
หนา้ที ่1 จาก 2

แบบ สขร.๑

(  ) วิธีคัดเลือก
(  ) วิธีสอบราคา

วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

๑ ซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิงประจ้าเดือนพฤษภาคม 2561 (สนป.) 9,463.26 9,463.26 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ้ากัด 9,463.26 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ้ากัด 9,463.26 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 45/2561
ลว. 25 เม.ย. 61

๒ ซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิงประจ้าเดือนพฤษภาคม 2561 (กองช่าง) 3,613.68 3,613.68 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ้ากัด 3,613.68 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ้ากัด 3,613.68 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 46/2561
ลว. 25 เม.ย. 61

3 ซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ้าเดือนพฤษภาคม 2561 310.00 310.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00 ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 47/2561
ลว. 25 เม.ย. 61

4 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 3,640.00 3,640.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุกฤตาอะไหล่ยนต์ 3,640.00 ร้านสุกฤตาอะไหล่ยนต์ 3,640.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ  50/2561
ลว. 30 เม.ย. 61

5 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 950.16 950.16 เฉพาะเจาะจง ร้านซินไทฮงอีเล็คโทรนิค 950.16 ร้านซินไทฮงอีเล็คโทรนิค 950.16 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 51/2561
ลว. 30 เม.ย. 2561

6 ซ้ือน้้าด่ืมโครงการคัดแยกขยะ 1,950.00 1,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 1,950.00 ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 1,950.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 52/2561
ลว. 2 พ.ค.61

7 ซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เคร่ืองตัดหญ้าแบบเข็น) 11,495.00 11,495.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสีค้ิวคลีนิกเกษตร 11,495.00 ร้านสีค้ิวคลีนิกเกษตร 11,495.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 54/2561
ลว. 2 พ.ค.61

8 ซ้ือวัสดุก่อสร้างผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) 567.02 567.02 เฉพาะเจาะจง หจก.กิจพนาค้าไม้ 567.02 หจก.กิจพนาค้าไม้ 567.02 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 55/2561
ลว. 21 พ.ค.61

9 ซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร (เคร่ืองพ่นหมอกควัน) 59,000.00 59,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงตะวันซัพพลาย 59,000.00 ร้านดวงตะวันซัพพลาย 59,000.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 56/2561
ลว. 24 พ.ค.61

10 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอกสารหมายเลขครุภัณฑ์ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโคราชก็อปป้ี 3,000.00 ร้านโคราชก็อปป้ี 3,000.00 มีประสบการณ์ 36/2561
418 49 0002 ของสนป. ลว. 8 พ.ค.61

สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2561
องค์การบริหารส่วนต้าบลโคราช    อ้าเภอสูงเนิน    จังหวัดนครราชสีมา

วันท่ี 7 เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2561
                              ประเภทของการจัดซ้ือจัดจ้าง ( ✓) วิธีเฉพาะเจาะจง (     ) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์

(    ) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง



หนา้ที ่2 จาก 2

วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

11 จ้างเหมาก่อสร้างซุ้มพร้อมประดับตกแต่งตามโครงการ 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิวัฒน์  บุญศรี 20,000.00 นายนิวัฒน์  บุญศรี 20,000.00 มีประสบการณ์ 37/2561
จัดการ "ประเพณีกินเข่าค้่า ของดีเมืองสูงเนิน" ประจ้าปี 2561 ลว. 8 พ.ค.61

12 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอกสารหมายเลขครุภัณฑ์ 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโคราชก็อปป้ี 9,500.00 ร้านโคราชก็อปป้ี 9,500.00 มีประสบการณ์ 38/2561
417 57 0003 ของกองคลัง ลว. 15 พ.ค.61

13 จ้างเหมาจัดท้าป้ายโครงการอบรมคนพิการและผู้ด้อย 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.พี.อิงค์เจ็ท 300.00 ร้านเอส.พี.อิงค์เจ็ท 300.00 มีประสบการณ์  39/2561
โอกาสต้าบลโคราช ประจ้าปี 2561 ลว. 22 พ.ค.61

14 จ้างเหมาซ่อมบ้ารุงรถยนต์ทะเบียน ขฉ 6510 6,027.89 6,027.89 เฉพาะเจาะจง หจก.โตโยต้าโคราช 1988 6,027.89 หจก.โตโยต้าโคราช 1988 6,027.89 มีประสบการณ์ 40/2561
นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 001 57 0002 ของกองช่าง ลว. 22 พ.ค.61

129,817.01 129,817.01 129,817.01 

     ข้อมูล  ณ  วันท่ี  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

รวม

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

วันท่ี  7  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561


