
 

แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าเดือนมีนาคม  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 29 1,503,937.- 1,494,437.- 9,500.-  
2 สอบราคา - - - -  
3 ประกวดราคา - - - -  
4 อ่ืนๆ ระบุ - - - -  
 รวม 29 1,503,937.- 1,494,437.- 9,500.-  

 

                            

                           

                           

                        (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                           (ลงชื่อ)                                         ผู้รายงาน 

                                          (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                  (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                      ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                 ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

 

 

 

 



                                                                         แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม  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 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 13,405.- เฉพาะเจาะจง 1 13,405.- 13,405.- ร้านดาวทอง 13,405.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

2 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 6,358.- เฉพาะเจาะจง 1 6,358.- 6,358.- หจก.นิวสากล 6,358.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

3 ท าตรายาง 250.- เฉพาะเจาะจง 1 250.- 250.- หจก.นิวสากล 250.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

4 จัดซื้อเคร่ืองพ่นหมอกควัน 59,000.- เฉพาะเจาะจง 1 59,000.- 59,000.- ร้านเปรมสุข เคมีคอล 59,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

5 ซื้อกาต้มน้ าไฟฟ้า 14,000.- เฉพาะเจาะจง 1 14,000.- 14,000.- ร้านก้าวหน้าพาณิชย์ 14,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

6 ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ 10,000.- เฉพาะเจาะจง 1 10,000.- 10,000.-    บ.อาร์ซีพี มาร์เก็ตติ้ง 10,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                     (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

                                                                         



                                                                           แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม  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 จ้างเหมาท าตรายาง สป. 700.- เฉพาะเจาะจง 1 700.- 700.- ร้านดิจิตอล 700.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

8 ซื้อเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 9,500.- เฉพาะเจาะจง 1 9,500.- 9,500.- ร้านเปรมสุข เคมีคอล 9,500.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

9 ซื้อพวงมาลา วันท้องถิ่นไทย 500.- เฉพาะเจาะจง 1 500.- 500.- ร้านคุณตุ๊ก 500.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

10 จ้างพ่นยุง 1,800.- เฉพาะเจาะจง 1 1,800.- 1,800.- นายพาชิน คิดการ 1,800.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

11 ซื้อน้ ามันพ่นยุง 3,500.- เฉพาะเจาะจง 1 3,500.- 3,500.- บ.ซัสโก้ 3,500.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

12 ซื้อน้ ายาพ่นยุง 9,000.- เฉพาะเจาะจง 1 9,000.- 9,000.- ร้านเปรมสุขซัพพลาย 9,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                      

                    (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

                                                                            



                                                                              แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม  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 จัดท าป้ายโครงการกีฬาต้านยาเสพ

ติด 

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

ราคารายอื่น 

14 ค่าเช่าเต้นท์ เตรียมสถานที่

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด  

21,000.- เฉพาะเจาะจง 1 21,000.- 21,000.- นายพุทธศรี  เรืองศรี 21,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

15 จัดหาอาหาร น้ าดื่มโครงการกีฬา

ต้านยาเสพติด 

9,500.- เฉพาะเจาะจง 1 9,500.- 9,500.- นางดวงฤทัย หมายกุ่มกลาง 9,500.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

16 จัดซื้อถ้วยรางวัล อุปกรณ์กีฬา 18,456.- เฉพาะเจาะจง 1 18,456.- 18,456.- ร้านครูนาจ สปอร์ต 18,456.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

17 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ทิศ

เหนือ ม.7 

100,000.- เฉพาะเจาะจง 1 99,000.- 99,000.- นายเทิดศักดิ์  บุญดี 99,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

18 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ทิศ

เหนือ ม.2 

100,000.- เฉพาะเจาะจง 1 99,000.- 99,000.- นายเทิดศักดิ์  บุญดี 99,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                      

                     (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 



                                                                           แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม  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  

19 จัดซื้อวัสดุส านักงาน คลัง 7,894.- เฉพาะเจาะจง 1 7,894.- 7,894.- หจก.นิวสากล 7,894.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

20 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 

สายศาลปู่ตา-สามเมือง ม.5 

100,000.- เฉพาะเจาะจง 1 99,000.- 99,000.- นายเทิดศักดิ์  บุญดี 99,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

21 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก 

สายทางโคกป่าช้า-บ้านโสก 

100,000.- เฉพาะเจาะจง 1 99,000.- 99,000.- นายเทิดศักดิ์  บุญดี 99,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

22 ซื้อแบตเตอร่ี รถยนต์ ขพ. 4264 3,000.- เฉพาะเจาะจง 1 3,000.- 3,000.- ร้านสิทธิโชคออโต้ซาวด์ 3,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

23 จ้างเหมาข้อมูลสุนัข 3,279.- เฉพาะเจาะจง 1 3,279.- 3,279.- นายชื่น  จิตตรง 3,279.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

24 โครงการก่อสร้างถนน คสล . ม.6-

บ้านโนนพลวง 

300,000.- เฉพาะเจาะจง 1 297,500.- 297,500.- ร้านพี.เอส วัสดุ 297,500 ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                      

                     (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 



 

                                                                         แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม  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  

25 โครงการก่อสร้างถนน คสล . ม.2 

(ซอยรอบบ้าน) 

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

ราคารายอื่น 

26 โครงการขุดลอกสระวัดเก่า ม.3 200,000.- เฉพาะเจาะจง 1 199,000.- 199,000.- ร้านพลอยสุขการค้า 199,000 ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

27 โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้าน

ดอนแปะ ม.8 (ซ.บ้านนางจรุงศรี) 

200,000.- เฉพาะเจาะจง 1 199,000.- 199,000.- นายเทิดศักดิ์  บุญดี 199,000 ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

28 จัดซื้อน้ ามันประจ าเดือน มีนาคม 

2562 

5,090.- เฉพาะเจาะจง 1 5,090.- 5,090.- บ.ซัสโก้ 5,090.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

29 ซื้อน้ ามันสูบน้ า ม.1 7,005.- เฉพาะเจาะจง 1 7,005.- 7,005.- บ.ซัสโก้ 7,005.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                      

                     (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

 



 

 

 

 

 


