
หนา้ที ่1 จาก 2

แบบ สขร.๑

(  ) วิธีคัดเลือก
(  ) วิธีสอบราคา

วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนกรกฎาคม 2561 310.00 310.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00 ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 70/2561
ลว. 29 มิ.ย. 61

๒ ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงประจ าเดือนกรกฎาคม 2561 (สนป.) 10,426.10 10,426.10 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากัด 10,426.10 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากัด 10,426.10 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 71/2561
ลว. 29 มิ.ย.61

๓ ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงประจ าเดือนกรกฎาคม 2561 (กองช่าง) 3,399.92 3,399.92 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากัด 3,399.92 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากัด 3,399.92 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 72/2561
ลว. 29 มิ.ย.61

4 ซ้ือน้ าด่ืมโครงการอบต.เคล่ือนท่ี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 960.00 960.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 960.00 ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 960.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  73/2561
ลว. 10 ก.ค. 61

5 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างบ้านคนพิการ ประจ าปี 2561 2,776.66 2,776.66 เฉพาะเจาะจง หจก. ป.เพ่ิมทรัพย์ 2,776.66 หจก. ป.เพ่ิมทรัพย์ 2,776.66 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 74/2561
จ านวน 2 รายการ ลว. 10 ก.ค. 61

6 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างบ้านคนพิการ ประจ าปี 2561 37,213.28 37,213.28 เฉพาะเจาะจง หจก. ป.เพ่ิมทรัพย์ 37,213.28 หจก. ป.เพ่ิมทรัพย์ 37,213.28 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 75/2561
จ านวน 37 รายการ ลว. 10 ก.ค. 61

7 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 2,025.00 2,025.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 2,025.00 ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 2,025.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 76/2561
ลว. 11 ก.ค. 61

8 ซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 457.50 457.50 เฉพาะเจาะจง หจก.กิจพนาค้าไม้ 457.50 หจก.กิจพนาค้าไม้ 457.50 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 77/2561
ลว. 23 ก.ค.61

9 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของสนป. 1,050.00 1,050.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุกฤตาอะไหล่ยนต์ 1,050.00 ร้านสุกฤตาอะไหล่ยนต์ 1,050.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 78/2561
ลว. 23 ก.ค.61

10 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของสนป. (แบตเตอร่ี) 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุกฤตาอะไหล่ยนต์ 4,200.00 ร้านสุกฤตาอะไหล่ยนต์ 4,200.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 79/2561
ลว. 23 ก.ค.61

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม 2561
องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช    อ าเภอสูงเนิน    จังหวัดนครราชสีมา

วันท่ี 6 เดือนสิงหาคม  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 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของสนป. (ยางรถยนต์) 11,800.00 11,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมานการยาง 11,800.00 ร้านสมานการยาง 11,800.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 80/2561
ลว. 23 ก.ค.61

12 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน 4,583.00 4,583.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วีระวงศ์เคร่ืองเขียน 4,583.00 หจก.วีระวงศ์เคร่ืองเขียน 4,583.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 81/2561
ประจ าปี 2561 ลว. 23 ก.ค.61

13 จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการอบต.เคล่ือนท่ี ประจ าปี 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.พี.อิงค์เจ็ท 300.00 ร้านเอส.พี.อิงค์เจ็ท 300.00 มีประสบการณ์  46/2561
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ลว. 11 ก.ค. 61

14 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานท่ีโครงการอบต.เคล่ือนท่ี 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง นายนิวัฒน์  บุญศรี 4,800.00 นายนิวัฒน์  บุญศรี 4,800.00 มีประสบการณ์  47/2561
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลว. 11 ก.ค. 61

15 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 5,900.00 5,900.00 เฉพาะเจาะจง นายชัชชัย  บัวสาย 5,900.00 นายชัชชัย  บัวสาย 5,900.00 มีประสบการณ์  48/2561
442 54 0002 ของส านักงานปลัด ลว. 23 ก.ค. 61

16 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 14,800.00 14,800.00 เฉพาะเจาะจง นายชัชชัย  บัวสาย 14,800.00 นายชัชชัย  บัวสาย 14,800.00 มีประสบการณ์  49/2561
87-0975 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 011 55 0002 ลว. 23 ก.ค. 61

17 จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.พี.อิงค์เจ็ท 300.00 ร้านเอส.พี.อิงค์เจ็ท 300.00 มีประสบการณ์ 50/2561
ประจ าปี 2561 ลว. 23 ก.ค. 61

105,301.46 105,301.46 105,301.46 

     ข้อมูล  ณ  วันท่ี  31  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

รวม

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

วันท่ี  6  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561


