
หนา้ที ่1 จาก 3

แบบ สขร.๑

(      ) วิธีสอบราคา
(  ) วิธีกรณีพิเศษ

วงเงินที่จะซ้ือ วธิซ้ืีอ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่
หรือจา้ง หรือจา้ง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

๑ ซ้ือน้้ามันเชือ้เพลิงประจ้าเดือนมิถุนายน 2558 (สนป.) 4,876.60 4,876.60 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จา้กดั 4,876.60 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จา้กดั 4,876.60 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 56/2558
ลว. 28 พ.ค. 58

๒ ซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงประจ้าเดือนมิถุนายน 2558 (กองช่าง) 4,243.96 4,243.96   ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จา้กดั 4,243.96  สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จา้กดั 4,243.96  เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 57/2558
ลว. 28 พ.ค. 58

3 ซ้ือหนงัสือพมิพป์ระจ้าเดือนมถินุายน 2558 300.00 300.00 ตกลงราคา ร้านสมชัยพาณิชย์ 300.00 ร้านสมชัยพาณิชย์ 300.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 58/2558
ลว. 28 พ.ค. 58

4 ซ้ือเวชภณัฑ์ เคมภีณัฑ์ (วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย)์ 21,500.00 21,500.00 ตกลงราคา สหกรณ์บริการสาธารณสุขนครราชสีมา 21,500.00 สหกรณ์บริการสาธารณสุขนครราชสีมา 21,500.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 59/2558
หจก.เอก็ซ์พลอริท 23,700.00 ลว. 2 ม.ิย. 58

หจก.เอส.เคม.รุ่งเรืองภณัฑ์ 23,000.00
5 ซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทย ุ(กองชา่ง) 83,300.00 83,300.00 ตกลงราคา ร้านโคราชวัสดุส้านกังาน 83,300.00 ร้านโคราชวัสดุส้านกังาน 83,300.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 61/2558

ร้านต้องเซอร์วิส-พาณิชย์ 85,900.00 ลว. 9 ม.ิย. 58
6 ซ้ือวัสดุอปุกรณ์โครงการพฒันาศักยภาพผู้สูงอายุ 11,355.00 11,355.00 ตกลงราคา ร้านไขม่กุศึกษาภณัฑ์ 11,355.00 ร้านไขม่กุศึกษาภณัฑ์ 11,355.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 62/2558

ประจ้าป ี2558 ลว. 15 ม.ิย. 58

7 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (สนป.) 2,080.00 2,080.00 ตกลงราคา บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์ คอมพิวเตอร์ จ้ากัด 2,080.00 บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์ คอมพิวเตอร์ จ้ากัด 2,080.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 63/2558
ลว. 15 ม.ิย. 58

8 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 10,260.00 10,260.00 ตกลงราคา บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์ คอมพิวเตอร์ จ้ากัด 10,260.00 บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์ คอมพิวเตอร์ จ้ากัด 10,260.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 64/2558
ลว. 15 ม.ิย. 58

9 ซ้ือวสัดุส้านักงาน (กองช่าง) 42,000.00 42,000.00 ตกลงราคา ร้านโคราชวัสดุส้านกังาน 41,980.00 ร้านโคราชวัสดุส้านกังาน 41,980.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 65/2558
ร้านต้องเซอร์วิส-พาณิชย์ 42,800.00 ลว. 23 ม.ิย. 58

10 ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ(สนป.) 545.70 545.70 ตกลงราคา ร้านซินไทฮงอเีล็คโทรนคิ 545.70 ร้านซินไทฮงอเีล็คโทรนคิ 545.70 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 66/2558
ลว. 29 ม.ิย. 58

(     ) วิธีพิเศษ (     ) วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดอืนมถุินายน  2558
องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช    อ าเภอสูงเนิน    จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่14 เดอืนกรกฎาคม  พ.ศ. 2558
                              ประเภทของการจัดซ้ือจัดจ้าง ( ) วิธีตกลงราคา (     ) วิธีประกวดราคา



หนา้ที ่2 จาก 3

วงเงินที่จะซ้ือ วธิซ้ืีอ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่
หรือจา้ง หรือจา้ง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

11 ซ้ืออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2558 9,094.80 9,094.80 กรณีพิเศษ สหกรณ์การเกษตร สีค้ิว จ้ากดั 9,094.80 สหกรณ์การเกษตร สีค้ิว จ้ากดั 9,094.80 มติคณะรัฐมนตรี 3/2558
(จดัส่งเดือนมถินุายน - ตุลาคม 2558 จ้านวน 90 วัน) วันที่ 25 พ.ย. 2557 ลว. 28 พ.ค. 58

