
 

 

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 25 1,098,382.08 1,093,382.08 5,000.-  
2 สอบราคา - - - -  
3 ประกวดราคา - - - -  
4 อื นๆ ระบุ - - - -  
 รวม 25 1,098,382.08 1,093,382.08 5,000.-  

 

                            

                                

                        (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 ซ่อมแซมเครื องปริ�นเตอร์ 416 63 

0082 

800.- เฉพาะเจาะจง 1 800.- 800.- ร้านเอิร์ธ.คอม 800.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

2 จดัซื�อเครื องมลัติมีเดีย 

โปรเจคเตอร์ 

14,100.- เฉพาะเจาะจง 1 14,100.- 14,100.- ร้านเอส.ที เซ็นเตอร์ 14,100.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

3 จดัซื�อครุภณัฑส์าํนกังาน (ตูเ้ก็บ

เอกสาร 2 หลงั,ชั�นเก็บเอกสาร

แบบมีลอ้เลื อน 1 หลงั,แท่นยนื

บรรยาย(โพเดี�ยม 1 ชุด) 

30,500.- เฉพาะเจาะจง 1 30,500.- 30,500.- บ.มั งคั งทรัพย ์2018 30,500.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

4 จดัซื�อวสัดุก่อสร้างหินคลุก  9,800.- เฉพาะเจาะจง 1 9,800.- 9,800.- ร้านพอเพียงการคา้  9,800.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

5 ซื�อวสัดุไฟฟ้า กองช่าง 7,545.- เฉพาะเจาะจง 1 7,545.- 7,545.- บ.ดาวทองก่อสร้าง 7,545.- 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 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.10 

บา้นคูมะค่า 

300,000.- เฉพาะเจาะจง 1 298,000.- 298,000.- ร้านพี.เอส วสัดุ 298,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

7 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.11 

บา้นดอนหนั 

200,000.- เฉพาะเจาะจง 1 199,000.- 199,000.- หจก.ทีเจทีวายเอน็จิ

เนียริ ง 

199,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

8 ซื�อวสัดุคอมพิวเตอร์ กองคลงั 6,950.- เฉพาะเจาะจง 1 6,950.- 6,950.- บ.ชยัภูมิก๊อปปี�  6,950.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

9 ซื�ออุปกรณ์กีฬาโครงการ

สนบัสนุนการเล่นกีฬา 2564 

89,882.- เฉพาะเจาะจง 1 89,882.- 89,882.- หจก.ส.เสรีสปอร์ตเซ็น

เตอร์ 

89,882.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

10 ซื�อวสัดุก่อสร้างยางมะตอย 200 

ถุง 

24,000.- เฉพาะเจาะจง 1 24,000.- 24,000.- ร้านบิJกมิกซ์ 24,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

11 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ดิน บา้นดอนแปะ ม.8 

60,000.- เฉพาะเจาะจง 1 59,000.- 59,000.- ร้านพลอยสุขการคา้ 59,000.- 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  

12 จา้งเหมาไถกลบปอเทียง 4,000.- เฉพาะเจาะจง 1 4,000.- 4,000.- นางดวงฤทยั หมายกุ่มกลาง 4,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

13 ซื�อวสัดุสาํนกังานกองคลงั 2,646.- เฉพาะเจาะจง 1 2,646.- 2,646.- หจก.นิวสากลพลาซ่า 2,646.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

14 ทาํป้ายโครงการให้ความรู้ทาง

กฏหมายแก่ประชาชน 

500.- เฉพาะเจาะจง 1 500.- 500.- ร้านดิจิตอล 500.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

15 จา้งเหมาทาํอาหารโครงการให้

ความรู้ทางกฏหมายแก่ประชาชน 

10,000.- เฉพาะเจาะจง 1 10,000.- 10,000.- นายสมยั  พนันา 10,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

16 ซื�อวสัดุอุปกรณ์โครงการให้

ความรู้ทางกฏหมายแก่ประชาชน 

2,650.- เฉพาะเจาะจง 1 2,650.- 2,650.- หจก.นิวสากลพลาซ่า 2,650.- 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 โครงการก่อสร้างถนนดิน บา้น

ออ้ยชา้ง ม.7 

200,000.- เฉพาะเจาะจง 1 199,000.- 199,000.- ร้าน ป.เจริญผล 199,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

18 ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 416 60 

0060 

400.- เฉพาะเจาะจง 1 400.- 400.- ร้านเอิร์ธ.คอม 400.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

19 ซื�อวสัดุสาํนกังาน(ธงชาติ) 850.- เฉพาะเจาะจง 1 850.- 850.- หจก.นิวสากลพลาซ่า 850.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

20 ซื�อวสัดุสาํนกังานกองการศึกษา 5,725.- เฉพาะเจาะจง 1 5,725.- 5,725.- ร้านตอง 444 5,725.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

21 จา้งเหมาบริการโครงการสัตว์

ปลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพิษ

สุนขับา้ 

3,423.- เฉพาะเจาะจง 1 3,423.- 3,423.- นายชื น  จิตตรง 3,423.- 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  

22 จดัซื�อนมโรงเรียน 85,331.84 เฉพาะเจาะจง 1 85,331.84 85,331.84 สหกรณ์โคนมปากช่อง 

จาํกดั 

85,331.84 ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

23 จดัซื�อนมศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 25,274.24 เฉพาะเจาะจง 1 25,274.24 25,274.24 สหกรณ์โคนมปากช่อง 

จาํกดั 

25,274.24 ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

24 ซื�อครุภณัฑก์ารเกษตร เครื องพน่

ยาชนิดแบตเตอร์รี  2 เครื อง 

5,000.- เฉพาะเจาะจง 1 5,000.- 5,000.- บ.มั งคั งทรัพย ์2018 5,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

25 จดัซื�อนํ�ามนัประจาํเดือน มี.ค.64 9,005.- เฉพาะเจาะจง 1 9,005.- 9,005.- บ.ซสัโก ้ 9,005.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

                       

                    

                     (ลงชื อ)                                             ผูจ้ดัทาํรายงาน                                                                                (ลงชื อ)                                                ผูร้ายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาคาํ)                                                                                                                       (นางนนัทน์ภสั  ตระกูลเสถียร) 

                                ตาํแหน่ง เจา้พนกังานพสัดุ                                                                                                                      ตาํแหน่ง   ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

 

                                                                           

 


