
หนา้ที ่1 จาก 4

แบบ สขร.๑

(  ) วิธีสอบราคา
(      ) วิธีกรณีพิเศษ

วงเงินที่จะซ้ือ วธิซ้ืีอ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่
หรือจา้ง หรือจา้ง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

๑ ซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงประจ้าเดือนกรกฎาคม 2558 (สนป.) 8,401.44 8,401.44 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จา้กดั 8,401.44 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จา้กดั 8,401.44 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 67/2558
ลว. 29 มิ.ย. 58

๒ ซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงประจา้เดือนกรกฎาคม 2558 (กองช่าง) 1,417.02 1,417.02   ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จา้กดั 1,417.02  สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จา้กดั 1,417.02  เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 68/2558
ลว. 29 มิ.ย. 58

3 ซ้ือหนงัสือพมิพป์ระจ้าเดือนกรกฎาคม 2558 310.00 310.00 ตกลงราคา ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00 ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 69/2558
ลว. 29 มิ.ย. 58

4 ซ้ือวัสดุอปุกรณ์โครงการอบรมและศึกษาดูงาน 3,100.00 3,100.00 ตกลงราคา ร้านไขม่กุศึกษาภณัฑ์ 3,100.00 ร้านไขม่กุศึกษาภณัฑ์ 3,100.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 70/2558
การจดัการขยะอยา่งถกูสุขลักษณะโดยชมุชน ลว. 7 ก.ค. 58

5 ซ้ือวัสดุส้านกังาน (สนป.) 4,055.00 4,055.00 ตกลงราคา ร้านไขม่กุศึกษาภณัฑ์ 4,055.00 ร้านไขม่กุศึกษาภณัฑ์ 4,055.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 71/2558
ลว. 7 ก.ค. 58

6 ซ้ือวัสดุส้านกังาน (กองคลัง) 14,395.00 14,395.00 ตกลงราคา ร้านไขม่กุศึกษาภณัฑ์ 14,395.00 ร้านไขม่กุศึกษาภณัฑ์ 14,395.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 72/2558
ลว. 7 ก.ค. 58

7 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว (สนป.) 950.00 950.00 ตกลงราคา ร้านไขม่กุศึกษาภณัฑ์ 950.00 ร้านไขม่กุศึกษาภณัฑ์ 950.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 73/2558
ลว. 7 ก.ค. 58

8 ซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน (เคร่ืองพิมพ์ดีดไฟฟ้า)(สนป.) 22,000.00 21,900.00 ตกลงราคา บ.เมอืงยา่ ออฟฟิศโพรดักส์ จ้ากดั 21,900.00 บ.เมอืงยา่ ออฟฟิศโพรดักส์ จ้ากดั 21,900.00 เสนอราคาต้่าสุด มีคุณภาพ 74/2558
เอน็ จ ีเอน็ คอมพวิเตอร์ 22,000.00 ลว. 10 ก.ค. 58

หจก.โคราช โอเอ 22,000.00
9 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศกน์้อย 3,250.00 3,250.00 ตกลงราคา ร้านไขม่กุศึกษาภณัฑ์ 3,250.00 ร้านไขม่กุศึกษาภณัฑ์ 3,250.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 75/2558

ต้าบลโคราช ประจ้าปี 2558 ลว. 14 ก.ค. 58

สรุปผลการด้าเนนิการจดัซ้ือจดัจา้ง ในรอบเดือนกรกฎาคม  2558
องค์การบริหารส่วนต้าบลโคราช    อ้าเภอสูงเนนิ    จงัหวัดนครราชสีมา

วันที ่ 10  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2558
                              ประเภทของการจัดซ้ือจัดจ้าง ( ) วิธีตกลงราคา (     ) วิธีประกวดราคา

(     ) วิธีพิเศษ (     ) วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง



หนา้ที ่2 จาก 4

วงเงินที่จะซ้ือ วธิซ้ืีอ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่
หรือจา้ง หรือจา้ง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

10 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์+กะทะล้อ+ยางใน) 21,600.00 21,600.00 ตกลงราคา ร้านสมานการยาง 21,600.00 ร้านสมานการยาง 21,600.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 76/2558
เพื่อใส่รถเกบ็ขยะ หมายเลขครุภณัฑ์ 011 40 0001 ลว. 14 ก.ค. 58

