
หนา้ที ่1 จาก 3

แบบ สขร.๑

(   ) วิธีสอบราคา
(   ) วิธีกรณีพิเศษ

วงเงินที่จะซ้ือ วธิซ้ืีอ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่
หรือจา้ง หรือจา้ง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

๑ ซ้ืออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2559 493.50 493.50 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว จ ากัด 493.50 สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว จ ากัด 493.50 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  4/2559
(เดือนมิถุนายน 2559) ลว.  12 พ.ค. 59

๒ ซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงประจ าเดือนมิถุนายน 2559 (สนป.) 5,035.48 5,035.48 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากดั 5,035.48 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากดั 5,035.48 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 49/2559
ลว. 23 พ.ค. 59

๓ ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าเดือนมิถุนายน 2559 (กองช่าง) 1,661.40 1,661.40 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากดั 1,661.40 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากดั 1,661.40 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  50/2559
ลว. 23 พ.ค. 59

4 ซ้ือหนงัสือพมิพป์ระจ าเดือนมถินุายน 2559 300.00 300.00 ตกลงราคา ร้านสมชัยพาณิชย์ 300.00 ร้านสมชัยพาณิชย์ 300.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  51/2559
ลว. 23 พ.ค. 59

5 ซ้ือวัสดุกอ่สร้างเพื่อชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพบิติั 8,345.81 8,345.81 ตกลงราคา หจก.กจิพนาค้าไม้ 8,345.81 หจก.กจิพนาค้าไม้ 8,345.81 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  52/2559
กรณีฉกุเฉนิ (วาตภยั) ลว. 27 พ.ค. 59

6 ซ้ือวัสดุไฟฟา้สาธารณะ (กองชา่ง) 20,116.00 20,116.00 ตกลงราคา ร้านซินไทฮงอเีล็กโทรนคิ 20,116.00 ร้านซินไทฮงอเีล็กโทรนคิ 20,116.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  53/2559
ลว. 1 ม.ิย. 59

7 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 850.00 850.00 ตกลงราคา ร้านสุกฤตาอะไหล่ยนต์ 850.00 ร้านสุกฤตาอะไหล่ยนต์ 850.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 54/2559
ลว. 2 ม.ิย. 59

สรุปผลการด าเนนิการจดัซ้ือจดัจา้ง ในรอบเดือนมิถุนายน  2559
องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช    อ าเภอสูงเนนิ    จงัหวัดนครราชสีมา

วันที ่6 เดือนกรกฎาคม  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

8 ซ้ือวัสดุส านกังาน (สนป.) 2,700.00 2,700.00 ตกลงราคา ร้านไขม่กุศึกษาภณัฑ์ 2,700.00 ร้านไขม่กุศึกษาภณัฑ์ 2,700.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 55/2559
ลว. 8 ม.ิย. 59

9 ซ้ือวัสดุอปุกรณ์โครงการพฒันาศักยภาพผู้สูงอายุ 6,895.00 6,895.00 ตกลงราคา ร้านไขม่กุศึกษาภณัฑ์ 6,895.00 ร้านไขม่กุศึกษาภณัฑ์ 6,895.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 56/2559
ประจ าป ี2559 ลว. 13 มิ.ย. 59

10 ซ้ือวัสดุอปุกรณ์ส าหรับผู้เขา้ร่วมโครงการครอบครัว 5,100.00 5,100.00 ตกลงราคา ร้านไขม่กุศึกษาภณัฑ์ 5,100.00 ร้านไขม่กุศึกษาภณัฑ์ 5,100.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 57/2559
ชอ่สะอาด ประจ าป ี2559 ลว. 13 มิ.ย. 59

11 จา้งเหมาซ่อมรถเกบ็ขยะ หมายเลขครุภณัฑ์ 1,600.00 1,600.00 ตกลงราคา นายชชัชยั  บวัสาย 1,600.00 นายชชัชยั  บวัสาย 1,600.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 46/2559
011 10 0001 ลว. 1 มิ.ย.59

