
 

แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าเดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2562 

(กรณีมีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีผู้ได้รับการคัดเลือกและท าสัญญาแล้ว) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  

ล าดับที่ วิธีซื้อ/จ้าง จ านวนโครงการ/ 
กิจกรรม 

รวมวงเงินงบประมาณ(ราคา 
กลาง)ที่จัดซื้อจัดจ้าง/บาท 

รวมราคา ที่ตกลงจัดซื้อ 
จัดจ้าง/บาท 

รวมงบประมาณ ที่ต่ ากว่าราคา 
กลาง/บาท 

หมายเหตุ 

1 เฉพาะเจาะจง 22 729,822.- 726,822.- 3,000.-  
2 สอบราคา - - - -  
3 ประกวดราคา - - - -  
4 อ่ืนๆ ระบุ - - - -  
 รวม 22 729,822.- 726,822.- 3,000.-  

 

                            

                           

                           

                        (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                           (ลงชื่อ)                                         ผู้รายงาน 

                                          (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                  (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                      ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                 ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

 

 

 

 



                                                                          

                                                                         แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2562                                                     (แบบ สขร.1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  

ล าดับที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
งบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซ้ือ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

จ านวนราย ราคาสูงสุด ราคาต่ าสุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา/บาท  

1 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 17,000.- เฉพาะเจาะจง 1 17,000.- 17,000.- ร้านไอที.เซ็นเตอร์ 17,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

2 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.4-

ม.3 

200,000.- เฉพาะเจาะจง 1 199,000.- 199,000.- ร้านดอกจาน เจริญโอเน็ต 199,000.

- 

ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอ่ืน 

3 จัดหาอาหารประชุมสภา 2,250.- เฉพาะเจาะจง 1 2,250.- 2,250.- นางดวงฤทัย หมายกุ่มกลาง 2,250.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

4 ซื้อตราสัญลักษณ์ประจ าพระองค์ 

รัชกาลที่ 10 วปร. 

2,300.- เฉพาะเจาะจง 1 2,300.- 2,300.-         ร้านนิวสากล 2,300.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

5 จัดท าป้าย โครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช 

440.- เฉพาะเจาะจง 1 440.- 440.- ร้านดิจิตอล 440.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                      

 

                     (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 



                                                                         

                                                                             แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2562                                                     (แบบ สขร.1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  

ล าดับที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
งบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซ้ือ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

จ านวนราย ราคาสูงสุด ราคาต่ าสุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา/บาท  

6 จัดหาอาหารโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช 

10,000.- เฉพาะเจาะจง 1      10,000.    10,000.- นางดวงฤทัย หมายกุ่มกลาง 10,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

7 ซื้อวัสดุโครงการอนุรักษ์

พนัธุกรรมพืช 

2,960.- เฉพาะเจาะจง 1 2,960.- 2,960.- ร้านนิวสากล 2,960.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

8 จัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1,000.- เฉพาะเจาะจง 1 1,000.- 1,000.- นางนวลศรี  พนัสนอก 1,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

9 จ้างเหมารถตู้เข้าร่วมฟังเสวนา

วิชาการ ในงานมหกรรม 2562 

5,000.- เฉพาะเจาะจง 1 5,000.- 5,000.- นายสุวิทย์  บุญมา 5,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

10 ซ่อมแซมหลังคาอาคารหอประชุม 

อบต.กุดจอก 

154,000.- เฉพาะเจาะจง 1 153,000.- 153,000.- ร้านบัวลายการโยธา 153,000 ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

11 ซื้อวัสดุส านักงาน ศษ. 6,409.- เฉพาะเจาะจง 1 6,409.- 6,409.- ร้านนิวสากล 6,409.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                     (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

                                                                            



                                                                               

                                                                            แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2562                                                     (แบบ สขร.1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
งบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซ้ือ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป 

จ านวนราย ราคาสูงสุด ราคาต่ าสุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา/บาท  

12 จ้างเหมาสูบส้วม ศพด.ดอนแร้ง 500.- เฉพาะเจาะจง 1 500.- 500.- นายธวัชชัย 500.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล . ม.9 

คุ้มหนองกระโดน 

300,000.- เฉพาะเจาะจง 1 299,000.- 299,000.- ร้านพี.เอส วัสดุ 299,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

14 จัดท าป้ายโครงการประชาสัมพันธ์

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 

500.- เฉพาะเจาะจง 1 500.- 500.- ร้านดิจิตอล 500.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

15 จ้างพ่นหมอกควัน ด าเนินการ

ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

900.- เฉพาะเจาะจง 1 900.- 900.- นายพาชิณ คิดการ 900.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

16 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ (ดล) 1,000.- เฉพาะเจาะจง 1 1,000.- 1,000.- ร้านชัยภูมิก๊อปปี้ 1,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                      

                    (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 



                                                                            

                                                                       แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2562                                                     (แบบ สขร.1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  

ล าดับที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
งบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซ้ือ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

จ านวนราย ราคาสูงสุด ราคาต่ าสุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา/บาท  

17 ซ่อมคอมพิวเตอร์สป.416 59 0013 350.- เฉพาะเจาะจง 1 350.- 350.- ร้านเจพี.คอมพิวเตอร์ 350.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

18 จัดซื้อวัสดุส านักงานกองช่าง 3,440.- เฉพาะเจาะจง 1 3,440.- 3,440.- ร้านนิวสากล 3,440.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

19 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 7,273.- เฉพาะเจาะจง 1 7,273.- 7,273.- หจก.เตียฮะฮวดสโตร์ 7,273.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

20 โครงการมุงหลังคาโรงจอดรถและ

โรงเพาะช า 

9,000.- เฉพาะเจาะจง 1 9,000.- 9,000.- นายสมศักดิ์  แดงไธสง 9,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

21 ซ่อมเคร่ืองปริ้น สป. 416 52 0028 890.- เฉพาะเจาะจง 1 890.- 890.- ร้านไอ.ที เซ็นเตอร์ 890.- ไม่มผีู้เสนอ

ราคารายอื่น 

22 ซื้อน้ ามัน ประจ าเดือน ส.ค. 2562 4,610.- เฉพาะเจาะจง 1 4,610.- 4,610.- บ.ซัสโก้ 4,610.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                     (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 



                                                                            


