
หนา้ที ่1 จาก 3

แบบ สขร.๑

(   ) วิธีสอบราคา
(   ) วิธีกรณีพเิศษ

วงเงนิที่จะซ้ือ วธิซ้ืีอ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวนัที่
หรือจา้ง หรือจา้ง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนเมษายน 2560 300.00 300.00 ตกลงราคา ร้านสมชัยพาณิชย์ 300.00 ร้านสมชัยพาณิชย์ 300.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 49/2560
ลว. 30 มี.ค. 60

๒ ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าเดือนเมษายน 2560 (สนป.) 4,539.84 4,539.84 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนนิ จ ากดั 4,539.84 สหกรณ์การเกษตรสูงเนนิ จ ากดั 4,539.84 เสนอราคาต่ า มคุีณภาพ 50/2560
ลว. 30  ม.ีค. 60

๓ ซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิงประจ าเดือนเมษายน 2560 (กองชา่ง) 1,680.64 1,680.64 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนนิ จ ากดั 1,680.64 สหกรณ์การเกษตรสูงเนนิ จ ากดั 1,680.64 เสนอราคาต่ า มคุีณภาพ 51/2560
ลว. 30 มี.ค. 60

4 ซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 590.00 590.00 ตกลงราคา ร้านสุกฤตาอะไหล่ยนต์ 590.00 ร้านสุกฤตาอะไหล่ยนต์ 590.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 52/2560
ลว. 7 เม.ย. 60

5 ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ(กองสวสัดิการสังคม) 385.20 385.20 ตกลงราคา ร้านซินไทฮงอเีล็คโทรนิค 385.20 ร้านซินไทฮงอเีล็คโทรนิค 385.20 เสนอราคาต่ า มคุีณภาพ 53/2560
ลว. 19 เม.ย. 60

6 ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ(ส านักงานปลัด) 1,476.60 1,476.60 ตกลงราคา ร้านซินไทฮงอเีล็คโทรนิค 1,476.60 ร้านซินไทฮงอเีล็คโทรนิค 1,476.60 เสนอราคาต่ า มคุีณภาพ 54/2560
ลว. 19 เม.ย. 60

7 ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ(กองชา่ง) 577.80 577.80 ตกลงราคา ร้านซินไทฮงอเีล็คโทรนิค 577.80 ร้านซินไทฮงอเีล็คโทรนิค 577.80 เสนอราคาต่ า มคุีณภาพ 55/2560
ลว. 19 เม.ย. 60

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ในรอบเดือนเมษายน  2560
องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช    อ าเภอสูงเนิน    จงัหวัดนครราชสีมา

วันที่ 9 เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2560
                              ประเภทของการจัดซ้ือจัดจ้าง ( ✓) วิธีตกลงราคา (     ) วิธีประกวดราคา

(     ) วิธีพเิศษ (     ) วธิปีระมูลด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส์

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง



หนา้ที ่2 จาก 3

วงเงนิที่จะซ้ือ วธิซ้ืีอ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวนัที่
หรือจา้ง หรือจา้ง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

8 ซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 420.00 420.00 ตกลงราคา ร้านสุกฤตาอะไหล่ยนต์ 420.00 ร้านสุกฤตาอะไหล่ยนต์ 420.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 56/2560
ลว. 25 เม.ย. 60

9 ซ้ือวสัดุกอ่สร้างเพื่อให้ความชว่ยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 16,237.88 16,237.88 ตกลงราคา หจก.กจิพนาค้าไม้ 16,237.88 หจก.กจิพนาค้าไม้ 16,237.88 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 57/2560
กรณีฉกุเฉนิ (วาตภัย) ลว. 25 เม.ย. 60

10 ซ้ือแบบพิมพ์ 5,537.00 5,537.00 ตกลงราคา โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 5,537.00 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 5,537.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 58/2560
กรมการปกครอง กรมการปกครอง ลว. 28 เม.ย. 60

11 จา้งเหมาซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะที่ช ารุดเสียหาย 13,200.00 13,200.00 ตกลงราคา นายอดุม  ปุยสูงเนิน 13,200.00 นายอดุม  ปุยสูงเนิน 13,200.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 44/2560
ในต าบล ลว. 3 เม.ย. 60

12 จา้งเหมาจดัท าพวงมาลาถวายสักการะท้าวสุรนารี 800.00 800.00 ตกลงราคา นายณัฐภาส  แปลนกลาง 800.00 นายณัฐภาส  แปลนกลาง 800.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 45/2560
ประจ าปี 2560 ลว. 5 เม.ย. 60

13 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 300.00 300.00 ตกลงราคา ร้านเอส.พี.องิค์เจท็ 300.00 ร้านเอส.พี.องิค์เจท็ 300.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 46/2560
"เพื่อนชว่ยเพื่อน" ประจ าปี 2560 ลว. 5 เม.ย. 60

14 จา้งเหมาจดัท าอาหารกลางวนัและอาหารวา่งตาม 13,500.00 13,500.00 ตกลงราคา นางสาววรัิชฎา  ปัญญเสถยีร 13,500.00 นางสาววรัิชฎา  ปัญญเสถยีร 13,500.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 47/2560
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอาย ุ"เพื่อนชว่ยเพื่อน" ลว. 5 เม.ย. 60
ประจ าปี 2560

15 จา้งเหมาจดัเตรียมสถานที่โครงการส่งเสริมสุขภาพ 4,040.00 4,040.00 ตกลงราคา นายนัฐพล บุญศรี 4,040.00 นายนัฐพล บุญศรี 4,040.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 48/2560
ผู้สูงอาย ุ"เพื่อนชว่ยเพื่อน" ประจ าปี 2560 ลว. 5 เม.ย.60

16 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการป้องกนัและลดอบุัติเหตุ 9,600.00 9,600.00 ตกลงราคา ร้านพีเค Graphic Design 9,600.00 ร้านพีเค Graphic Design 9,600.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 49/2560
ทางถนนในชว่งเทศกาลสงกรานต์ 2560 ลว. 7 เม.ย.60



หนา้ที ่3 จาก 3

วงเงนิที่จะซ้ือ วธิซ้ืีอ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวนัที่
หรือจา้ง หรือจา้ง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

17 จา้งเหมาจดัเตรียมสถานที่ในการต้ังจดุตรวจและบริการ 4,000.00 4,000.00 ตกลงราคา นายนัฐพล บุญศรี 4,000.00 นายนัฐพล บุญศรี 4,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 49/2560
ประชาชนในชว่งเทศกาลสงกรานต์ 2560 ลว. 7 เม.ย.60

77,184.96 77,184.96 77,184.96 

     ข้อมูล  ณ  วันที่  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

รวม

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

วันที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560


