
 

 

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 15 219,934.52 219,934.52 0  
2 สอบราคา - - - -  
3 ประกวดราคา - - - -  
4 อื นๆ ระบุ - - - -  
 รวม 15 219,934.52 219,934.52 0  

 

                            

                                

                        (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 จา้งเหมาเจา้หนา้ที จดัเก็บภาษี 45,000.- เฉพาะเจาะจง 1 45,000.- 45,000.- น.ส.เบญ็จมาศ เป็นการ 45,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

2 ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์  

416 55 0041 

1,990.- เฉพาะเจาะจง 1 1,990.- 1,990.- ร้านเอิร์ธ. คอม 1,990.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

3 ซื�อวสัดุสาํนกังาน สป. 1,115.- เฉพาะเจาะจง 1 1,115.- 1,115.- หจก.นิวสากลพลาซ่า 1,115.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

4 จดัซื�อนมโรงเรียน 65,828.76 เฉพาะเจาะจง 1 65,828.76 65,828.76 สหกรณ์โคนมปากช่อง

จาํกดั 

65,828.76 ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

5 จดัซื�อนมศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 15,467.96 เฉพาะเจาะจง 1 15,467.96 15,467.96 สหกรณ์โคนมปากช่อง

จาํกดั 

15,467.96 ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

6 จดัทาํป้ายโครงการรณรงคป์้องกนั

และลดอุบตัิเหตุช่วงปีใหม่ 65 

2,160.- เฉพาะเจาะจง 1 2,160.- 2,160.- ร้านดิจิตอล 2,160.- 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 จา้งเหมาเตน้ทโ์ครงการรณรงค์

ป้องกนัและลดอุบตัิเหตุช่วงปีใหม่  

3,500.- เฉพาะเจาะจง 1 3,500.- 3,500.- นายพาชิณ คิดการ 3,500.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

8 ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์  

416 60 0069 

790.- เฉพาะเจาะจง 1 790.- 790.- ร้านเอิร์ธ. คอม 790.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

9 จดัซื�อวสัดุไฟฟ้า กองช่าง 1,640.- เฉพาะเจาะจง 1 1,640.- 1,640.- บ.ดาวทองก่อสร้าง 1,640.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

10 ซ่อมเครื องปริ�น 416 64 0090  

กองช่าง 

890.- เฉพาะเจาะจง 1 890.- 890.- ร้านเอิร์ธ. คอม 890.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

11 จา้งทาํป้ายประชาสัมพนัธ์เกี ยวกบั

ภาษีที ดินและสิ งปลูกสร้าง

และภ่าษีป้าย ประจาํปี 2565 

3,060.- เฉพาะเจาะจง 1 3,060.- 3,060.- ร้านดิจิตอล 3,060.- 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 จดัซื�อนมโรงเรียน 57,242.40 เฉพาะเจาะจง 1 65,828.76 65,828.76 สหกรณ์โคนมปากช่อง

จาํกดั 

65,828.76 ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

13 จดัซื�อนมศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 13,450.40 เฉพาะเจาะจง 1 15,467.96 15,467.96 สหกรณ์โคนมปากช่อง

จาํกดั 

15,467.96 ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

14 จดัหาอาหารวา่งประชุมสภา 500.- เฉพาะเจาะจง 1 500.- 500.- นางดวงฤทยั หมายกุ่มกลาง 500.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

15 ซื�อนํ�ามนั ประจาํเดือน ธ.ค. 64 7,300.- เฉพาะเจาะจง 1 7,300.- 7,300.- บ.ซสัโก ้ 7,300.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

                       

                     

                     (ลงชื อ)                                             ผูจ้ดัทาํรายงาน                                                                                (ลงชื อ)                                                ผูร้ายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาคาํ)                                                                                                                       (นางนนัทน์ภสั  ตระกูลเสถียร) 

                                ตาํแหน่ง เจา้พนกังานพสัดุ                                                                                                                      ตาํแหน่ง   ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

                                                                            

 

                                                                        

                                                                        


