
 

แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าเดือนมกราคม  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 18 475,016.- 474,016.- 1,000.-  
2 สอบราคา - - - -  
3 ประกวดราคา - - - -  
4 อ่ืนๆ ระบุ - - - -  
 รวม 18 475,016.- 474,016.- 1,000.-  

 

                            

                           

                           

                        (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                           (ลงชื่อ)                                         ผู้รายงาน 

                                          (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                  (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                      ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                 ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

 

 

 

 



                                                                          

                                                                         แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม  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 จ้างเหมาประเมินความพึงพอใจ 

ประจ าปี 2563 

20,000.- เฉพาะเจาะจง 1 20,000.- 20,000.- ม.วิทยาลัยราชภัฎ

นครราชสีมา 

20,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

2 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลโครงการท า

ความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลด

ใช้ ถุงพลาสติก 

3,460.- เฉพาะเจาะจง 1 3,460.- 3,460.- ร้านดิจิตอล 3,460.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

3 จ้างเหมาท าป้ายวันเด็ก ประจ าปี 

2563 

1,100.- เฉพาะเจาะจง 1 1,100.- 1,100.- ร้านดิจิตอล 1,100.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

4 จัดซื้อขนม น้ าดื่ม และวัสดุ

อุปกรณ์ในงานวันเด็ก  

25,990.- เฉพาะเจาะจง 1 25,990.- 25,990.- ร้านประทายส่งเสริม 25,990.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

5 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาของประชาชน 84,938.- เฉพาะเจาะจง 1 84,938.- 84,938.- หจก.ส.เสรีสปอร์ต 

เซ็นเตอร์ 

84,938.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                      

                     (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 



                                                                         

                                                                           แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม  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 ซ่อมคอมพิวเตอร์ 416 60 0063 350.- เฉพาะเจาะจง 1 350.- 350.- ร้านเจ.พี คอมพิวเตอร์ 350.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

7 จัดซื้อวัสดุส านักงาน สป. 6,400.- เฉพาะเจาะจง 1 6,400.- 6,400.- ร้านอภิสิทธิ์ 6,400.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

8 ซื้อน้ ามันสูบน้ า งบกลาง ม.12 4,208.- เฉพาะเจาะจง 1 4,208.- 4,208.- บ.ซัสโก้ 4,208.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก(คสล.) ม.8  

(ถนนหนองขาม) 

300,000.- เฉพาะเจาะจง 1 299,000.- 299,000.- ร้านพี.เอส วัสดุ 299,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

10 จัดท าป้ายโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช 

360.- เฉพาะเจาะจง 1 360.- 360.- ร้านดิจิตอล 360.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                     (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

                                                                            

                                                                               



 

                                                                          แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม  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 ผู้ได้รับการคัดเลอืก ราคา/บาท  

11 จัดหาอาหารโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช 

9,000.- เฉพาะเจาะจง 1 9,000.- 9,000.- นางดวงฤทัย หมายกุ่มกลาง 9,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

12 จัดซื้อวัสดุโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช 

4,817.- เฉพาะเจาะจง 1 4,817.- 4,817.- หจก.นิวสากลพลาซ่า 4,817.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

13 ซื้อวัสดุส านักงานกองคลัง 4,000.- เฉพาะเจาะจง 1 4,000.- 4,000.- หจก.นิวสากลพลาซ่า 4,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

14 จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

งดการเผาทุกชนิด 

3,000.- เฉพาะเจาะจง 1 3,000.- 3,000.- ร้านดิจิตอล 3,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

15 ซ่อมเคร่ืองปั้มน้ า กองช่าง 055 62 

0005 

470.- เฉพาะเจาะจง 1 470.- 470.- ร้านสมพงษ์ มอเตอร์ 470.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                      

                      (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

 



                                                                           

                                                                             แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม  พ.ศ. 2563                                                     (แบบ สขร.1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  

ล าดับที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
งบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซ้ือ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

จ านวนราย ราคาสูงสุด ราคาต่ าสุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา/บาท  

16 ซ่อมเคร่ืองปริ้น กองช่าง 416 60 

0073 

300.- เฉพาะเจาะจง 1 300.- 300.- ร้านเอิร์ธ.คอม 300.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

17 จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

เกษตรผสมผสาน 

3,500.- เฉพาะเจาะจง 1 3,500.- 3,500.- ร้านเอวา พริ้นต้ิง 3,500.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

18 ซื้อน้ ามัน ประจ าเดือน ม.ค. 2563 3,123.- เฉพาะเจาะจง 1 3,123.- 3,123.- บ.ซัสโก้ 3,123.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                      

                     (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 


