
 

 

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 22 667,199.64 667,199.64 -  
2 สอบราคา - - - -  
3 ประกวดราคา - - - -  
4 อื นๆ ระบุ - - - -  
 รวม 22 667,199.64 667,199.64 -  

 

                            

                                

                        (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 จดัซื�อนํ�าดื ม 3,600.- เฉพาะเจาะจง 1 3,600.- 3,600.-  นางสาววลัภา  คาโสจนัทร์ 3,600.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

2 จา้งเหมาเวรยาม 96,000- เฉพาะเจาะจง 1 96,000- 96,000- นายบณัฑิต เตาตีทอง 96,000- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

3 จา้งเหมาถ่ายเอกสาร 42,000.- เฉพาะเจาะจง 1 42,000.- 42,000.- บ.ชยัภูมิก๊อปปี� แอนด์

เซอร์วสิ 

42,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

4 จา้งเหมาบุคคลงานสาํรวจ

โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช 

108,000.- เฉพาะเจาะจง 1 108,000.- 108,000.-    นายธนพล ลอยนอก 108,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

5 จา้งเหมาผูช้่วยเจา้พนกังานธุรการ 

กองช่าง 

108,000.- เฉพาะเจาะจง 1 108,000.- 108,000.-     นายสถาพร จตัุรัส 108,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

6 จา้งเหมาครูศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

บา้นดอนแร้ง 

108,000.- เฉพาะเจาะจง 1 108,000.- 108,000.- นางสาวช่อผกา ศรีบุญเรือง 108,000.- 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 จดัซื�ออุปกรณ์เลือกตั�ง 68,601.- เฉพาะเจาะจง 1 68,601.- 68,601.- หจก.รุ่งเรืองโกลบอล 68,601.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

8 จดัทาํป้ายเพื อใชใ้นการเลือกตั�ง

สมาชิก อบต. 

9,750.- เฉพาะเจาะจง 1 9,750.- 9,750.- ร้านดิจิตอล 9,750.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

9 จา้งเหมาถ่ายเอกสารคู่มือผูส้มคัร

สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลกุดจอก 

2,080.- เฉพาะเจาะจง 1 2,080.- 2,080.- ศูนยถ์่ายเอกสารเทคโน 2,080.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

10 จา้งเหมาเตน้ทแ์ละเครื องเสียงใน

วนัรับสมคัรรับเลือกตั�งสมาชิก

และนายก 

4,600.- เฉพาะเจาะจง 1 4,600.- 4,600.- นายสมยั พนันา 4,600.- 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  

11 จา้งเหมาจดัทาํป้ายเพื อใชใ้นการ

รณรงคแ์ละประชาสัมพนัธ์ในการ

เลือกตั�ง 

22,680.- เฉพาะเจาะจง 1 22,680.- 22,680.- ร้านดิจิตอล 22,680.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

12 จดัซื�อวสัดุก่อสร้าง 2,704.- เฉพาะเจาะจง 1 2,704.- 2,704.- บ.ดาวทองก่อสร้าง 2,704.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

13 จา้งทาํตรายาง 1,240.- เฉพาะเจาะจง 1 1,240.- 1,240.- ร้านดิจิตอล 1,240.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

14 ซ่อมแซมเครื องพิมพ ์416 61 0077 

กองสวสัดิการสังคม 

900.- เฉพาะเจาะจง 1 900.- 900.- ร้านเอิร์ธ. คอม 900.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

15 ซ่อมแซมเครื องปริ�นเตอร์ กองช่าง 1,800.- เฉพาะเจาะจง 1 1,800.- 1,800.- ร้านเอิร์ธ. คอม 1,800.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

16 จา้งเหมาจดัทาํป้ายประชาสัมพนัธ์ 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  

17 จดัซื�อวสัดุเพื อใชใ้นการ

ดาํเนินการเลือกตั�ง 

1,225.- เฉพาะเจาะจง 1 1,225.- 1,225.- หจก.นิวสากลพลาซ่า 1,225.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

18 จา้งเหมาป้ายประชาสัมพนัธ์ กอง

สวสัดิการสังคม 

780.- เฉพาะเจาะจง 1 780.- 780.- ร้านดิจิตอล 780.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

19 จดัซื�อนมกล่องยเูอสที (โรงเรียน) 60,902.16 เฉพาะเจาะจง 1 60,902.16 60,902.16 สหกรณ์โคนมปากช่อง 60,902.16 ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

20 จดัซื�อนมกล่องยเูอสที (ศูนยพ์ฒันา

เด็กเล็ก) 

14,967.48 เฉพาะเจาะจง 1 14,967.48 14,967.48 สหกรณ์โคนมปากช่อง 14,967.48 ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

21 ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค้และ

เครื องปริ�นเตอร์ สป. 

940.- เฉพาะเจาะจง 1 940.- 940.- ร้านเอิร์ธ. คอม 940.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

22 ซื�อนํ�ามนั ประจาํเดือน ต.ค.64 8,080.- เฉพาะเจาะจง 1 8,080.- 8,080.- บ.ซสัโก ้ 8,080.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

                       

                    (ลงชื อ)                                             ผูจ้ดัทาํรายงาน                                                                                (ลงชื อ)                                                ผูร้ายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาคาํ)                                                                                                                       (นางนนัทน์ภสั  ตระกูลเสถียร) 

                                ตาํแหน่ง เจา้พนกังานพสัดุ                                                                                                                      ตาํแหน่ง   ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

                                                                            


