
 

แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าเดือนมกราคม  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 24 999,836.- 994,836.- 5,000.-  
2 สอบราคา - - - -  
3 ประกวดราคา - - - -  
4 อ่ืนๆ ระบุ - - - -  
 รวม 24 999,836.- 994,836.- 5,000.-  

 

                            

                           

                           

                        (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                           (ลงชื่อ)                                         ผู้รายงาน 

                                          (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                  (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                      ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                 ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

 

 

 

 



                                                                          

                                                                           แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม  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 าป้ายประชาสัมพันธ์ 1,400.- เฉพาะเจาะจง 1 1,400.- 1,400.- ร้านดิจิตอล 1,400.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

2 จัดท าป้ายโครงการออกหมู่บ้าน 760.- เฉพาะเจาะจง 1 760.- 760.- ร้านดิจิตอล 760.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

3 จัดซื้อวัสดุโครงการออกหมู่บ้าน 525.- เฉพาะเจาะจง 1 525.- 525.- หจก.นิวสากลพลาซา่ 525.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

4 จัดซื้ออาหารว่าง-เคร่ืองดื่ม

โครงการออกหมู่บ้าน 

8,775.- เฉพาะเจาะจง 1 8,775.- 8,775.- นางดวงฤทัย หมายกุ่มกลาง 8,775.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

5 จัดท าป้ายโครงการวันเด็ก 960.- เฉพาะเจาะจง 1 960.- 960.- ร้านดิจิตอล 960.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                      

                    (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

 



                                                                         แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม  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 จัดซื้อของในงานวันเด็ก 25,300.- เฉพาะเจาะจง 1 25,300.- 25,300.-    ร้านประทายส่งเสริม 25,300.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

7 โครงการก่อสร้างถนนดิน ม.7  

ทิศเหนือหมู่บ้าน 

100,000.- เฉพาะเจาะจง 1 99,000.- 99,000.- ร้านพลอยสุข การค้า 99,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก(คสล.) บ้านคูมะค่าไป

คุ้มหนองกระโดน 

295,000.- เฉพาะเจาะจง 1 294,000.- 294,000.- ร้านพี.เอส วัสดุ 294,000 ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

9 จัดท าป้ายออกเก็บภาษี 500.- เฉพาะเจาะจง 1 500.- 500.- ร้านดิจิตอล 500.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

10 โครงการก่อสร้างถนนดิน ม.6 200,000.- เฉพาะเจาะจง 1 198,000.- 198,000.- ร้านพลอยสุข การค้า 198,000 ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                      

                    (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

                                                                           



                                                                          แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม  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  

11 ซื้อเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ

ชนิด LED สีแบบ Network 

10,000.- เฉพาะเจาะจง 1 10,000.- 10,000.- หจก.เพชรนิธิพร ซัพพลาย 10,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

12 ถ่ายเอกสาร 1,386.- เฉพาะเจาะจง 1 1,386.- 1,386.- ร้านถ่ายเอกสารเทคโนฯ 1,386.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

13 จัดหาอาหารสภา 2,250.- เฉพาะเจาะจง 1 2,250.- 2,250.- นางดวงฤทัย หมายกุ่มกลาง 2,250.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

14 จัดหาอาหารโครงการอนุรักษ์พันธ์

พืช 

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

ราคารายอื่น 

15 จัดท าป้ายโครงการอนุรักษ์พันธ์

พืช 

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 าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม  พ.ศ. 2562                                                     (แบบ สขร.1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  

ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
งบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซ้ือ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

จ านวนราย ราคาสูงสุด ราคาต่ าสุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา/บาท  

16 จัดซื้อวัสดุโครงการอนุรักษ์พันธ์

พืช 

750.- เฉพาะเจาะจง 1 750.- 750.- ร้านนิวสากล 750.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล . ม.9 

ทิศเหนือหมู่บ้าน  

294,000.- เฉพาะเจาะจง 1 293,000.- 293,000.- ร้านพี.เอสวัสดุ 293,000 ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

18 จัดซื้อวัสดุส านักงาน สป. 7,350.- เฉพาะเจาะจง 1 7,350.- 7,350.- ร้านนิวสากล 7,350.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

19 จัดซื้อวสัดุการเกษตร สป. 6,610.- เฉพาะเจาะจง 1 6,610.- 6,610.- ร้านทรัพย์เพิ่มพูน 6,610.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

20 ซ่อมเคร่ืองปริ้น สป. 416 52 0028 990.- เฉพาะเจาะจง 1 990.- 990.- ร้านไอ.ทีเซ็นเตอร์ 990.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                      

                    (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

                                                                               

 



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

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  

ล าดับที ่ งานจัดซื้อจดัจ้าง 
งบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซ้ือ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

จ านวนราย ราคาสูงสุด ราคาต่ าสุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา/บาท  

21 ซ่อมเคร่ืองปริ้น สป. 416 60 0073 1,390.- เฉพาะเจาะจง 1 1,390.- 1,390.- ร้านไอ.ทีเซ็นเตอร์ 1,390.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

22 จัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล 12,000.- เฉพาะเจาะจง 1 12,000.- 12,000.- หจก.เพชรนิธิพร ซัพ

พลาย 
12,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

23 ซื้อตู้ล าโพงขยายเสียง 8,500.- เฉพาะเจาะจง 1 8,500.- 8,500.- หจก.เพชรนิธิพร ซัพ

พลาย 
8,500.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

24 จัดซื้อน้ ามันประจ าเดือน ม.ค. 62 5,690.- เฉพาะเจาะจง 1 5,690.- 5,690.- บ.ซัลโก้ 5,690.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                      

                    (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 


