
หนา้ที ่1 จาก 4

แบบ สขร.๑

(  ) วิธีคัดเลือก
(  ) วิธีสอบราคา

วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือวัสดุส านักงาน-หนังสือพิมพ์ประจ าเดือนพฤษภาคม 2562 310.00 310.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00 ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 54/2562
ลว. 29 เม.ย. 62

๒ ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงประจ าเดือนพฤษภาคม 2562 (สนป.) 11,784.76 11,784.76 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากัด 11,784.76 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากัด 11,784.76 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 55/2562
ลว. 29 เม.ย. 62

๓ ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงประจ าเดือนพฤษภาคม 2562 (กองช่าง) 4,667.20 4,667.20 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากัด 4,667.20 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากัด 4,667.20 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 56/2562
ลว. 29 เม.ย. 62

๔ ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงประจ าเดือนพฤษภาคม 2562 (กองคลัง) 4,778.60 4,778.60 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากัด 4,778.60 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากัด 4,778.60 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 57/2562
ลว. 29 เม.ย. 62

5 ซ้ือวัสดุส านักงาน (สนป.) 350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วีระวงศ์เคร่ืองเขียน 350.00 หจก.วีระวงศ์เคร่ืองเขียน 350.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ  58/2562
ลว. 29 เม.ย. 62

6 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างบ้านคนพิการผู้สูงอายุ 1,915.00 1,915.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ป.เพ่ิมทรัพย์ 1,915.00 หจก.ป.เพ่ิมทรัพย์ 1,915.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 59/2562
ประจ าปี 2562 ลว. 2 พ.ค. 62

7 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างบ้านคนพิการผู้สูงอายุ 38,067.00 38,067.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กิจพนาค้าไม้ 38,067.00 หจก.กิจพนาค้าไม้ 38,067.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 60/2562
ประจ าปี 2562 ลว. 2 พ.ค. 62

8 ซ้ือวัสดุส านักงาน (สนป.) 3,240.00 3,240.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้ังจุ้งเส็ง 3,240.00 ร้านต้ังจุ้งเส็ง 3,240.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 61/2562
ลว. 2 พ.ค. 62

9 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 16,400.00 16,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอคอมพิวเตอร์ 16,400.00 ร้านไอคอมพิวเตอร์ 16,400.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 62/2562
ลว. 7 พ.ค. 62

10 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันโรคติดต่อและ 8,635.00 8,635.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 8,635.00 ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 8,635.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 63/2562
โรคไม่ติดต่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลว. 7 พ.ค. 62

(    ) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช    อ าเภอสูงเนิน    จังหวัดนครราชสีมา

วันท่ี 4 เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2562
                              ประเภทของการจัดซ้ือจัดจ้าง ( ✓) วิธีเฉพาะเจาะจง (     ) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์



หนา้ที ่2 จาก 4

วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

11 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 21,033.39 21,033.39 เฉพาะเจาะจง หจก.กิจพนาค้าไม้ 21,033.39 หจก.กิจพนาค้าไม้ 21,033.39 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 64/2562
กรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) คร้ังท่ี 1/2562 (นายประดิษฐ์ เขียวเจริญ) ลว. 10 พ.ค. 62

12 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 2,223.36 2,223.36 เฉพาะเจาะจง หจก.กิจพนาค้าไม้ 2,223.36 หจก.กิจพนาค้าไม้ 2,223.36 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 65/2562
กรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) คร้ังท่ี 1/2562 (นางประดับ กฤษณลักษณ์) ลว. 10 พ.ค. 62

13 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 31,146.32 31,146.32 เฉพาะเจาะจง หจก.กิจพนาค้าไม้ 31,146.32 หจก.กิจพนาค้าไม้ 31,146.32 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 66/2562
กรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) คร้ังท่ี 1/2562 (นางสมนึก จอสูงเนิน) ลว. 10 พ.ค. 62

14 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 1,835.68 1,835.68 เฉพาะเจาะจง หจก.กิจพนาค้าไม้ 1,835.68 หจก.กิจพนาค้าไม้ 1,835.68 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 67/2562
กรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) คร้ังท่ี 2/2562 (นางสาวแช่ม โฉสูงเนิน) ลว. 10 พ.ค. 62

15 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 1,307.62 1,307.62 เฉพาะเจาะจง หจก.กิจพนาค้าไม้ 1,307.62 หจก.กิจพนาค้าไม้ 1,307.62 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 68/2562
กรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) คร้ังท่ี 2/2562 (นางน้อย ทนสูงเนิน) ลว. 10 พ.ค. 62

16 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) 27,573.90 27,573.90 เฉพาะเจาะจง ร้านซินไทฮงอีเล็คโทรนิค 27,573.90 ร้านซินไทฮงอีเล็คโทรนิค 27,573.90 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 69/2562
ลว. 22 พ.ค. 62

17 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกล 430.00 430.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วีระวงศ์เคร่ืองเขียน 430.00 หจก.วีระวงศ์เคร่ืองเขียน 430.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 70/2562
ยาเสพติด ประจ าปี 2562 ลว. 21 พ.ค. 62

18 ซ้ือน้ าด่ืมโครงการจัดประชุมประชาคมเพ่ือจัดท าแผน 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 4,500.00 ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 4,500.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 71/2562
พัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ลว. 17 พ.ค. 62

19 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดประชุมประชาคมเพ่ือจัดท าแผน 1,720.00 1,720.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วีระวงศ์เคร่ืองเขียน 1,720.00 หจก.วีระวงศ์เคร่ืองเขียน 1,720.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 72/2562
พัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ลว. 17 พ.ค. 62

