
หนา้ที ่1 จาก 3

แบบ สขร.๑

(  ✓ ) วิธีสอบราคา
(   ) วิธีกรณีพเิศษ

วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวนัที่
หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนกรกฎาคม 2560 310.00 310.00 ตกลงราคา ร้านสมชยัพาณิชย์ 310.00 ร้านสมชยัพาณิชย์ 310.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 71/2560
ลว. 28 ม.ิย. 60

๒ ซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิงประจ าเดือนกรกฎาคม 2560 (สนป.) 19,012.02 19,012.02 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนนิ จ ากดั 19,012.02 สหกรณ์การเกษตรสูงเนนิ จ ากดั 19,012.02 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 72/2560
ลว. 28 ม.ิย. 60

๓ ซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงประจ าเดือนกรกฎาคม 2560 (กองช่าง) 3,945.10 3,945.10 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนนิ จ ากดั 3,945.10 สหกรณ์การเกษตรสูงเนนิ จ ากดั 3,945.10 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 73/2560
ลว. 28 ม.ิย. 60

4 ซ้ือวสัดุส านักงาน (สนป.) 4,000.00 4,000.00 ตกลงราคา บ.เมืองย่าออฟฟิศโพรดักส์ จ ากัด 4,000.00 บ.เมืองย่าออฟฟิศโพรดักส์ จ ากัด 4,000.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 74/2560
ลว. 5 ก.ค. 60

5 ซ้ือเวชภัณฑ์ เคมภีัณฑ์ (สนป.) 75,700.00 75,700.00 ตกลงราคา ร้านบุญชยั คลีนนิ่ง ซัพพลาย 75,700.00 ร้านบุญชยั คลีนนิ่ง ซัพพลาย 75,700.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 75/2560
ลว. 6 ก.ค. 60

6 ซ้ือชดุเคร่ืองแบบอปพร. โครงการฝึกอบรมทบทวน 14,000.00 14,000.00 ตกลงราคา ร้านโทนเซลล์ แอน เซอร์วสิ 14,000.00 ร้านโทนเซลล์ แอน เซอร์วสิ 14,000.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 76/2560
อาสาสมคัรป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน ประจ าปี 2560 ลว. 11 ก.ค. 60

7 ซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิง โครงการฝึกอบรมทบทวน 1,263.70 1,263.70 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนนิ จ ากดั 1,263.70 สหกรณ์การเกษตรสูงเนนิ จ ากดั 1,263.70 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 77/2560
อาสาสมคัรป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน ประจ าปี 2560 ลว. 11 ก.ค. 60

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ในรอบเดือนกรกฎาคม  2560
องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช    อ าเภอสูงเนิน    จงัหวัดนครราชสีมา

วันที่ 7 เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2560
                              ประเภทของการจัดซ้ือจัดจ้าง ( ✓) วิธีตกลงราคา (     ) วิธีประกวดราคา

(     ) วิธีพเิศษ (     ) วธิปีระมูลด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส์

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง



หนา้ที ่2 จาก 3

วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวนัที่
หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

8 ซ้ืออปุกรณ์เคร่ืองเขยีนตามโครงการฝึกอบรมทบทวน 210.00 210.00 ตกลงราคา ร้านวนัดีพาณิช 210.00 ร้านวนัดีพาณิช 210.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 78/2560
อาสาสมคัรป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจ าปี ลว. 11 ก.ค. 60

2560
9 ซ้ือวสัดุส านักงาน (สนป.) 6,900.00 6,900.00 ตกลงราคา ร้านไขม่กุศึกษาภัณฑ์ 6,900.00 ร้านไขม่กุศึกษาภัณฑ์ 6,900.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 79/2560

ลว. 7 ก.ค. 60

10 ซ้ือวสัดุอปุกรณ์กอ่สร้างบ้านคนพิการประจ าปี 2560 39,557.63 39,557.63 ตกลงราคา หจก.กจิพนาค้าไม้ 39,557.63 ร้านสุกฤตาอะไหล่ยนต์ 39,557.63 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 80/2560
(งบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพแวดล้อมที่อยู่ ลว. 7 ก.ค. 60
อาศัยส าหรับคนพิการ ผู้สูงอาย)ุ

11 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (สนป.) 16,180.00 16,180.00 ตกลงราคา บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์ คอมพิวเตอร์ จ ากัด 16,180.00 บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์ คอมพิวเตอร์ จ ากัด 16,180.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  81/2560
ลว. 14 ก.ค. 60

