
หนา้ที ่1 จาก 2

แบบ สขร.๑

(      ) วิธีสอบราคา
(  ) วิธีกรณีพิเศษ

วงเงินที่จะซ้ือ วธิซ้ืีอ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่
หรือจา้ง หรือจา้ง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

๑ ซ้ือหนงัสือพมิพป์ระจ าเดือนพฤศจกิายน 2559 300.00 300.00 ตกลงราคา ร้านสมชัยพาณิชย์ 300.00 ร้านสมชัยพาณิชย์ 300.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  10/2560
ลว. 28 ต.ค. 59

๒ ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าเดือนพฤศจิกายน 2559 (สนป.) 6,159.12 6,159.12 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากดั 6,159.12 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากดั 6,159.12 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  11/2560
ลว. 28 ต.ค. 59

๓ ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าเดือนพฤศจิกายน 2559 (กองช่าง) 2,769.62 2,769.62 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากดั 2,769.62 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากดั 2,769.62 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  12/2560
ลว. 28 ต.ค. 59

4 ซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทย ุ(ส านกังานปลัด) 7,554.20 7,554.20 ตกลงราคา ร้านซินไทฮงอีเลคโทรนิค 7,554.20 ร้านซินไทฮงอีเลคโทรนิค 7,554.20 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  13/2560
ลว. 2 พ.ย. 59

5 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ส านกังานปลัด) 3,120.00 3,120.00 ตกลงราคา ร้านสุกฤตาอะไหล่ยนต์ 3,120.00 ร้านสุกฤตาอะไหล่ยนต์ 3,120.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  14/2560
ลว. 10 พ.ย. 59

6 จา้งเหมาถา่ยเอกสารพร้อมเขา้เล่มประกาศใชแ้ผน 2,275.00 2,275.00 ตกลงราคา นางเพญ็พร  โสวรรณขจร 2,275.00 นางเพญ็พร  โสวรรณขจร 2,275.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  8/2560
พฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) ลว. 2 พ.ย. 59

7 จา้งเหมาซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ 16,183.75 16,183.75 ตกลงราคา หจก.นพอะไหล่ยนต์ 16,183.75 หจก.นพอะไหล่ยนต์ 16,183.75 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  9/2560
ทะเบยีน กท 9200 นครราชสีมา หมายเลขครุภณัฑ์ ลว. 10 พ.ย. 59
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สรุปผลการด าเนนิการจดัซ้ือจดัจา้ง ในรอบเดือนพฤศจกิายน  2559
องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช    อ าเภอสูงเนนิ    จงัหวัดนครราชสีมา

วันที ่9  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2559
                              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 จา้งเหมาติดต้ังมเิตอร์ไฟฟา้ส านกังานองค์การบริหาร 13,749.00 13,749.00 ตกลงราคา การไฟฟา้ส่วนภมูภิาค 13,749.00 การไฟฟา้ส่วนภมูภิาค 13,749.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  10/2560
ส่วนต าบลโคราช สาขาอ าเภอสูงเนนิ สาขาอ าเภอสูงเนนิ ลว. 10 พ.ย. 59

9 จา้งเหมาบริการรถไถ เพื่อท าความสะอาดไหล่ทาง 5,000.00 5,000.00 ตกลงราคา นายวิชติ  มาดอนกลาง 5,000.00 นายวิชติ  มาดอนกลาง 5,000.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  11/2560
2 ขา้งถนน ภายในต าบลโคราช ลว. 10 พ.ย. 59

10 จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองตัดหญา้ หมายเลขครุภณัฑ์ 2,800.00 2,800.00 ตกลงราคา นายชชัชยั  บวัสาย 2,800.00 นายชชัชยั  บวัสาย 2,800.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  12/2560
442 54 0002 ลว. 22 พ.ย. 59

11 ซ่อมแซมถนนบริเวณทางเชื่อมทางรถไฟ (ฉตัรทพิย์ 74,000.00 74,000.00 ตกลงราคา นายอดุม  ปยุสูงเนนิ 74,000.00 นายอดุม  ปยุสูงเนนิ 74,000.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  1/2560
รีสอร์ท) หมู่ที่ 4 บา้นนาตะโครก ลว. 16 พ.ย. 59

133,910.69 133,910.69 133,910.69 

     ข้อมลู  ณ  วันที ่ 30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

รวม

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

วันที ่9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559


