
 

 

แบบรายงานสรุปผลการดาํเนินการจดัซื�อจดัจา้ง  ประจาํเดือน�����ก��	  �.�. 2564 

(กรณีมีการดาํเนินการจดัซื�อจดัจา้งซึ งมีผูไ้ดร้ับการคดัเลือกและทาํสัญญาแลว้) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลกุดจอก อาํเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา 

ลาํดบัที  วธิีซื�อ/จา้ง จาํนวนโครงการ/ 
กิจกรรม 

รวมวงเงินงบประมาณ(ราคา 
กลาง)ที จดัซื�อจดัจา้ง/บาท 

รวมราคา ที ตกลงจดัซื�อ 
จดัจา้ง/บาท 

รวมงบประมาณ ที ต ํ ากวา่ราคา 
กลาง/บาท 

หมายเหตุ 

1 เฉพาะเจาะจง 24 180,417.- 180,417.- -  
2 สอบราคา - - - -  
3 ประกวดราคา - - - -  
4 อื นๆ ระบุ - - - -  
 รวม 24 180,417.- 180,417.- -  

 

                            

                                

                        (ลงชื อ)                                             ผูจ้ดัทาํรายงาน                                                                           (ลงชื อ)                                                 ผูร้ายงาน 

                                          (นางสาววริศรา  นาคาํ)                                                                                                                  (นางนนัทน์ภสั  ตระกูลเสถียร) 

                                      ตาํแหน่ง เจา้พนกังานพสัดุ                                                                                                                 ตาํแหน่ง   ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

 

 

 

 

                       



                                                                      แบบรายงานสรุปผลการดาํเนินการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดือน�����ก��	    �.�. 2564                                                     (แบบ สขร.1) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลกุดจอก อาํเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา 

ลาํดบัที  งานจดัซื�อจดัจา้ง 
งบประมาณ

(ราคากลาง) 
วธิีซื�อ/จา้ง 

ผูเ้สนอราคาและราคาที เสนอ ผูไ้ดร้ับการคดัเลือกและราคา 
เหตผุลที คดัเลือก

โดยสงัเขป 

จาํนวนราย ราคาสูงสุด ราคาตํ าสุด ผูไ้ดร้ับการคดัเลือก ราคา/บาท  

1 โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง

หอ้งนํ�า สุขา อบต.กุดจอก 

21,350.- เฉพาะเจาะจง 1 21,350.- 21,350.- นางพิมพใ์จ  ปุลา 21,350.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

2 ซื�อวสัดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง 640.- เฉพาะเจาะจง 1 640.- 640.- ร้านเอิร์ธ. คอม 640.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

3 ซ่อมแซมเครื องคอมพิวเตอร์  

416 54 0033 กองช่าง 

2,400.- เฉพาะเจาะจง 1 2,400.- 2,400.- ร้านเจพี คอมพิวเตอร์ 2,400.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

4 จา้งจดัทาํตรายาง 480.- เฉพาะเจาะจง 1 480.- 480.-   บ.โนนไทยศิลป์กรุ๊ป 480.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

5 ซื�อวสัดุยานพาหนะ(ที ปัดนํ�าฝน) 1,000.- เฉพาะเจาะจง 1 1,000.- 1,000.-          ร้านสิทธิโชค 1,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

6 จา้งเหมาจดัหาอาหารวา่งและ

เครื องดื มโครงการประชาสัมพนัธ์

เลือกตั�ง 

7,500.- เฉพาะเจาะจง 1 7,500.- 7,500.- น.ส.วลัภา  คาโสจนัทร์ 7,500.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

                       

                     (ลงชื อ)                                             ผูจ้ดัทาํรายงาน                                                                                (ลงชื อ)                                                ผูร้ายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาคาํ)                                                                                                                       (นางนนัทน์ภสั  ตระกูลเสถียร) 

                                ตาํแหน่ง เจา้พนกังานพสัดุ                                                                                                                      ตาํแหน่ง   ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

                                                                                                                                             



                                                             แบบรายงานสรุปผลการดาํเนินการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดือน�����ก��	    �.�. 2564                                                     (แบบ สขร.1) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลกุดจอก อาํเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา 

