
 

 

แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าเดือนกันยายน  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 24 451,150.- 449,150.- 2,000.-  
2 สอบราคา - - - -  
3 ประกวดราคา - - - -  
4 อ่ืนๆ ระบุ - - - -  
 รวม 24 451,150.- 449,150.- 2,000.-  

 

                            

                           

                           

                        (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                           (ลงชื่อ)                                         ผู้รายงาน 

                                          (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                  (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                      ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                 ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

 

 

 



 

                                                                         แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน  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 จัดสถานที่โครงการอบรม

คุณธรรม จริยธรรมเด็กเยาวชน 

3,000.- เฉพาะเจาะจง 1 3,000.- 3,000.-      นายขันติ ทองภูธร 3,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

2 จ้างเหมาอาหารว่างโครงการอบรม

คุณธรรม จริยธรรมเด็กเยาวชน 

24,000.- เฉพาะเจาะจง 1 24,000.- 24,000.- นางอโนมา จีนร้าย 24,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

3 ซื้อวัสดุโครงการอบรมคุณธรรม 

จริยธรรมเด็กเยาวชน 

10,890.- เฉพาะเจาะจง 1 10,890.- 10,890.- บ.วงศ์สงวนสหวิศ 10,890.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

4 จ้างเหมายานพาหนะโครงการ

อบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็ก

เยาวชน 

6,000.- เฉพาะเจาะจง 1 6,000.- 6,000.- นายโด่งเกียรติ ดวงเพ็ชรแสง 6,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

5 ซื้อเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 

ขาวด า ชนิด Network 

8,900.- เฉพาะเจาะจง 1 8,900.- 8,900.- บ.ชัยภูมิก๊อปปี้ 8,900.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                      

                     (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 



                                                                         

                                                                            แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน  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 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลโครงการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

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

ราคารายอื่น 

7 จ้างเหมาอาหารกลางวัน โครงการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

10,000.- เฉพาะเจาะจง 1 10,000.- 10,000.- นางดวงฤทัย หมายกุ่มกลาง 10,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

8 จ้างเหมาพ่นหมอกควัน 900.- เฉพาะเจาะจง 1 900.- 900.- นายพาชิณ คิดการ 900.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

9 ซื้อน้ ามันพ่นหมอกควัน 360.- เฉพาะเจาะจง 1 360.- 360.-             บ.ซัสโก้ 360.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

10 ต่อสัญญาเว็บไซด์ 8,000.- เฉพาะเจาะจง 1 8,000.- 8,000.- บ.ไทน์สมีเดีย 8,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                      

                    (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

                                                                            

                                                                               



                                                                           

                                                                          แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน  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 จัดท าป้ายโครงการส่งเสริม

สุขภาพผู้สูงอายุ 

500.- เฉพาะเจาะจง 1 500.- 500.- ร้านดิจิตอล 500.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

12 จ้างเหมาอาหารโครงการส่งเสริม

สุขภาพผู้สูงอายุ 

20,000.- เฉพาะเจาะจง 1 20,000.- 20,000.- นางดวงฤทัย หมายกุ่มกลาง 20,000.- ไม่มผีู้เสนอ

ราคารายอื่น 

13 จัดซื้อวัสดุโครงการส่งเสริม

สุขภาพผู้สูงอายุ 

2,300.- เฉพาะเจาะจง 1 2,300.- 2,300.- น.ส.วัลภา  คาโสจันทร์ 2,300.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

14 จัดท าป้ายโครงการจริยธรรม 500.- เฉพาะเจาะจง 1 500.- 500.- ร้านดิจิตอล 500.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอ่ืน 

15 ซื้อวัสดุโครงการจริยธรรม 7,130.- เฉพาะเจาะจง 1 7,130.- 7,130.- น.ส.วัลภา  คาโสจันทร์ 7,130.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                  

                     

                     (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

 



                                                                      

                                                                          แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน  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 จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม

โครงการจริยธรรม 

6,200.- เฉพาะเจาะจง 1 6,200.- 6,200.- นายสมัย  พันนา 6,200.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

17 จัดท าป้ายโครงการสร้างงานสร้าง

รายได้ให้ชุมชน 

500.- เฉพาะเจาะจง 1 500.- 500.- ร้านดิจิตอล 500.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

18 ซื้อวัสดุโครงการสร้างงานสร้าง

รายได้ให้ชุมชน 

9,900.- เฉพาะเจาะจง 1 9,900.- 9,900.- น.ส.วัลภา  คาโสจันทร์ 9,900.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

19 จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม

โครงการสร้างงานสร้างรายได้ให้

ชุมชน 

6,000.- เฉพาะเจาะจง 1 6,000.- 6,000.- นางดวงฤทัย หมายกุ่มกลาง 6,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

20 ซื้อแบตเตอร่ีรถยนต์ทะเบียน ขพ . 

4264 

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

ราคารายอื่น 

                  

                     

                     (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 



                                                                            

                                                                        แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน  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  

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล .ม.5 

(ซอยหนองน้อย) 

300,000.- เฉพาะเจาะจง 1 298,000.- 298,000.- ร้านพี.เอส วัสดุ 298,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

22 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง 6,600.- เฉพาะเจาะจง 1 6,600.- 6,600.- หจก.นิวสากลพลาซ่า 6,600.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

23 ซื้อวัสดุส านักงาน 7,920.- เฉพาะเจาะจง 1 7,920.- 7,920.- หจก.นิวสากลพลาซ่า 7,920.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

24 จัดซื้อน้ ามันประจ าเดือน ก.ย.63 7,850.- เฉพาะเจาะจง 1 7,850.- 7,850.- บ.ซัสโก้ 7,850.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                  

                     

                    (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                    (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

                                                 

                                                                          

                                                                       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


