
 

แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าเดือนมีนาคม  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 1,021,621.- 1,014,621.- 7,000.-  
2 สอบราคา - - - -  
3 ประกวดราคา - - - -  
4 อ่ืนๆ ระบุ - - - -  
 รวม 24 1,021,621.- 1,014,621.- 7,000.-  

 

                            

                           

                           

                        (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                           (ลงชื่อ)                                         ผู้รายงาน 

                                          (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                  (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                      ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                 ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

 

 

 

 



                                                                            

                                                                          แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม  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 โครงการก่อสร้างถนน คสล .บ้าน

หนองเซียงโข-่บ้านหนองปรือ 

297,000.- เฉพาะเจาะจง 1 297,000.- 295,000.- นายยนต์  คิดการ 295,000.

- 

ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

2 จ้างเหมาส ารวจข้อมูลสัตว์ 3,660.- เฉพาะเจาะจง 1 3,660.- 3,660.- นายช่ืน จิตรง 3,660.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

3 โครงการก่อสร้างถนนดิน กลาง

หมู่บ้าน บ้านเพ็ดน้อย ม.2 

60,000.- เฉพาะเจาะจง 1 60,000.- 59,000.- ร้านพลอยสุข การค้า 59,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

4 จัดท าป้ายควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 1,400.- เฉพาะเจาะจง 1 1,400.- 1,400.- ร้านดิจิตอล 1,400.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

5 จัดซื้อพวงมาลาวันท้องถิ่นไทย 1,000.- เฉพาะเจาะจง 1 1,000.- 1,000.- ร้านครูแอ๋ว ดอกไม้สด 1,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                      

                    (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

                                                                           



                                                                              

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

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  

 

ล าดับที ่ งานจัดซือ้จัดจ้าง 
งบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซ้ือ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

จ านวนราย ราคาสูงสุด ราคาต่ าสุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา/บาท  

6 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงแอร์ กองช่าง 

420 54 0014 

2,990.- เฉพาะเจาะจง 1 2,990.- 2,990.- ร้านบัวใหญ่แอร์ 2,990.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

7 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สป.  620.- เฉพาะเจาะจง 1 620.- 620.- ร้านเอิร์ธ.คอม 620.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

8 ซ่อมบ ารุงรถยนต์ กธ . 5513 001 

48 0001 

1,800.- เฉพาะเจาะจง 1 1,800.- 1,800.- ร้านอู่สมาน 1,800.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

9 ซ่อมเคร่ืองปริ้น กองช่าง 416 60 

0073 

800.- เฉพาะเจาะจง 1 800.- 800.- ร้านเอิร์ธ.คอม 800.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

10 โครงการก่อสร้างถนน ค สล.คุ้ม

หนองกระโดน ม.9 

297,000.- เฉพาะเจาะจง 1 297,000.- 295,000.- นายยนต์  คิดการ 295,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

 

                    (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                    (ลงชื่อ)                                         ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

 



                                                                          แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม  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 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สาย

บ้านนายน้อยอุปเพม.1บ้านงิ้วใหม่ 

199,000.- เฉพาะเจาะจง 1 200,000.- 197,000.- หจก.ทีเจทีวายเอ็นจิเนียริ่ง 197,000.

- 

ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

12 จัดท าป้ายคัดแยกขยะ 1,000.- เฉพาะเจาะจง 1 1,000.- 1,000.-          ร้านดิจิตอล 1,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

13 จัดซื้อวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัข

บ้า 

35,415.- เฉพาะเจาะจง 1 35,415.- 35,415.- ร้านบัวใหญ่ยาสัตว์ 35,415.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

14 จัดท าป้ายโครงการแข่งขันกีฬา

ต้านยาเสพติด 

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

ราคารายอื่น 

15 จ้างเหมาเช่าเต้นท์พร้อมเตรียม

สนามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยา

เสพติด 

21,000.- เฉพาะเจาะจง 1 21,000.- 21,000.-    นายพุทธศรี เรืองศรี 21,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                      

                    (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

                                               



                                                                             แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม  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 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 10,400.- เฉพาะเจาะจง 1 10,400.- 10,400.- นางสุทธี ดอมไธสง 10,400.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

17 จัดซื้อถ้วยรางวัล พร้อมอุปกรณ์

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ

ติด 

11,876.- เฉพาะเจาะจง 1 11,876.- 11,876.- ร้านครูนาจ สปอร์ต 11,876.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

18 จัดหาอาหารโครงการศึกษาดูงาน 5,000.- เฉพาะเจาะจง 1 5,000.- 5,000.- นางดวงฤทัย หมายกุ่มกลาง 5,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

19 จัดท าป้ายโครงการศึกษาดูงาน 1,000.- เฉพาะเจาะจง 1 1,000.- 1,000.- ร้านดิจิตอล 1,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

20 จ้างเหมารถโครงการศึกษาดูงาน 54,000.- เฉพาะเจาะจง 1 54,000.- 54,000.- ร้านกิมเฮ๊ียะรุ่งเรือง 54,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                      

                    (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

                                               



                                                                            แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม  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 จัดซื้อของที่ระลึก 2,000.- เฉพาะเจาะจง 1 2,000.- 2,000.- ร้านใหม่พาณิชย์ 2,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

22 จ้างเหมาจัดท าป้ายวันสงกรานต์ 4,020.- เฉพาะเจาะจง 1 4,020.- 4,020.- ร้านดิจิตอล 4,020.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

23 เช่าเต้นท์วันสงกรานต์ 3,500.- เฉพาะเจาะจง 1 3,500.- 3,500.- นายพุทธศรี เรืองศรี 3,500.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

24 จัดซื้อน้ ามัน ประจ าเดื อน มีนาคม 

2561 

6,640.- เฉพาะเจาะจง 1 6,640.- 6,640.- บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 6,640.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                      

                    (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

                                               

 


