
หนา้ที ่1 จาก 3

แบบ สขร.๑

(  ) วิธีคัดเลือก
(  ) วิธีสอบราคา

วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนมกราคม 2561 310.00 310.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00 ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  22/2561
ลว. 28 ธ.ค. 60

๒ ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงประจ าเดือนมกราคม 2561 (สนป.) 7,002.83 7,002.83 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากัด 7,002.83 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากัด 7,002.83 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 23/2561
ลว. 27 ธ.ค. 60

๓ ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงประจ าเดือนมกราคม 2561 (กองช่าง) 3,251.32 3,251.32 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากัด 3,251.32 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากัด 3,251.32 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  24/2561
ลว. 27 ธ.ค. 60

4 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์กีฬาโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัย 9,220.00 9,220.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วีระวงศ์เคร่ืองเขียน 9,220.00 หจก.วีระวงศ์เคร่ืองเขียน 9,220.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  25/2561
ยาเสพติด ประจ าปี 2561 ลว. 12 ม.ค. 2561

5 ซ้ือน้ าด่ืมโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด 1,990.00 1,990.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 1,990.00 ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 1,990.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  26/2561
ประจ าปี 2561 ลว. 12 ม.ค. 2561

6 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 29,002.35 29,002.35 เฉพาะเจาะจง ร้านซินไทฮงอีเล็คโทรนิค 29,002.35 ร้านซินไทฮงอีเล็คโทรนิค 29,002.35 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  27/2561
ลว. 17 ม.ค. 2561

7 ซ้ือวัสดุโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานฯ 2,925.00 2,925.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วีระวงศ์เคร่ืองเขียน 2,925.00 หจก.วีระวงศ์เคร่ืองเขียน 2,925.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  28/2561
ลว. 22 ม.ค. 2561

8 ซ้ือของสมนาคุณตามโครงการศึกษาดูงานฯ 3,960.00 3,960.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 3,960.00 ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 3,960.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  29/2561
ลว. 22 ม.ค. 2561

9 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานท่ีในการต้ังจุดตรวจและบริการ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิวัฒน์  บุญศรี 4,000.00 นายนิวัฒน์  บุญศรี 4,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี  10/2561
ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ลว. 25 ธ.ค. 60

10 จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัย 11,602.00 11,602.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.พี.อิงค์เจ็ท 11,602.00 ร้านเอส.พี.อิงค์เจ็ท 11,602.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี  11/2561
ยาเสพติด ประจ าปี 2561 ลว. 12 ม.ค. 61

(    ) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม 2561
องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช    อ าเภอสูงเนิน    จังหวัดนครราชสีมา

วันท่ี  12  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561
                              ประเภทของการจัดซ้ือจัดจ้าง ( ✓) วิธีเฉพาะเจาะจง (     ) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์



หนา้ที ่2 จาก 3

วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

11 จ้างเหมาชุบโครเมียมลูกเปตอง เพ่ือใช้ในโครงการ 2,520.00 2,520.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งนภา 2,520.00 ร้านรุ่งนภา 2,520.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี  12/2561
แข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจ าปี 2561 ลว. 12 ม.ค. 61

12 จ้างเหมาเคร่ืองเสียงเพ่ือใช้ในโครงการแข่งขันกีฬา 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบรรพต  อุยดอน 3,000.00 นายบรรพต  อุยดอน 3,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี  13/2561
ต้านภัยยาเสพติด ประจ าปี 2561 ลว. 12 ม.ค. 61

13 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานท่ีโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัย 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิวัฒน์  บุญศรี 35,000.00 นายนิวัฒน์  บุญศรี 35,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี  14/2561
ยาเสพติด ประจ าปี 2561 ลว. 12 ม.ค. 61

14 จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีชา 1,800.00 ร้านปรีชา 1,800.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี  15/2561
หมายเลขครุภัณฑ์ 420 55 0004 ลว. 18 ม.ค. 61

15 จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 9,110.00 9,110.00 เฉพาะเจาะจง นายบรรพต  อุยดอน 9,110.00 นายบรรพต  อุยดอน 9,110.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี  16/2561
หมายเลขครุภัณฑ์ 416 56 0025 เคร่ืองส ารองไฟ ลว. 18 ม.ค. 61

หมายเลขครุภัณฑ์ 481 56 0002

16 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมสัมมนาและ 330.00 330.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.พี.อิงค์เจ็ท 330.00 ร้านเอส.พี.อิงค์เจ็ท 330.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี  17/2561
ศึกษาดูงานฯ ประจ าปี 2561 ลว. 22 ม.ค. 61

17 จ้างเหมาจัดหารถยนต์ปรับอากาศช้ันหน่ึง (VIP) เพ่ือ 98,500.00 98,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.มาลัยทองทัวร์ 98,500.00 หจก.มาลัยทองทัวร์ 98,500.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี  18/2561
เดินทางไปศึกษาดูงานฯ ประจ าปี 2561 ลว. 22 ม.ค. 61

18 จ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวันโครงการฝึกอบรมและ 4,050.00 4,050.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วิรัชฎา  ปัญญเสถียร 4,050.00 น.ส.วิรัชฎา  ปัญญเสถียร 4,050.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี  19/2561
ศึกษาดูงานฯ ประจ าปี 2561 ลว. 22 ม.ค. 61

19 จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างโครงการฝึกอบรมและ 3,375.00 3,375.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อรุณี  เวบสูงเนิน 3,375.00 น.ส.อรุณี  เวบสูงเนิน 3,375.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี  20/2561
ศึกษาดูงานฯ ประจ าปี 2561 ลว. 22 ม.ค. 61



หนา้ที ่3 จาก 3

วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

20 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิดรางระบายน้ า 184,300.00 184,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา  คงงาม 183,000.00 นายกฤษฎา  คงงาม 183,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี  9/2561
หมู่ท่ี 8 บ้านกุดหิน (สายบ้านนายเริงฤทธ์ิ จันทราภาพ ลว. 19 ม.ค. 61

 - บ้านนายอนุสรณ์ ยุดตะขบ) 
21 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และรางระบายน้ า 162,100.00 151,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา  คงงาม 150,000.00 นายกฤษฎา  คงงาม 150,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี  10/2561

พร้อมฝาปิดรางระบายน้ า หมู่ท่ี 8 บ้านกุดหิน (สาย ลว. 19 ม.ค. 61

บ้านนางล าพูน ภู่มะพลับ ถึงคลองหนองโดก)

577,348.50 565,948.50 563,948.50 

     ข้อมูล  ณ  วันท่ี  31  เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

รวม

      ลงช่ือ....................................................................ผู้รายงาน
( นางองุ่น  เพ็งสูงเนิน )

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง
วันท่ี 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561


