
 

แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าเดือนมิถุนายน  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 24 287,320.- 285,320.- 2,000.-  
2 สอบราคา - - - -  
3 ประกวดราคา - - - -  
4 อ่ืนๆ ระบุ - - - -  
 รวม 24 287,320.- 285,320.- 2,000.-  

 

                            

                           

                           

                        (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                           (ลงชื่อ)                                         ผู้รายงาน 

                                          (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                  (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                      ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                 ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

 

 

 

 



                                                                            

                                                                          แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  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 จ้างซ่อมเคร่ืองพ่นหมอกควัน 054 

53 0008,054 54 0009 

7,580.- เฉพาะเจาะจง 1 7,580.- 7,580.- ร้านห่วงเซอร์วิส 7,580.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

2 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองตัดหญ้า 402 

56 0002 

1,500.- เฉพาะเจาะจง 1 1,500.- 1,500.- นายชัยยัน วัชนาไทย 1,500.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

3 จัดท าป้ายโครงการยาเสพติด 700.- เฉพาะเจาะจง 1 700.- 700.- ร้านดิจิตอล 700.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

4 จัดซื้อวัสดุโครงการยาเสพติด 750.- เฉพาะเจาะจง 1 750.- 750.- ร้านนิวสากล 750.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

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

ราคารายอื่น 

                       

                      

                    (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

                                                                           



                                                                              

                                                                           แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  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 จัดหาอาหารโครงการโรค

ไข้เลือดออก 

2,500.- เฉพาะเจาะจง 1 2,500.- 2,500.- นางดวงฤทัย หมายกุ่มกลาง 2,500.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

7 จัดท าป้ายโครงการโรค

ไข้เลือดออก  

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

ราคารายอื่น 

8 ซ่อมเคร่ืองปริ้นกองช่าง 416 60 

0073 

1,700.- เฉพาะเจาะจง 1 1,700.- 1,700.- ร้านเอิร์ธ คอม 1,700.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

9 ซ่อมเคร่ืองปริ้นสป. 416 52 0028 1,700.- เฉพาะเจาะจง 1 1,700.- 1,700.- ร้านเอิร์ธ คอม 1,700.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

10 จัดซื้อทรายอะเบท 56,000.- เฉพาะเจาะจง 1 56,000.- 56,000.- ร้านปรีชาซัพพลาย 56,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

 

                    (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                    (ลงชื่อ)                                         ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

 



                                                                          แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  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 จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 240.- เฉพาะเจาะจง 1 240.- 240.- ร้านดิจิตอล 240.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

12 จ้างเหมาพ่นยุง 14,000.- เฉพาะเจาะจง 1 14,000.- 14,000.- นายพาชิน คิดการ 14,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

13 จัดซื้อน้ ามันพ่นยุง 27,500.- เฉพาะเจาะจง 1 27,500.- 27,500.- บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 27,500.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

14 โครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว 

ม.9 

100,000.- เฉพาะเจาะจง 1 100,000.- 98,000.- นายเทิดศักดิ์  บุญดี 98,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

15 จัดท าป้ายโครงการ ศพด . ปลอด

โรค 

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

ราคารายอื่น 

                       

                      

                    (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

                                               

                                                                            



                                                                              

                                                                          แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  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 จ้างเหมาจัดท าอาหารสภา

โครงการ ศพด. ปลอดโรค 

14,875.- เฉพาะเจาะจง 1 14,875.- 14,875.- นายสมนึก มาตรค ามี 14,875.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

17 จัดซื้อวัสดุโครงการ ศพด . ปลอด

โรค 

11,025.- เฉพาะเจาะจง 1 11,025.- 11,025.- ร้านตอง 444 11,025.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

18 จัดท าป้ายโครงการอบรมอาชีพ

เพื่อสร้างรายได้ลดรายจ่ายใน

ครัวเรือน 

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

ราคารายอื่น 

19 จัดหาอาหารโครงการอบรมอาชีพ

เพื่อสร้างรายได้ลดรายจ่ายใน

ครัวเรือน 

10,000.- เฉพาะเจาะจง 1 10,000.- 10,000.- นางอโนมา จีนร้าย 10,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                      

                    (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

                                               



                                                                             

                                                                            แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  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  

20 จัดซื้อวัสดุโครงการอบรมอาชีพ

เพื่อสร้างรายได้ลดรายจ่ายใน

ครัวเรือน 

6,800.- เฉพาะเจาะจง 1 6,800.- 6,800.- น.ส.วัลภา คาโสจันทร์ 6,800.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

21 จัดซื้อน้ ามันพ่นยุงเพิ่มเติม 4,500.- เฉพาะเจาะจง 1 4,500.- 4,500.- บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 4,500.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

22 จ้างเหมาพ่นยุง 3,600.- เฉพาะเจาะจง 1 3,600.- 3,600.- นายพาชิน คิดการ 3,600.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

23 จัดท าป้าย 1,000.- เฉพาะเจาะจง 1 1,000.- 1,000.- ร้านดิจิตอล 1,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

24 จัดซื้อน้ ามันประจ าเดือน มิถุนายน 

2561 

4,450.- เฉพาะเจาะจง 1 4,450.- 4,450.- บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 4,450.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                      

                    (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 



 

 

 

 


