
 

แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าเดือนเมษายน  พ.ศ. 2563 

(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 20 1,302,970.- 1,290,770.- 12,200.-  
2 สอบราคา - - - -  
3 ประกวดราคา - - - -  
4 อ่ืนๆ ระบุ - - - -  
 รวม 20 1,302,970.- 1,290,770.- 12,200.-  

 

                            

                           

                           

                        (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                           (ลงชื่อ)                                         ผู้รายงาน 

                                          (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                  (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                      ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                 ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

 

 

 

 



                                                                          

                                                                         แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน  พ.ศ. 2563                                                     (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 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่

จัดเก็บรายได้ 

54,000.- เฉพาะเจาะจง 1 54,000.- 54,000.- นายฐปณัฐ วิรัช 54,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

2 จัดท าป้ายโครงการสัตว์ปลอดโรค

คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

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

ราคารายอื่น 

3 ซื้อวัคซีนโครงการโรคพิษสุนัขบ้า 31,260.- เฉพาะเจาะจง 1 31,260.- 31,260.- ร้านบัวใหญ่ยาสัตว์ 31,260.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

4 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  

ม.12 ถนนกุดจอก 4 

200,000.- เฉพาะเจาะจง 1 199,000.- 199,000.- นายสมศักดิ์  แดงไธสง 199,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

5 ซ่อมคอมพิวเตอร์ กองช่าง  

416 58 0058 

350.- เฉพาะเจาะจง 1 350.- 350.- ร้านเอิร์ธ. คอม 350.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                      

                     (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

                                                                         



                                                                            

                                                                           แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  พ.ศ. 2563                                                     (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 จัดท าป้ายโครงการป้องกันโรค 

โควิด 

660.- เฉพาะเจาะจง 1 660.- 660.- ร้านดิจิตอล 660.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

7 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึก HP 35A 4,000.- เฉพาะเจาะจง 1 4,000.- 4,000.- หจก.นิวสากลพลาซ่า 4,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

8 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก 

ม.10 ซอยทางขึ้นโคกบุลาว 

135,000.- เฉพาะเจาะจง 1 134,000.- 134,000.- นายสมศักดิ์ แดงไธสง 134,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

9 จ้างเหมาซ่อมแซม

เคร่ืองปรับอากาศ กองช่าง 

6,600.- เฉพาะเจาะจง 1 6,600.- 6,600.- ร้านบัวใหญ่แอร์ 6,600.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก(คสล.) ม.4 (สายบ้าน

โสก-โคกเพ็ด) 

400,000.- เฉพาะเจาะจง 1 398,000.- 398,000.-       ร้านพีเอส วัสดุ 398,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                      

                     (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

                                                                            



                                                                               

                                                                          แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  พ.ศ. 2563                                                     (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 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปริ้นเตอร์ 

กองช่าง 

850.- เฉพาะเจาะจง 1 850.- 850.- ร้านเอิร์ธ คอม 850.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

12 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

กองช่าง 

49,500.- เฉพาะเจาะจง 1 49,500.- 49,500.- นายสถาพร จัตุรัส 49,500.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

13 จ้างเหมาติดสติ๊กเกอร์ติดถังขยะ 350.- เฉพาะเจาะจง 1 350.- 350.- ร้านดิจิตอล 350.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

14 ซ่อมแซมอาคารเรียนรู้ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก บ้านหนองเซียงโข่ 

8,300.- เฉพาะเจาะจง 1 8,300.- 8,300.- นายเละ บุญมา 8,300.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

15 ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ กองช่าง 

416 50 0013 

350.- เฉพาะเจาะจง 1 350.- 350.- ร้านเอิร์ธ คอม 350.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                  

 

                   (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

 



                                                                            

                                                                        แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  พ.ศ. 2563                                                     (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  

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก(คสล.) ม.13-ม.8 

300,000.- เฉพาะเจาะจง 1 297,000.- 297,000.- ร้านว.เจริญทรัพย์ 297,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

17 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก 

สายบ้านหนองเซียงโข่-หนองปรือ 

26,000.- เฉพาะเจาะจง 1 26,000.- 26,000.- นายเละ  บุญมา 26,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

18 ซื้อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 30,700.- เฉพาะเจาะจง 1 25,500.- 25,500.- หจก.นครราชสีมาเพชร

ประทีป 

25,500.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

19 ซื้อกรวยจราจรและไฟไซเรนทรง

กลม 

49,700.- เฉพาะเจาะจง 1 49,700.- 49,700.- บ.อาร์พีซีทูลมาร์ท 49,700.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

20 ซื้อน ามันประจ าเดือน เม.ย. 2563 4,650.- เฉพาะเจาะจง 1 4,650.- 4,650.- บ.ซัสโก้ 4,650.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                  

                     

                     (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 



                                                                             

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


