
หนา้ที ่1 จาก 3

แบบ สขร.๑

(  ) วิธีคัดเลือก
(  ) วิธีสอบราคา

วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน-โต๊ะหมู่บูชา (สนป.) 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กนกวรรณพานิช 8,500.00 หจก.กนกวรรณพานิช 8,500.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 86/2561
ลว. 5 ก.ย. 61

2 ซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนกันยายน 2561 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมชัยพาณิชย์ 300.00 ร้านสมชัยพาณิชย์ 300.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 87/2561
ลว. 31 ส.ค. 61

๓ ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงประจ าเดือนกันยายน 2561 (สนป.) 9,864.76 9,864.76 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากัด 9,864.76 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากัด 9,864.76 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 88/2561
ลว. 31 ส.ค.61

๔ ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงประจ าเดือนกันยายน 2561 (กองช่าง) 3,134.14 3,134.14 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากัด 3,134.40 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากัด 3,134.14 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 89/2561
ลว. 31 ส.ค.61

5 ซ้ือวัสดุส านักงาน (กองคลัง) 13,484.00 13,484.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 13,484.00 ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 13,484.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 90/2561
ลว. 3 ก.ย. 61

6 ซ้ือวัสดุส านักงาน (ส านักงานปลัด) 7,457.00 7,457.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 7,457.00 ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 7,457.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 91/2561
ลว. 3 ก.ย. 61

7 ซ้ือวัสดุส านักงาน (กองช่าง) 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 2,000.00 ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 2,000.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 92/2561
ลว. 3 ก.ย. 61

8 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการคัดแยกขยะครบวงจร 2,482.60 2,482.60 เฉพาะเจาะจง หจก.กิจพนาค้าไม้ 2,482.60 หจก.กิจพนาค้าไม้ 2,482.60 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 93/2561
ประจ าปี 2561 ลว. 7 ก.ย. 61

9 ซ้ือวัสดุส านักงาน - แบบพิมพ์ (กองคลัง) 10,310.00 10,310.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดนฯ 10,310.00 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดนฯ 10,310.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 94/2561
ลว. 7 ก.ย. 61

10 ซ้ือวัสดุอ่ืนๆ (วัสดุอุปกรณ์ตัดทอนก่ิงไม้) งานป้องกัน 18,899.60 18,899.60 เฉพาะเจาะจง หจก.กิจพนาค้าไม้ 18,899.60 หจก.กิจพนาค้าไม้ 18,899.60 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 95/2561
ลว. 10 ก.ย. 61

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน 2561
องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช    อ าเภอสูงเนิน    จังหวัดนครราชสีมา

วันท่ี  18  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2561
                              ประเภทของการจัดซ้ือจัดจ้าง ( ✓) วิธีเฉพาะเจาะจง (     ) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์

(    ) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง



หนา้ที ่2 จาก 3

วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

11 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไฟไซเรน) งานป้องกันฯ 716.90 716.90 เฉพาะเจาะจง ร้านซินไทฮงอีเล็คโทรนิค 716.90 ร้านซินไทฮงอีเล็คโทรนิค 716.90 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 96/2561
ลว. 7 ก.ย. 61

12 ซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เคร่ืองรับ-ส่งวิทยุมือถือ) งานป้องกัน 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เค.อาร์.เรดิโอ แอนด์ คอมมูนิเคช่ัน 23,400.00 หจก.เค.อาร์.เรดิโอ แอนด์ คอมมูนิเคช่ัน 23,400.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 97/2561
ลว. 10 ก.ย. 61

13 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ไฟไซเรนรถขยะ) สนป. 19,208.00 19,208.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เค.อาร์.เรดิโอ แอนด์ คอมมูนิเคช่ัน 19,208.00 หจก.เค.อาร์.เรดิโอ แอนด์ คอมมูนิเคช่ัน 19,208.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 98/2561
ลว. 10 ก.ย. 61

14 ซ้ือวัสดุอ่ืนๆ (สนป.) 1,005.00 1,005.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กิจพนาค้าไม้ 1,005.00 หจก.กิจพนาค้าไม้ 1,005.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 99/2561
ลว. 10 ก.ย. 61

15 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สนป.) 22,427.20 22,427.20 เฉพาะเจาะจง ร้านซินไทธงอีเล็คโทรนิค 22,427.20 ร้านซินไทธงอีเล็คโทรนิค 22,427.20 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 100/2561
ลว. 26 ก.ย. 61

16 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น้ ามันหล่อล่ืน) งานป้องกัน 750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุกฤตาอะไหล่ยนต์ 750.00 ร้านสุกฤตาอะไหล่ยนต์ 750.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 101/2561
ลว. 10 ก.ย. 61

