
 

 

แบบรายงานสรุปผลการดาํเนินการจดัซื�อจดัจา้ง  ประจาํเดือนก�������	
  �.. 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 16 325,814.30 323,814.30 2,000.-  
2 สอบราคา - - - -  
3 ประกวดราคา - - - -  
4 อื นๆ ระบุ - - - -  
 รวม 16 325,814.30 323,814.30 2,000.-  

 

                            

                                

                        (ลงชื อ)                                             ผูจ้ดัทาํรายงาน                                                                           (ลงชื อ)                                         ผูร้ายงาน 

                                          (นางสาววริศรา  นาคาํ)                                                                                                                  (นางนนัทน์ภสั  ตระกูลเสถียร) 

                                      ตาํแหน่ง เจา้พนกังานพสัดุ                                                                                                                 ตาํแหน่ง   ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

 

 

 

 

 



                                                                          

                                                                      แบบรายงานสรุปผลการดาํเนินการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดือนก�������	
  �.. 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 จา้งเหมาบริการบุคคลปฏิบตัิงาน

สอนที ศพด.บา้นดอนแร้ง 

36,000.- เฉพาะเจาะจง 1 36,000.- 36,000.- นางสาวช่อผกา ศรีบุญเรือง 36,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

2 จดัซื�อเครื องปริ�นเตอร์ กองช่าง 6,300.- เฉพาะเจาะจง 1 6,300.- 6,300.- ร้านเอิร์ธ.คอม 6,300.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

3 จดัซื�อวสัดุสาํนกังาน กองช่าง 4,374.- เฉพาะเจาะจง 1 4,374.- 4,374.- หจก.นิวสากลพลาซ่า 4,374.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

4 จดัซื�อวสัดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง 500.- เฉพาะเจาะจง 1 500.- 500.- หจก.นิวสากลพลาซ่า 500.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

5 จา้งเหมาค่าแรงซ่อมแซมหลอด

ไฟฟ้าสาธารณะในตาํบลกุดจอก 

9,900.- เฉพาะเจาะจง 1 9,900.- 9,900.- นายบญัชา  พิมพว์ฒัน์ 9,900.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

6 จา้งเหมาจดัทาํป้ายตวัอกัษร

โครงการเกษตรผสมผสาน ปี 64 

5,000.- เฉพาะเจาะจง 1 5,000.- 5,000.- ร้านเอวาพริ�นติ�ง 5,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

                       

                     (ลงชื อ)                                             ผูจ้ดัทาํรายงาน                                                                                (ลงชื อ)                                                ผูร้ายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาคาํ)                                                                                                                       (นางนนัทน์ภสั  ตระกูลเสถียร) 

                                ตาํแหน่ง เจา้พนกังานพสัดุ                                                                                                                      ตาํแหน่ง   ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

 



                                                                         

                                                                        แบบรายงานสรุปผลการดาํเนินการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดือนก�������	
  �.. 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 ซ่อมรถยนตส์่วนกลาง เลข

ทะเบียน กธ.5513 นม 

2,700.- เฉพาะเจาะจง 1 2,700.- 2,700.- ร้านอู่สมานบวัใหญ่ 2,700.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

8 ค่าอาหารกลางวนัและเครื องดื มใน

การเลี�ยงรับรองประชุมสภา 

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

ราคารายอื น 

9 จา้งเหมาจดัหารถปรับอากาศ

โครงการศึกษาดูงาน 2564 

36,000.- เฉพาะเจาะจง 1 36,000.- 36,000.- หจก.นาํเจริญโคราช 36,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ดิน บา้นคูมะค่า ม.10 

200,000.- เฉพาะเจาะจง 1 198,000.- 198,000.- ร้านพลอยสุข การคา้ 198,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

11 จา้งเหมาทาํป้ายโครงการศึกษาดู

งาน 2564 

470.- เฉพาะเจาะจง 1 470.- 470.- ร้านดิจิตอล 470.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

12 จา้งเหมาจดัหาอาหารกลางวนั 

อาหารวา่งเครื องดื มศึกษาดูงาน 

4,600.- เฉพาะเจาะจง 1 4,600.- 4,600.- นางดวงฤทยั หมายกุ่มกลาง 4,600.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

                       

                    (ลงชื อ)                                             ผูจ้ดัทาํรายงาน                                                                                (ลงชื อ)                                                ผูร้ายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาคาํ)                                                                                                                       (นางนนัทน์ภสั  ตระกูลเสถียร) 

                                ตาํแหน่ง เจา้พนกังานพสัดุ                                                                                                                      ตาํแหน่ง   ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

                                                                            



                                                                             

                                                                        แบบรายงานสรุปผลการดาํเนินการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดือนก�������	
  �.. 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  

13 จดัซื�อวสัดุก่อสร้าง กองช่าง 3,295.60 เฉพาะเจาะจง 1 3,295.60 3,295.60 บ.ดาวทองก่อสร้าง 3,295.60 ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

14 จดัซื�อวสัดุไฟฟ้า กองช่าง 2,364.70 เฉพาะเจาะจง 1 2,364.70 2,364.70 บ.ดาวทองก่อสร้าง 2,364.70 ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

15 จดัซื�อของที ระลึกและกระเป๋าหรือ

สิ งของที ใชบ้รรจุเอกสารโครงการ

ศึกษาดูงาน 2564 

7,600.- เฉพาะเจาะจง 1 7,600.- 7,600.- ร้านวุฒิกร 7,600.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

16 จดัซื�อนํ�ามนัประจาํเดือน ก.พ.64 4,460.- เฉพาะเจาะจง 1 4,460.- 4,460.- บ.ซสัโก ้ 4,460.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

                       

                    

                     (ลงชื อ)                                             ผูจ้ดัทาํรายงาน                                                                                (ลงชื อ)                                                ผูร้ายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาคาํ)                                                                                                                       (นางนนัทน์ภสั  ตระกูลเสถียร) 

                                ตาํแหน่ง เจา้พนกังานพสัดุ                                                                                                                      ตาํแหน่ง   ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

 

                                                                           

 