12 จา้งเหมาพ่นสารเคมกี าจดัยงุลาย 6,000.00 6,000.00 ตกลงราคา นายศรายทุธ เชาวนัจนัทึก 6,000.00 นายศรายทุธ เชาวนัจนัทึก 6,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 65/2560
ลว. 5 ก.ค. 60

13 จา้งเหมาบรรจนุ้ ายาเคมดัีบเพลิง ชนิดผงเคมแีห้ง 7,000.00 7,000.00 ตกลงราคา ร้านโทน เซลล์ แอน เซอร์วสิ 7,000.00 ร้านโทน เซลล์ แอน เซอร์วสิ 7,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 66/2560
โครงการฝึกอบรมทบทวนอปพร. ประจ าปี 2560 ลว. 5 ก.ค. 59

14 จา้งเหมาจดัหาอาหารกลางวนัและอาหารวา่งพร้อม 2,940.00 2,940.00 ตกลงราคา นางเตือนใจ สิงหเริงชยั 2,940.00 นางเตือนใจ สิงหเริงชยั 2,940.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 67/2560
เคร่ืองด่ืมโครงการฝึกอบรมทบทวนอปพร.ประจ าป2ี560 ลว. 11 ก.ค. 60

15 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการฝึกอบรมทบทวนอปพร. 675.00 675.00 ตกลงราคา ร้านเอส.พี.องิค์เจท็ 675.00 ร้านเอส.พี.องิค์เจท็ 675.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 68/2560
ประจ าปี 2560 ลว. 11 ก.ค. 60

16 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 300.00 300.00 ตกลงราคา ร้านเอส.พี.องิค์เจท็ 300.00 ร้านเอส.พี.องิค์เจท็ 300.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 69/2560
ต าบลโคราช ประจ าปี 2560 ลว. 12 ก.ค. 60



หนา้ที ่3 จาก 3

วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวนัที่
หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

17 จา้งเหมาจดัหาอาหารกลางวนัและอาหารวา่งพร้อม 5,625.00 5,625.00 ตกลงราคา นางสาววรัิชฎา ปัญญเสถยีร 5,625.00 นางสาววรัิชฎา ปัญญเสถยีร 5,625.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 70/2560
เคร่ืองด่ืมโครงการพฒันาศักยภาพผู้สูงอาย ุประจ าป ี2560 ลว. 12 ก.ค. 60

18 จา้งเหมารถโดยสารปรับอากาศไมป่ระจ าทางโครงการ 42,000.00 42,000.00 ตกลงราคา หจก.ศรีแสนสุขทัวร์ 42,000.00 หจก.ศรีแสนสุขทัวร์ 42,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 71/2560
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายตุ าบลโคราช ประจ าปี 2560 ลว. 12 ก.ค. 60

19 จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองพ่นหมอกควนั ของสนป. 17,000.00 17,000.00 ตกลงราคา บ.จเีอม็เทคโนโลยเีซลล์แอนเซอร์วิสจ ากดั 17,000.00 บ.จเีอม็เทคโนโลยเีซลล์แอนเซอร์วิสจ ากดั 17,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 72/2560
หมายเลขครุภัณฑ์ 054 46 0001, 054 54 0002 ลว. 13 ก.ค. 60

20 จา้งเหมาเติมแกส๊LPG โครงการฝึกอบรมทบทวนอปพร. 400.00 400.00 ตกลงราคา นางเตือนใจ  สิงหเริงชยั 400.00 นางเตือนใจ  สิงหเริงชยั 400.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 73/2560
ประจ าปี 2560 ลว. 11 ก.ค. 60

21 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านวงัวน 733,000.00 735,000.00 ตกลงราคา บริษัท 5 กอ จ ากดั 677,000.00 หจก.ป.เพิ่มทรัพย์ 565,000.00 คุณสมบัติครบถว้น 11/2560
(สายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบล าตะคอง หมู่ที่ 2 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เจี๊ยบสูนค้าวัสดุ 568,000.00 เสนอราคาต่ าสุด ลว. 27 ก.ค. 60

บ้านวงัวน ถงึสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ภทัรา 2560 670,000.00
บ้านหัวนา (วดัสันติกาวาส) หา้งหุ้นส่วนจ ากัด โคราชสินสยาม 595,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สุพรรณีกอ่สร้าง 617,000.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ราชสีมากนกวรรณกอ่สร้าง 700,000.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พอดีก่อสร้าง 629,000.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ป.เพิ่มทรัพย์ 565,000.00

996,018.45 998,018.45 828,018.45 

     ข้อมูล  ณ  วันที่  31  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

รวม

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

วันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560


