
 

 

แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าเดือนกรกฏาคม  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 23 716,019.96 713,019.96 3,000.-  
2 สอบราคา - - - -  
3 ประกวดราคา - - - -  
4 อ่ืนๆ ระบุ - - - -  
 รวม 23 716,019.96 713,019.96 3,000.-  

 

                            

                           

                           

                        (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                           (ลงชื่อ)                                         ผู้รายงาน 

                                          (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                  (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                      ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                 ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

 

 

 



 

                                                                         แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม  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 ซื้อวัสดุก่อสร้างกองสวัสดิการ

สังคม 

50,000.- เฉพาะเจาะจง 1 50,000.- 50,000.- ร้านพอเพียงการค้าวัสดุ

ก่อสร้าง 

50,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

2 ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 420 

54 0015 

6,600.- เฉพาะเจาะจง 1 6,600.- 6,600.- ร้านบัวใหญแอร์ 6,600.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

3 ซื้อโต๊ะพับเมลามีนสีขาว พัดลมตั้ง

พื้นอุตสาหกรรมและพัดลมติด

ผนังอุตสาหกรรม 

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

ราคารายอื่น 

4 ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารและเก้าอ้ี

พนักงาน 

19,500.- เฉพาะเจาะจง 1 19,500.- 19,500.- ร้านอ้วนเฟอร์นิเจอร์ 19,500.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอ่ืน 

5 ซื้อโต๊ะท างานและเก้าอี้ 11,000.- เฉพาะเจาะจง 1  11,000.- 11,000.- ร้านอ้วนเฟอร์นิเจอร์ 11,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                      

                     (ลงชื่อ)                                             ผู้จดัท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 



                                                                         

                                                                            แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม  พ.ศ. 2563                                                     (แบบ สขร.1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  

ล าดับที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
งบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซ้ือ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตผุลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

จ านวนราย ราคาสูงสุด ราคาต่ าสุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา/บาท  

6 ซื้อเก้าอี้พลาสติก 90 ตัว 15,300.- เฉพาะเจาะจง 1 15,300.- 15,300.- ร้านอ้วนเฟอร์นิเจอร์ 15,300.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

7 ซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองปริ้น 416 

60 0073 

950.- เฉพาะเจาะจง 1 950. 950.- ร้านเอิร์ธ.คอม 950.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

8 ซื้อหินคลุกจ านวน 50 ลบ.ม. 21,000.- เฉพาะเจาะจง 1 21,000.- 21,000.- หจก.ลูกรังทอง 9ค้าวัสดุ 21,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล . ม.10 

(คูมะค่า-หนองกระโดน) 

300,000.- เฉพาะเจาะจง 1 297,000.- 297,000.- นายยนต์  คิดการ 297,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

10 ซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 416 

52 0026 

1,650.- เฉพาะเจาะจง 1 1,650.- 1,650.- ร้านเอิร์ธ.คอม 1,650.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                      

                     (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

                                                                            

                                                                               



                                                                           

                                                                           แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม  พ.ศ. 2563                                                     (แบบ สขร.1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  

ล าดับที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
งบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซ้ือ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลือก

โดยสังเขป 

จ านวนราย ราคาสูงสุด ราคาต่ าสุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา/บาท  

11 ซื้อวัสดุโครงการประชุมรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชน

เกี่ยวกับการท าข้อบัญญัติ 

3,250.- เฉพาะเจาะจง 1 3,250.- 3,250.- ร้านนิวสากล 3,250.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

12 จัดท าป้ายโครงการประชุมรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชน

เกี่ยวกับการท าข้อบัญญัติ 

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

ราคารายอื่น 

13 จัดหาอาหารว่างพร้อมเคร่ืองดื่ม

โครงการประชุมรับฟังความ

คิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการ

ท าข้อบัญญัติ 

16,250.- เฉพาะเจาะจง 1 16,250.- 16,250.- นางดวงฤทัย หมายกุ่มกลาง 16,250.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

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

ราคารายอื่น 

                  

                    (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 



 

                                                                     แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม  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  

15 ซื้อน้ ามันพ่นหมอกควัน 600.- เฉพาะเจาะจง 1 600.- 600.- บ.ซัสโก้ 600.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

16 ซื้อวัสดุส านักงานกองคลัง 3,908.- เฉพาะเจาะจง 1 3,908.- 3,908.- หจก.นิวสากลพลาซ่า 3,908.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

17 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง 4,800.- เฉพาะเจาะจง 1 4,800.- 4,800.- หจก.นิวสากลพลาซ่า 4,800.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

18 ซ่อมแซมเคร่ืองปริ้น 416 52 0028 900.- เฉพาะเจาะจง 1 900.- 900.- ร้านเจพี.คอมพิวเตอร์ 900.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

19 จัดซื้อนมโรงเรียน 140,746.20 เฉพาะเจาะจง 1 140,746.20 140,746.20 สหกรณ์โคนมปาก

ช่อง 

140,746.20 ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

20 จัดซื้อนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 43,243.76.- เฉพาะเจาะจง 1 43,243.76.- 43,243.76.- สหกรณ์โคนมปาก

ช่อง 

43,243.76.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                  

                    (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 



                             

                                                                      แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม  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 ซ่อมแซมห้องน้ า ศพด .บ้านหนอง

เซียงโข่ 

23,935.- เฉพาะเจาะจง 1 23,935.- 23,935.- นายทอม ปุลา 23,935.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

22 ซ่อมแซมห้องน้ า ศพด.บ้าน 

ดอนแร้ง 

4,687.- เฉพาะเจาะจง 1 4,687.- 4,687.- นายทอม ปุลา 4,687.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

23 ซื้อน้ ามันประจ าเดือน ก.ค.63 4,300.- เฉพาะเจาะจง 1 4,300.- 4,300.- บ.ซัสโก้ 4,300.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                  

                     

                    (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

                                                 

                                                                          

                                                                       

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


