
 

 

แบบรายงานสรุปผลการดาํเนินการจดัซื�อจดัจา้ง  ประจาํเดือน�������  	.�. 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 15 286,281.- 278,281.- 8,000.-  
2 สอบราคา - - - -  
3 ประกวดราคา - - - -  
4 อื นๆ ระบุ - - - -  
 รวม 15 286,281.- 278,281.- 8,000.-  

 

                            

                                

                        (ลงชื อ)                                             ผูจ้ดัทาํรายงาน                                                                           (ลงชื อ)                                         ผูร้ายงาน 

                                          (นางสาววริศรา  นาคาํ)                                                                                                                  (นางนนัทน์ภสั  ตระกูลเสถียร) 

                                      ตาํแหน่ง เจา้พนกังานพสัดุ                                                                                                                 ตาํแหน่ง   ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

 

 

 

 

                       



                                                                      แบบรายงานสรุปผลการดาํเนินการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดือนสิงหาคม  	.�. 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 ซื�อวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ 1,720.- เฉพาะเจาะจง 1 1,720.- 1,720.-     บ.ดาวทองก่อสร้าง 1,720.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

2 ซื�อวสัดุสาํนกังานกองช่าง 187.- เฉพาะเจาะจง 1 187.- 187.-   หจก.นิวสากลพลาซ่า 187.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

3 จา้งเหมาจดัหาอาหารในการ

รับรองประชุมสภา 

2,250.- เฉพาะเจาะจง 1 2,250.- 2,250.- นางดวงฤทยั หมายกุ่มกลาง 2,250.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

4 จา้งเหมาถ่ายเอกสารขอ้บญัญตัิ 1,848.- เฉพาะเจาะจง 1 1,848.- 1,848.- ร้านศูนยถ์่ายเอกสาร 

เทคโนบวัใหญ่ 

1,848.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

5 ซื�อวสัดุก่อสร้างกองช่าง 690.- เฉพาะเจาะจง 1 690.- 690.-     บ.ดาวทองก่อสร้าง 690.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

6 ซื�อวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ 3,950.- เฉพาะเจาะจง 1 3,950.- 3,950.-     บ.ดาวทองก่อสร้าง 3,950.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

                       

                     (ลงชื อ)                                             ผูจ้ดัทาํรายงาน                                                                                (ลงชื อ)                                                ผูร้ายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาคาํ)                                                                                                                       (นางนนัทน์ภสั  ตระกูลเสถียร) 

                                ตาํแหน่ง เจา้พนกังานพสัดุ                                                                                                                      ตาํแหน่ง   ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

                                                                                                                                             

                                                                        



                                                                     

                                                                      แบบรายงานสรุปผลการดาํเนินการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดือน�������  	.�. 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 จา้งเหมาจดัทาํป้ายประชาสัมพนัธ์

ศูนยพ์กัคอย 

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

ราคารายอื น 

8 จา้งเหมาจดัหาอาหารในการ

รับรองประชุมสภา 

2,250.- เฉพาะเจาะจง 1 2,250.- 2,250.- นางดวงฤทยั หมายกุ่มกลาง 2,250.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

9 จา้งเหมาโครงการในการจดัทาํ

แผนที ภาษี 

50,000.- เฉพาะเจาะจง 1 50,000.- 50,000.- นายเกียรติวชัฒ ์ ขนนัไทย 50,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

10 ซื�อครุภณัฑส์าํนกังาน เกา้อี�

สาํนกังาน กองสวสัดิการสังคม 

1,500.- เฉพาะเจาะจง 1 1,500.- 1,500.- ร้านอว้นเฟอร์นิเจอร์ 1,500.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

11 ซื�อวสัดุสาํนกังาน กองสวสัดิการ

สังคม 

5,786.- เฉพาะเจาะจง 1 5,786.- 5,786.- หจก.นิวสากลพลาซ่า 5,786.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

                       

                    (ลงชื อ)                                             ผูจ้ดัทาํรายงาน                                                                                (ลงชื อ)                                                ผูร้ายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาคาํ)                                                                                                                       (นางนนัทน์ภสั  ตระกูลเสถียร) 

                                ตาํแหน่ง เจา้พนกังานพสัดุ                                                                                                                      ตาํแหน่ง   ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

                                                                            

                                                                                                                                   

                                                                    



 

                                                                    แบบรายงานสรุปผลการดาํเนินการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดือน������� 	.�. 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  

12 ซ่อมครุภณัฑย์านพาหนะ รหสั 

001 48 0001 

3,000.- เฉพาะเจาะจง 1 3,000.- 3,000.- ร้านสิทธิโชค 

ออโตซ้าวด์ 

3,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

13 ซื�อวสัดุสาํนกังาน กองช่าง 2,050.- เฉพาะเจาะจง 1 2,050.- 2,050.- หจก.นิวสากลพลาซ่า 2,050.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก(คสล.) บา้นงิ�วใหม่ ม.1 

(ซ.หลงัโรงเรียน-วดังิ�วใหม่) 

200,000.- เฉพาะเจาะจง 1 192,000.- 192,000.- ร้านพี.เอส วสัดุ 192,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

15 จดัซื�อนํ�ามนั ประจาํเดือน ส.ค. 64 10,700.- เฉพาะเจาะจง 1 10,700.- 10,700.- บ.ซสัโก ้ 10,700.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

                       

                     

                     (ลงชื อ)                                             ผูจ้ดัทาํรายงาน                                                                                (ลงชื อ)                                                ผูร้ายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาคาํ)                                                                                                                       (นางนนัทน์ภสั  ตระกูลเสถียร) 

                                ตาํแหน่ง เจา้พนกังานพสัดุ                                                                                                                      ตาํแหน่ง   ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

                                                                            

 

                                                                           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                           

                                                                         

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 


