
 

 

แบบรายงานสรุปผลการดาํเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจาํเดือนธันวาคม  พ.ศ. 2563 

(กรณีมีการดาํเนินการจดัซ้ือจดัจา้งซ่ึงมีผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและทาํสญัญาแลว้) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลกดุจอก อาํเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา 

ลาํดบัท่ี วิธีซ้ือ/จา้ง จาํนวนโครงการ/ 

กิจกรรม 

รวมวงเงินงบประมาณ(ราคา 

กลาง)ท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง/บาท 

รวมราคา ท่ีตกลงจดัซ้ือ 

จดัจา้ง/บาท 

รวมงบประมาณ ท่ีตํ่ากวา่ราคา 

กลาง/บาท 

หมายเหตุ 

1 เฉพาะเจาะจง 23 205,969.35 205,969.35 0  

2 สอบราคา - - - -  

3 ประกวดราคา - - - -  

4 อ่ืนๆ ระบุ - - - -  

 รวม 23 205,969.35 205,969.35 0  

 

                            

                           

                           

                        (ลงช่ือ)                                             ผูจ้ดัทาํรายงาน                                                                           (ลงช่ือ)                                         ผูร้ายงาน 

                                          (นางสาววริศรา  นาคาํ)                                                                                                                  (นางนนัทน์ภสั  ตระกลูเสถียร) 

                                      ตาํแหน่ง เจา้พนกังานพสัดุ                                                                                                                 ตาํแหน่ง   ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

 

 

 

 



 

                                                                         แบบรายงานสรุปผลการดาํเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนธันวาคม  พ.ศ. 2563                                                     (แบบ สขร.1) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลกดุจอก อาํเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา 

ลาํดบัท่ี งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
งบประมาณ(ร

าคากลาง) 
วธีิซ้ือ/จา้ง 

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคดัเลือกโ

ดยสังเขป 

จาํนวนราย ราคาสูงสุด ราคาตํ่าสุด ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก ราคา/บาท  

1 จา้งเหมาจดัทาํพานพุม่ 500.- เฉพาะเจาะจง 1 500.- 500.- ร้านครูตุก๊ดอกไม ้ 500.- ไม่มีผูเ้สนอราค

ารายอ่ืน 

2 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) 21,500.- เฉพาะเจาะจง 1 21,500.- 21,500.- หจก.เพชรนิธิพรซพัพลาย 21,500.- ไม่มีผูเ้สนอราค

ารายอ่ืน 

3 ซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 416 63 

0082 

250.- เฉพาะเจาะจง 1 250.- 250.- ร้านเอิร์ธ.คอม 250.- ไม่มีผูเ้สนอราค

ารายอ่ืน 

4 ซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 416 

60 0068 

300.- เฉพาะเจาะจง 1 300.- 300.- ร้านเอิร์ธ.คอม 300.- ไม่มีผูเ้สนอราค

ารายอ่ืน 

5 ซ่อมแซมรถยนตส่์วนกลาง  

ขพ.4264 

4,768.35 เฉพาะเจาะจง 1 4,768.35 4,768.35 บ.เบญจพลออโต ้ 4,768.35 ไม่มีผูเ้สนอราค

ารายอ่ืน 

                       

                      

                     (ลงช่ือ)                                             ผูจ้ดัทาํรายงาน                                                                                (ลงช่ือ)                                                ผูร้ายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาคาํ)                                                                                                                       (นางนนัทน์ภสั  ตระกลูเสถียร) 

                                ตาํแหน่ง เจา้พนกังานพสัดุ                                                                                                                      ตาํแหน่ง   ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

 

                                                                         



                                                                            แบบรายงานสรุปผลการดาํเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนธันวาคม  พ.ศ. 2563                                                     (แบบ สขร.1) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลกดุจอก อาํเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา 

ลาํดบัท่ี งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
งบประมาณ(ร

าคากลาง) 
วธีิซ้ือ/จา้ง 

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคดัเลือกโ

ดยสังเขป 

จาํนวนราย ราคาสูงสุด ราคาตํ่าสุด ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก ราคา/บาท  

6 ซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 416 

55 0041 

350.- เฉพาะเจาะจง 1 350.- 350.- ร้านเจ.พี คอมพิวเตอร์ 350.- ไม่มีผูเ้สนอราค

ารายอ่ืน 

7 จดัซ้ือเทคโนโลยสีารสนเทศ 

DLTVโครงการพฒันาคุณภาพการ

ศึกษาประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564  

51,000.- เฉพาะเจาะจง 1 51,000.- 51,000.- บ.ฟินน์พลาซ่า 51,000.- ไม่มีผูเ้สนอราค

ารายอ่ืน 

8 ซ้ือวสัดุสาํนกังาน สาํนกัปลดั 17,436.- เฉพาะเจาะจง 1 17,436.- 17,436.- หจก.นิวสากลพลาซ่า 17,436.- ไม่มีผูเ้สนอราค

ารายอ่ืน 

9 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว สป. 22,898.- เฉพาะเจาะจง 1 22,898.- 22,898.- หจก.นิวสากลพลาซ่า 22,898.- ไม่มีผูเ้สนอราค

ารายอ่ืน 

10 ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทย ุ 1,850.- เฉพาะเจาะจง 1 1,850.- 1,850.- หจก.นิวสากลพลาซ่า 1,850.- ไม่มีผูเ้สนอราค

ารายอ่ืน 

11 จา้งเหมาสูบส่ิงปฏิกลู 1,500.- เฉพาะเจาะจง 1 1,500.- 1,500.- นายธวชัชยั จนัสิมมา 1,500.- ไม่มีผูเ้สนอราค

