
 

แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าเดือนพฤษภาคม  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 18 1,049,548.- 1,042,548.- 7,000.-  
2 สอบราคา - - - -  
3 ประกวดราคา - - - -  
4 อ่ืนๆ ระบุ - - - -  
 รวม 18 1,049,548.- 1,042,548.- 7,000.-  

 

                            

                           

                           

                        (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                           (ลงชื่อ)                                         ผู้รายงาน 

                                          (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                  (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                      ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                 ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

 

 

 

 



                                                                            

                                                                          แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม  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 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กอง

สวัสดิการสังคม 

650.- เฉพาะเจาะจง 1 650.- 650.- ร้านนิวสากล 650.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

2 ซื้อวสัดสุ านักงานกองสวัสดิการ

สังคม 

4,693.- เฉพาะเจาะจง 1 4,693.- 4,693.- ร้านนิวสากล 4,693.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

3 ซ่อมเคร่ืองขยายเสียง(462 46 

0001) 

13,100.- เฉพาะเจาะจง 1 13,100.- 13,100.- ร้านสถาพร อุปกรณ์ 13,100.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

4 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก 

คุ้มโนนไพรวัลย์ ม.5-บ้านโคกเพ็ด 

400,000.- เฉพาะเจาะจง 1 400,000.- 398,000.- หจก.โชคอุดมก่อสร้าง 398,000.

- 

ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน

นางส ารวย-บ้านดอนหัน ม.11 

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

- 

ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                      

                    (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

                                                                           



                                                                              

                                                                           แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2561                                                   (แบบ สขร.1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  

 

ล าดับที ่ งานจัดซือ้จัดจ้าง 
งบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซ้ือ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

จ านวนราย ราคาสูงสุด ราคาต่ าสุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา/บาท  

6 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงานเคร่ือง

ปริ้น(กองสวัสดิการสังคม) 

4,300.- เฉพาะเจาะจง 1 4,300.- 4,300.- ร้านชัยภูมิก๊อปปี้ 4,300.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

7 จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์  1,540.- เฉพาะเจาะจง 1 1,540.- 1,540.- ร้านดิจิตอล 1,540.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

8 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก 

บ้านหนองเซียงโข่ ม .5-บ้านโนน

แดง ม.14 

300,000.- เฉพาะเจาะจง 1 300,000.- 298,000.- หจก.โชคอุดมก่อสร้าง 298,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

9 จัดซื้อวัสดุส านักงานกองช่าง 7,408.- เฉพาะเจาะจง 1 7,408.- 7,408.- ร้านนิวสากล 7,408.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

10 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ทิศ

เหนือหมู่บ้าน ม.7 

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

ราคารายอื่น 

 

                    (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                    (ลงชื่อ)                                         ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 



 

                                                                          แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม  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 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง 1,100.- เฉพาะเจาะจง 1 1,100.- 1,100.- ร้านชัยภูมิก๊อปปี้ 1,100.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

12 จัดซื้อวัสดุส านักงาน สป. 4,222.- เฉพาะเจาะจง 1 4,222.- 4,222.- ร้านนิวสากล 4,222.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

13 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า สป. 900.- เฉพาะเจาะจง 1 900.- 900.- ร้านนิวสากล 900.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

14 จัดซื้อวัสดุอ่ืนๆ 960.- เฉพาะเจาะจง 1 960.- 960.- ร้านนิวสากล 960.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

15 จ้างเหมาซ่อมล้างแอร์ สป . 420 46 

0003 

1,650.- เฉพาะเจาะจง 1 1,650.- 1,650.-      ร้านบัวใหญ่แอร์ 1,650.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                      

                    (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

                                               



                                                                           แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม  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 จ้างเหมาจัดท าตรายาง สป.  700.- เฉพาะเจาะจง 1 700.- 700.- ร้านนิวสากล 700.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

17 จ้างเหมาจัดท าอาหารสภา 2,325.- เฉพาะเจาะจง 1 2,325.- 2,325.- นางดวงฤทัย หมายกุ่มกลาง 2,325.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

18 จัดซื้อน้ ามัน ประจ าเดือน 

พฤษภาคม 2561 

6,000.- เฉพาะเจาะจง 1 6,000.- 6,000.- บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 6,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                      

                    (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

                                               

                                                                             

 

 

 

 



 


