
 

แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าเดือนสิงหาคม  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 22 917,491.-                    909,491.- 8,000.-  
2 สอบราคา - - - -  
3 ประกวดราคา - - - -  
4 อ่ืนๆ ระบุ - - - -  
 รวม 22 917,491.-                    909,491.- 8,000.-  

 

                            

                           

                           

                        (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                           (ลงชื่อ)                                         ผู้รายงาน 

                                          (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                  (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                      ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                 ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

 

 

 

 



                                                                            

                                                                          แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม  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 ซ่อมเคร่ืองปริ้น 416 60 0073 800.- เฉพาะเจาะจง 1 800.- 800.- ร้านเอิร์ธ คอม 800.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

3 ซ่อมรถยนต์ ขพ. 4264 4,031.- เฉพาะเจาะจง 1 4,031.- 4,031.- บริษัท เบญจพล 4,031.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล . ซอย

บ้านนายประทีป ช่างสาร ม.9 

100,000.- เฉพาะเจาะจง 1 99,000.- 99,000.- นายยนต์ คิดการ 99,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

5 โครงการก่อสร้างถนน ค สล. สาย

บ้านนางล าพุน ม.13 

200,000.- เฉพาะเจาะจง 1 198,000.- 198,000.- ร้านดอกจานเจริญโอเน็ต 198,000.

- 

ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                      

                    (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

                                                                           



                                                                              

                                                                           แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม  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 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะกองคลัง 16,000.- เฉพาะเจาะจง 1 16,000.- 16,000.- ร้านชัยภูมิก๊อปปี้ 16,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

7 ต่อสัญญาเว็ปไซน์ 7,000.- เฉพาะเจาะจง 1 7,000.- 7,000.- บริษัทไทล์มีเดีย 7,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

8 ซื้อน้ ามันพ่นยุง 3,000.- เฉพาะเจาะจง 1 3,000.- 3,000.- บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 3,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

9 จ้างพ่นยุง 1,200.- เฉพาะเจาะจง 1 1,200.- 1,200.-       นายพาชิณ คิดการ 1,200.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

10 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 

ซอยบ้านนายสนธยา ม.12 

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

ราคารายอื่น 

 

                    (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                    (ลงชื่อ)                                         ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

 



                                                                          แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม  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 ผู้ได้รับการคดัเลือก ราคา/บาท  

11 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก 

ซอยตรงข้ามบัวใหญ่แก๊ส-ศาลปู่

ตาบ้านกุดจอก 

200,000.- เฉพาะเจาะจง 1 198,000.- 198,000.- หจก.โชคอดุมก่อสร้าง 198,000.

- 

ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

12 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 

สายตะวันออกวัดบ้านดอนหัน 

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

ราคารายอื่น 

13 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ทิศ

เหนือหมู่บ้าน ม.3 

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

ราคารายอื่น 

14 จัดซื้อวัสดุส านักงาน กองช่าง 3,736.-.- เฉพาะเจาะจง 1 3,736.-.- 3,736.-.- ร้านนิวสากล 3,736.-.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

15 จัดซื้อวัสดุส านักงาน สป. 11,299.- เฉพาะเจาะจง 1 11,299.- 11,299.- ร้านนิวสากล 11,299.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                      

                    (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

                                               



                                                                           แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม  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 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด . 

4 ศูนย์. 

20,000.- เฉพาะเจาะจง 1 20,000.- 20,000.- ร้านนิวสากล 20,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

17 จัดท าป้ายโครงการวัด 500.- เฉพาะเจาะจง 1 500.- 500.- ร้านดิจิตอล 500.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

18 จัดท าป้ายโครงการอบรม

จริยธรรม 

1,200.- เฉพาะเจาะจง 1 1,200.- 1,200.- ร้านดิจิตอล 1,200.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

19 จัดสถานที่โครงการอบรม

จริยธรรม 

8,000.- เฉพาะเจาะจง 1 8,000.- 8,000.- นายขันติ ทองภูธร 8,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

20 จัดหาอาหารโครงการอบรม

จริยธรรม 

24,000.- เฉพาะเจาะจง 1 24,000.- 24,000.- นางสุทธี ดอมไธสง 24,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

21 จัดซื้อวัสดุเอกสารโครงการอบรม

จริยธรรม 

7,800.- เฉพาะเจาะจง 1 7,800.- 7,800.- ร้านตอง 444 7,800.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

22 จัดซื้อน้ ามันประจ าเดือนสิงหาคม 

2561 

6,600.- เฉพาะเจาะจง 1 6,600.- 6,600.- บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 6,600.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                    (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 



 

                                               

                                                                             

                                                                             

 

 

 