ลาํดบัที  งานจดัซื�อจดัจา้ง 
งบประมาณ

(ราคากลาง) 
วธิีซื�อ/จา้ง 

ผูเ้สนอราคาและราคาที เสนอ ผูไ้ดร้ับการคดัเลือกและราคา 
เหตผุลที คดัเลือก

โดยสงัเขป 

จาํนวนราย ราคาสูงสุด ราคาตํ าสุด ผูไ้ดร้ับการคดัเลือก ราคา/บาท  

7 จดัทาํป้ายเพื อใชใ้นการรณรงค์

ประชาสัมพนัธ์ในการเลือกตั�ง 

700.- เฉพาะเจาะจง 1 700.- 700.- ร้านดิจิตอล 700.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

8 ซื�อนํ�ามนัสูบนํ�า ม.6 2,733.- เฉพาะเจาะจง 1 2,733.- 2,733.- บ.ซสัโก ้ 2,733.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

9 ซื�อวสัดุคอมพิวเตอร์ สป. 2,000.- เฉพาะเจาะจง 1 2,000.- 2,000.- หจก.นิวสากลพลาซ่า 2,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

10 จา้งเหมาถ่ายเอกสารคู่มือ

ปฏิบตัิงานสาํหรับคณะกรรมการ

ประจาํหน่วยเลือกตั�งในการ

เลือกตั�งสมาชิกสภาทอ้งถิ นและ

ผูบ้ริหารทอ้งถิ น  

3,450.- เฉพาะเจาะจง 1 3,450.- 3,450.- ร้านศูนยถ์่ายเอกสาร 

เทคโนบวัใหญ่ 

3,450.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

                       

                    (ลงชื อ)                                             ผูจ้ดัทาํรายงาน                                                                                (ลงชื อ)                                                ผูร้ายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาคาํ)                                                                                                                       (นางนนัทน์ภสั  ตระกูลเสถียร) 

                                ตาํแหน่ง เจา้พนกังานพสัดุ                                                                                                                      ตาํแหน่ง   ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

                                                                            

                                                                      

 



                                                                         แบบรายงานสรุปผลการดาํเนินการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดือน�����ก��	  �.�. 2564                                                     (แบบ สขร.1) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลกุดจอก อาํเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา 

ลาํดบัที  งานจดัซื�อจดัจา้ง 
งบประมาณ

(ราคากลาง) 
วธิีซื�อ/จา้ง 

ผูเ้สนอราคาและราคาที เสนอ ผูไ้ดร้ับการคดัเลือกและราคา 
เหตผุลที คดัเลือก

โดยสงัเขป 

จาํนวนราย ราคาสูงสุด ราคาตํ าสุด ผูไ้ดร้ับการคดัเลือก ราคา/บาท  

11 จา้งรถประชาสัมพนัธ์การเลือกตั�ง

สมาชิกและนายกองคก์ารบริหารฯ 

6,000.- เฉพาะเจาะจง 1 6,000.- 6,000.- นายสมยั  พนันา 6,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

12 จา้งเหมาจดัทาํป้ายไวนิล

ประชาสัมพนัธ์การเลือกตั�ง 

830.- เฉพาะเจาะจง 1 830.- 830.- ร้านดิจิตอล 830.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

13 จดัหาอาหารวา่งพร้อมเครื องดื มใน

การอบรมคณะกรรมการประจาํ

หน่วยเลือกตั�ง 

14,850.- เฉพาะเจาะจง 1 14,850.- 14,850.- น.ส.วลัภา  คาโสจนัทร์ 14,850.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

14 ซื�อวสัดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง 800.- เฉพาะเจาะจง 1 800.- 800.- หจก.นิวสากลพลาซ่า 800.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

15 ซื�อวสัดุสาํนกังาน กองช่าง 366.- เฉพาะเจาะจง 1 366.- 366.- หจก.นิวสากลพลาซ่า 366.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

                       

                    (ลงชื อ)                                             ผูจ้ดัทาํรายงาน                                                                                (ลงชื อ)                                                ผูร้ายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาคาํ)                                                                                                                       (นางนนัทน์ภสั  ตระกูลเสถียร) 

                                ตาํแหน่ง เจา้พนกังานพสัดุ                                                                                                                      ตาํแหน่ง   ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

                                                                            

 

                                                                        



                                                                       แบบรายงานสรุปผลการดาํเนินการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดือน�����ก��	    �.�. 2564                                                     (แบบ สขร.1) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลกุดจอก อาํเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา 

