
หนา้ที ่1 จาก 3

แบบ สขร.๑

(   ) วิธีสอบราคา
(   ) วิธีกรณีพิเศษ

วงเงินที่จะซ้ือ วธิซ้ืีอ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่
หรือจา้ง หรือจา้ง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

1 ซ้ือหนงัสือพมิพป์ระจ าเดือนกรกฎาคม 2559 310.00 310.00 ตกลงราคา ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00 ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  58/2559
ลว. 29 มิ.ย. 59

๒ ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าเดือนกรกฎาคม 2559 (สนป.) 8,430.02 8,430.02 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากดั 8,430.02 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากดั 8,430.02 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 59/2559
ลว. 29 มิ.ย. 59

๓ ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าเดือนกรกฎาคม 2559 (กองช่าง) 1,680.36 1,680.36 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากดั 1,680.36 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากดั 1,680.36 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 60/2559
ลว. 29 มิ.ย. 59

4 ซ้ือน้ าด่ืมโครงการร่วมงานประเพณีแหเ่ทยีนพรรษา 400.00 400.00 ตกลงราคา ร้านไขม่กุศึกษาภณัฑ์ 400.00 ร้านไขม่กุศึกษาภณัฑ์ 400.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  61/2559
ประจ าป ี2559 ลว. 11 ก.ค. 59

5 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (สนป.) 500.00 500.00 ตกลงราคา หจก.กจิพนาค้าไม้ 500.00 หจก.กจิพนาค้าไม้ 500.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 62/2559
ลว. 21 ก.ค. 59

6 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สนป.) 500.00 500.00 ตกลงราคา หจก.กจิพนาค้าไม้ 500.00 หจก.กจิพนาค้าไม้ 500.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 63/2559
ลว. 21 ก.ค. 59

7 ซ้ือวัสดุอื่น (งานปอ้งกนั) 2,750.00 2,750.00 ตกลงราคา หจก.กจิพนาค้าไม้ 2,750.00 หจก.กจิพนาค้าไม้ 2,750.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 64/2559
ลว. 21 ก.ค. 59

(     ) วิธีพิเศษ (     ) วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนนิการจดัซ้ือจดัจา้ง ในรอบเดือนกรกฎาคม  2559
องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช    อ าเภอสูงเนนิ    จงัหวัดนครราชสีมา

วันที ่8 เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2559
                              ประเภทของการจัดซ้ือจัดจ้าง ( ) วิธีตกลงราคา (     ) วิธีประกวดราคา



หนา้ที ่2 จาก 3

วงเงินที่จะซ้ือ วธิซ้ืีอ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่
หรือจา้ง หรือจา้ง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

8 ซ้ือวัสดุอื่น (สนป.) 3,570.50 3,570.50 ตกลงราคา หจก.กจิพนาค้าไม้ 3,570.50 หจก.กจิพนาค้าไม้ 3,570.50 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 65/2559
ลว. 22 ก.ค. 59

9 ซ้ือวัสดุอปุกรณ์กฬีาตามโครงการแขง่ขนักฬีาต้านภยั 20,556.00 20,556.00 ตกลงราคา ร้านเคแชมปส์ปอร์ต 20,556.00 ร้านเคแชมปส์ปอร์ต 20,556.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 66/2559
ยาเสพติด ประจ าป ี2559 ลว. 22 ก.ค. 59

10 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอร่ีรถยนต์ 6,425.00 6,425.00 ตกลงราคา ร้านสุกฤตาอะไหล่ยนต์ 6,425.00 ร้านสุกฤตาอะไหล่ยนต์ 6,425.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 67/2559
บรรทกุขยะ ทะเบยีน 87-0975 นครราชสีมา) ลว. 22 ก.ค. 59

11 ซ้ือน้ าด่ืมและวัสดุตามโครงการแขง่ขนักฬีาต้านภยั 3,330.00 3,330.00 ตกลงราคา ร้านไขม่กุศึกษาภณัฑ์ 3,330.00 ร้านไขม่กุศึกษาภณัฑ์ 3,330.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  68/2559
ยาเสพติด ประจ าป ี2559 ลว. 22 ก.ค. 59

12 จา้งเหมาจดัท าปา้ยรณรงค์ประชาสัมพนัธ์การ 4,500.00 4,500.00 ตกลงราคา ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 4,500.00 ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 4,500.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 57/2559
ออกเสียงประชามติ ลว. 5 ก.ค. 59

13 จา้งเหมาจดัท าปา้ยไวนลิพระบรมฉายาลักษณ์ 360.00 360.00 ตกลงราคา ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 360.00 ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 360.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 58/2559
ลว. 5 ก.ค. 59

14 จา้งเหมาจดัท าขบวนรถแหเ่ทยีนพรรษาพร้อม 20,000.00 20,000.00 ตกลงราคา นายวีรนทิ  สันฉมิพลี 20,000.00 นายวีรนทิ  สันฉมิพลี 20,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 59/2559
คนขบัรถ ลว. 11 ก.ค. 59

15 จา้งเหมาจดัท าปา้ยประชาสัมพนัธ์โครงการแขง่ขนั 11,890.00 11,890.00 ตกลงราคา ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 11,890.00 ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 11,890.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 60/2559
กฬีาต้านภยัยาเสพติด ประจ าป ี2559 ลว. 22 ก.ค. 59

16 จา้งเหมาชบุโครเมยีมลูกเปตอง เพื่อใชใ้นโครงการ 1,320.00 1,320.00 ตกลงราคา ร้านรุ่งนภา 1,320.00 ร้านรุ่งนภา 1,320.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 61/2559
แขง่ขนักฬีาต้านภยัยาเสพติด ประจ าป ี2559 ลว. 22 ก.ค. 59



หนา้ที ่3 จาก 3

วงเงินที่จะซ้ือ วธิซ้ืีอ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่
หรือจา้ง หรือจา้ง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

17 จา้งเหมาซ่อมครุภณัฑ์ส านกังาน (เคร่ืองถา่ยเอกสาร) 11,800.00 11,800.00 ตกลงราคา โคราชกอ๊ปปี้ 11,800.00 โคราชกอ๊ปปี้ 11,800.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 62/2559
หมายเลขครุภณัฑ์ 418 49 0002 ลว. 22 ก.ค. 59

18 จา้งเหมาเคร่ืองเสียงเพื่อใชใ้นโครงการแขง่ขนักฬีา 3,000.00 3,000.00 ตกลงราคา นายบรรพต  อยุดอน 3,000.00 นายบรรพต  อยุดอน 3,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 63/2559
ต้านภยัยาเสพติด ประจ าป ี2559 ลว. 22 ก.ค. 59

19 จา้งเหมาจดัเตรียมสถานที่โครงการแขง่ขนักฬีา 35,000.00 35,000.00 ตกลงราคา นายนวิัฒน ์ บญุศรี 35,000.00 นายนวิัฒน ์ บญุศรี 35,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 64/2559
ต้านภยัยาเสพติด ประจ าป ี2559 ลว. 22 ก.ค. 59

136,321.88 136,321.88 136,321.88 

     ข้อมลู  ณ  วันที ่ 31  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

รวม

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

วันที ่6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559


