
 

แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าเดือนกุมภาพันธ์  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 18 532,980.- 529,980.- 3,000.-  
2 สอบราคา - - - -  
3 ประกวดราคา - - - -  
4 อ่ืนๆ ระบุ - - - -  
 รวม 18 532,980.- 529,980.- 3,000.-  

 

                            

                           

                           

                        (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                           (ลงชื่อ)                                         ผู้รายงาน 

                                          (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                  (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                      ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                 ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

 

 

 

 



                                                                          

                                                                         แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์  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 ผู้ได้รับการคดัเลือก ราคา/บาท  

1 จ้างเหมาจัดหาอาหารประชุมสภา 2,250.- เฉพาะเจาะจง 1 2,250.- 2,250.- นางดวงฤทัย หมายกุ่มกลาง 2,250.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

2 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ 416 54 

0029 สป. 

1,900.- เฉพาะเจาะจง 1 1,900.- 1,900.- ร้านเจ.พี คอมพิวเตอร์ 1,900.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

3 ซื้อน้ ามันสูบน้ า ม.8 บ้านดอนแปะ 10,000.- เฉพาะเจาะจง 1 10,000.- 10,000.- บ.ซัสโก้ 10,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

4 จัดท าป้ายโครงการศึกษาดูงาน 540.- เฉพาะเจาะจง 1 540.- 540.- ร้านดิจิตอล 540.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

5 จัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม

โครงการศึกษาดูงาน 

4,300.- เฉพาะเจาะจง 1 4,300.- 4,300.- นางดวงฤทัย หมายกุ่มกลาง 4,300.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                      

                     (ลงชื่อ)                                             ผู้จดัท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

                                                                         



                                                                            

                                                                          แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์  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 จ้างเหมายานพาหนะโครงการ

ศึกษาดูงาน 

54,000.- เฉพาะเจาะจง 1 54,000.- 54,000.- บ.เกียรติณัฐวัชต์ทราน 

สปอร์ต 

54,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

7 ค่าของที่ระลึกและกระเป๋า

โครงการศึกษาดูงาน 

7,300.- เฉพาะเจาะจง 1 7,300.- 7,300.- ร้านอภิสิทธิ์ 7,300.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

8 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมีก

เคร่ืองปริ้น 

2,800.- เฉพาะเจาะจง 1 2,800.- 2,800.- หจก.นิวสากลพลาซ่า 2,800.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

9 ซ่อมคอมพิวเตอร์ 416 60 0064 

กองการศึกษา 

350.- เฉพาะเจาะจง 1 350.- 350.- ร้านเจ.พี คอมพิวเตอร์ 350.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

10 โครงการก่อสร้างถนนดิน ม.9 

-ถนนทางหลวง 202 

100,000.- เฉพาะเจาะจง 1 99,000.- 99,000.- นายสมศักดิ์  แดงไธสง 99,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                      

                     (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

                                                                            

                                                                               



 

                                                                          แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์  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 โครงการก่อสร้างถนนดิน ม.7  

(ทิศเหนือ-โคกหนองปรือ) 

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

ราคารายอ่ืน 

12 ซ่อมคอมพิวเตอร์ Notebook สป. 

416 52 0025 , 416 50 0015 

3,850.- เฉพาะเจาะจง 1 3,850.- 3,850.- ร้านเจ.พี คอมพิวเตอร์ 3,850.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

13 โครงการก่อสร้างถนนดิน ม.1  

(ซอยรอบบ้าน) 

100,000.- เฉพาะเจาะจง 1 99,000.- 99,000.- นายสมศักดิ ์ แดงไธสง 99,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

14 ซื้อวัสดุ สมุด ปากกา กระเป๋าและ

อ่ืนๆ 

4,700.- เฉพาะเจาะจง 1 4,700.- 4,700.- ร้านนิวสากล 4,700.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

15 จ้างเหมาอาหารกลางวัน อาหาร

ว่าง และเครื่องดื่ม 

30,000.- เฉพาะเจาะจง 1 30,000.- 30,000.- นางดวงฤทัย หมายกุ่มกลาง 30,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                  

 

                   (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

 



 

                                                                         แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์  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 จัดท าป้ายโครงการโรงเรียน

ผู้สูงอายุ ต าบลกุดจอก 

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

ราคารายอื่น 

17 จัดซื้อวัสดุส านักงานกองคลัง 5,460.- เฉพาะเจาะจง 1 5,460.- 5,460.- ร้านนิวสากล 5,460.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

18 ซื้อน้ ามัน ประจ าเดือน ก.พ. 2563 5,030.- เฉพาะเจาะจง 1 5,030.- 5,030.- บ.ซัสโก้ 5,030.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                  

 

                   (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


