
หนา้ที ่1 จาก 3

แบบ สขร.๑

(  ) วิธีคัดเลือก
(  ) วิธีสอบราคา

วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวนัที่
หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนพฤศจกิายน 2560 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมชัยพาณิชย์ 300.00 ร้านสมชัยพาณิชย์ 300.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  8/2561
ลว. 30 ต.ค. 60

๒ ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าเดือนพฤศจิกายน 2560 (สนป.) 7,643.48 7,643.48 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสูงเนนิ จ ากดั 7,643.48 สหกรณ์การเกษตรสูงเนนิ จ ากดั 7,643.48 เสนอราคาต่ า มคุีณภาพ  9/2561
ลว.  30 ต.ค. 60

๓ ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าเดือนพฤศจิกายน 2560 (กองช่าง) 3,425.28 3,425.28 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสูงเนนิ จ ากดั 3,425.28 สหกรณ์การเกษตรสูงเนนิ จ ากดั 3,425.28 เสนอราคาต่ า มคุีณภาพ  10/2561
ลว.  30 ต.ค. 60

4 ซ้ือวสัดุกอ่สร้างโครงการกอ่สร้างฝายแบบประชารัฐ 1,840.40 1,840.40 เฉพาะเจาะจง หจก.กจิพนาค้าไม้ 1,840.40 หจก.กจิพนาค้าไม้ 1,840.40 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  11/2561
ภายใต้โครงการ "คนโคราชรวมใจ แกไ้ขปัญหาภัยแล้ง ลว. 31 ต.ค. 2560

อยา่งยั่งยนื" (สนป.)

5 ซ้ือวสัดุกอ่สร้างโครงการกอ่สร้างฝายแบบประชารัฐ 1,840.40 1,840.40 เฉพาะเจาะจง หจก.กจิพนาค้าไม้ 1,840.40 หจก.กจิพนาค้าไม้ 1,840.40 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  12/2561
ภายใต้โครงการ "คนโคราชรวมใจ แกไ้ขปัญหาภัยแล้ง ลว. 8 พ.ย. 2560

อยา่งยั่งยนื" (สนป.) (เพิ่มเติม)

6 ซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง (สนป.) 5,450.00 5,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมานการยาง 5,450.00 ร้านสมานการยาง 5,450.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 13/2561
ลว. 10 พ.ย. 2560

(  ✓ ) วธิปีระกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ในรอบเดือนพฤศจกิายน  2560
องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช    อ าเภอสูงเนิน    จงัหวัดนครราชสีมา

วันที่  4  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2560
                              ประเภทของการจัดซ้ือจัดจ้าง ( ✓) วิธีเฉพาะเจาะจง (     ) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์



หนา้ที ่2 จาก 3

วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวนัที่
หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

7 ซ้ือวสัดุส านักงาน (สนป.) 14,400.00 14,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโคราชกอ๊ปปี้ 14,400.00 ร้านโคราชกอ๊ปปี้ 14,400.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  14/2561
ลว. 20 พ.ย. 2560

8 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (สนป.) 47,720.00 47,720.00 เฉพาะเจาะจง บ.ใต้ฟา้มอเตอร์คอมพวิเตอร์ จ ากดั 47,720.00 บ.ใต้ฟา้มอเตอร์คอมพวิเตอร์ จ ากดั 47,720.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  15/2561
ลว. 27 พ.ย. 2560

9 ซ้ือวสัดุอื่นๆ (สนป.) 2,449.77 2,449.77 เฉพาะเจาะจง หจก.กจิพนาค้าไม้ 2,449.77 หจก.กจิพนาค้าไม้ 2,449.77 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  16/2561
ลว. 29 พ.ย. 2560

10 จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการกอ่สร้างฝายแบบประชารัฐ ภายใต้โครงการ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.พี.องิค์เจท็ 300.00 ร้านเอส.พี.องิค์เจท็ 300.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี  4/2561
"คนโคราชรวมใจ แกไ้ขปัญหาภัยแล้ง อยา่งยั่งยนื" ลว.31 ต.ค. 60

11 จา้งเหมาประเมนิความพึงพอใจของผู้รับบริการ 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง วทิยาลัยนครราชสีมา 18,000.00 วทิยาลัยนครราชสีมา 18,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี  5/2561
จากอบต.โคราช ประจ าปี 2561 ลว.2 พ.ย. 60

12 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธก์ารยื่นแบบ 4,428.00 4,428.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.พี.องิค์เจท็ 4,428.00 ร้านเอส.พี.องิค์เจท็ 4,428.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี  6/2561
เพื่อช าระภาษีประจ าปี 2561 ลว.23 พ.ย.60

13 จา้งเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางที่ช ารุดภายในต าบล 300,000.00 252,300.00 เฉพาะเจาะจง นายอดุม  ปุยสูงเนิน 252,000.00 นายอดุม  ปุยสูงเนิน 252,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี  1/2561
ลว.15 พ.ย.60

14 จา้งเหมาขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 50,000.00 51,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พอดีกอ่สร้าง 49,000.00 หจก.พอดีกอ่สร้าง 49,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี  2/2561
หมู่ที่ 1 บ้านเมอืงเกา่  (สายลานท้าวสุรนารี ถงึซุ้ม ลว.24 พ.ย.60
ประตูวดัปรางค์เมอืงเกา่)

15 จา้งเหมาขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 283,000.00 272,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญสุขมั่งค่ัง จ ากดั 271,500.00 บริษัท เจริญสุขมั่งค่ัง จ ากดั 271,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี  3/2561
หมู่ที่ 1 บ้านเมอืงเกา่  (สายหน้าวดัปรางค์เมอืงเกา่ ลว.24 พ.ย.60
ถงึสะพานบ้านนางต่อง ชมโคกกรวด)



หนา้ที ่3 จาก 3

วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวนัที่
หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

16 จา้งเหมากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 97,000.00 98,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชสินสยาม 96,000.00 หจก.โคราชสินสยาม 96,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี  4/2561
บ้านโบสถ ์(สายซอยบ้านนายช านาญ ชสููงเนิน ลว.24 พ.ย.60
ถงึบ้านนายนาโลม มั่งสูงเนิน)

17 จา้งเหมาขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 156,000.00 157,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชสินสยาม 155,500.00 หจก.โคราชสินสยาม 155,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี  5/2561
บ้านกกกอก (สายปากทางเขา้หมู่บ้านกกกอก ถงึบ้าน ลว.24 พ.ย.60
นางพร้ิม โทนสูงเนิน)

993,797.33 938,097.33 930,797.33 

     ข้อมูล  ณ  วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

รวม

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

วันที่  4  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560


