
หนา้ที ่1 จาก 3

แบบ สขร.๑

(   ) วิธีสอบราคา
(   ) วิธีกรณีพเิศษ

วงเงนิที่จะซ้ือ วธิซ้ืีอ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวนัที่
หรือจา้ง หรือจา้ง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนมนีาคม 2560 310.00 310.00 ตกลงราคา ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00 ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  44/2560
ลว. 23 ก.พ. 60

๒ ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าเดือนมีนาคม 2560 (สนป.) 7,864.38 7,864.38 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนนิ จ ากดั 7,864.38 สหกรณ์การเกษตรสูงเนนิ จ ากดั 7,864.38 เสนอราคาต่ า มคุีณภาพ  45/2560
ลว. 23 ก.พ. 60

๓ ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าเดือนมีนาคม 2560 (กองช่าง) 3,066.64 3,066.64 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนนิ จ ากดั 3,066.64 สหกรณ์การเกษตรสูงเนนิ จ ากดั 3,066.64 เสนอราคาต่ า มคุีณภาพ 46/2560
ลว. 23 ก.พ. 60

4 ซ้ือวสัดุอื่น (โซ่เล่ือยยนต์) 2,150.70 2,150.70 ตกลงราคา หจก.กจิพนาค้าไม้ 2,150.70 หจก.กจิพนาค้าไม้ 2,150.70 เสนอราคาต่ า มคุีณภาพ  47/2560
ลว. 31 มี.ค. 60

5 ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ(กองชา่ง) 27,220.80 27,220.80 ตกลงราคา ร้านซินไทฮงอเีล็คโทรนิค 27,220.80 ร้านซินไทฮงอเีล็คโทรนิค 27,220.80 เสนอราคาต่ า มคุีณภาพ 48/2560
ลว. 27 มี.ค. 60

6 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการคัดแยกขยะชมุชน 450.00 450.00 ตกลงราคา ร้านเอส.พี.องิค์เจท็ 450.00 ร้านเอส.พี.องิค์เจท็ 450.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี  36/2560
ครบวงจร ลว. 6 ม.ีค. 60

7 จา้งเหมาจดัท าอาหารกลางวนัและอาหารวา่งตาม 48,000.00 48,000.00 ตกลงราคา นางสมหมาย  ฉนิสูงเนิน 48,000.00 นางสมหมาย  ฉนิสูงเนิน 48,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี  37/2560
โครงการคัดแยกขยะชมุชนครบวงจร ลว. 6 ม.ีค. 60

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ในรอบเดือนมีนาคม  2560
องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช    อ าเภอสูงเนิน    จงัหวัดนครราชสีมา

วันที่ 3 เดือนเมษายน  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 จา้งเหมาจดัเตรียมอปุกรณ์สาธติโครงการคัดแยก 2,800.00 2,800.00 ตกลงราคา นายนัฐพล  บุญศรี 2,800.00 นายนัฐพล  บุญศรี 2,800.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี  38/2560
ขยะชมุชนครบวงจร ลว. 6 ม.ีค. 60

9 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการบูรณาการซักซ้อมแผน 300.00 300.00 ตกลงราคา ร้านเอส.พี.องิค์เจท็ 300.00 ร้านเอส.พี.องิค์เจท็ 300.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี  39/2560
เผชญิอบุัติเหตุทางถนนทีมกู้ภัยต าบลโคราช ลว. 17 ม.ีค. 60

10 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการอบรมเยาวชนด าเนินชวีติ 300.00 300.00 ตกลงราคา ร้านเอส.พี.องิค์เจท็ 300.00 ร้านเอส.พี.องิค์เจท็ 300.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 40/2560
ตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ลว. 22 ม.ีค. 60

11 จา้งเหมาจดัหาอาหารกลางวนัและอาหารวา่งโครงการ 5,625.00 5,625.00 ตกลงราคา นางสาววรัิชฎา ปัญญเสถยีร 5,625.00 นางสาววรัิชฎา ปัญญเสถยีร 5,625.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 41/2560
อบรมเยาวชนด าเนินชวีติตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ลว. 22 ม.ีค. 60

ประจ าปี 2560

12 จา้งเหมาจดัหารถโดยสารปรับอากาศไมป่ระจ าทาง 35,000.00 35,000.00 ตกลงราคา นางบุญประกอบ พลสง 35,000.00 นางบุญประกอบ พลสง 35,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 42/2560
โครงการอบรมเยาวชนด าเนินชวีติตามปรัชญาเศรษฐกจิ ลว. 22 ม.ีค. 60

พอเพียง ประจ าปี 2560

13 จา้งเหมาจดัหาวสัดุอปุกรณ์ตามโครงการอบรมเยาวชน 2,000.00 2,000.00 ตกลงราคา นายนัฐพล  บุญศรี 2,000.00 นายนัฐพล  บุญศรี 2,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 43/2560
ด าเนินชีวติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2560 ลว. 22 ม.ีค. 60

14 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหัวบึง 491,000.00 496,000.00 ตกลงราคา หจก.โคราชสินสยาม 490,300.00 หจก.พอดีกอ่สร้าง 490,000.00 คุณสมบัติครบถว้น 6/2560
(สายลาดยางอบจ. - ที่นางอญัชลี พงษ์สุภา) หจก.พอดีกอ่สร้าง 490,000.00 เสนอราคาต่ าสุด ลว. 17 มี.ค. 60

นายวชิติ มาดอนกลาง 490,500.00

15 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหัวนา 46,000.00 46,000.00 ตกลงราคา หจก.โคราชสินสยาม 46,000.00 นางสาวศศิวรรณ  บางเส็ง 45,000.00 คุณสมบัติครบถว้น 7/2560
(สายบ้านหัวนา - บ้านนายหล่อ พอสูงเนิน) หจก.พอดีกอ่สร้าง 45,500.00 เสนอราคาต่ าสุด ลว. 20 มี.ค. 60

นางสาวศศิวรรณ  บางเส็ง 45,000.00



หนา้ที ่3 จาก 3

วงเงนิที่จะซ้ือ วธิซ้ืีอ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวนัที่
หรือจา้ง หรือจา้ง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

16 กอ่สร้างฝาปิดรางระบายน้ า หมู่ที่ 8 บ้านกดุหิน 172,500.00 180,200.00 ตกลงราคา นางสาวศศิวรรณ  บางเส็ง 172,300.00 นายวชิติ มาดอนกลาง 171,000.00 คุณสมบัติครบถว้น 8/2560
(สายบ้านนายส าเร็จ อนิทร์สูงเนิน - บ้านนายเสวย หจก.พอดีกอ่สร้าง 172,000.00 เสนอราคาต่ าสุด ลว. 21 มี.ค. 60

โทนสูงเนิน) นายวชิติ มาดอนกลาง 171,500.00

17 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเมอืงเกา่ 341,000.00 344,000.00 ตกลงราคา หจก.โคราชสินสยาม 340,000.00 หจก.โคราชสินสยาม 340,000.00 คุณสมบัติครบถว้น 9/2560
(สายบ้านนายทองสุข วงศ์บรรเทา - บ้านนางสุดาวรรณ นางสาวศศิวรรณ  บางเส็ง 340,200.00 เสนอราคาต่ าสุด ลว. 22 มี.ค. 60

ธปูแท้) นายวชิติ มาดอนกลาง 340,500.00

1,185,587.52 1,201,287.52 1,181,087.52 

     ข้อมูล  ณ  วันที่  31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

รวม

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

วันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560