12 จา้งเหมาพ่นสารเคมีก้าจดัยงุลาย (พ่นหมอกควนั) 6,000.00 6,000.00 ตกลงราคา นายศรายทุธ เชาวันจนัทกึ 6,000.00 นายศรายทุธ เชาวันจนัทกึ 6,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 47/2558
ลว. 28 พ.ค. 58

๑๓ จา้งเหมาจดัท้าปา้ยไวนลิโครงการควบคุมโรคติดต่อ 8,550.00 8,550.00 ตกลงราคา ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 8,550.00 ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 8,550.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 49/2558
(โรคไขเ้ลือดออก) ลว. 4 ม.ิย. 58

๑๔ จา้งเหมาจดัหาอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืมโครงการ 700.00 700.00 ตกลงราคา นางสมหมาย  ฉนิสูงเนนิ 700.00 นางสมหมาย  ฉนิสูงเนนิ 700.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 50/2558
ควบคุมโรคไมติ่ดต่อ (ปอ้งกนัการขาดสารไอโอดีน) ลว. 4 ม.ิย. 58

๑๕ จา้งเหมาจดัท้าปา้ยไวนลิโครงการควบคุมโรคไมติ่ดต่อ 4,425.00 4,425.00 ตกลงราคา ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 4,425.00 ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 4,425.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 51/2558
(ปอ้งกนัการขาดสารไอโอดีน) ลว. 4 ม.ิย. 58

๑๖ จา้งเหมาจดัท้าปา้ยไวนลิโครงการพฒันาศักยภาพ 300.00 300.00 ตกลงราคา ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 300.00 ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 300.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 52/2558
ผู้สูงอาย ุประจ้าป ี2558 ลว. 11 ม.ิย. 58

๑๗ จา้งเหมาจดัหาอาหารกลางวันและอาหารว่าง พร้อม 6,250.00 6,250.00 ตกลงราคา นางรุ่งนภา  ผิวจนัทกึ 6,250.00 นางรุ่งนภา  ผิวจนัทกึ 6,250.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 53/2558
เคร่ืองด่ืมโครงการพฒันาศักยภาพผู้สูงอาย ุประจ้าป ี2558 ลว. 11 ม.ิย. 58

๑๘ จา้งเหมารถโดยสารปรับอากาศไมป่ระจ้าทาง 36,000.00 36,000.00 ตกลงราคา หจก.ศรีแสนสุขทวัร์ 36,000.00 หจก.ศรีแสนสุขทวัร์ 36,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 54/2558
โครงการพฒันาศักยภาพผู้สูงอาย ุประจ้าป ี2558 ลว. 11 ม.ิย. 58

๑๙ ซ่อมแซมถนนคอสะพานช้ารุด (บริเวณวัดสันติกาวาส) 26,900.00 26,900.00 ตกลงราคา หจก.โคราชสินสยาม 26,500.00 หจก.โคราชสินสยาม 26,500.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 19/2558
หมู่ที่ 6 บา้นหวันา ลว. 5 ม.ิย. 58

๒๐ ซ่อมแซมสะพานไม ้หมู่ที่ 1 บา้นเมอืงเกา่ 53,600.00 53,600.00 ตกลงราคา นายวิชติ  มาดอนกลาง 50,000.00 นายวิชติ  มาดอนกลาง 50,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 20/2558
(สายบา้นนางฉลอง มั่งสูงเนนิ) ลว. 5 ม.ิย. 58



หนา้ที ่3 จาก 3

วงเงินที่จะซ้ือ วธิซ้ืีอ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่
หรือจา้ง หรือจา้ง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

๒๑ ซ่อมแซมถนนลาดยางช้ารุด (สายหนา้วัดปรางค์ 39,300.00 39,300.00 ตกลงราคา นายประสิทธิ์  แกว้สูงเนนิ 39,000.00 นายประสิทธิ์  แกว้สูงเนนิ 39,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 21/2558
เมอืงเกา่ - ส่ีแยกบา้นนาตะโครก) ลว. 12 ม.ิย. 58

๒๒ ซ่อมแซมถนนคอนกรีต (สายภายในหมู่บ้านวังวน หมู่ที่ 2) 46,000.00 46,000.00 ตกลงราคา นายวิชติ  มาดอนกลาง 45,500.00 นายวิชติ  มาดอนกลาง 45,500.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 22/2558

417,581.06 417,581.06 412,761.06 

     ข้อมลู  ณ  วันที ่ 30  เดือน มถิุนายน พ.ศ. 2558

รวม

      ลงชื่อ....................................................................ผู้รายงาน
( นางสาวอารีย์  จงแผ่กลาง )
ต้าแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ

วันที ่ 14  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558


