
 

แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าเดือนกรกฎาคม  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 19 120,010.-                    120,010.- 0  
2 สอบราคา - - - -  
3 ประกวดราคา - - - -  
4 อ่ืนๆ ระบุ - - - -  
 รวม 19 120,010.-                    120,010.- 0  

 

                            

                           

                           

                        (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                           (ลงชื่อ)                                         ผู้รายงาน 

                                          (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                  (นางนนัท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                      ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                 ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

 

 

 

 



                                                                            

                                                                          แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม  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  

1 จัดซื้อวัคซีน 36,630.- เฉพาะเจาะจง 1 36,630.- 36,630.- ร้านบัวใหญ่ยาสัตว์ 36,630.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

2 จัดซื้อน้ ามันรอบ 3 ฉีดพ่นยุง 4,000.- เฉพาะเจาะจง 1 4,000.- 4,000.- บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 4,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

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

ราคารายอื่น 

4 จัดซื้อวัสดุส านักงาน(คลัง) 9,680.- เฉพาะเจาะจง 1 9,680.- 9,680.- ร้านนิวสากล 9,680.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

5 จัดท าตรายาง(คลัง) 1,450.- เฉพาะเจาะจง 1 1,450.- 1,450.- ร้านนิวสากล 1,450.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                      

                    (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

                                                                           



                                                                              

                                                                           แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม  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 จัดซื้อน้ ามันรอบ 4 ฉีดพ่นยุง 1,000.- เฉพาะเจาะจง 1 1,000.- 1,000.- บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 1,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

7 จ้างพ่นยุง 2,400.- เฉพาะเจาะจง 1 2,400.- 2,400.- นายพาชิณ คิดการ 2,400.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

8 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(คลัง) 11,500.- เฉพาะเจาะจง 1 11,500.- 11,500.- ร้านนิวสากล 11,500.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

9 จัดซื้อวัสดุส านักงาน(กอง

การศึกษา) 

4,025.- เฉพาะเจาะจง 1 4,025.- 4,025.- ร้านตอง 444 4,025.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

10 ซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สป . 416 

54 0029 

300.- เฉพาะเจาะจง 1 300.- 300.- ร้านเอิร์ธ คอม 300.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

 

                    (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                    (ลงชื่อ)                                         ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

 



                                                                          แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม  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 จัดซื้อพัดลมติดต้ังผนัง ศพด .ม.3 

บ้านโคกเพ็ด 

9,900.- เฉพาะเจาะจง 1 9,900.- 9,900.- ร้านเฮงฮะเครื่องเย็น 9,900.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

12 จัดท าป้ายงานประเพณีแห่เทียน

เข้าพรรษา 

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

ราคารายอื่น 

13 จัดซื้อวัสดุแห่เทียนเข้าพรรษา 4,000.- เฉพาะเจาะจง 1 4,000.- 4,000.- ร้านตอง 444 4,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

14 จัดหาอาหารงานประเพณีแห่เทียน

เข้าพรรษา 

7,000.- เฉพาะเจาะจง 1 7,000.- 7,000.- นางสุทธ ีดอมไธสง 7,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

15 ตกแต่งขบวนงานประเพณีแห่

เทียนเข้าพรรษา 

16,500.- เฉพาะเจาะจง 1 16,500.- 16,500.- นายสมหมาย แหมไธสง 16,500.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                      

                    (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

                                               

                                                                            



                                                                              

                                                                          แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม  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 จัดหาอาหารโครงการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 

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

ราคารายอื่น 

17 จัดท าป้ายโครงการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 

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

ราคารายอื่น 

18 จัดหาอาหารประชุมสภา 2,325.- เฉพาะเจาะจง 1 2,325.- 2,325.- นางดวงฤทัย หมายกุ่มกลาง 2,325.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

19 จัดซื้อน้ ามันประจ าเดือน

กรกฎาคม 2561 

4,400.- เฉพาะเจาะจง 1 4,400.- 4,400.- บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 4,400.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                      

                    (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

                                               

                                                                             

                                                                             



 

 

 


