
 

 

แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าเดือนพฤศจิกายน  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 11 318,011.56 318,011.56 0  
2 สอบราคา - - - -  
3 ประกวดราคา - - - -  
4 อ่ืนๆ ระบุ - - - -  
 รวม 11 318,011.56 318,011.56 0  

 

                            

                           

                           

                        (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                           (ลงชื่อ)                                         ผู้รายงาน 

                                          (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                  (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                      ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                 ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

 

 

 



 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  

ล าดับที ่ งานจัดซือ้จัดจ้าง 
งบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซ้ือ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

จ านวนราย ราคาสูงสุด ราคาต่ าสุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา/บาท  

1 จ้างเหมาครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านดอนแร้ง 

26,700.- เฉพาะเจาะจง 1 26,700.- 26,700.- นางสาวช่อผกา ศรีบุญเรือง 26,700.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

2 จัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

ประชุมสภา 

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

ราคารายอื่น 

3 จัดซื้อน้ าดื่มโครงการ

ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี 2564 

2,800.- เฉพาะเจาะจง 1 2,800.- 2,800.- นางดวงฤทัย หมายกุ่มกลาง 2,800.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

4 จ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 5,870.- เฉพาะเจาะจง 1 5,870.- 5,870.- ร้านดิจิตอล 5,870.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

5 ซ่อมแซมเคร่ืองปริ้น 416 60 0073 850.- เฉพาะเจาะจง 1 850.- 850.- ร้านเอิร์ธ.คอม 850.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                      

                     (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

                                                                         



                                                                             

                                                                         แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน  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 ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 

ขพ.4264 

19,400.- เฉพาะเจาะจง 1 19,400.- 19,400.- ร้านบัวใหญ่ยางยนต์ 19,400.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง 5,210.- เฉพาะเจาะจง 1 5,210.- 5,210.- บ.ดาวทองก่อสร้าง 5,210.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

8 ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง 4,860.- เฉพาะเจาะจง 1 4,860.- 4,860.- บ.ดาวทองก่อสร้าง 4,860.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

9 ซื้อนมโรงเรียน 186,148.20 เฉพาะเจาะจง 1 186,148.20 186,148.20 สหกรณ์โคนมปากช่อง 186,148.20 ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

10 ซื้อนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 57,193.36 เฉพาะเจาะจง 1 57,193.36 57,193.36 สหกรณ์โคนมปากช่อง 57,193.36 ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

11 จัดซื้อน้ ามันประจ าเดือน พ.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 

                                                                            



                                                                               

                                                                           

 

 

                                                                      

                                                                           

 


