงราคา ร้านสมชัยพาณิชย์ 300.00 ร้านสมชัยพาณิชย์ 300.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  63/2560
ลว. 31 พ.ค. 60

๒ ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าเดือนมิถุนายน 2560 (สนป.) 7,577.96 7,577.96 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนนิ จ ากดั 7,577.96 สหกรณ์การเกษตรสูงเนนิ จ ากดั 7,577.96 เสนอราคาต่ า มคุีณภาพ 64/2560
ลว. 31 พ.ค. 60

๓ ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าเดือนมิถุนายน 2560 (กองช่าง) 1,472.64 1,472.64 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนนิ จ ากดั 1,472.64 สหกรณ์การเกษตรสูงเนนิ จ ากดั 1,472.64 เสนอราคาต่ า มคุีณภาพ 65/2560
ลว. 31 พ.ค. 60

4 ซ้ือน้ าด่ืมตามโครงการคัดแยกขยะชมุชนครบวงจร 2,000.00 2,000.00 ตกลงราคา ร้านรุ่งนภา 2,000.00 ร้านรุ่งนภา 2,000.00 เสนอราคาต่ า มคุีณภาพ 66/2560
ลว. 31 พ.ค. 60

5 ซ้ือวสัดุส านักงาน (สนป.) 2,250.00 2,250.00 ตกลงราคา ร้านรุ่งนภา 2,250.00 ร้านรุ่งนภา 2,250.00 เสนอราคาต่ า มคุีณภาพ  67/2560
ลว. 6 มิ.ย. 60

6 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (เคร่ืองเคลือบบัตร) 7,000.00 7,000.00 ตกลงราคา บ.เมืองยา่ ออฟฟิศ โพรดักส์ จ ากดั 7,000.00 บ.เมืองยา่ ออฟฟิศ โพรดักส์ จ ากดั 7,000.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 68/2560
ลว. 8 มิ.ย. 60

7 ซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง (สนป.) 400.00 400.00 ตกลงราคา ร้านสุกฤตาอะไหล่ยนต์ 400.00 ร้านสุกฤตาอะไหล่ยนต์ 400.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 69/2560
ลว. 19 ม.ิย. 60

(     ) วิธีพเิศษ (     ) วธิปีระมูลด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส์

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ในรอบเดือนมิถนุายน  2560
องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช    อ าเภอสูงเนิน    จงัหวัดนครราชสีมา

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



หนา้ที ่2 จาก 3

วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวนัที่
หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

8 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง (กองชา่ง) 5,457.00 5,457.00 ตกลงราคา หจก.กจิพนาค้าไม้ 5,457.00 หจก.กจิพนาค้าไม้ 5,457.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 70/2560
ลว. 21 ม.ิย. 60

9 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิลตามโครงการคัดแยกขยะ 3,000.00 3,000.00 ตกลงราคา ร้านเอส.พี.องิค์เจท็ 3,000.00 ร้านเอส.พี.องิค์เจท็ 3,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 57/2560
ชมุชนครบวงจร ลว. 31 พ.ค. 60

10 จา้งเหมาจดัท าถงัขยะส าหรับใส่ขยะอนัตราย ตาม 19,200.00 19,200.00 ตกลงราคา นายก าพล  มะอสูิงเนิน 19,200.00 นายก าพล  มะอสูิงเนิน 19,200.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 58/2560
โครงการคัดแยกขยะชมุชนครบวงจร ลว. 31 พ.ค. 60

11 จา้งเหมาซ่อมบ ารุงระบบแอร์ รถบรรทุกขยะทะเบียน 2,100.00 2,100.00 ตกลงราคา นางสาวกนกรัตน์  พลวงค์ 2,100.00 นางสาวกนกรัตน์  พลวงค์ 2,100.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 59/2560
87-0975 นครราชสีมา ลว. 7 มิ.ย.60

12 จา้งเหมารถโดยสารปรับอากาศไมป่ระจ าทางโครงการ 13,000.00 13,000.00 ตกลงราคา หจก.ศรีแสนสุขทัวร์ 13,000.00 หจก.ศรีแสนสุขทัวร์ 13,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 60/2560
ป้องกนัการติดเชื้อ (HIV) ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ลว. 13 มิ.ย.60

13 จา้งเหมาจดัหาอาหารกลางวนัและอาหารวา่งพร้อม 5,400.00 5,400.00 ตกลงราคา นางสาววรัิชฎา ปัญญเสถยีร 5,400.00 นางสาววรัิชฎา ปัญญเสถยีร 5,400.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 61/2560
เคร่ืองด่ืมโครงการป้องกนัการติดเชื้อ (HIV) ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ลว. 13 มิ.ย.60

14 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการป้องกนัการติดเชื้อ (HIV) 300.00 300.00 ตกลงราคา ร้านเอส.พี.องิค์เจท็ 300.00 ร้านเอส.พี.องิค์เจท็ 300.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 62/2560
ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ลว. 13 มิ.ย.60

15 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการควบคุมโรคติดต่อ 2,400.00 2,400.00 ตกลงราคา ร้านเอส.พี.องิค์เจท็ 2,400.00 ร้านเอส.พี.องิค์เจท็ 2,400.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 63/2560
(โรคไขเ้ลือดออก) ลว. 19 มิ.ย.60

16 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ของส านักงานปลัด 4,995.00 4,995.00 ตกลงราคา บ.ใต้ฟา้มอเตอร์คอมพวิเตอร์ จ ากดั 4,995.00 บ.ใต้ฟา้มอเตอร์คอมพวิเตอร์ จ ากดั 4,995.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 64/2560
อบต. ลว. 28 มิ.ย.60



หนา้ที ่3 จาก 3

วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวนัที่
หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

17 กอ่สร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก 823,000.00 820,000.00 ตกลงราคา บริษัท 5 กอ จ ากดั 677,000.00 หจก.โคราชสินสยาม 650,000.00 คุณสมบัติครบถว้น 10/2560
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกกกอก หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เจี๊ยบสูนค้าวัสดุ 750,000.00 เสนอราคาต่ าสุด ลว. 19 ม.ิย. 60

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ภทัรา 2560 800,000.00
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด โคราชสินสยาม 650,000.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ราชสีมากนกวรรณกอ่สร้าง 822,000.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พอดีก่อสร้าง 701,000.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ป.เพิ่มทรัพย์ 798,000.00

899,852.60 896,852.60 726,852.60 

     ข้อมูล  ณ  วันที่  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

รวม

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

วันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560