20 ซ้ือวัสดุส านักงาน (ผ้าแพรสีม่วง) 2,580.00 2,580.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วีระวงศ์เคร่ืองเขียน 2,580.00 หจก.วีระวงศ์เคร่ืองเขียน 2,580.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 73/2562
ลว. 30 พ.ค. 62

21 ซ้ือวัสดุส านักงาน (พานพุ่มเงิน-พานพุ่มทอง) 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วีระวงศ์เคร่ืองเขียน 2,100.00 หจก.วีระวงศ์เคร่ืองเขียน 2,100.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 74/2562
ลว. 31 พ.ค. 62

22 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จ 1,125.00 1,125.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.พี.อิงค์เจ็ท 1,125.00 ร้านเอส.พี.อิงค์เจ็ท 1,125.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 43/2562
พระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ลว. 2 พ.ค.62
พุทธศักราช 2562

23 จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการป้องกันโรคติดต่อและโรค 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.พี.อิงค์เจ็ท 450.00 ร้านเอส.พี.อิงค์เจ็ท 450.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 44/2562
ไม่ติดต่อประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลว. 7 พ.ค.62



หนา้ที ่3 จาก 4

วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

24 จ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อม 3,750.00 3,750.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อรุณี  เวบสูงเนิน 3,750.00 น.ส.อรุณี  เวบสูงเนิน 3,750.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี  45/2562
เคร่ืองด่ืม โครงการป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ลว. 8 พ.ค. 62
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

25 จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.พี.อิงค์เจ็ท 300.00 ร้านเอส.พี.อิงค์เจ็ท 300.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 46/2562
ห่างไกลยาเสพติด ประจ าปี 2562 ลว. 21 พ.ค.62

26 จ้างเหมาจัดหารถยนต์ปรับอากาศช้ันหน่ึง (VIP) โครงการ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพศิน  ปวีณพงษ์พัฒน์ 10,000.00 นายพศิน  ปวีณพงษ์พัฒน์ 10,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี  47/2562
อบรมเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด ประจ าปี 2562 ลว. 21  พ.ค. 62

27 จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการจัดประชุมประชาคม 3,420.00 3,420.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพี.เค.Graphic Design 3,420.00 ร้านพี.เค.Graphic Design 3,420.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 48/2562
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ลว. 17 พ.ค.62

28 จ้างเหมาจัดสถานท่ีโครงการจัดประชุมประชาคม 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิวัฒน์  บุญศรี 4,000.00 นายนิวัฒน์  บุญศรี 4,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 49/2562
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ลว. 17 พ.ค.62

29 จ้างเหมาบริการตามโครงการคนงานท่ัวไป ประจ าปี 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  หาญสูงเนิน 36,000.00 นายสมชาย  หาญสูงเนิน 36,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 50/2562
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ลว. 27 พ.ค.62

30 จ้างเหมาซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะท่ีช ารุดเสียหาย 15,200.00 15,200.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล  ช่างทอง 15,200.00 นายณัฐพล  ช่างทอง 15,200.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 51/2562
ภายในต าบล ลว. 29 พ.ค.62

31 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลพระฉายาลักษณ์สมเด็จ 395.00 395.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.พี.อิงค์เจ็ท 395.00 ร้านเอส.พี.อิงค์เจ็ท 395.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 52/2562
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ลว. 30 พ.ค.62

32 จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารเก็บพัสดุ 128,000.00 130,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.รุ่งเพชรัตน์ 127,500.00 หจก.ส.รุ่งเพชรัตน์ 127,000.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 8/2562
หจก.โคราชสินสยาม 128,000.00 ลว. 15 พ.ค.62

33 จ้างก่อสร้างห้องน้ าผู้พิการและผู้สูงอายุ 217,000.00 174,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.รุ่งเพชรัตน์ หจก.ส.รุ่งเพชรัตน์ 174,000.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 9/2562
ลว. 15 พ.ค.62

34 จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก (สายบ้านนางเทศ อาจสูงเนิน 85,000.00 85,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.รุ่งเพชรัตน์ หจก.ส.รุ่งเพชรัตน์ 84,000.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 10/2562
ถึงท่ีนายชวน หรุ่นสูงเนิน) บ้านหัวบึง หมู่ท่ี 5 ลว. 15 พ.ค.62

35 จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก (สายบ้านนายเสวย โทนสูงเนิน 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.รุ่งเพชรัตน์ หจก.ส.รุ่งเพชรัตน์ 20,000.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 11/2562
ถึงบ้านนางเล็ก หยดสูงเนิน) บ้านกุดหิน หมู่ท่ี 8 ลว. 15 พ.ค.62

36 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายสงคราม ทับสูงเนิน 264,000.00 265,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชสินสยาม 264,000.00 หจก.โคราชสินสยาม 263,000.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 12/2562
ถึงท่ีดินนายอวด ทับสูงเนิน) บ้านกกกอก หมู่ท่ี 7 หจก.ส.รุ่งเพชรัตน์ 265,000.00 ลว. 24 พ.ค.62
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วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

37 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมระบบสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 300,000.00 300,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทองสยามโซล่าเซลล์ ร้านทองสยามโซล่าเซลล์ 290,000.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 13/2562
พลังงานแสงอาทิตย์ประปาหมู่บ้าน ลว. 24 พ.ค.62

38 จ้างติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างรอบบึงนาตะโครก 500,000.00 493,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทองสยามโซล่าเซลล์ ร้านทองสยามโซล่าเซลล์ 492,000.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 14/2562
ลว. 24 พ.ค.62

1,774,927.83 1,727,927.83 1,710,927.83 

     ข้อมูล  ณ  วันท่ี  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

รวม

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

วันท่ี 4 เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2562


