
 

 

แบบรายงานสรุปผลการดาํเนินการจดัซื�อจดัจา้ง  ประจาํเดือน�ก����  �.	. 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 10 86,478.- 86,283 195.-  
2 สอบราคา - - - -  
3 ประกวดราคา - - - -  
4 อื นๆ ระบุ - - - -  
 รวม 10 86,478.- 86,283 195.-  

 

                            

                           

                           

                        (ลงชื อ)                                             ผูจ้ดัทาํรายงาน                                                                           (ลงชื อ)                                         ผูร้ายงาน 

                                          (นางสาววริศรา  นาคาํ)                                                                                                                  (นางนนัทน์ภสั  ตระกูลเสถียร) 

                                      ตาํแหน่ง เจา้พนกังานพสัดุ                                                                                                                 ตาํแหน่ง   ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

 

 

 

 



 

                                                                         แบบรายงานสรุปผลการดาํเนินการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดือน�ก����  �.	. 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 จา้งเหมาไถโครงการเกษตร

ผสมผสาน 

9,000.- เฉพาะเจาะจง 1 9,000.- 9,000.- นางดวงฤทยั หมายกุ่มกลาง 9,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

2 จดัทาํป้ายประชาสัมพนัธ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัส  

โคโรนา 2019 

490.- เฉพาะเจาะจง 1 490.- 490.- ร้านดิจิตอล 490.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

3 จดัซื�อวสัดุสาํนกังาน กองคลงั 7,750.- เฉพาะเจาะจง 1 7,750.- 7,750.- หจก.นิวสากลพลาซ่า 7,750.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

4 จดัซื�อวสัดุคอมพิวเตอร์ กองคลงั 4,000.- เฉพาะเจาะจง 1 4,000.- 4,000.- หจก.นิวสากลพลาซ่า 4,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

5 จดัทาํป้ายโครงการประชุมรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชน

เกี ยวกบัขอ้บญัญตัิ 2564 

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

ราคารายอื น 

                       

                     (ลงชื อ)                                             ผูจ้ดัทาํรายงาน                                                                                (ลงชื อ)                                                ผูร้ายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาคาํ)                                                                                                                       (นางนนัทน์ภสั  ตระกูลเสถียร) 

                                ตาํแหน่ง เจา้พนกังานพสัดุ                                                                                                                      ตาํแหน่ง   ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

 



                                                                        แบบรายงานสรุปผลการดาํเนินการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดือน�ก����  �.	. 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 ซื�อวสัดุอุปกรณ์สาํหรับโครงการ

ประชุมรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชนเกี ยวกบัขอ้บญัญตัิ 2564 

2,650.- เฉพาะเจาะจง 1 2,650.- 2,650.- หจก.นิวสากลพลาซ่า 2,650.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

7 จา้งเหมาจดัหาอาหารวา่งและ

เครื องดื มสาํหรับโครงการประชุม

รับฟังความคิดเห็นของประชาชน

เกี ยวกบัขอ้บญัญตัิ 2564 

10,000.- เฉพาะเจาะจง 1 10,000.- 10,000.- นางดวงฤทยั หมายกุ่มกลาง 10,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

8 จา้งเหมาซ่อมแซมอาคาร

สาํนกังานและอาคารหอประชุม 

41,195.- เฉพาะเจาะจง 1 41,000.- 41,000.- นางอมร  โตนดไธสง 41,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

9 จา้งซ่อมแซมบาํรุงรักษารถยนต ์

กธ 5513 นม 

4,960.- เฉพาะเจาะจง 1 4,960.- 4,960.- ร้านอู่สมานบวัใหญ่ 4,960.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

10 จดัซื�อนํ�ามนัประจาํเดือน ม.ค. 64 5,933.- เฉพาะเจาะจง 1 5,933.- 5,933.- บ.ซสัโก ้ 5,933.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

                       

                    (ลงชื อ)                                             ผูจ้ดัทาํรายงาน                                                                                (ลงชื อ)                                                ผูร้ายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาคาํ)                                                                                                                       (นางนนัทน์ภสั  ตระกูลเสถียร) 

                                ตาํแหน่ง เจา้พนกังานพสัดุ                                                                                                                      ตาํแหน่ง   ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

                                                                            


