
 

แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าเดือนเมษายน  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 18 671,592.- 669,592.- 2,000.-  
2 สอบราคา - - - -  
3 ประกวดราคา - - - -  
4 อ่ืนๆ ระบุ - - - -  
 รวม 18 671,592.- 669,592.- 2,000.-  

 

                            

                           

                           

                        (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                           (ลงชื่อ)                                         ผู้รายงาน 

                                          (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                  (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                      ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                 ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

 

 

 

 



                                                                          

                                                                         แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน  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 จ้างเหมาจัดท าป้าย วันสงกรานต์ 500.- เฉพาะเจาะจง 1 500.- 500.- ร้านดิจิตอล 500.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

2 จัดหาอาหารว่าง วันสงกรานต์ 22,500.- เฉพาะเจาะจง 1 22,500.- 22,500.- นางดวงฤทัย หมายกุ่มกลาง 22,500.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

3 จ้างเหมาเต้นท์+เวที 5,000.- เฉพาะเจาะจง 1 5,000.- 5,000.-    นายพุทธศรี เรืองศรี 5,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

4 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 

บ้านดอนแร้ง ม.9 (คุ้มสวนผัก) 

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

- 

ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

5 จ้างเหมาเต้นท์ลดอุบัติเหตุช่วงวัน

สงกรานต์ 

3,500.- เฉพาะเจาะจง 1 3,500.- 3,500.-    นายพุทธศรี เรืองศรี 3,500.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

6 จัดท าป้าย ลดอุบัติเหตุช่วงวัน

สงกรานต์ 

4,140.- เฉพาะเจาะจง 1 4,140.- 4,140.- ร้านดิจิตอล 4,140.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                     (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 



                                                                         

                                                                           แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  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 ซื้อครุภัณฑ์ปั้มน้ า กองช่าง 16,000.- เฉพาะเจาะจง 1 16,000.- 16,000.- บ.อาร์ซีพีมาร์เก็ตติ่ง 16,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

8 โครงการต่อเติมโครงหลังคอาคาร

เรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.1 

55,000.- เฉพาะเจาะจง 1 55,000.- 55,000.- ร้านพลอยสุขการค้า 55,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

9 โครงการท าร้ัวรอบอาคาร  

ศพด.ม.9 

280,000.- เฉพาะเจาะจง 1 279,000.- 279,000.- นายเทิดศักดิ์  บุญดี 279,000 ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

10 ซ่อมเคร่ืองพิมพ์ สป. 416 52 0028 500.- เฉพาะเจาะจง 1 500.- 500.- ร้านไอทีเซ็นเตอร์ 500.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

11 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สป.  1,990.- เฉพาะเจาะจง 1 1,990.- 1,990.- ร้านไอทีเซ็นเตอร์ 1,990.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

12 จัดท าป้าย 1,400.- เฉพาะเจาะจง 1 1,400.- 1,400.- ร้านดิจิตอล 1,400.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                     (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

                                                                            



                                                                               

                                                                           แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  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 ซื้อวัคซีน 32,790.- เฉพาะเจาะจง 1 32,790.- 32,790.- ร้านบัวใหญ่ยาสัตว์ 32,790.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

14 ซ่อมเคร่ืองปริ้นกองช่าง 416 60 

0073 

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

ราคารายอื่น 

15 จัดหาอาหารประชุมสภา 2,250.- เฉพาะเจาะจง 1 2,250.- 2,250.- นางดวงฤทัย หมายกุ่มกลาง 2,250.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

16 ซื้อวัสดุส านักงาน สป. 650.- เฉพาะเจาะจง 1 650.- 650.- ร้านนิวสากล 650.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

17 ซื้อวัสดุ ศพด.โคกเพ็ด 38,072.- เฉพาะเจาะจง 1 38,072.- 38,072.- ร้านพอเพียงการค้าวัสดุ

ก่อสร้าง 

38,072.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

18 จัดซื้อน้ ามัน ประจ าเดือน เม.ย.62 6,100.- เฉพาะเจาะจง 1 6,100.- 6,100.- บ.ซัสโก้ 6,100.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                     (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 



                                                                            

 

 


