
หนา้ที ่1 จาก 3

แบบ สขร.๑

(      ) วิธีสอบราคา
(      ) วิธีกรณีพิเศษ

วงเงินที่จะซ้ือ วธิซ้ืีอ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่
หรือจา้ง หรือจา้ง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

1 ซ้ือหนงัสือพมิพป์ระจ าเดือนตุลาคม 2559 310.00 310.00 ตกลงราคา ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00 ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  1/2560
ลว. 3 ต.ค. 59

๒ ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าเดือนตุลาคม 2559 (สนป.) 6,150.46 6,150.46 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากดั 6,150.46 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากดั 6,150.46 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  2/2560
ลว.  3 ต.ค. 59

๓ ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าเดือนตุลาคม 2559 (กองช่าง) 2,883.60 2,883.60 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากดั 2,883.60 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากดั 2,883.60 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  3/2560
ลว.  3 ต.ค. 59

4 ซ้ือถงุยงัชพีเพื่อมอบใหก้บัผู้ประสบภยัพบิติักรณีฉกุเฉนิ 7,650.00 7,650.00 ตกลงราคา ร้านรุ่งเรืองการค้า 7,650.00 ร้านรุ่งเรืองการค้า 7,650.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  4/2560
(อทุกภยั) ลว. 11 ต.ค. 2559

5 ซ้ือวัสดุอปุกรณ์เพื่อจดัสถานที่ส าหรับถวายความอาลัย 26,210.00 26,210.00 ตกลงราคา ร้านไขม่กุศึกษาภณัฑ์ 26,210.00 ร้านไขม่กุศึกษาภณัฑ์ 26,210.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  5/2560
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช ลว. 17 ต.ค. 2559

6 ซ้ือวัสดุไฟฟา้เพื่อจดัสถานที่ส าหรับถวายความอาลัย 12,642.05 12,642.05 ตกลงราคา ร้านซินไทฮงอเีล็คโทรนคิ 12,642.05 ร้านซินไทฮงอเีล็คโทรนคิ 12,642.05 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  6/2560
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช ลว. 17 ต.ค. 2559

สรุปผลการด าเนนิการจดัซ้ือจดัจา้ง ในรอบเดือนตุลาคม  2559
องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช    อ าเภอสูงเนนิ    จงัหวัดนครราชสีมา

วันที ่9 เดือนพฤศจกิายน  พ.ศ. 2559
                              ประเภทของการจัดซ้ือจัดจ้าง ( ) วิธีตกลงราคา (     ) วิธีประกวดราคา

(     ) วิธีพิเศษ (     ) วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง



หนา้ที ่2 จาก 3

วงเงินที่จะซ้ือ วธิซ้ืีอ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่
หรือจา้ง หรือจา้ง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

7 ซ้ือวัสดุอปุกรณ์เพื่อใชใ้นโครงการจดัประชมุประชาคม 1,440.00 1,440.00 ตกลงราคา ร้านไขม่กุศึกษาภณัฑ์ 1,440.00 ร้านไขม่กุศึกษาภณัฑ์ 1,440.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  7/2560
เพื่อจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ. 2561-2564) ลว. 19 ต.ค. 2559

8 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สนป.) 1,800.00 1,800.00 ตกลงราคา ร้านสุกฤตาอะไหล่ยนต์ 1,800.00 ร้านสุกฤตาอะไหล่ยนต์ 1,800.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  8/2560
ลว. 27 ต.ค. 2559

9 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สายไฟต่อจากมิเตอร์ไฟฟ้าส านักงาน) 6,259.50 6,259.50 ตกลงราคา ร้านซินไทฮงอเีล็คโทรนคิ 6,259.50 ร้านซินไทฮงอเีล็คโทรนคิ 6,259.50 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  9/2560
ลว. 28 ต.ค. 2559

10 จา้งเหมาบริการเพื่อปฏบิติังานเปน็ยามรักษาความ 96,000.00 96,000.00 ตกลงราคา นายวิจติร ชว่งสูงเนนิ 96,000.00 นายวิจติร ชว่งสูงเนนิ 96,000.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  1/2560
ปลอดภยัสถานที่ราชการ ประจ าปงีบประมาณ ลว. 3 ต.ค. 59
2560

11 จา้งเหมาจดัท าพวงมาลาสักการะพระบรมราชานสุาวรีย์ 800.00 800.00 ตกลงราคา นายณัฐภาส  แปลนกลาง 800.00 นายณัฐภาส  แปลนกลาง 800.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  2/2560
รัชกาลที่ 5 ลว.17 ต.ค. 59

12 จา้งเหมาจดัท าปา้ยพระบรมฉายาลักษณ์พระบาท 360.00 360.00 ตกลงราคา ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 360.00 ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 360.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  3/2560
สมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช ลว.17 ต.ค. 59

13 จา้งเหมาจดัท าปา้ยการประชมุประชาคมทอ้งถิ่นส่ีปี 300.00 300.00 ตกลงราคา ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 300.00 ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 300.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  4/2560
(พ.ศ.2561-2564) ลว.19 ต.ค. 59

14 จา้งเหมาจดัสถานที่โครงการประชมุประชาคม 700.00 700.00 ตกลงราคา นายประสิทธิ์ แกว้สูงเนนิ 700.00 นายประสิทธิ์ แกว้สูงเนนิ 700.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  5/2560
ทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) ลว.22 ต.ค. 59

15 จา้งเหมาถา่ยเอกสารแผนพฒันาส่ีป ี(2561-2564) 825.00 825.00 ตกลงราคา นางเพญ็พร  โสวรรณขจร 825.00 นางเพญ็พร  โสวรรณขจร 825.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  6/2560
องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช ลว.27 ต.ค. 59



หนา้ที ่3 จาก 3

วงเงินที่จะซ้ือ วธิซ้ืีอ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่
หรือจา้ง หรือจา้ง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

16 จา้งเหมาซ่อมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ของส านกังาน 1,200.00 1,200.00 ตกลงราคา นายบรรพต  อยุดอน 1,200.00 นายบรรพต  อยุดอน 1,200.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  7/2560
ปลัดอบต. ลว.28 ต.ค. 59

165,530.61 165,530.61 165,530.61 

     ข้อมลู  ณ  วันที ่ 31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

รวม

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

วันที ่9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559


