
 

แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าเดือนธันวาคม  พ.ศ. 2561 

(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 23 1,298,763.90 1,290,763.90 8,000.-  
2 สอบราคา - - - -  
3 ประกวดราคา - - - -  
4 อ่ืนๆ ระบุ - - - -  
 รวม 23 1,298,763.90 1,290,763.90 8,000.-  

 

                            

                           

                           

                        (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                           (ลงชื่อ)                                         ผู้รายงาน 

                                          (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                  (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                      ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                 ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

 

 

 

 



                                                                          

                                                                           แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม  พ.ศ. 2561                                                     (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 จัดซื้อพานพุ่ม 1,000.- เฉพาะเจาะจง 1 1,000.- 1,000.- นายขันติ ทองภูธร 1,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

2 จัดซื้อวัสดุส านักงานกองคลัง 9,344.- เฉพาะเจาะจง 1 9,344.- 9,344.- ร้านนิวสากล 9,344.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

3 จัดท าป้ายโครงการรักการอ่าน 360.- เฉพาะเจาะจง 1 360.- 360.- ร้านดิจิตอล 360.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

4 จัดซื้อหนังสือโครงการรักการอ่าน 4,665.- เฉพาะเจาะจง 1 4,665.- 4,665.- ร้านเทพวิทยาการพิมพ์ 4,665.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

5 จัดซื้อหนังสือโครงการรักการอ่าน 7,939.- เฉพาะเจาะจง 1 7,939.- 7,939.- ร้านเจิดจ้า 7,939.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                      

                    (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

 



                                                                          

                                                                            แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม  พ.ศ. 2561                                                     (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 จัดซื้อชั้นวางของ 6,000.- เฉพาะเจาะจง 1 6,000.- 6,000.- ร้านธวัชชัย เฟอร์นิเจอร์ 6,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

7 ซ่อมพัดลม ศพด.หนองเซียงโข่  

ม.5 432 59  04, 05, 06, 08 

1,200.- เฉพาะเจาะจง 1 1,200.- 1,200.- ร้านเฮงฮะฯ 1,200.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

8 ซ่อมรถ กธ.5513 17,340.- เฉพาะเจาะจง 1 17,340.- 17,340.- ร้านอู่สมาน 17,340.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

9 ซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ กองช่าง 

416 60 0061,0062 

1,000.- เฉพาะเจาะจง 1 1,000.- 1,000.- ร้านไอทีเซ็นเตอร์ 

บัวใหญ่ 

1,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล . ม.5 

(ซอยหลังโรงเรียน) 

200,000.- เฉพาะเจาะจง 1 198,000.- 198,000.- นายเทิดศักดิ์  บุญดี 198,000.

- 

ผู้เสนอราคา

ต่ าสุด 

                       

                      

                    (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

 



 

                                                                          แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม  พ.ศ. 2561                                                     (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  

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล . ม.8 

(ซอยบ้านนางณิภา) 

200,000.- เฉพาะเจาะจง 1 199,000.- 199,000.- นายยนต์  คิดการ 199,000.

- 

ผู้เสนอราคา

ต่ าสุด 

12 โครงการก่อสร้างถนนดิน ม .10 

สายรอบหนองคูมะค่า 

100,000.- เฉพาะเจาะจง 1 99,000.- 99,000.- ร้านว.เจริญทรัพย์ 99,000.- ผู้เสนอราคา

ต่ าสุด 

13 ซ่อมคอมพิวเตอร์ สป . 416 51 

0016 

2,490.- เฉพาะเจาะจง 1 2,490.- 2,490.- ร้านไอทีเซ็นเตอร์ 

บัวใหญ่ 

2,490.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

14 โครงการก่อสร้างถนนดิน ม.11 100,000.- เฉพาะเจาะจง 1 99,000.- 99,000.- ร้านว.เจริญทรัพย์ 99,000.- ผู้เสนอราคา

ต่ าสุด 

15 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สป. 12,139.- เฉพาะเจาะจง 1 12,139.- 12,139.- ร้านเตียฮะฮวดสโตร์ 12,139.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                      

                    (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

 



                                                                               

                                                                         แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม  พ.ศ. 2561                                                     (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  

16 จัดท าป้ายโครงการวันปีใหม่ 4,140.- เฉพาะเจาะจง 1 4,140.- 4,140.- ร้านดิจิตอล 4,140.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

17 เช่าเต้นท์วันปีใหม่  3,500.- เฉพาะเจาะจง 1 3,500.- 3,500.- นายพุทธศรี  เรืองศรี 3,500.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

18 จัดซื้อวัสดุวันปีใหม่ 6,900.- เฉพาะเจาะจง 1 6,900.- 6,900.- ร้านเปรมสุขซัพพลาย 6,900.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

19 โครงการก่อสร้างถนนดิน ม.12- 

ต.โนนประดู่ 

100,000.- เฉพาะเจาะจง 1 99,000.- 99,000.- ร้านว.เจริญทรัพย์ 99,000.- ผู้เสนอราคา

ต่ าสุด 

20 โครงการขุดลอกสระวัดเก่า  

ม.3 บ้านโคกเพ็ด 

200,000.- เฉพาะเจาะจง 1 198,000.- 198,000.- นายเทิดศักดิ์  บุญดี 198,000.

- 

ผู้เสนอราคา

ต่ าสุด 

                       

                      

                    (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

                                                                               



 

                                                                           แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม  พ.ศ. 2561                                                     (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  

21 โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนม

(โรงเรียน) 

234,983.10 เฉพาะเจาะจง 1 234,983.10 234,983.10 บ.แมร่ีแอนแดร่ี 

โปรดักส์ 

234,983.10 ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

22 โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนม

(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

81,313.80 เฉพาะเจาะจง 1 81,313.80 81,313.80 บ.แมร่ีแอนแดร่ี 

โปรดักส์ 

81,313.80 ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

23 จัดซื้อน้ ามันประจ าเดือน ธ.ค. 61 4,450.- เฉพาะเจาะจง 1 4,450.- 4,450.- บ.ซัลโก้ 4,450.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                      

                    (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 


