
 

แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าเดือนตุลาคม  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 14 454,469.- 453,969.- 500.-  
2 สอบราคา - - - -  
3 ประกวดราคา - - - -  
4 อ่ืนๆ ระบุ - - - -  
 รวม 14 454,469.- 453,969.- 500.-  

 

                            

                           

                           

                        (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                           (ลงชื่อ)                                         ผู้รายงาน 

                                          (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                  (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                      ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                 ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

 

 

 

 



                                                                          

                                                                         แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม  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 จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย 90,000.- เฉพาะเจาะจง 1 90,000.- 90,000.- นายวีรยุทธ สีหาบุตโต 90,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

2 จัดซื้อน้ าดื่ม 2,880.- เฉพาะเจาะจง 1 2,880.- 2,880.- นางดวงฤทัย หมายกุ่มกลาง 2,880.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

3 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 42,000.- เฉพาะเจาะจง 1 42,000.- 42,000.- ร้านชัยภูมิก๊อปปี้ 42,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

4 จ้างเหมาบริการบุคคลส ารวจ

ข้อมูลที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง 

54,000.- เฉพาะเจาะจง 1 54,000.- 54,000.- นายฐปณัฐ  วิรัช 54,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

5 จ้างเหมาบริการบุคคลงานส ารวจ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

108,000.- เฉพาะเจาะจง 1 108,000.- 108,000.- นายธนพล ลอยนอก 108,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                      

 

                     (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 



                                                                         

                                                                             แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม  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 จ้างเหมาผู้ช่วยช่าง 107,419.- เฉพาะเจาะจง 1 107,419.- 107,419.- นายสอาด เนตรแก้ว 107,419.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

7 ซ่อมแอร์ สป. 4,950.- เฉพาะเจาะจง 1 4,950.- 4,950.- ร้านบัวใหญ่แอร์ 4,950.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

8 จัดหาพวงมาลา ร.9 1,000.- เฉพาะเจาะจง 1 1,000.- 1,000.- ร้านครูตุ๊ก 1,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

9 จัดหาอาหารประชุมสภา 2,250.- เฉพาะเจาะจง 1 2,250.- 2,250.- นางดวงฤทัย หมายกุ่มกลาง 2,250.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

10 จัดหาพวงมาลา (วันปิยะมหาราช) 1,000.- เฉพาะเจาะจง 1 1,000.- 1,000.- ร้านครูตุ๊ก 1,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                      

                    (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

                                                                            

                                                                               



                                                                             

                                                                             แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม  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 จ้างเหมาติดต้ังโคมไฟฟ้าแบบโซ

ล่าเซลล์ 

25,000.- เฉพาะเจาะจง 1 24,500.- 24,500.- นายสถิต กุลศรี 24,500.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

12 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปริ้นเตอร์ กอง

ช่าง 416 60 0013 

850.- เฉพาะเจาะจง 1 850.- 850.- ร้านเอิร์ธ.คอม 850.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

13 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 9,840.- เฉพาะเจาะจง 1 9,840.- 9,840.- หจก.นิวสากลพลาซ่า 9,840.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

14 ซื้อน้ ามัน ประจ าเดือน ต.ค. 2562 5,280.- เฉพาะเจาะจง 1 5,280.- 5,280.- บ.ซัสโก้ 5,280.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                      

                    (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

                                                                            


