
 

แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 

(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  127,795.84 127,795.84 0  
2 สอบราคา - - - -  
3 ประกวดราคา - - - -  
4 อ่ืนๆ ระบุ - - - -  
 รวม  127,795.84 127,795.84 0  

 

                            

                           

                           

                        (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                           (ลงชื่อ)                                         ผู้รายงาน 

                                          (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                  (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                      ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                 ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

 

 

 

 



                                                                          

                                                                         แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2562                                                     (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 54,000.- เฉพาะเจาะจง 1 54,000.- 54,000.- นายพีรภัทร การเพียร 54,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

2 จัดซื้อวัสดุโครงการจิตอาสา 7,000.- เฉพาะเจาะจง 1 7,000.- 7,000.- ร้านอภิสิทธิ์การค้า 7,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

3 จ้างเหมาจัดสถานที่โครงการ 

จิตอาสา 

5,000.- เฉพาะเจาะจง 1 5,000.- 5,000.- นายพาชิน คิดการ 5,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

4 ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ขพ . 

4264 

4,078.84 เฉพาะเจาะจง 1 4,078.84 4,078.84 บ.เบญจพลฯ 4,078.84 ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

5 จ้างเหมาตัดเย็บผ้าคลุมโต๊ะ 1,500.- เฉพาะเจาะจง 1 1,500.- 1,500.- ร้านฉัตรกมลผ้าม่าน 1,500.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                      

 

                     (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 



                                                                         

                                                                          แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562                                                     (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 จัดซื้อถ่าน สป . ( วัสดุไฟฟ้าและ

วิทยุ) 

1,674.- เฉพาะเจาะจง 1 1,674.- 1,674.-    ร้านนิวสากลพลาซ่า 1,674.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

7 ซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สป . 416 

55 0041 

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

ราคารายอื่น 

8 ซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะ

ภายในพิ้นที่ ต.กุดจอก 

37,600.- เฉพาะเจาะจง 1 37,600.- 37,600.- นายทอม ปุลา 37,600.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

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

ราคารายอื่น 

10 ซ่อมแอร์กองคลัง 800.- เฉพาะเจาะจง 1 800.- 800.- ร้านบัวใหญ่แอร์ 800.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                      

                    (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

                                                                            

                                                                               



                                                                         แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2562                                                     (แบบ สขร.1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
งบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซ้ือ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป 

จ านวนราย ราคาสูงสุด ราคาต่ าสุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา/บาท  

11 ซ่อมคอมพิวเตอร์กองช่าง 416 54 

0035 

800.- เฉพาะเจาะจง 1 800.- 800.- ร้านเอิร์ธ.คอม 800.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

12 จัดซื้อวัสดุส านักงานกองช่าง 2,778.- เฉพาะเจาะจง 1 2,778.- 2,778.- หจก.นิวสากลพลาซ่า 2,778.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

13 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง 1,240.- เฉพาะเจาะจง 1 1,240.- 1,240.- หจก.นิวสากลพลาซ่า 1,240.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

14 ซื้อวัสดุส านักงาน ศษ.  2,000.- เฉพาะเจาะจง 1 2,000.- 2,000.- ร้านประทายส่งเสริม 2,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

15 จัดซื้อวัสดุส านักงาน สวัสดิการ

สังคม 

3,885.- เฉพาะเจาะจง 1 3,885.- 3,885.- หจก.นิวสากลพลาซ่า 3,885.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

16 ซื้อน้ ามัน ประจ าเดือน พ.ย. 2562 2,790.- เฉพาะเจาะจง 1 2,790.- 2,790.- บ.ซัสโก้ 2,790.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                     (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 



                                                                            


