
 

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 14 454,469.- 453,969.- 500.-  
2 สอบราคา - - - -  
3 ประกวดราคา - - - -  
4 อื นๆ ระบุ - - - -  
 รวม 14 454,469.- 453,969.- 500.-  

 

                            

                           

                           

                        (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 จา้งเหมายามรักษาความปลอดภยั 90,000.- เฉพาะเจาะจง 1 90,000.- 90,000.- นายวรียทุธ สีหาบุตโต 90,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

2 จดัซื�อนํ�าดื ม 2,880.- เฉพาะเจาะจง 1 2,880.- 2,880.- นางดวงฤทยั หมายกุ่มกลาง 2,880.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

3 เช่าเครื องถ่ายเอกสาร 42,000.- เฉพาะเจาะจง 1 42,000.- 42,000.- ร้านชยัภูมิก๊อปปี�  42,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

4 จา้งเหมาบริการบุคคลสาํรวจ

ขอ้มูลที ดิน และสิ งปลูกสร้าง 

54,000.- เฉพาะเจาะจง 1 54,000.- 54,000.- นายฐปณฐั  วิรัช 54,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

5 จา้งเหมาบริการบุคคลงานสาํรวจ

โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช 

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

6 จา้งเหมาผูช้่วยช่าง 107,419.- เฉพาะเจาะจง 1 107,419.- 107,419.- นายสอาด เนตรแกว้ 107,419.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

7 ซ่อมแอร์ สป. 4,950.- เฉพาะเจาะจง 1 4,950.- 4,950.- ร้านบวัใหญ่แอร์ 4,950.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

8 จดัหาพวงมาลา ร.9 1,000.- เฉพาะเจาะจง 1 1,000.- 1,000.- ร้านครูตุก๊ 1,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

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

ราคารายอื น 

10 จดัหาพวงมาลา (วนัปิยะมหาราช) 1,000.- เฉพาะเจาะจง 1 1,000.- 1,000.- ร้านครูตุก๊ 1,000.- 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  

11 จา้งเหมาติดตั�งโคมไฟฟ้าแบบโซ

ล่าเซลล ์

25,000.- เฉพาะเจาะจง 1 24,500.- 24,500.- นายสถิต กุลศรี 24,500.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

12 จา้งเหมาซ่อมเครื องปริ�นเตอร์ กอง

ช่าง 416 60 0013 

850.- เฉพาะเจาะจง 1 850.- 850.- ร้านเอิร์ธ.คอม 850.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

13 ซื�อวสัดุคอมพิวเตอร์ 9,840.- เฉพาะเจาะจง 1 9,840.- 9,840.- หจก.นิวสากลพลาซ่า 9,840.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

14 ซื�อนํ�ามนั ประจาํเดือน ก.ย. 2564 5,280.- เฉพาะเจาะจง 1 5,280.- 5,280.- บ.ซสัโก ้ 5,280.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

                       

                      

                    (ลงชื อ)                                             ผูจ้ดัทาํรายงาน                                                                                (ลงชื อ)                                                ผูร้ายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาคาํ)                                                                                                                       (นางนนัทน์ภสั  ตระกูลเสถียร) 

                                ตาํแหน่ง เจา้พนกังานพสัดุ                                                                                                                      ตาํแหน่ง   ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

 

 

 


