
 

แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าเดือนกรกฎาคม  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 35 665,662.- 664,662.- 1,000.-  
2 สอบราคา - - - -  
3 ประกวดราคา - - - -  
4 อ่ืนๆ ระบุ - - - -  
 รวม 35 665,662.- 664,662.- 1,000.-  

 

                            

                           

                           

                        (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                           (ลงชื่อ)                                         ผู้รายงาน 

                                          (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                  (นางนนัท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                      ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                 ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

 

 

 

 



                                                                          

                                                                         แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม  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 จัดท าป้ายโครงการอบรมคุณธรรม 

จริยธรรม 

1,200.- เฉพาะเจาะจง 1 1,200.- 1,200.- ร้านดิจิตอล 1,200.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

2 จัดหาอาหารโครงการอบรม

คุณธรรม จริยธรรม 

32,500.- เฉพาะเจาะจง 1 32,500.- 32,500.- นางสุทธี ดอมไธสง 32,500.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

3 จัดซื้อวัสดุโครงการอบรม

คุณธรรม จริยธรรม 

2,000.- เฉพาะเจาะจง 1 2,000.- 2,000.- ร้านนิวสากลพลาซ่า 2,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

4 ซื้อวัสดุส านักงาน สป. 22,580.- เฉพาะเจาะจง 1 22,580.- 22,580.-         ร้านนิวสากล 22,580.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

5 ซื้อวัสดุไฟฟ้า สป. 432.- เฉพาะเจาะจง 1 432.- 432.- ร้านนิวสากลพลาซ่า 432.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                      

 

                     (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 



                                                                         

                                                                             แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 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 ซื้อหมึกเคร่ืองปริ้น สป . วัสดุ

คอมพิวเตอร์ 

10,500.- เฉพาะเจาะจง 1 10,500.- 10,500.- ร้านนิวสากล 10,500.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 10,010.- เฉพาะเจาะจง 1 10,010.- 10,010.- ร้านดาวทองวัสดุ

ก่อสร้าง 

10,010.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

8 ซ่อมสร้างถนน คสล.ม.1-ม.4 410,000.- เฉพาะเจาะจง 1 409,000.- 409,000.- ร้านพี.เอส วัสดุ 409,000 ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

9 ซ่อมคอมพิวเตอร์ สป. 890.- เฉพาะเจาะจง 1 890.- 890.- ร้านไอที.เซ็นเตอร์  

บัวใหญ่ 

890.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

10 ซ่อมคอมพิวเตอร์กองช่าง 416 54 

0033,416 60 0062,416 60 0069 

1,200.- เฉพาะเจาะจง 1 1,200.- 1,200.- ร้านเอิร์ธ.คอม 1,200.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

11 ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรเอนกประสงค์ 

จ านวน 3 เคร่ือง 

2,100.- เฉพาะเจาะจง 1 2,100.- 2,100.- บ.ชัยภูมิก๊อปปี้แอนด์

เซอร์วิส 

2,100.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                     (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

                                                                            



                                                                               

                                                                            แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม  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  

12 จัดท าป้ายโครงการสืบสานแห่

เทียนเข้าพรรษา 

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

ราคารายอื่น 

13 จัดหาอาหารโครงการสืบสานแห่

เทียนเข้าพรรษา 

7,250.- เฉพาะเจาะจง 1 7,250.- 7,250.- นางสุทธี ดอมไธสง 7,250.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

14 จัดท าขบวนรถแห่โครงการสืบ

สานแห่เทียนเข้าพรรษา 

31,500.- เฉพาะเจาะจง 1 31,500.- 31,500.- นายขันติ 31,500.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

15 จัดซื้อสังฆทาน 6,000.- เฉพาะเจาะจง 1 6,000.- 6,000.- ร้านกิมเป้า 6,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

16 จัดท าป้ายโครงการคัดแยกขยะ 1,140.- เฉพาะเจาะจง 1 1,140.- 1,140.- ร้านดิจิตอล 1,140.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                      

                    (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 



                                                                            

                                                                       แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม  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 จัดหาอาหารโครงการคัดแยกขยะ 10,000.- เฉพาะเจาะจง 1 10,000.- 10,000.- นางสุทธี ดอมไธสง 10,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

