
 

แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าเดือนธันวาคม  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 11 54,556.- 54,556.- 0  
2 สอบราคา - - - -  
3 ประกวดราคา - - - -  
4 อ่ืนๆ ระบุ - - - -  
 รวม 11 54,556.- 54,556.- 0  

 

                            

                           

                           

                        (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                           (ลงชื่อ)                                         ผู้รายงาน 

                                          (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                  (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                      ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                 ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

 

 

 

 



                                                                          

                                                                         แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม  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 จ้างไถดะโครงการเกษตร

ผสมผสาน ประจ าปี 2563 

5,000.- เฉพาะเจาะจง 1 5,000.- 5,000.- นางดวงฤทัย หมายกุ่มกลาง 5,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

2 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลโครงการ

เกษตรผสมผสานประจ าปี 2563 

540.- เฉพาะเจาะจง 1 540.- 540.- ร้านดิจิตอล 540.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

3 จ้างเหมาท าป้าย โครงการเกษตร

ผสมผสานประจ าปี 2563 

360.- เฉพาะเจาะจง 1 360.- 360.- ร้านดิจิตอล 360.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

4 จัดหาอาหาร โครงการเกษตร

ผสมผสานประจ าปี 2563 

5,000.- เฉพาะเจาะจง 1 5,000.- 5,000.- นางดวงฤทัย หมายกุ่มกลาง 5,000.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

5 จัดซื้อวัสดุโครงการเกษตร

ผสมผสานประจ าปี 2563 

1,427.- เฉพาะเจาะจง 1 1,427.- 1,427.- ร้านเตียฮะฮวดสโตร์ 1,427.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                      

                     (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

                                                                         



                                                                           แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 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 จัดท าป้ายไวนิล โครงการวันปี

ใหม่ 

2,340.- เฉพาะเจาะจง 1 2,340.- 2,340.-            ร้านดิจิตอล 2,340.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

7 จ้างเหมาเต้นท์ ปีใหม่ 3,500.- เฉพาะเจาะจง 1 3,500.- 3,500.- นายเละ  บุญมา 3,500.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

8 จัดท าป้ายไวนิลจัดมหกรรมศิลปะ

นานาชาติThailand 

Biennale,Korat 2020 

1,380.- เฉพาะเจาะจง 1 1,380.- 1,380.- ร้านดิจิตอล 1,380.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

9 จ้างเหมาพ่นหมอกควัน ม.9  

บ้านดอนแร้ง 

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

ราคารายอื่น 

10 ซื้อวัสดุส านักงาน สป. 29,349.- เฉพาะเจาะจง 1 29,349.- 29,349.- หจก.นิวสากลพลาซ่า 29,349.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

11 ซื้อน้ ามัน ประจ าเดือน ธ.ค. 2562 4,760.- เฉพาะเจาะจง 1 4,760.- 4,760.- บ.ซัสโก้ 4,760.- ไม่มีผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

                       

                     (ลงชื่อ)                                             ผู้จัดท ารายงาน                                                                                (ลงชื่อ)                                                ผู้รายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาค า)                                                                                                                       (นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร) 

                                ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

                                                                            



                                                                               