ารายอ่ืน 

                      (ลงช่ือ)                                             ผูจ้ดัทาํรายงาน                                                                                (ลงช่ือ)                                                ผูร้ายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาคาํ)                                                                                                                       (นางนนัทน์ภสั  ตระกลูเสถียร) 

                                ตาํแหน่ง เจา้พนกังานพสัดุ                                                                                                                      ตาํแหน่ง   ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

                                                                            



                                                                            แบบรายงานสรุปผลการดาํเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนธันวาคม  พ.ศ. 2563                                                     (แบบ สขร.1) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลกดุจอก อาํเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา 

ลาํดบัท่ี งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
งบประมาณ(ร

าคากลาง) 
วธีิซ้ือ/จา้ง 

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคดัเลือกโ

ดยสังเขป 

จาํนวนราย ราคาสูงสุด ราคาตํ่าสุด ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก ราคา/บาท  

12 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุค๊ สป. 22,000.- เฉพาะเจาะจง 1 22,000.- 22,000.- บ. ชยัภูมิก๊อปป้ีแอนด ์

เซอร์วิส 

22,000.- ไม่มีผูเ้สนอราค

ารายอ่ืน 

13 ซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์  สป. 7,500.- เฉพาะเจาะจง 1 7,500.- 7,500.- บ. ชยัภูมิก๊อปป้ีแอนด ์

เซอร์วิส 

7,500.- ไม่มีผูเ้สนอราค

ารายอ่ืน 

14 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ กองคลงั 17,000.- เฉพาะเจาะจง 1 17,000.- 17,000.- บ. ชยัภูมิก๊อปป้ีแอนด ์

เซอร์วิส 

17,000.- ไม่มีผูเ้สนอราค

ารายอ่ืน 

15 ซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์  กองคลงั 8,900.- เฉพาะเจาะจง 1 8,900.- 8,900.- บ. ชยัภูมิก๊อปป้ีแอนด ์

เซอร์วิส 

8,900.- ไม่มีผูเ้สนอราค

ารายอ่ืน 

16 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุค๊ 

กองช่าง 

16,000.- เฉพาะเจาะจง 1 16,000.- 16,000.- บ. ชยัภูมิก๊อปป้ีแอนด ์

เซอร์วิส 

16,000.- ไม่มีผูเ้สนอราค

ารายอ่ืน 

17 ซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 416 

60 0065 

450.- เฉพาะเจาะจง 1 450.- 450.- ร้านเอิร์ธ.คอม 450.- ไม่มีผูเ้สนอราค

ารายอ่ืน 

                       

                    (ลงช่ือ)                                             ผูจ้ดัทาํรายงาน                                                                                (ลงช่ือ)                                                ผูร้ายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาคาํ)                                                                                                                       (นางนนัทน์ภสั  ตระกลูเสถียร) 

                                ตาํแหน่ง เจา้พนกังานพสัดุ                                                                                                                      ตาํแหน่ง   ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

                                                                            

                                                                            



                                                                          แบบรายงานสรุปผลการดาํเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนธันวาคม  พ.ศ. 2563                                                     (แบบ สขร.1) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลกดุจอก อาํเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา 

ลาํดบัท่ี งานจดัซ้ือจดัจา้ง 
งบประมาณ(ร

าคากลาง) 
วธีิซ้ือ/จา้ง 

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคดัเลือกโ

ดยสังเขป 

จาํนวนราย ราคาสูงสุด ราคาตํ่าสุด ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก ราคา/บาท  

18 ซ้ือแบตเตอร่ี 3,150.- เฉพาะเจาะจง 1 3,150.- 3,150.- ร้านสิทธิโชคออโตซ้าว

ด ์

3,150.- ไม่มีผูเ้สนอราค

ารายอ่ืน 

19 จดัทาํป้ายโครงการโคราชเมืองสะ

อาดเกบ็กวาดทั้งจงัหวดั 2 

350.- เฉพาะเจาะจง 1 350.- 350.- ร้านดิจิตอล 350.- ไม่มีผูเ้สนอราค

ารายอ่ืน 

20 จา้งเหมาเตน้ท ์

โครงการลดอุบติัเหตุช่วงปีใหม่ 

3,500.- เฉพาะเจาะจง 1 3,500.- 3,500.- นายเละ บุญมา 3,500.- ไม่มีผูเ้สนอราค

ารายอ่ืน 

21 จา้งเหมาทาํป้ายโครงการลดอุบติัเ

หตุช่วงปีใหม่ 

540.- เฉพาะเจาะจง 1 540.- 540.- ร้านดิจิตอล 540.- ไม่มีผูเ้สนอราค

ารายอ่ืน 

22 ซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 416 

64  0089 

250.- เฉพาะเจาะจง 1 250.- 250.- ร้านเอิร์ธ.คอม 250.- ไม่มีผูเ้สนอราค

ารายอ่ืน 

23 จดัซ้ือนํ้ามนัประจาํเดือน ธ.ค. 63 3,977.- เฉพาะเจาะจง 1 3,977.- 3,977.- บ.ซสัโก ้ 3,977.- ไม่มีผูเ้สนอราค

ารายอ่ืน 

                       

                    (ลงช่ือ)                                             ผูจ้ดัทาํรายงาน                                                                                (ลงช่ือ)                                                ผูร้ายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาคาํ)                                                                                                                       (นางนนัทน์ภสั  ตระกลูเสถียร) 

                                ตาํแหน่ง เจา้พนกังานพสัดุ                                                                                                                      ตาํแหน่ง   ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

                                     

                                  



                                                                          

 

 

                                                                      

                                                                           

 