18 จัดซื้อวัสดุโครงการคัดแยกขยะ 5,860.- เฉพาะเจาะจง 1 5,860.- 5,860.- ร้านนิวสากล 5,860.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

19 จ้างพ่นยุง ม.2 บ้านเพ็ดน้อย 900.- เฉพาะเจาะจง 1 900.- 900.- นายพาชิน คิดการ 900.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

20 ซื้อน้ ามันพ่นยุง ม.2 บ้านเพ็ดน้อย 3,600.- เฉพาะเจาะจง 1 3,600.- 3,600.- บ.ซัสโก้ 3,600.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

21 จ้างพ่นยุง ม.3 บ้านโคกเพ็ด 1,800.- เฉพาะเจาะจง 1 1,800.- 1,800.- นายพาชิน คิดการ 1,800.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

22 ซื้อน้ ามันพ่นยุง ม.7 4,500.- เฉพาะเจาะจง 1 4,500.- 4,500.- บ.ซัสโก้ 4,500.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                     (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 



                                                                            

                                                                       แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม  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  

23 จ้างพ่นยุง ม.8 บ้านดอนแปะ 900.- เฉพาะเจาะจง 1 900.- 900.- นายพาชิน คิดการ 900.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

24 ซื้อน้ ามันพ่นยุง ม.8 3,500.- เฉพาะเจาะจง 1 3,500.- 3,500.- บ.ซัสโก้ 3,500.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

25 จัดท าป้ายโครงการอบรมและ

รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก 

2,600.- เฉพาะเจาะจง 1 2,600.- 2,600.- ร้านดิจิตอล 2,600.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

26 จัดซื้อวัสดุอื่นๆ จ านวน 9 รายการ 2,150.- เฉพาะเจาะจง 1 2,150.- 2,150.- ร้านนิวสากลพลาซ่า 2,150.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

27 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

โครงการอบรมและรณรงค์

ป้องกันไข้เลือดออก 

3,750.- เฉพาะเจาะจง 1 3,750.- 3,750.- นางดวงฤทัย หมายกุ่มกลาง 3,750.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                      

                     (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 



                                                                      

                                                                        แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม  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  

28 ซ่อมคอมพิวเตอร์ 416 58 0058 400.- เฉพาะเจาะจง 1 400.- 400.- ร้านเอิร์ธ.คอม 400.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

29 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 700.- เฉพาะเจาะจง 1 700.- 700.- ร้านเอิร์ธ.คอม 700.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

30 ซื้อทรายอะเบทโครงการอบรม

ไข้เลือดออก 

37,500.- เฉพาะเจาะจง 1 37,500.- 37,500.- หจก.ซันเพาเวอร์ แอนด์

คอนสตรัคชั่น 

37,500.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

31 จ้างเหมาบริการพ่นหมอกควัน 14 

หมู่บ้านโครงการรณรงค์ควบคุม

ลูกน้ ายุงลาย ป้องกั นโรค

ไข้เลือดออก 

11,700.- เฉพาะเจาะจง 1 11,700.- 11,700.- นายพาชิน คิดการ 11,700.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                      

                     (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

 



                                                                        

                                                                       แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม  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  

32 ซื้อน้ ามันพ่นหมอกควัน 14 

หมู่บ้านโครงการรณรงค์ควบคุม

ลูกน้ ายุงลาย ป้องกันโรค

ไข้เลือดออก 

22,300.- เฉพาะเจาะจง 1 22,300.- 22,300.- บ.ซัสโก้ 22,300.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

33 จัดท าป้ายโครงการพัฒนาการ

เรียนรู้ของเด็กปฐมวัยด้วยสนาม

เด็กเล่นสร้างปัญญา 

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

ราคารายอื่น 

34 ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาการเรียนรู้

ของเด็กปฐมวัยด้วยสนามเด็กเล่น

สร้างปัญญา 

8,500.- เฉพาะเจาะจง 1 8,500.- 8,500.- ร้านพอเพียงการค้า วัสดุ

ก่อสร้าง 

8,500.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

35 ซื้อน้ ามัน ประจ าเดือน ก.ค. 2562 4,700.- เฉพาะเจาะจง 1 4,700.- 4,700.- บ.ซัสโก้ 4,700.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                     (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 



 