17 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น้ ามันเบนซิน91) งานป้องกัน 152.75 152.75 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สูงเนิน จ ากัด 152.75 สหกรณ์การเกษตร สูงเนิน จ ากัด 152.75 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 102/2561
ลว. 10 ก.ย. 61

18 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น้ ามันหล่อล่ืน) สนป. 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุกฤตาอะไหล่ยนต์ 500.00 ร้านสุกฤตาอะไหล่ยนต์ 500.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 103/2561
ลว. 10 ก.ย. 61

19 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 2,303.10 2,303.10 เฉพาะเจาะจง หจก.กิจพนาค้าไม้ 2,303.10 หจก.กิจพนาค้าไม้ 2,303.10 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 104/2561
กรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) ลว. 11 ก.ย. 61

20 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (งานป้องกัน) 17,700.00 17,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เค.อาร์.เรดิโอ แอนด์ คอมมูนิเคช่ัน 17,700.00 หจก.เค.อาร์.เรดิโอ แอนด์ คอมมูนิเคช่ัน 17,700.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 105/2561
ลว. 14 ก.ย. 61

21 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (สนป.) 9,540.00 9,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 9,540.00 ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 9,540.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 106/2561
ลว. 17 ก.ย. 61

22 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เคร่ืองพิมพ์) กองคลัง 7,900.00 7,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอคอมพิวเตอร์ 7,900.00 ร้าน ไอคอมพิวเตอร์ 7,900.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 107/2561
ลว. 17 ก.ย. 61

23 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เคร่ืองพิมพ์) กองสวัสดิการสังคม 17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอคอมพิวเตอร์ 17,000.00 ร้าน ไอคอมพิวเตอร์ 17,000.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 108/2561
ลว. 17 ก.ย. 61

24 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอกลักษณ์เคร่ืองเรือน 5,000.00 หจก.เอกลักษณ์เคร่ืองเรือน 5,000.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 109/2561
บานเล่ือนกระจก) กองสวัสดิการสังคม ลว. 120 ก.ย. 61



หนา้ที ่3 จาก 3

วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

25 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (เคร่ืองถ่ายเอกสาร) 222,800.00 210,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้(ประเทศไทย)จ ากัด 210,000.00 บริษัท ริโก้(ประเทศไทย)จ ากัด 210,000.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 110/2561
กองสวัสดิการสังคม ลว. 25 ก.ย. 61

26 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง (ยางหยอดรอยต่อคอนกรีต) กองช่าง 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชสินสยาม 9,500.00 หจก.โคราชสินสยาม 9,500.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 111/2561
ลว. 20 ก.ย. 61

27 ซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย (เคร่ืองแบบชุดฝึกหรือปฏิบัติการ 10,000.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโคราชดับเพลิงแอนด์เซฟต้ี 9,900.00 ร้านโคราชดับเพลิงแอนด์เซฟต้ี 9,900.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 112/2561
อปพร. อบต.โคราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561) ลว. 21 ก.ย. 61

28 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (สนป.) 50,500.00 50,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์คอมพิวเตอร์จ ากัด 50,500.00 บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์คอมพิวเตอร์จ ากัด 50,500.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 113/2561
ลว. 20 ก.ย. 61

29 ซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (สนป.) 3,990.00 3,990.00 เฉพาะเจาะจง บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์คอมพิวเตอร์จ ากัด 3,990.00 บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์คอมพิวเตอร์จ ากัด 3,990.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 114/2561
ลว. 20 ก.ย. 61

30 ซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย (สนป.) 3,580.00 3,580.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 3,580.00 ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 3,580.00 เสนอราคาต่ า มีคุณภาพ 115/2561
ลว. 20 ก.ย. 61

31 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในต าบลโคราช 12,200.00 12,200.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล  ช่างทอง 12,200.00 นายณัฐพล  ช่างทอง 12,200.00 มีประสบการณ์ 52/2561
ลว. 4 ก.ย. 61

32 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นายชัชชัย  บัวสาย 500.00 นายชัชชัย  บัวสาย 500.00 มีประสบการณ์ 53/2561
87-0975 นครราชสีมา ลว. 5 ก.ย. 61

33 จ้างเหมาเติมน้ ายาเคมีดับเพลิง 11,200.00 11,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวันอินทร์ เคมีคอล 11,200.00 ร้านวันอินทร์ เคมีคอล 11,200.00 มีประสบการณ์ 54/2561
ลว. 10 ก.ย. 61

520,405.05 507,505.05 506,905.05 

     ข้อมูล  ณ  วันท่ี  30  เดือน กันยายน พ .ศ. 2561

รวม

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

วันท่ี  18  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561