11 ซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายรูป) (สนป.) 30,000.00 28,900.00 ตกลงราคา บ.เมอืงยา่ ออฟฟิศโพรดักส์ จ้ากดั 28,900.00 บ.เมอืงยา่ ออฟฟิศโพรดักส์ จ้ากดั 28,900.00 เสนอราคาต้่าสุด มีคุณภาพ 77/2558
หจก.โคราช โอเอ 29,900.00 ลว. 20 ก.ค. 58

เอน็ จ ีเอน็ คอมพวิเตอร์ 30,000.00
12 ซ้ือวัสดุส้านกังาน (ธงตราสัญลักษณ์)  (สนป.) 1,350.00 1,350.00 ตกลงราคา ร้านไขม่กุศึกษาภณัฑ์ 1,350.00 ร้านไขม่กุศึกษาภณัฑ์ 1,350.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 78/2558

ลว. 20 ก.ค. 58
13 ซ้ือน้้าด่ืมโครงการร่วมงานประเพณีแหเ่ทยีนเขา้พรรษา 400.00 400.00 ตกลงราคา ร้านไขม่กุศึกษาภณัฑ์ 400.00 ร้านไขม่กุศึกษาภณัฑ์ 400.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 79/2558

ประจ้าปี 2558 ลว. 24 ก.ค. 58

14 ซ้ือแบบพมิพ์ 4,798.50 4,798.50 ตกลงราคา ร้านไขม่กุศึกษาภณัฑ์ 4,798.50 ร้านไขม่กุศึกษาภณัฑ์ 4,798.50 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 80/2558
ลว. 24 ก.ค. 58

15 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 2,275.00 2,275.00 ตกลงราคา ร้านไขม่กุศึกษาภณัฑ์ 2,275.00 ร้านไขม่กุศึกษาภณัฑ์ 2,275.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 81/2558
ลว. 27 ก.ค. 58

16 จา้งเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาสามปี 1,400.00 1,400.00 ตกลงราคา นางเพญ็พร โสวรรณขจร 1,400.00 นางเพญ็พร โสวรรณขจร 1,400.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 55/2558
(พ.ศ. 2559 - 2561) ลว. 1 ก.ค. 58

17 จา้งเหมาซ่อมบ้ารุงรถยนต์ กท 9200 นครราชสีมา 9,007.26 9,007.26 ตกลงราคา บริษทั เอกสหกรุ๊ป จ้ากดั 9,007.26 บริษทั เอกสหกรุ๊ป จ้ากดั 9,007.26 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 56/2558
หมายเลขครุภณัฑ์ 001 47 0001 ลว. 1 ก.ค. 58

๑๘ จา้งเหมาจดัท้าปา้ยโครงการอบรมและศึกษาดูงาน 450.00 450.00 ตกลงราคา ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 450.00 ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 450.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 57/2558
การจดัการขยะอยา่งถกูสุขลักษณะโดยชมุชน ลว. 7 ก.ค. 58

๑๙ จา้งเหมาจดัหาอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อม 6,250.00 6,250.00 ตกลงราคา นางสมหมาย  ฉนิสูงเนนิ 6,250.00 นางสมหมาย  ฉนิสูงเนนิ 6,250.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 58/2558
เคร่ืองด่ืมโครงการอบรมและศึกษาดูงานการจดัการ ลว. 7 ก.ค. 58
ขยะอยา่งถกูสุขลักษณะโดยชมุชน



หนา้ที ่3 จาก 4

วงเงินที่จะซ้ือ วธิซ้ืีอ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่
หรือจา้ง หรือจา้ง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

๒๐ จา้งเหมาจดัสถานที่และจา้งเหมารถโดยสารโครงการ 2,600.00 2,600.00 ตกลงราคา นางสมหมาย  ฉนิสูงเนนิ 2,600.00 นางสมหมาย  ฉนิสูงเนนิ 2,600.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 59/2558
อบรมและศึกษาดูงานการจดัการขยะอยา่งถกูสุขลักษณะ ลว. 7 ก.ค. 58
โดยชมุชน

21 จ้างเหมาบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ขฉ 6510 นครราชสีมา 3,005.63 3,005.63 ตกลงราคา หจก.โตโยต้าโคราช 1988 3,005.63 หจก.โตโยต้าโคราช 1988 3,005.63 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 60/2558
หมายเลขครุภณัฑ์ 001 57 0002 ลว. 10 ก.ค. 58

