
 

แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าเดือนมิถุนายน  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  649,939.20 648,439.20 1,500.-  
2 สอบราคา - - - -  
3 ประกวดราคา - - - -  
4 อ่ืนๆ ระบุ - - - -  
 รวม  649,939.20 648,439.20 1,500.-  

 

                            

                           

                           

                        (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                           (ลงชื่อ)                                         ผู้รายงาน 

                                          (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                  (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                      ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                 ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

 

 

 

 



                                                                          

                                                                         แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  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 จ้างเหมาบริการบุคคลในงาน

ส ารวจรวบรวม และเก็บข้อมูล 

30,000.- เฉพาะเจาะจง 1 30,000.- 30,000.- นายธนพล ลอยนอก 30,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

2 ซื้อน้ ามันพ่นยุง 2,600.- เฉพาะเจาะจง 1 2,600.- 2,600.- บ.ซัสโก้ 2,600.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

3 ซื้อวัสดุส านักงานคลัง 1,490.- เฉพาะเจาะจง 1 1,490.- 1,490.- ร้านนิวสากล 1,490.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

4 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ คลัง 9,200.- เฉพาะเจาะจง 1 9,200.- 9,200.-         ร้านนิวสากล 9,200.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

5 ถ่ายเอกสารนายด ารงค์  ประจิตร์ 3,600.- เฉพาะเจาะจง 1 3,600.- 3,600.- ศูนย์ถ่ายเอกสารเทคโน 3,600.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                      

 

                     (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 



                                                                         

                                                                             แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  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 จ้างเหมาอาหารประชุมสภา 2,250.- เฉพาะเจาะจง 1 2,250.- 2,250.- นางดวงฤทัย หมายกุ่มกลาง 2,250.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

7 ซ่อมเคร่ืองปริ้น กองช่าง  

416 60 0073 

800.- เฉพาะเจาะจง 1 800.- 800.- ร้านเอิร์ธ.คอม 800.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

8 ซื้อวัสดุส านักงานกองคลัง 575.- เฉพาะเจาะจง 1 575.- 575.- ร้านนิวสากล 575.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอ่ืน 

9 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง 500.- เฉพาะเจาะจง 1 500.- 500.- ร้านนิวสากล 500.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

10 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.14-

ม.8 

300,000.- เฉพาะเจาะจง 1 298,500.- 298,500.- ร้านพี.เอส วัสดุ 298,500 ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

11 จ้างเหมาท าป้าย โครงการป้องกัน

ยาเสพติด 

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

ราคารายอื่น 

                       

                     (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

                                                                            



                                                                               

                                                                            แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2562                                                     (แบบ สขร.1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

ล าดับที ่ งานจดัซื้อจัดจ้าง 
งบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซ้ือ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป 

จ านวนราย ราคาสูงสุด ราคาต่ าสุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา/บาท  

12 ค่าอาหารโครงการป้องกันยาเสพ

ติด 

15,000.- เฉพาะเจาะจง 1 15,000.- 15,000.- นางดวงฤทัย หมายกุ่มกลาง 15,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

13 ซ่อมแอร์กองช่าง 420 54 0014 1,330.- เฉพาะเจาะจง 1 1,330.- 1,330.- ร้านบัวใหญ่แอร์ 1,330.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

14 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สป. 3,000.- เฉพาะเจาะจง 1 3,000.- 3,000.- ร้านนิวสากล 3,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

15 ลงโปรแกรมคอม สป. 500.- เฉพาะเจาะจง 1 500.- 500.- ร้านไอ.ที 500.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

16 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน 

จ านวน 4 แห่ง 

199,651.52 เฉพาะเจาะจง 1 199,651.52 199,651.52 สหกรณ์โคนมปากช่อง 

จ ากัด 

199,651.52 ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                      

                    (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 



                                                                            

                                                                          แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  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  

17 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก จ านวน 4 แห่ง 

67,953.68 เฉพาะเจาะจง 1 67,953.68 67,953.68 สหกรณ์โคนมปากช่อง 

จ ากัด 

67,953.68 ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

18 ซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน 

ศษ. พร้อมเก้าอี้ 

5,000.- เฉพาะเจาะจง 1 5,000.- 5,000.- ร้านอ้วนเฟอร์นิเจอร์ 5,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

19 ซื้อวัสดุส านักงาน กองช่าง 1,239.- เฉพาะเจาะจง 1 1,239.- 1,239.- ร้านนิวสากล 1,239.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

20 จัดซื้อน้ ามัน ประจ าเดือน มิ.ย. 62 4,550.- เฉพาะเจาะจง 1 4,550.- 4,550.- บ.ซัสโก้ 4,550.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                      

                    (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

                                                                            

 


