
 

แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าเดือนกันยายน  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 15 105,665.- 104,565.- 1,100.-  
2 สอบราคา - - - -  
3 ประกวดราคา - - - -  
4 อ่ืนๆ ระบุ - - - -  
 รวม 15 105,665.- 104,565.- 1,100.-  

 

                            

                           

                           

                        (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                           (ลงชื่อ)                                         ผู้รายงาน 

                                          (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                  (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                      ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                 ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

 

 

 

 



                                                                          

                                                                         แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน  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 จัดซื้อวัสดุการเกษตรและพรรณ

ไม้ 

4,630.- เฉพาะเจาะจง 1 4,630.- 4,630.- น.ส.รุ่งนภา บุตรศิริ 4,630.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

2 จัดท าป้ายโครงการจิตอาสา

พระราชทาน 904 วปร. 

360.- เฉพาะเจาะจง 1 360.- 360.- ร้านดิจิตอล 360.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

3 ซื้อวัสดุส านักงาน 1,515.- เฉพาะเจาะจง 1 1,515.- 1,515.- หจก.นิวสากลพลาซ่า 1,515.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

4 ซื้อน้ ามันพ่นหมอกควัน 1,700.- เฉพาะเจาะจง 1 1,700.- 1,700.-             บ.ซัสโก้ 1,700.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

5 ซื้อน้ ามันสูบน้ า ม.1 6,000.- เฉพาะเจาะจง 1 6,000.- 6,000.-             บ.ซัสโก้ 6,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                      

 

                     (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 



                                                                         

                                                                             แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน  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 ต่อสัญญาเว็บไซด์โดเมนเนม 7,000.- เฉพาะเจาะจง 1 7,000.- 7,000.- บ.ไทม์สมีเดียเว็บดีไซด์ 7,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

7 จ้างเหมาท าป้ายโครงการอบรม

วินัย 

470.- เฉพาะเจาะจง 1 470.- 470.- ร้านดิจิตอล 470.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

8 ค่าอาหารโครงการอบรมวินัย 5,800.- เฉพาะเจาะจง 1 5,800.- 5,800.- นางดวงฤทัย หมายกุ่มกลาง 5,800.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

9 ค่าวัสดุโครงการอบรมวินัย 870.- เฉพาะเจาะจง 1 870.- 870.- ร้านนิวสากลพลาซ่า 870.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

10 ซื้อวัสดุส านักงาน คลัง 7,040.- เฉพาะเจาะจง 1 7,040.- 7,040.- ร้านนิวสากลพลาซ่า 7,040.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                      

                    (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

                                                                            

                                                                               



                                                                            แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน  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  

11 ซ่อมเคร่ืองปริ้น สป. 416 52 0028 1,400.- เฉพาะเจาะจง 1 1,400.- 1,400.-   ร้านเจพีคอมพิวเตอร์ 1,400.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

12 ซ่อมคอมพิวเตอร์ กองช่าง 500.- เฉพาะเจาะจง 1 500.- 500.- ร้านเอิร์ธ.คอม 500.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

13 โครงการต่อเติมอาคารเพื่อเป็นที่

เก็บขยะอันตราย 

40,000.- เฉพาะเจาะจง 1 39,500.- 39,500.- นายสมศักดิ์  แดงไธสง 39,500.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

14 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนช ารุด

เสียหายจากเหตุพายุโพดุล 

25,600.- เฉพาะเจาะจง 1 25,000.- 25,000.- นายสมศักดิ์  แดงไธสง 25,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

15 ซื้อน้ ามัน ประจ าเดือน ก.ย. 2562 2,780.- เฉพาะเจาะจง 1 2,780.- 2,780.- บ.ซัสโก้ 2,780.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                      

                    (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

                                                                            