๒๒ จา้งเหมาจดัหาวัสดุอปุกรณ์เพื่อใชใ้นการสาธิต 800.00 800.00 ตกลงราคา นางสมหมาย  ฉนิสูงเนนิ 800.00 นางสมหมาย  ฉนิสูงเนนิ 800.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 61/2558
การคัดแยกขยะ ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงาน ลว. 10 ก.ค. 58

การจดัการขยะอยา่งถกูสุขลักษณะโดยชมุชน

๒๓ จ้างเหมาจัดท้าป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย 300.00 300.00 ตกลงราคา ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 300.00 ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 300.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 62/2558
ต้าบลโคราช ประจ้าป ี2558 ลว. 14 ก.ค. 58

๒๔ จา้งเหมารถโดยสารปรับอากาศไมป่ระจ้าทางโครงการ 16,000.00 16,000.00 ตกลงราคา นางบญุเลิศ  ภกัดีแกว้ 16,000.00 นางบญุเลิศ  ภกัดีแกว้ 16,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 63/2558
ฝึกอบรมมคัคุเทศกน์อ้ยต้าบลโคราช ประจ้าป ี2558 ลว. 14 ก.ค. 58

๒๕ จา้งเหมาจดัหาอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อม 6,250.00 6,250.00 ตกลงราคา นางสมหมาย  ฉนิสูงเนนิ 6,250.00 นางสมหมาย  ฉนิสูงเนนิ 6,250.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 64/2558
เคร่ืองด่ืมโครงการฝึกอบรมมคัคุเทศกน์อ้ยต้าบลโคราช ลว. 14 ก.ค. 58

ประจ้าป ี2558

26 จา้งเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ 260.00 260.00 ตกลงราคา นายชชัชยั  บวัสาย 260.00 นายชชัชยั  บวัสาย 260.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 65/2558
011 40 0001 ลว. 14 ก.ค. 58

27 จา้งเหมาปะยางรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 100.00 100.00 ตกลงราคา นายชชัชยั  บวัสาย 100.00 นายชชัชยั  บวัสาย 100.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี บนัทกึจา้ง
87-0975 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 011 55 0002 กรณีเร่งด่วน

28 จา้งเหมาจดัท้าปา้ยพระบรมฉายาลักษณ์ (สนป.) 720.00 720.00 ตกลงราคา ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 720.00 ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 720.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 66/2558
ลว. 20 ก.ค. 58



หนา้ที ่4 จาก 4

วงเงินที่จะซ้ือ วธิซ้ืีอ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่
หรือจา้ง หรือจา้ง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

29 จา้งเหมาเปล่ียนโคมไฟฟา้สาธารณะตามหมู่บา้นจาก 26,800.00 26,800.00 ตกลงราคา นายนท ี มรีะหนันอก 26,800.00 นายนท ี มรีะหนันอก 26,800.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 67/2558
แบบหลอดฟลูออเรสเซนต์ เปน็แบบแอลอดีี ลว. 20 ก.ค. 58

30 จา้งเหมาจดัท้าขบวนรถแหเ่ทยีนพรรษาพร้อมคนขบัรถ 20,000.00 20,000.00 ตกลงราคา นายวีรนทิ  สันฉมิพลี 20,000.00 นายวีรนทิ  สันฉมิพลี 20,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 68/2558
ลว. 27 ก.ค. 58

31 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบา้นเมอืงเกา่- 320,000.00 305,000.00 สอบราคา หจก.พอดีกอ่สร้าง 240,800.00 หจก.พอดีกอ่สร้าง 240,800.00 มีคุณสมบัติครบถว้น เสนอราคาต้่าสุด 23/2558
บา้นนาตะโครก) หจก.โคราชสินสยาม 248,000.00 ลว. 20 ก.ค. 58

หจก.มติรโสภณกอ่สร้าง 279,000.00
หจก.ราชสีมากนกวรรณก่อสร้าง 300,000.00

532,244.85 516,044.85 451,844.85 

     ข้อมลู  ณ  วันที ่ 31  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

รวม

      ลงชื่อ....................................................................ผู้รายงาน
( นางสาวอารีย์  จงแผ่กลาง )
ต้าแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ

วันที ่10  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558


