
 

 

แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าเดือนสิงหาคม  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 26 90,658.- 90,658.- 0  
2 สอบราคา - - - -  
3 ประกวดราคา - - - -  
4 อ่ืนๆ ระบุ - - - -  
 รวม 26 90,658.- 90,658.- 0  

 

                            

                           

                           

                        (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                           (ลงชื่อ)                                         ผู้รายงาน 

                                          (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                  (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                      ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                 ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

 

 

 



 

                                                                         แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม  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 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด .

บ้านโคกเพ็ด 

4,000.- เฉพาะเจาะจง 1 4,000.- 4,000.- หจก.นิวสากลพลาซ่า 4,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

2 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด .

บ้านดอนแร้ง 

4,000.- เฉพาะเจาะจง 1 4,000.- 4,000.- หจก.นิวสากลพลาซ่า 4,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

3 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด .

บ้านหนองเซียงโข่ 

4,000.- เฉพาะเจาะจง 1 4,000.- 4,000.- หจก.นิวสากลพลาซ่า 4,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

4 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด .

บ้านงิ้วใหม่ 

4,000.- เฉพาะเจาะจง 1 4,000.- 4,000.- หจก.นิวสากลพลาซ่า 4,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

5 จัดท าป้ายโครงการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

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

ราคารายอื่น 

                       

                      

                     (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

                                                                         



                                                                             

                                                                            แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม  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 จ้างเหมาอาหารกลางวัน อาหาร

ว่างในการประชุมสภา 

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

ราคารายอื่น 

7 ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

416 54 0029 

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

ราคารายอื่น 

8 จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม

โครงการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

2,500.- เฉพาะเจาะจง 1 2,500.- 2,500.- นางดวงฤทัย หมายกุ่มกลาง 2,500.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

9 จัดหาไม้ส าหรับยึดต้นไม้โครงการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อม 

1,000.- เฉพาะเจาะจง 1 1,000.- 1,000.- นายสมัย พันนา 1,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

10 จัดเตรียมสถานที่โครงการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

3,000.- เฉพาะเจาะจง 1 3,000.- 3,000.- นายสมัย  พันนา 3,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                     (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

                                                                            



                                                                               

                                                                          แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม  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 ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

416 60 0062 และ416 60 0067 

2,270.- เฉพาะเจาะจง 1 2,270.- 2,270.- ร้านเอิร์ธ.คอม 2,270.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

12 จ้างเหมาถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

1,914.- เฉพาะเจาะจง 1 1,914.- 1,914.- ร้านศูนย์ถ่ายเอกสารเทคโน 1,914.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

13 จัดซื้อวัสดุส านักงานกองช่าง 5,308.- เฉพาะเจาะจง 1 5,308.- 5,308.- หจก.นิวสากลพลาซ่า 5,308.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

14 โครงการซ่อมแซมถนนบ้านเพ็ด

น้อย ม.2 

7,000.- เฉพาะเจาะจง 1 7,000.- 7,000.- นายเละ  บุญมา 7,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

15 จัดซื้อวัสดุส านักงานกองช่าง 250.- เฉพาะเจาะจง 1 250.- 250.- หจก.นิวสากลพลาซ่า 250.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                  

                     

                     (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

 



                                                                      

                                                                          แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม  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 จ้างเหมาอาหารกลางวัน อาหาร

ว่างในการประชุมสภา 

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

ราคารายอื่น 

17 โครงการซ่อมแซมถนนบ้านโคก

เพ็ด ม.3 

12,900.- เฉพาะเจาะจง 1 12,800.- 12,800.- นายเละ  บุญมา 12,800.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

18 ซื้อวัสดุส านักงาน กองสวัสดิการ

สังคม 

4,094.- เฉพาะเจาะจง 1 4,094.- 4,094.- หจก.นิวสากลพลาซ่า 4,094.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

19 ซื้อวัสดุส านักงาน ส านักปลัด 8,902.- เฉพาะเจาะจง 1 8,902.- 8,902.- หจก.นิวสากลพลาซ่า 8,902.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

20 จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการลด

ขยะและคัดแยกขยะ 

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

ราคารายอื่น 

                  

                     

                     (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 



                                                                           แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม  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 จัดท าป้ายโครงการรณรงค์ส่งเสริม

การลดขยะและคัดแยกขยะ 

550.- เฉพาะเจาะจง 1 550.- 550.- ร้านดิจิตอล 550.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

22 จัดซื้อวัสดุโครงการรณรงค์

ส่งเสริมการลดขยะและคัดแยก

ขยะ 

4,580.- เฉพาะเจาะจง 1 4,580.- 4,580.- หจก.นิวสากลพลาซ่า 4,580.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

23 ซ่อมแซมเคร่ืองปริ้นเตอร์ 416 52 

0024 

1,200.- เฉพาะเจาะจง 1 1,200.- 1,200.- ร้านเอิร์ธ.คอม 1,200.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

24 จัดท าป้ายโครงการอบรมคุณธรรม 

จริยธรรมเด็กและเยาวชน 

1,200.- เฉพาะเจาะจง 1 1,200.- 1,200.- ร้านดิจิตอล 1,200.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

25 ซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 416 

58 0058 

400.- เฉพาะเจาะจง 1 400.- 400.- ร้านเอิร์ธ.คอม 400.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

26 ซื้อน้ ามันประจ าเดือน ส.ค. 63 5,740.- เฉพาะเจาะจง 1 5,740.- 5,740.- บ.ซัสโก้ 5,740.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                  

                    (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                    (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 



                                                 

                                                                          

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