12 จา้งเหมาซ่อมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ หมายเลขครุภณัฑ์ 1,300.00 1,300.00 ตกลงราคา นายบรรพต  อยุดอน 1,300.00 นายบรรพต  อยุดอน 1,300.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 47/2559
416 49 0006 ลว. 13 มิ.ย.59

13 จา้งเหมาจดัหาอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อม 5,625.00 5,625.00 ตกลงราคา นางรุ่งนภา  ผิวจนัทกึ 5,625.00 นางรุ่งนภา  ผิวจนัทกึ 5,625.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 48/2559
เคร่ืองด่ืมโครงการพฒันาศักยภาพผู้สูงอายตุ าบลโคราช ลว. 13 มิ.ย.59
ประจ าป ี2559

14 จา้งเหมาจดัท าปา้ยโครงการพฒันาศักยภาพผู้สูงอายุ 300.00 300.00 ตกลงราคา ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 300.00 ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 300.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 49/2559
ต าบลโคราช  ประจ าป ี2559 ลว. 13 มิ.ย.59

15 จา้งเหมารถโดยสารปรับอากาศไมป่ระจ าทางโครงการ 39,000.00 39,000.00 ตกลงราคา หจก.ศรีแสนสุขทวัร์ 39,000.00 หจก.ศรีแสนสุขทวัร์ 39,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 50/2559
พฒันาศักยภาพผู้สูงอาย ุต าบลโคราช ประจ าป ี2559 ลว. 13 มิ.ย.59

16 จา้งเหมาจดัท าปา้ยโครงการครอบครัวชอ่สะอาด 1,350.00 1,350.00 ตกลงราคา ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 1,350.00 ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 1,350.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 51/2559
ประจ าป ี2559 ลว. 13 มิ.ย.59



หนา้ที ่3 จาก 3

วงเงินที่จะซ้ือ วธิซ้ืีอ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่
หรือจา้ง หรือจา้ง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

17 จา้งเหมาจดัหาอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อม 7,200.00 7,200.00 ตกลงราคา นางสมหมาย  ฉนิสูงเนนิ 7,200.00 นางสมหมาย  ฉนิสูงเนนิ 7,200.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 52/2559
เคร่ืองด่ืมโครงการครอบครัวชอ่สะอาด ประจ าป ี2559 ลว. 13 มิ.ย.59

18 จา้งเหมาซ่อมระบบไฟ พร้อมเปล่ียนถา่ยน้ ามนัเคร่ือง 6,240.00 6,240.00 ตกลงราคา ร้านบัวลอยทองการช่าง (ช่างป๋อง) 6,240.00 ร้านบัวลอยทองการช่าง (ช่างป๋อง) 6,240.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 53/2559
รถบรรทกุขยะ ทะเบยีน 87-0975 นครราชสีมา ลว. 24 มิ.ย.59

19 จา้งเหมาซ่อมครุภณัฑ์ส านกังาน (เคร่ืองถา่ยเอกสาร) 14,000.00 14,000.00 ตกลงราคา โคราชกอ็ปปี้ 14,000.00 โคราชกอ็ปปี้ 14,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 54/2559
ของกองคลัง หมายเลขครุภณัฑ์ 417  57  0003  ลว. 14 มิ.ย.59

20 จา้งเหมาซ่อมโคมไฟฟา้สาธารณะที่ช ารุดเสียหาย 7,800.00 7,800.00 ตกลงราคา นายอดุม  ปยุสูงเนนิ 7,800.00 นายอดุม  ปยุสูงเนนิ 7,800.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 55/2559
ภายในต าบล ลว. 29 มิ.ย.59

21 จา้งเหมาถา่ยเอกสารพร้อมเขา้เล่มแผนพฒันาสามปี 1,287.00 1,287.00 ตกลงราคา นางเพญ็พร โสวรรณขจร 1,287.00 นางเพญ็พร โสวรรณขจร 1,287.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 56/2559
(พ.ศ. 2560 - 2562) ลว. 29 มิ.ย.59

137,199.19 137,199.19 137,199.19 

     ข้อมลู  ณ  วันที ่ 30  เดือน มถิุนายน พ.ศ. 2559

รวม

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

วันที ่6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559


