
 

 

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 19 880,426.29 876,426.29 4,000.-  
2 สอบราคา - - - -  
3 ประกวดราคา - - - -  
4 อื นๆ ระบุ - - - -  
 รวม 19 880,426.29 876,426.29 4,000.-  

 

                            

                                

                        (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 จดัซื�อวสัดุคอมพิวเตอร์สาํนกัปลดั 12,320.- เฉพาะเจาะจง 1 12,320.- 12,320.- หจก.นิวสากลพลาซ่า 12,320.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

2 ซื�อนํ�ามนัพน่ยงุ 14,705.- เฉพาะเจาะจง 1 14,705.- 14,705.- บ.ซสัโก ้ 14,705.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

3 จา้งเหมาครูศพด. บา้นดอนแร้ง 36,000.- เฉพาะเจาะจง 1 36,000.- 36,000.- น.ส.ช่อผกา ศรีบุญเรือง 36,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

4 จดัซื�อวสัดุงานบา้นงานครัว กอง

การศึกษา 

6,800.- เฉพาะเจาะจง 1 6,800.- 6,800.- ร้านอว้นเฟอร์นิเจอร์ 6,800.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

5 ซื�อวสัดุก่อสร้าง โครงการปรับ

สภาพแวดลอ้มที อยูอ่าศยัสาํหรับ

คนพิการ ผูสู้งอาย ุกองสส. 

50,000.- เฉพาะเจาะจง 1 50,000.- 50,000.- ร้านช.เจริญวสัดุ 50,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5 

(ทิศตะวนัตกหมู่บา้น) 

260,000.- เฉพาะเจาะจง 1 259,000.- 259,000.- ร้านพี.เอส วสัดุ 259,000.- 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 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3 

(คุม้นอ้ย) บา้นโคกเพด็ 

200,000.- เฉพาะเจาะจง 1 198,000.- 198,000.- ร้านอ.รุ่งเรืองผล 198,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

8 ซ่อมแซมรถยนต ์ ขพ.4264 นม 

001 59 0002 

11,823.29 เฉพาะเจาะจง 1 11,823.29 11,823.29 บ.เบญจพลออโต ้ 11,823.29 ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

9 ซื�อวสัดุงานบา้นงานครัว 

 กองการศึกษา 

12,040.- เฉพาะเจาะจง 1 12,040.- 12,040.- หจก.ส.เสรีสปอร์ตเซ็น

เตอร์ 

12,040.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

10 จา้งเหมาจดัทาํป้ายโครงการ

ควบคุมเฝ้าระวงัป้องกนัโรคโควดิ-

19 

350.- เฉพาะเจาะจง 1 350.- 350.- ร้านดิจิตอล 350.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

11 จดัซื�อวสัดุโครงการควบคุมเฝ้า

ระวงัป้องกนัโรคโควิด-19 

10,660.- เฉพาะเจาะจง 1 10,660.- 10,660.- หจก.นิวสากลพลาซ่า 10,660.- 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 ซื�อวสัดุงานบา้นงานครัว สป.  2,100.- เฉพาะเจาะจง 1 2,100.- 2,100.- หจก.นิวสากลพลาซ่า 2,100.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

13 ซื�อวสัดุสาํนกังาน สป. 10,560.- เฉพาะเจาะจง 1 10,560.- 10,560.- หจก.นิวสากลพลาซ่า 10,560.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

14 จา้งเหมาฉีดพ่นนํ�ายาฆ่าเชื�อตาม

โครงการควบคุมเฝ้าระวงัป้องกนั

โรคโควดิ-19 

325.- เฉพาะเจาะจง 1 325.- 325.- นายพาชิณ  คิดการ 325.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

15 ซื�อสารกาํจดัและควบคุมแมลงทาํ

ความสะอาดโรงเรือน 

54,000.- เฉพาะเจาะจง 1 54,000.- 54,000.- ร้านบวัใหญ่ยาสัตว ์ 54,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

16 จา้งเหมาทาํป้ายไวนิลโครงการ

รณรงคป์้องกนัควบคุมโรค 

350.- เฉพาะเจาะจง 1 350.- 350.- ร้านดิจิตอล 350.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

17 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.

11 (ทิศเหนือหมู่บา้น-หลงัป่าชา้) 

180,000.- เฉพาะเจาะจง 1 179,000.- 179,000.- นายสมศกัดิJ   แดงไธสง 179,000.- 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  

18 ซื�อวสัดุสาํนกังานกองคลงั  11,253.- เฉพาะเจาะจง 1 11,253.- 11,253.- หจก.ส.เสรีสปอร์ตเซ็น

เตอร์ 

11,253.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

19 จดัซื�อนํ�ามนั ประจาํเดือน มิ.ย. 64 7,140.- เฉพาะเจาะจง 1 7,140.- 7,140.- บ.ซสัโก ้ 7,140.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

                       

                     

                     (ลงชื อ)                                             ผูจ้ดัทาํรายงาน                                                                                (ลงชื อ)                                                ผูร้ายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาคาํ)                                                                                                                       (นางนนัทน์ภสั  ตระกูลเสถียร) 

                                ตาํแหน่ง เจา้พนกังานพสัดุ                                                                                                                      ตาํแหน่ง   ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

 

 

 

 

 

 

 

 


