
 

แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าเดือนพฤษภาคม  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 17 1,128,988.32 1,125,988.32 3,000.-  
2 สอบราคา - - - -  
3 ประกวดราคา - - - -  
4 อ่ืนๆ ระบุ - - - -  
 รวม 17 1,128,988.32 1,125,988.32 3,000.-  

 

                            

                           

                           

                        (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                           (ลงชื่อ)                                         ผู้รายงาน 

                                          (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                  (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                      ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                 ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

 

 

 

 



                                                                          

                                                                         แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม  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 จัดซื้อวัสดุส านักงาน สป. 6,375.- เฉพาะเจาะจง 1 6,375.- 6,375.- ร้านนิวสากล 6,375.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล . ม.13 

(ซอยบ้านนางแฉล้ม) 

357,000.- เฉพาะเจาะจง 1 356,000.- 356,000.- ร้านพี.เอส วัสดุ 356,000 ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

3 โครงการขุดลอกหนองถั่วแปบ  

ม.11 

400,000.- เฉพาะเจาะจง 1 399,000.- 399,000.-    นายเทิดศักดิ์  บุญดี 399,000 ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

4 ซื้อวัสดุส านักงาน สป. 850.- เฉพาะเจาะจง 1 850.- 850.- ร้านนิวสากล 850.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

5 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศษ. 2,250.- เฉพาะเจาะจง 1 2,250.- 2,250.-         ร้านนิวสากล 2,250.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

6 จัดท าป้าย 350.- เฉพาะเจาะจง 1 350.- 350.- ร้านดิจิตอล 350.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                     (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 



                                                                         

                                                                           แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม  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  

7 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่

จัดเก็บภาษี 

35,302.- เฉพาะเจาะจง 1 35,302.- 35,302.- นายฐปณัฐ วิรัช 35,302.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

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

ราคารายอื่น 

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  

ม.12-บ้านดอนฆ่าเสือ ต.บัวใหญ่ 

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

ราคารายอื่น 

10 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง 2,000.- เฉพาะเจาะจง 1 2,000.- 2,000.- ร้านนิวสากล 2,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

11 ซ่อมคอมพิวเตอร์ กองคลัง 500.- เฉพาะเจาะจง 1 500.- 500.- ร้านไอ.ที.เซ็นเตอร์ 500.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

12 ซ่อมเคร่ืองปริ้นเตอร์ กองคลัง 3,790.- เฉพาะเจาะจง 1 3,790.- 3,790.- ร้านไอ.ที.เซ็นเตอร์ 3,790.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                     (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

                                                                            



                                                                               

                                                                           แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม  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  

13 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน 

จ านวน 4 แห่ง 

82,829.44 เฉพาะเจาะจง 1 82,829.44 82,829.44 สหกรณ์โคนมปากช่อง 

จ ากัด 

82,829.44 ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

14 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก จ านวน 4 แห่ง 

28,026.88 เฉพาะเจาะจง 1 28,026.88 28,026.88 สหกรณ์โคนมปากช่อง 

จ ากัด 

28,026.88 ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง  กองช่าง 1,565.- เฉพาะเจาะจง 1 1,565.- 1,565.- บริษัทดาวทองก่อสร้าง 1,565.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

16 ซื้อวัสดุไฟฟ้า   กองช่าง 1,920.- เฉพาะเจาะจง 1 1,920.- 1,920.- บริษัทดาวทองก่อสร้าง 1,920.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

17 จัดซื้อน้ ามัน ประจ าเดือน พ.ค. 62 3,980.- เฉพาะเจาะจง 1 3,980.- 3,980.- บ.ซัสโก้ 3,980.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                      

                    (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

                                                                            



 

 


