
 

แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าเดือนกันยายน  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 1,567.649.- 1,553,649.- 14,000.-  
2 สอบราคา - - - -  
3 ประกวดราคา - - - -  
4 อ่ืนๆ ระบุ - - - -  
 รวม 23 1,567.649.- 1,553,649.- 14,000.-  

 

                            

                           

                           

                        (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                           (ลงชื่อ)                                         ผู้รายงาน 

                                          (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                  (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                      ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                 ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

 

 

 

 



                                                                            

                                                                            แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน  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 จ้างเหมาอาหารประชุมสภา 2,325.- เฉพาะเจาะจง 1 2,325.- 2,325.- นางดวงฤทัย หมายกุ่มกลาง 2,325.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

2 จัดท าป้ายโครงการพัฒนาบทบาท

สตรี 

700.- เฉพาะเจาะจง 1 700.- 700.-           ร้านดิจิตอล 700.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

3 จ้างเหมาจัดหาอาหารโครงการ

พัฒนาบทบาทสตรี 

15,000.- เฉพาะเจาะจง 1 15,000.- 15,000.- นางดวงฤทัย หมายกุ่มกลาง 15,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

4 โครงการซ่อมแซมอาคาร

หอประชุม อาคารส านักงาน อบต. 

   85,000.- เฉพาะเจาะจง 1 84,500.- 84,500.-    นายเทิดศักดิ์  บุญดี 84,500.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล . บ้าน

ดอนหัน ม.11 (ซ.บ้านนายวสันต์) 

100,000.- เฉพาะเจาะจง 1 99,000.- 99,000.-    นายเทิดศักดิ์  บุญดี 99,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                      

                    (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

                                                                           



                                                                              

                                                                           แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน  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 โครงการซ่อมแซมโคมหลอด

ไฟฟ้าสาธารณะภายในพื้นที่  

50,000.- เฉพาะเจาะจง 1 49,500.- 49,500.-        นายทอม  ปุลา 49,500.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

7 จัดซื้อวัสดุส านักงาน กองคลัง 6,000.- เฉพาะเจาะจง 1 6,000.- 6,000.-          ร้านนิวสากล 6,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

8 จัดซื้อวัสดุส านักงาน สป. 8,434.- เฉพาะเจาะจง 1 8,434.- 8,434.-         ร้านนิวสากล 8,434.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

9 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สป. 4,160.- เฉพาะเจาะจง 1 4,160.- 4,160.-          ร้านนิวสากล 4,160.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

10 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก 

สายหน้าร.ร.บ้านดอนแร้ง-วัดป่า

โคกบุลาว ม.10  

100,000.- เฉพาะเจาะจง 1 99,000.- 99,000.- หจก.โชคอุดมก่อสร้าง 99,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

 

                    (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                    (ลงชื่อ)                                         ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 



                                                                            

                                                                           แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน   พ.ศ. 2561                                                    (แบบ สขร.1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  

ล าดับที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
งบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซ้ือ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

จ านวน

ราย 
ราคาสูงสุด ราคาต่ าสุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา/บาท  

11 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ทิศ

ใต้ศาลปู่ตา ม.10  

100,000.- เฉพาะเจาะจง 1 99,000.- 99,000.- หจก.โชคอุดมก่อสร้าง 99,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

12 ซ่อมคอมพิวเตอร์กองช่าง 416 50 

0013 

400.- เฉพาะเจาะจง 1 400.- 400.- ร้านเอิร์ธ คอม 400.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

13 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก 

บ้านโนนแดงเชื่อมบ้านดอนแปะ 

ม.8 

300,000.- เฉพาะเจาะจง 1 297,000.- 297,000.- หจก.โชคอุดมก่อสร้าง 297,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

14 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 

บ้านโสก-บ้านโคกเพ็ด 

500,000.- เฉพาะเจาะจง 1 495,000.- 495,000.- ร้านพี.เอส วัสดุ 495,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

15 จัดซื้อวัสดุส านักงานกองการศึกษา 11,890.- เฉพาะเจาะจง 1 11,890.- 11,890.- บ.วงศ์สงวนสหวิศ 11,890.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

 

                     (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                           (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                   (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                  ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

                                                                             



                                                                          แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน  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 ซ่อมแอร์ กองช่าง 420 54 0014 1,200.- เฉพาะเจาะจง 1 1,200.- 1,200.- ร้านบัวใหญ่แอร์ 1,200.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

17 ซ่อมรถจักรยานยนต์ 009 52 0002 3,840.- เฉพาะเจาะจง 1 3,840.- 3,840.- นายชัยฤกษ์ บุญมา 3,840.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

18 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า

ภายในอาคาร ส านักงาน อบต. 

35,000.- เฉพาะเจาะจง 1 35,000.- 35,000.- นายพันค า กงนอก 35,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

19 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซ.สระ

สี่เหลี่ยม-บ้านนางบัวลอย ม.10 

 

100,000.- เฉพาะเจาะจง 1 99,000.- 99,000.- ร้านพี.เอส วัสดุ 99,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล . บ้าน

นางแฉล้ม-บ้านหัวฝาย ม.13 

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

ราคารายอื่น 

                         

                          

                         (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                           (ลงชื่อ)                                              ผู้รายงาน 

                                         (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                  (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                     ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                 ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

                                                                             



                                                                          

                                                                            แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน  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 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก 

ม.5-ม.6 

26,000.- เฉพาะเจาะจง 1 26,000.- 26,000.- นายสมศักดิ์ แดงไธสง 26,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

22 โครงการก่อสร้างป้ายบอกทางเข้า 

อบต. 

12,000.- เฉพาะเจาะจง 1 12,000.- 12,000.- นายเทิดศักดิ์  บุญดี 12,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

23 จัดซื้อน้ ามันประจ าเดือนกันยายน 

2561 

5,700.- เฉพาะเจาะจง 1 5,700.- 5,700.-  บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 5,700.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

 

 

                           (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                           (ลงชื่อ)                                         ผู้รายงาน 

                                         (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                  (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                     ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                 ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

 

 


