
หนา้ที ่1 จาก 2

แบบ สขร.๑

(  ) วิธีคัดเลือก
(  ) วิธีสอบราคา

วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

๑ ซ้ือยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขฉ 6510 15,200.00 15,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมานการยาง 15,200.00 ร้านสมานการยาง 15,200.00 เสนอราคาต่่า มีคุณภาพ 57/2561
นครราชสีมา ลว. 31 พ.ค. 61

2 ซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ่าเดือนมิถุนายน 2561 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมชัยพาณิชย์ 300.00 ร้านสมชัยพาณิชย์ 300.00 เสนอราคาต่่า มีคุณภาพ 58/2561
ลว. 31 พ.ค. 61

๓ ซ้ือน่้ามันเช้ือเพลิงประจ่าเดือนมิถุนายน 2561 (สนป.) 8,840.88 8,840.88 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ่ากัด 8,840.88 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ่ากัด 8,840.88 เสนอราคาต่่า มีคุณภาพ 59/2561
ลว. 31 พ.ค. 61

๔ ซ้ือน่้ามันเช้ือเพลิงประจ่าเดือนมิถุนายน 2561 (กองช่าง) 3,615.84 3,615.84 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ่ากัด 3,615.84 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ่ากัด 3,615.84 เสนอราคาต่่า มีคุณภาพ 60/2561
ลว. 31 พ.ค. 61

5 ซ้ือต้นคูณตามโครงการฝึกอบรมเยาวชนรักษ์ส่ิงแวดล้อม 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวนถนอมรักพันธ์ุไม้ 1,500.00 ร้านสวนถนอมรักพันธ์ุไม้ 1,500.00 เสนอราคาต่่า มีคุณภาพ  61/2561
ประจ่าปี 2561 ลว. 7 มิ.ย. 61

6 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 20,250.00 20,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีค็อกเบส 20,250.00 ร้านพีค็อกเบส 20,250.00 เสนอราคาต่่า มีคุณภาพ 62/2561
(วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) ลว. 11 มิ.ย. 61

7 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 98,400.00 98,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีค็อกเบส 98,400.00 ร้านพีค็อกเบส 98,400.00 เสนอราคาต่่า มีคุณภาพ 63/2561
(ทรายก่าจัดยุงลายและน่้ายาพ่นก่าจัดยุงลาย) ลว. 11 มิ.ย. 61

8 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง  (กองช่าง) 1,560.00 1,560.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 1,560.00 ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 1,560.00 เสนอราคาต่่า มีคุณภาพ 64/2561
ลว. 12 มิ.ย.61

9 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์คอมพิวเตอร์จ่ากัด 600.00 บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์คอมพิวเตอร์จ่ากัด 600.00 เสนอราคาต่่า มีคุณภาพ 65/2561
ลว. 19 มิ.ย.61

10 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (สนป.) 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์คอมพิวเตอร์จ่ากัด 900.00 บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์คอมพิวเตอร์จ่ากัด 900.00 เสนอราคาต่่า มีคุณภาพ 66/2561
ลว. 19 มิ.ย.61

สรุปผลการด่าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน 2561
องค์การบริหารส่วนต่าบลโคราช    อ่าเภอสูงเนิน    จังหวัดนครราชสีมา

วันท่ี 6  เดือนกรกฎาคม  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 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 10,770.00 10,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์คอมพิวเตอร์จ่ากัด 10,770.00 บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์คอมพิวเตอร์จ่ากัด 10,770.00 เสนอราคาต่่า มีคุณภาพ 67/2561
ลว. 19 มิ.ย.61

12 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอร่ี) 4,880.00 4,880.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ่ารุงชูการไฟฟ้า 4,880.00 ร้านบ่ารุงชูการไฟฟ้า 4,880.00 เสนอราคาต่่า มีคุณภาพ 68/2561
ลว. 19 มิ.ย.61

13 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันโรคติดต่อและ 1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 1,750.00 ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 1,750.00 เสนอราคาต่่า มีคุณภาพ 69/2561
โรคไม่ติดต่อ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลว. 19 มิ.ย.61

14 จ้างเหมาคนงานช่วยปฏิบัติงานด้านช่าง 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอมรเทพ  แก้วเมตตา 36,000.00 นายอมรเทพ  แก้วเมตตา 36,000.00 มีประสบการณ์ 41/2561
(เดือนมิถุนายน-กันยายน 2561) ลว. 25 พ.ค.61

15 ซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กท 9200 นครราชสีมา 2,970.00 2,970.00 เฉพาะเจาะจง บ.บี-ควิก จ่ากัด 2,970.00 บ.บี-ควิก จ่ากัด 2,970.00 มีประสบการณ์ บันทึกข้อความ
(กรณีจ่าเป็นเร่งด่วน)

16 จ้างเหมาจัดท่าป้ายโครงการฝึกอบรมเยาวชนรักษ์ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.พี.อิงค์เจ็ท 300.00 ร้านเอส.พี.อิงค์เจ็ท 300.00 มีประสบการณ์ 42/2561
ส่ิงแวดล้อม ประจ่าปี 2561 ลว. 8 มิ.ย. 61

17 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศช้ันหน่ึง (VIP) โครงการ 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีแสนสุขทัวร์ 35,000.00 หจก.ศรีแสนสุขทัวร์ 35,000.00 มีประสบการณ์ 43/2561
ฝึกอบรมเยาวชนรักษ์ส่ิงแวดล้อม ประจ่าปี 2561 ลว. 8 มิ.ย. 61

18 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองโทรสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 7,900.00 7,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโคราชก็อปป้ี 7,900.00 ร้านโคราชก็อปป้ี 7,900.00 มีประสบการณ์ 44/2561
424 56 0002 ของส่านักงานปลัด ลว. 19 มิ.ย. 61

19 จ้างเหมาจัดท่าป้ายโครงการป้องกันโรคติดต่อและ 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.พี.อิงค์เจ็ท 450.00 ร้านเอส.พี.อิงค์เจ็ท 450.00 มีประสบการณ์ 45/2561
โรคไม่ติดต่อ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลว. 19 มิ.ย. 61

20 จ้างซ่อมแซมถนนภายในต่าบลบริเวณบ้านนาตะโครก 200,000.00 62,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชิต  มาดอนกลาง 62,000.00 นายวิชิต  มาดอนกลาง 62,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี  11/2561
หมู่ท่ี 4 และบ้านหัวนา หมู่ท่ี 6 ลว. 22 มิ.ย. 61

451,186.72 313,186.72 313,186.72 

     ข้อมูล  ณ  วันท่ี  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

รวม

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

วันท่ี  6  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561


