
 

 

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 13 160,541.- 160,541.- 0  
2 สอบราคา - - - -  
3 ประกวดราคา - - - -  
4 อื นๆ ระบุ - - - -  
 รวม 13 160,541.- 160,541.- 0  

 

                            

                                

                        (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  

1 จดัทาํป้ายโครงการแข่งขนักีฬา

ตา้นยาเสพติด 2564 

800.- เฉพาะเจาะจง 1 800. 800.- ร้านดิจิตอล 800.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

2 จา้งเหมาเตน้ทแ์ละจดัเตรียมสนาม

กีฬา 

16,500.- เฉพาะเจาะจง 1 16,500.- 16,500.- นายเละ  บุญมา 16,500.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

3 จดัหาอาหารวา่งและเครื องดื ม 11,500.- เฉพาะเจาะจง 1 11,500.- 11,500.- นางสุทธี  ดอมไธสง 11,500.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

4 จดัซื�อถว้ยรางวลัและอุปกรณ์กีฬา 19,680.- เฉพาะเจาะจง 1 19,680.- 19,680.- ร้านครูนาจ สปอร์ต 19,680.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

5 จดัทาํป้ายไวนิลโครงการสัตว์

ปลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพิษ

สุนขับา้ 

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

6 จดัซื�อวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขั

บา้ 

34,230.- เฉพาะเจาะจง 1 34,230.- 34,230.- ร้านบวัใหญ่ยาสัตว ์ 34,230.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

7 ซื�อวสัดุไฟฟ้า กองช่าง 3,960.- เฉพาะเจาะจง 1 3,960.- 3,960.- บ.ดาวทองก่อสร้าง 3,960.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

8 จดัทาํป้ายโครงการรณรงคป์้องกนั

และลดอุบตัิเหตุทางถนนช่วง

เทศกาลสงกรานต ์

4,140.- เฉพาะเจาะจง 1 4,140.- 4,140.- ร้านดิจิตอล 4,140.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

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

ราคารายอื น 

10 จดัซื�อนํ�ามนั อบจ. 59,481.- เฉพาะเจาะจง 1 59,481.- 59,481.- บ.ซสัโก ้ 59,481.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

11 ซ่อมแซมเครื องปรับอากาศ  1,720.- เฉพาะเจาะจง 1 1,720.- 1,720.- ร้านบวัใหญ่แอร์ 1,720.- 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 ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุค้ 

416 64 0085 

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

ราคารายอื น 

13 จดัซื�อนํ�ามนั ประจาํเดือน เม.ย.64 5,580.- เฉพาะเจาะจง 1 5,580.- 5,580.- บ.ซสัโก ้ 5,580.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

                       

                    

                     (ลงชื อ)                                             ผูจ้ดัทาํรายงาน                                                                                (ลงชื อ)                                                ผูร้ายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาคาํ)                                                                                                                       (นางนนัทน์ภสั  ตระกูลเสถียร) 

                                ตาํแหน่ง เจา้พนกังานพสัดุ                                                                                                                      ตาํแหน่ง   ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

 

                                                                           

                                                                         

                                                                            

 

 

 

 


