
 

แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าเดือนกุมภาพันธ์  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 12 472,030.- 470,030.- 2,000.-  
2 สอบราคา - - - -  
3 ประกวดราคา - - - -  
4 อ่ืนๆ ระบุ - - - -  
 รวม 12 472,030.- 470,030.- 2,000.-  

 

                            

                           

                           

                        (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                           (ลงชื่อ)                                         ผู้รายงาน 

                                          (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                  (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                      ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                 ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

 

 

 

 



                                                                         แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์  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 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.3 

คุ้มน้อย 

200,000.- เฉพาะเจาะจง 1 198,000.- 198,000.- ร้านว.เจริญทรัพย์ 198,000 ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

2 จ้างเหมาจัดหาอาหารประชุมสภา 2,250.- เฉพาะเจาะจง 1 2,250.- 2,250.- นางดวงฤทัย หมายกุ่มกลาง 2,250.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

3 จ้างเหมาจัดท าป้ายปิดประกาศ

เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

64,000.- เฉพาะเจาะจง 1 64,000.- 64,000.- นายเทิดศักดิ์  บุญดี 64,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

4 เปลี่ยนยางรถยนต์ ทะเบียน ขพ .

4264 

16,800.- เฉพาะเจาะจง 1 16,800.- 16,800.- BY.แม็คแอนไซด์ 16,800.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

5 ตรวจสภาพยางรถยนต์ ขพ.4264 6,387.- เฉพาะเจาะจง 1 6,387.- 6,387.- บ.เบญจพลออโต้ 6,387.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

6 จัดหาอาหารว่างโครงการศึกษาดู

งาน 

10,500.- เฉพาะเจาะจง 1 10,500.- 10,500.- นางดวงฤทัย หมายกุ่มกลาง 10,500.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                     (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 



                                                                        แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์  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 จัดท าป้ายโครงการศึกษาดูงาน 700.- เฉพาะเจาะจง 1 700.- 700.- ร้านดิจิตอล 700.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

8 ค่ายานพาหนะโครงการศึกษาดู

งาน 

72,000.- เฉพาะเจาะจง 1 72,000.- 72,000.- บ.ชาญชัยฮอลิเดย์ทัวร์ 72,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

9 ซื้อของที่ระลึก 3,000.- เฉพาะเจาะจง 1 3,000.- 3,000.- ร้านศรีไช 3,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

10 ซื้ออุปกรณ์กีฬา กษ. 89,882.- เฉพาะเจาะจง 1 89,882.- 89,882.- ร้านส.เสรีสปอร์ต 89,882.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

11 ซื้อพวงมาลา 1,000.- เฉพาะเจาะจง 1 1,000.- 1,000.- ร้านคุณตุ๊ก 1,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

12 จัดซื้อน้ ามันประจ าเดือน ก.พ. 62 5,511.- เฉพาะเจาะจง 1 5,511.- 5,511.- บ.ซัลโก้ 5,511.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                      

                    (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 



                                                                           

                                                                          แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์  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 ซื้อพวงมาลา 1,000.- เฉพาะเจาะจง 1 1,000.- 1,000.- ร้านคุณตุ๊ก 1,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

12 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 

 


