
 

แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าเดือนพฤษภาคม  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 17 881,007.24 877,007.24 4,000.-  
2 สอบราคา - - - -  
3 ประกวดราคา - - - -  
4 อ่ืนๆ ระบุ - - - -  
 รวม 17 881,007.24 877,007.24 4,000.-  

 

                            

                           

                           

                        (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                           (ลงชื่อ)                                         ผู้รายงาน 

                                          (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                  (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                      ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                 ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

 

 

 

 



                                                                          

                                                                         แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม  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 จ้างเหมาภารโรง 45,000.- เฉพาะเจาะจง 1 45,000.- 45,000.- นายพีรภัทร การเพียร 45,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

2 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 5,753.- เฉพาะเจาะจง 1 5,753.- 5,753.- หจก.เตียฮะฮวดสโตร์ 5,753.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

3 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,100.- เฉพาะเจาะจง 1 1,100.- 1,100.- หจก.นิวสากลพลาซ่า 1,100.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

4 ซื้อวัสดุส านักงาน 3,958.- เฉพาะเจาะจง 1 3,958.- 3,958.- หจก.นิวสากลพลาซ่า 3,958.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

5 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.11 

(สายดอนหัน-กุดจอก) 

300,000.- เฉพาะเจาะจง 1 299,000.- 299,000.- นายยนต์ คิดการ 299,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                      

                     (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

                                                                         



                                                                            

                                                                           แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม  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 โครงการซ่อมแซมท่อคสล.รับน้ า

เข้าสระหนองน้อย ม.1 

4,600.- เฉพาะเจาะจง 1 4,600.- 4,600.- นายเละ บุญมา 4,600.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอ่ืน 

7 ซื้อวัสดุส านักงาน กองช่าง 3,621.- เฉพาะเจาะจง 1 3,621.- 3,621.- หจก.นิวสากลพลาซ่า 3,621.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

8 จ้างเหมาอาหารประชุมสภา 2,250.- เฉพาะเจาะจง 1 2,250.- 2,250.- นางดวงฤทัย หมายกุ่มกลาง 2,250.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

9 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 86,082.56 เฉพาะเจาะจง 1 86,082.56 86,082.56 สหกรณ์โคนมปากช่อง 86,082.56 ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

10 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. 26,775.68 เฉพาะเจาะจง 1 26,775.68 26,775.68 สหกรณ์โคนมปากช่อง 26,775.68 ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                      

                     (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

                                                                            

                                                                               



                                                                           

                                                                           แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม  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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก(คสล.) ม.2  

(สายรอบบ้าน) 

300,000.- เฉพาะเจาะจง 1 297,000.- 297,000.- ร้านอ.รุ่งเรืองผล 297,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

12 จ้างเหมารื้อถอนแอร์ สป. 4 เคร่ือง 3,200.- เฉพาะเจาะจง 1 3,200.- 3,200.- ร้านเฮงฮะเครื่องเย็น

โทรทัศน์ 

3,200.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

13 จ้างเหมาซ่อมแซม

เคร่ืองปรับอากาศ 

7,300.- เฉพาะเจาะจง 1 7,300.- 7,300.- ร้านเฮงฮะเครื่องเย็น

โทรทัศน์ 

7,300.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

14 ซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ขพ.4264 

001 59 0002 

8,667.- เฉพาะเจาะจง 1 8,667.- 8,667.- บ.เบญจพลออโต้ 8,667.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

15 ซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กธ.5513 

001 48 0001 

20,500.- เฉพาะเจาะจง 1 20,500.- 20,500.- ร้านอู่สมาน บัวใหญ่ 20,500.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                  

 

                   (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 



 

                                                                            

                                                                        แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม  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 ซื้อเคร่ืองพ่นหมอกควัน 59,000.- เฉพาะเจาะจง 1 59,000.- 59,000.- ร้านเปรมสุข ซัพพลาย 59,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

17 ซื้อน ามันประจ าเดือน พ.ค. 2563 3,200.- เฉพาะเจาะจง 1 3,200.- 3,200.- บ.ซัสโก้ 3,200.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                  

                     

                      

                      (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

                                                                             

                                                                          

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