ลาํดบัที  งานจดัซื�อจดัจา้ง 
งบประมาณ

(ราคากลาง) 
วธิีซื�อ/จา้ง 

ผูเ้สนอราคาและราคาที เสนอ ผูไ้ดร้ับการคดัเลือกและราคา 
เหตผุลที คดัเลือก

โดยสงัเขป 

จาํนวนราย ราคาสูงสุด ราคาตํ าสุด ผูไ้ดร้ับการคดัเลือก ราคา/บาท  

16 ซื�อวสัดุงานบา้นงานครัว  

สาํนกัปลดั 

13,248.- เฉพาะเจาะจง 1 13,248.- 13,248.- หจก.นิวสากลพลาซ่า 13,248.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

17 จา้งเหมาจดัทาํป้ายประกาศผล

คะแนนเลือกตั�ง 

16,000.- เฉพาะเจาะจง 1 16,000.- 16,000.- นางพิมใจ  ปุลา 16,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

18 ซื�อวสัดุเพื อใชใ้นการเลือกตั�ง 5,400.- เฉพาะเจาะจง 1 5,400.- 5,400.- หจก.ส.เสรีสปอร์ต 

เซ็นเตอร์ 

5,400.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

19 ค่าจา้งเหมาทาํความสะอาดหน่วย

เลือกตั�งและจา้งเหมายานพาหนะ

สาํหรับขนส่งหีบบตัรเลือกตั�ง 

7,000.- เฉพาะเจาะจง 1 7,000.- 7,000.- สมาธิก  

จาํนวน 14 หมู่บา้น 

7,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

20 โครงการซ่อมแซมถนนการเกษตร

ในพื�นที ต.กุดจอก 

11,000.- เฉพาะเจาะจง 1 11,000.- 11,000.- น.ส.พชัรี ยาวงค ์ 11,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

                       

                     

                     (ลงชื อ)                                             ผูจ้ดัทาํรายงาน                                                                                (ลงชื อ)                                                ผูร้ายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาคาํ)                                                                                                                       (นางนนัทน์ภสั  ตระกูลเสถียร) 

                                ตาํแหน่ง เจา้พนกังานพสัดุ                                                                                                                      ตาํแหน่ง   ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

                                                                            

                                                                           



                                                                     แบบรายงานสรุปผลการดาํเนินการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดือน�����ก��	    �.�. 2564                                                     (แบบ สขร.1) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลกุดจอก อาํเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา 

ลาํดบัที  งานจดัซื�อจดัจา้ง 
งบประมาณ

(ราคากลาง) 
วธิีซื�อ/จา้ง 

ผูเ้สนอราคาและราคาที เสนอ ผูไ้ดร้ับการคดัเลือกและราคา 
เหตผุลที คดัเลือก

โดยสงัเขป 

จาํนวนราย ราคาสูงสุด ราคาตํ าสุด ผูไ้ดร้ับการคดัเลือก ราคา/บาท  

21 โครงการปรับปรุงโรงจอดรถและ

ซ่อมแซมศาลพระภูมิอบต.กุดจอก 

54,000.- เฉพาะเจาะจง 1 54,000.- 54,000.- นางพิมใจ  ปุลา 54,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

22 จา้งเหมาเครื องปั นไฟ 2,000.- เฉพาะเจาะจง 1 2,000.- 2,000.- นายทองแดง  ไพราม 2,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

23 จดัทาํป้ายประชาสัมพนัธ์การจดั

งานมหกรรมศิลปะนานาชาติครั� ง

ที  2  

350.- เฉพาะเจาะจง 1 350.- 350.- ร้านดิจิตอล 350.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

24 ซื�อนํ�ามนั ประจาํเดือน พ.ย. 64 6,320.- เฉพาะเจาะจง 1 6,320.- 6,320.- บ.ซสัโก ้ 6,320.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

                       

                    (ลงชื อ)                                             ผูจ้ดัทาํรายงาน                                                                                (ลงชื อ)                                                ผูร้ายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาคาํ)                                                                                                                       (นางนนัทน์ภสั  ตระกูลเสถียร) 

                                ตาํแหน่ง เจา้พนกังานพสัดุ                                                                                                                      ตาํแหน่ง   ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

 

 

 

 

 


