
 

 

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 18 868,165.88 866,165.88 2,000.-  
2 สอบราคา - - - -  
3 ประกวดราคา - - - -  
4 อื นๆ ระบุ - - - -  
 รวม 18 868,165.88 866,165.88 2,000.-  

 

                            

                                

                        (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 โครงการก่อสร้างถนนดิน ม.11 118,000.- เฉพาะเจาะจง 1 117,000.- 117,000.- ร้านพลอยสุข การคา้ 117,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

2 ซ่อมแซมเครื องปริ�นเตอร์ 416 60 

0073 

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

ราคารายอื น 

3 จา้งเหมาอาหารในการประชุมสภา

ทอ้งถิ น 

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

ราคารายอื น 

4 ซ่อมแซมเครื องปริ�นเตอร์ 416 64 

0093 

3,300.- เฉพาะเจาะจง 1 3,300.- 3,300.- ร้านเอิร์ธ.คอม 3,300.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

5 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  

ม.2 บา้นเพด็นอ้ย (สายทิศเหนือ

หมู่บา้น) 

210,000.- เฉพาะเจาะจง 1 209,000.- 209,000.- นายสมศกัดิG  แดงไธสง 209,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

6 จดัซื�อนํ�ามนั ประจาํเดือน พ.ค.64 5,467.- เฉพาะเจาะจง 1 5,467.- 5,467.- บ.ซสัโก ้ 5,467.- 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�อทรายกาํจดัลูกนํ�ายงุลาย 39,000.- เฉพาะเจาะจง 1 39,000.- 39,000.- ร้านปรีชาซพัพลาย 39,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

8 จา้งเหมาจดัทาํป้ายประชาสัมพนัธ์ 4,900.- เฉพาะเจาะจง 1 4,900.- 4,900.- ร้านดิจิตอล 4,900.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

9 ซ่อมแซมเครื องปรับอากาศ 420 

54 0011,420 54 0010 

1,600.- เฉพาะเจาะจง 1 1,600.- 1,600.- ร้านบวัใหญ่แอร์ 1,600.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

10 จดัซื�อนมโรงเรียน 58,128.- เฉพาะเจาะจง 1 58,128.- 58,128.- สหกรณ์โคนมปากช่อง 

จาํกดั 

58,128.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

11 จดัซื�อนมศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 17,808.- เฉพาะเจาะจง 1 17,808.- 17,808.- สหกรณ์โคนมปากช่อง 

จาํกดั 

17,808.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

12 ซ่อมแซมเครื องพน่หมอกควนั 6,830.- เฉพาะเจาะจง 1 6,830.- 6,830.- ร้านเปรมสุขเคมิคอล 6,830.- 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  

13 จา้งเหมาจดัทาํป้ายไวนิลโครงการ 5,250.- เฉพาะเจาะจง 1 5,250.- 5,250.- ร้านดิจิตอล 5,250.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

14 จา้งเหมาบริการพน่หมอกควนั 14,000.- เฉพาะเจาะจง 1 14,000.- 14,000.- นายพาชิณ  คิดการ 14,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

15 จดัซื�อครุภณัฑส์าํรวจเทปวดัระยะ 2,800.- เฉพาะเจาะจง 1 2,800.- 2,800.- ร้านเอส.ที เซ็นเตอร์ 2,800.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

16 ซ่อมแซมเลื อยยนต ์089 62 0002 750.- เฉพาะเจาะจง 1 750.- 750.- บ.อาร์.พี.ซี 750.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

17 จดัซื�อนมโรงเรียน 302,175.64 เฉพาะเจาะจง 1 302,175.64 302,175.64 สหกรณ์โคนมปากช่อง 

จาํกดั 

302,175.64 ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

18 จดัซื�อนมศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 75,107.24 เฉพาะเจาะจง 1 75,107.24 75,107.24 สหกรณ์โคนมปากช่อง 

จาํกดั 

75,107.24 ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

                       

                    (ลงชื อ)                                             ผูจ้ดัทาํรายงาน                                                                                (ลงชื อ)                                                ผูร้ายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาคาํ)                                                                                                                       (นางนนัทน์ภสั  ตระกูลเสถียร) 

                                ตาํแหน่ง เจา้พนกังานพสัดุ                                                                                                                      ตาํแหน่ง   ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

                                                                            


