
หนา้ที ่1 จาก 2

แบบ สขร.๑

(      ) วิธีสอบราคา
(      ) วิธีกรณีพิเศษ

วงเงินที่จะซ้ือ วธิซ้ืีอ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่
หรือจา้ง หรือจา้ง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

1 ซ้ือหนงัสือพมิพป์ระจ าเดือนกนัยายน 2558 300.00 300.00 ตกลงราคา ร้านสมชัยพาณิชย์ 300.00 ร้านสมชัยพาณิชย์ 300.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 96/2558
ลว. 31 ส.ค. 58

๒ ซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงประจ าเดือนกันยายน 2558 (สนป.) 13,740.33 13,740.33 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากดั 13,740.33 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากดั 13,740.33 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 97/2558
ลว. 31 ส.ค. 58

๓ ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าเดือนกันยายน 2558 (กองช่าง) 2,299.48 2,299.48   ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากดั 2,299.48  สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากดั 2,299.48  เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 98/2558
ลว. 31 ส.ค. 58

4 ซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทย ุ(กองชา่ง) 22,368.35 22,368.35 ตกลงราคา ร้านซินไทฮงอเีล็คโทรนคิ 22,368.35 ร้านซินไทฮงอเีล็คโทรนคิ 22,368.35 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 99/2558
ลว. 15 ก.ย. 58

5 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์(โนต้บุ้ค) ส านกังานปลัด 25,000.00 17,000.00 ตกลงราคา หจก.ไอทโีซน 17,000.00 หจก.ไอทโีซน 17,000.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 100/2558
หจก.เอสโฟร์ คอมพวิเตอร์ จ ากัด 17,900.00 ลว. 22 ก.ย. 58

เอ อาร์ คอมพวิเตอร์ 17,500.00
6 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์(โนต้บุ้ค) กองชา่ง 25,000.00 17,000.00 ตกลงราคา หจก.ไอทโีซน 17,000.00 หจก.ไอทโีซน 17,000.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 101/2558

หจก.เอสโฟร์ คอมพวิเตอร์ จ ากัด 17,900.00 ลว. 22 ก.ย. 58
เอ อาร์ คอมพวิเตอร์ 17,500.00

7 ซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทย ุ(กองชา่ง) 1,155.60 1,155.60 ตกลงราคา ร้านซินไทฮงอเีล็คโทรนคิ 1,155.60 ร้านซินไทฮงอเีล็คโทรนคิ 1,155.60 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 102/2558
ลว. 23 ก.ย. 58

สรุปผลการด าเนนิการจดัซ้ือจดัจา้ง ในรอบเดือนสิงหาคม  2558
องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช    อ าเภอสูงเนนิ    จงัหวัดนครราชสีมา

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

(     ) วิธีพิเศษ (     ) วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง



หนา้ที ่2 จาก 2

วงเงินที่จะซ้ือ วธิซ้ืีอ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่
หรือจา้ง หรือจา้ง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

8 จา้งเหมาพ่นสารเคมีก าจดัยงุลาย (พ่นหมอกควนั) 6,000.00 6,000.00 ตกลงราคา นายศรายทุธ เชาวันจนัทกึ 6,000.00 นายศรายทุธ เชาวันจนัทกึ 6,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 77/2558
ลว. 3 ก.ย. 58

9 จา้งเหมาปะยางรถยนต์เกบ็ขยะมูลฝอยคันเกา่ 100.00 100.00 ตกลงราคา นายชชัชยั  บวัสาย 100.00 นายชชัชยั  บวัสาย 100.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี บนัทกึจา้ง
หมายเลขครุภณัฑ์ 011 40 0001 กรณีเร่งด่วน

8 ก.ย. 58
10 จา้งเหมาซ่อมไฟฟา้สาธารณะที่ช ารุดเสียหายภายใน 10,800.00 10,800.00 ตกลงราคา นายรัชนาท  ค าเสน 10,800.00 นายรัชนาท  ค าเสน 10,800.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 78/2558

ต าบลโคราช ลว. 23 ก.ย. 58

11 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บา้นหวันา 25,400.00 25,400.00 ตกลงราคา นายประสิทธิ์  แกว้สูงเนนิ 25,000.00 นายประสิทธิ์  แกว้สูงเนนิ 25,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 25/2558
(สายบา้นนายปุ่น ทกึสูงเนนิ ถงึบา้นนางล้อม เวสูงเนนิ ) ลว. 23 ก.ย. 58

12 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บา้นหวันา 6,600.00 6,600.00 ตกลงราคา นายประสิทธิ์  แกว้สูงเนนิ 6,500.00 นายประสิทธิ์  แกว้สูงเนนิ 6,500.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 26/2558
(สายหนา้บา้นนายอาดูล จอสูงเนนิ) ลว. 23 ก.ย. 58

138,763.76 122,763.76 122,263.76 

     ข้อมลู  ณ  วันที ่ 30  เดือน กนัยายน พ .ศ. 2558

รวม

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

วันที ่7  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558


