
 

 

แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าเดือนมิถุนายน  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 25 886,147.10 882,147.10 4,000.-  
2 สอบราคา - - - -  
3 ประกวดราคา - - - -  
4 อ่ืนๆ ระบุ - - - -  
 รวม 25 886,147.10 882,147.10 4,000.-  

 

                            

                           

                           

                        (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                           (ลงชื่อ)                                         ผู้รายงาน 

                                          (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                  (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                      ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                 ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

 

 

 



 

                                                                         แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  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 ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ รหัส 

420 52 0006 , 420 52 0008 

7,300.- เฉพาะเจาะจง 1 7,300.- 7,300.- ร้านเฮงฮะเครื่องเย็น

โทรทัศน์ 

7,300.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

2 ซื้อวัสดุส านักงานกองการศึกษา 9,513.- เฉพาะเจาะจง 1 9,513.- 9,513.- หจก.นิวสากลพลาซ่า 9,513.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

3 จ้างเหมาท าป้าย 350.- เฉพาะเจาะจง 1 350.- 350.- ร้านดิจิตอล 350.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

4 ซื้อวัสดุการเกษตร 2,180.- เฉพาะเจาะจง 1 2,180.- 2,180.- ร้านฮุยเซ่งงวด 2,180.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

5 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED  

ขาวด า 

2,600.- เฉพาะเจาะจง 1 2,600.- 2,600.- ร้านเจพี.คอมพิวเตอร์ 2,600.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                      

                     (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 



                                                                         

                                                                            แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  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 จ้างเหมาบริการพ่นหมอกควัน 14,000.- เฉพาะเจาะจง 1 14,000.- 14,000.- นายพาชิณ คิดการ 14,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

7 ซื้อน้ ามันพ่นหมอกควัน 10,580.- เฉพาะเจาะจง 1 10,580.- 10,580.- บ.ซัสโก้ 10,580.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

8 ซื้อน้ ายาพ่นหมอกควันและ

ทรายอะเบท 

47,500.- เฉพาะเจาะจง 1 47,500.- 47,500.- ร้านปรีชาเซอร์วิส 47,500.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล . ม.9 

(ซอยสวนผัก) 

100,000.- เฉพาะเจาะจง 1 99,000.- 99,000.- นายยนต์  คิดการ 99,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

10 โครงการก่อสร้างถนนดิน ม.9 200,000.- เฉพาะเจาะจง 1 198,000.- 198,000.- ร้านพลอยสุข การค้า 198,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                      

                     (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

                                                                            

                                                                               



                                                                           

                                                                           แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  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 จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันค่า

เคร่ืองดื่ม 

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

ราคารายอื่น 

12 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  

โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ 

23,400.- เฉพาะเจาะจง 1 23,400.- 23,400.- น.ส.นฤมล สุนทะวงศ์ 23,400.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

13 ค่าจัดสถานที่โครงการจิตอาสาภัย

พิบัติ 

1,500.- เฉพาะเจาะจง 1 1,500.- 1,500.- นายอาวุธ เทนเกาะ 1,500.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

14 ซื้อวัสดุส าหรับฝึกปฎิบัติ 5,724.60 เฉพาะเจาะจง 1 5,724.60 5,724.60 ร้านสกลรัฐ 5,724.60 ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

15 ค่าเช่าเคร่ืองเสียงโครงการจิตอาสา

ภัยพิบัติ 

900.- เฉพาะเจาะจง 1 900.- 900.- นายเจษฏา แสงทองเขียว 900.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                  

 

                   (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

 



                                                                

                                                                    แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  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 ค่าจ้างเหมายานพาหนะโครงการ

จิตอาสาภัยพิบัติ 

6,000.- เฉพาะเจาะจง 1 6,000.- 6,000.- นายสมัย พันนา 6,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

17 ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1,600.- เฉพาะเจาะจง 1 1,600.- 1,600.- ร้านเอิร์ธ.คอม 1,600.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

18 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 7,500.- เฉพาะเจาะจง 1 7,500.- 7,500.- ร้านนิวสากลพลาซ่า 7,500.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล . ม.6 

บ้านหนองปรือ 

300,000.- เฉพาะเจาะจง 1 299,000.- 299,000.- ร้านพีเอส วัสดุ 299,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

20 ซ่อมแซมเลื่อยยนต์ 2,700.- เฉพาะเจาะจง 1 2,700.- 2,700.- บ.อาร์พีซี 2,700.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                  

                     

                     (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

                                                                             



                                                                          

                                                                      แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  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 ซ่อมแซมเคร่ืองพ่นหมอกควัน 4,040.- เฉพาะเจาะจง 1 4,040.- 4,040.- ร้านเปรมสุข ซัพพลาย 4,040.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

22 ซื้อโต๊ะพับเมลามีนสีขาว พัดลมตั้ง

พื้นอุตสาหกรรมและพัดลมติด

ผนังอุตสาหกรรม 

42,000.- เฉพาะเจาะจง 1 42,000.- 42,000.- หจก.เทวัญครุภัณฑ์สตีล 42,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

23 จัดซื้อนมโรงเรียน ประจ าเดือน

ก.ค.63 

66,861.- เฉพาะเจาะจง 1 66,861.- 66,861.- สหกรณ์โคนมปากช่อง 66,861.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

24 จัดซื้อนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ประจ าเดือน ก.ค.63 

20,918.50 เฉพาะเจาะจง 1 20,918.50 20,918.50 สหกรณ์โคนมปากช่อง 20,918.50 ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

25 จัดซื้อน้ ามันประจ าเดือน มิ.ย. 63 6,730.- เฉพาะเจาะจง 1 6,730.- 6,730.- บ.ซัสโก้ 6,730.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                  

                     

                     (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


