
แบบ สขร.๑

ประเภทของการจัดซ้ือจัดจ้าง ( ) วิธีตกลงราคา ( ) วิธีสอบราคา (    ) วิธีประกวดราคา
(     ) วิธีพิเศษ (    ) วิธีกรณีพิเศษ (     ) วิธีประมูลด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส์

วงเงนิงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง ) โดยสังเขป

1 ซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงประจ้าเดือนธนัวาคม 2557 (สนป.) 8,392.10 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนนิ จ้ากดั 8,392.10 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ้ากัด 8,392.10 เสนอราคาต ้า มีคุณภาพ
2 ซ้ือน้้ามันเชือ้เพลิงประจ้าเดือนธนัวาคม 2557 (กองช่าง) 4,589.40 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนนิ จ้ากดั 4,589.40 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ้ากัด 4,589.40 เสนอราคาต ้า มีคุณภาพ
3 ซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ้าเดือนธนัวาคม 2557 310.00 ตกลงราคา ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00 ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00 เสนอราคาต ้า มีคุณภาพ
4 ซ้ือวสัดุส้านักงาน 13,200.00 ตกลงราคา ร้านโคราชกอ็ปปี้ 13,200.00 ร้านโคราชกอ็ปปี้ 13,200.00 เสนอราคาต ้า มีคุณภาพ
5 ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 1,840.00 ตกลงราคา ร้านซินไทฮงอีเล็คโทรนิค 1,840.00 ร้านซินไทฮงอีเล็คโทรนิค 1,840.00 เสนอราคาต ้า มีคุณภาพ
6 จา้งเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญติัฯ 778.00 ตกลงราคา นางเพ็ญพร โสวรรณขจร 778.00 นางเพ็ญพร โสวรรณขจร 778.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี
7 จา้งเหมาซ่อมบ้ารุงรถยนต์ (กองช่าง) 1,794.39 ตกลงราคา หจก.โตโยต้าโคราช 1988ฯ 1,794.39 หจก.โตโยต้าโคราช 1988ฯ 1,794.39 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี
8 จา้งเหมาจดัท้าป้ายโครงการอบต.เคลื อนที  2557 300.00 ตกลงราคา ร้าน เอส.พ.ีอิงค์เจท็ 300.00 ร้าน เอส.พ.ีอิงค์เจท็ 300.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี
9 จา้งเหมาจดัเตรียมสถานที พร้อมจดัหาวสัดุงาน 7,720.00 ตกลงราคา นายประสิทธิ์  แกว้สูงเนิน 7,720.00 นายประสิทธิ์  แกว้สูงเนิน 7,720.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

โครงการอบต.เคลื อนที  2557
10 จา้งเหมาจดัท้าป้ายโครงการรณรงค์ป้องกนัและลด 4,584.00 ตกลงราคา ร้าน เอส.พ.ีอิงค์เจท็ 4,584.00 ร้าน เอส.พ.ีอิงค์เจท็ 4,584.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558
11 จา้งเหมาจดัเตรียมสถานที ในการต้ังจดุตรวจและ 5,000.00 ตกลงราคา นายประสิทธิ์  แกว้สูงเนิน 5,000.00 นายประสิทธิ์  แกว้สูงเนิน 5,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

บริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558
12 จา้งเหมาต้ังศูนยถ์่วงล้อ รถยนต์ (กองช่าง) 642.00 ตกลงราคา หจก.นพอะไหล่ยนต์ 642.00 หจก.นพอะไหล่ยนต์ 642.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี
13 จา้งเหมาจดัท้าป้ายโครงการรณรงค์ป้องกนัและลด 404.00 ตกลงราคา ร้าน เอส.พ.ีอิงค์เจท็ 404.00 ร้าน เอส.พ.ีอิงค์เจท็ 404.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558
14 กอ่สร้างฝาปิดรางระบายน้้าแบบเหล็ก หมู่ที  3 87,400.00         สอบราคา หจก.พอดีกอ่สร้าง 81,900.00   หจก.พอดีกอ่สร้าง 81,900.00 คุณสมบัติครบถ้วน

บ้านโบสถ์ (สายบ้านนายฉลวย ช่อสูงเนิน) หจก.นันทวลัยสู์งเนิน 82,900.00   
15 กอ่สร้างรางระบายน้้าพร้อมฝาปิดรางระบายน้้า 171,000.00       สอบราคา หจก.พอดีกอ่สร้าง 167,200.00 หจก.พอดีกอ่สร้าง 167,200.00 คุณสมบัติครบถ้วน

แบบเหล็ก หมู่ที  4 บ้านนาตะโครก (สายบ้าน หจก.นันทวลัยสู์งเนิน 168,200.00 
นางเจยีม ถึงทุ่งนา)

สรุปผลการจดัซ้ือ/จดัจา้ง ในรอบเดือนธันวาคม 2557
องค์การบริหารส่วนต้าบลโคราช    อ้าเภอสูงเนนิ    จงัหวัดนครราชสีมา

ล าดับที่ งานจัดซ้ือ / จัดจ้าง วิธซ้ืีอ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา



วงเงนิงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง ) โดยสังเขป

16 กอ่สร้างรางระบายน้้าพร้อมฝาปิดรางระบายน้้า 133,300.00       สอบราคา หจก.พอดีกอ่สร้าง 131,000.00 หจก.พอดีกอ่สร้าง 131,000.00 คุณสมบัติครบถ้วน
แบบเหล็ก หมู่ที  4 บ้านนาตะโครก (สายบ้าน หจก.นันทวลัยสู์งเนิน 131,600.00 
นางน้อย ถึงบ้านนางเฉลียว)

17 กอ่สร้างรางระบายน้้าพร้อมฝาปิดรางระบายน้้า 171,700.00       สอบราคา หจก.นันทวลัยสู์งเนิน 168,000.00 หจก.นันทวลัยสู์งเนิน 168,000.00 คุณสมบัติครบถ้วน
แบบเหล็ก หมู่ที  3 บ้านโบสถ์ (สายบ้านนางสังวาล หจก.พอดีกอ่สร้าง 168,300.00 
กอ้นสูงเนิน ถึงบ้านนางละอองดาว กอ้นสูงเนิน)

18 กอ่สร้างฝาปิดรางระบายน้้าแบบเหล็ก หมู่ที  4 157,300.00       สอบราคา หจก.นันทวลัยสู์งเนิน 150,000.00 หจก.นันทวลัยสู์งเนิน 150,000.00 คุณสมบัติครบถ้วน
บ้านนาตะโครก (สายบ้านนางส้าเนียง ถึงทุ่งนา) หจก.พอดีกอ่สร้าง 150,500.00 

19 กอ่สร้างรางระบายน้้าพร้อมฝาปิดรางระบายน้้า 124,200.00       สอบราคา หจก.นันทวลัยสู์งเนิน 121,000.00 หจก.นันทวลัยสู์งเนิน 121,000.00 คุณสมบัติครบถ้วน
แบบเหล็ก หมู่ที   5  บ้านหัวบึง   (สายบ้าน หจก.พอดีกอ่สร้าง 121,600.00 
นายประจวบ ถึงบ้านนายสมเกยีรติ)

894,453.89      868,653.89 

     ข้อมลู  ณ  วันที   31  เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา

      ลงชื อ....................................................................ผู้รายงาน
( นางสาวอารีย์  จงแผ่กลาง )
ต้าแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ

วันที  13  เดือน มกราคม พ.ศ. 2558

ล าดับที่ งานจัดซ้ือ / จัดจ้าง วิธซ้ืีอ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

รวม


