
 

 

แบบรายงานสรุปผลการดาํเนินการจดัซื�อจดัจา้ง  ประจาํเดือน�������  	.�. 2565 

(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 25 548,752.20 522,752.20 26,000.-  
2 สอบราคา - - - -  
3 ประกวดราคา - - - -  
4 อื นๆ ระบุ - - - -  
 รวม 25 548,752.20 522,812.20 26,000.-  

 

                           (ลงชื อ) ผูจ้ดัทาํรายงาน                                                             (ลงชื อ)            ผูร้ายงาน 

                                      (นางสาววริศรา  นาคาํ)                                                                                                       (นางนนัทน์ภสั  ตระกูลเสถียร) 

                                   ตาํแหน่ง เจา้พนกังานพสัดุ                                                                                                    ตาํแหน่ง   ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

 

 

 

 

                                                                           



                                                                        แบบรายงานสรุปผลการดาํเนินการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดือน�������   	.�. 2565                                                     (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 จา้งเหมาบริการครูศูนยพ์ฒันาเด็ก

เล็ก บา้นดอนแร้ง 

   18,000.- เฉพาะเจาะจง 1 18,000.- 18,000.- นางสาวอรุณี ชาวสวน 18,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

2 ซื�อวสัดุก่อสร้าง กองช่าง 1,690.- เฉพาะเจาะจง 1 1,690.- 1,690.-      บ.ดาวทองก่อสร้าง 1,690.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

3 ซื�อวสัดุสาํนกังาน กองช่าง 3,645.- เฉพาะเจาะจง 1 3,645.- 3,645.-   หจก.นิวสากลพลาซ่า 3,645.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

4 จา้งเหมาจดัหาอาหารกลางวนั 

ประชุมสภา 

1,500.- เฉพาะเจาะจง 1 1,500.- 1,500.- นางดวงฤทยั หมายกุ่มกลาง 1,500.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

5 ซื�อวสัดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง 2,334.- เฉพาะเจาะจง 1 2,334.- 2,334.- ร้านเอิร์ธ.คอม 2,334.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

                      (ลงชื อ) ผูจ้ดัทาํรายงาน                                                                (ลงชื อ)             ผูร้ายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาคาํ)                                                                                                       (นางนนัทน์ภสั  ตระกูลเสถียร) 

                                ตาํแหน่ง เจา้พนกังานพสัดุ                                                                                                       ตาํแหน่ง   ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

                                                                                                                                                                         

                                                               



                                                                       แบบรายงานสรุปผลการดาํเนินการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดือน�������   	.�. 2565                                                     (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 โครงการก่อสร้างถนนคสล.  

บา้นกุดจอก ม.12  

176,000.- เฉพาะเจาะจง 1 168,000.- 168,000.-  หจก.ทีเจทีวายเอน็จิเนียริ ง 168,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

7 จา้งเหมาทาํป้ายกิจกรรมทอ้งถิ น

ปลูกป่า 

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

ราคารายอื น 

8 จา้งเหมาทาํป้ายกิจกรรม

อาสาสมคัรทอ้งถิ นรักษโ์ลก 

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

ราคารายอื น 

9 จา้งเหมาทาํป้ายโครงการปลอดภยั

จากโรคพิษสุนขับา้ 

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

ราคารายอื น 

10 ซื�อวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ 39,650.- เฉพาะเจาะจง 1 39,650.- 39,650.- ร้านบวัใหญ่ยาสัตว ์ 39,650.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

                    (ลงชื อ)    ผูจ้ดัทาํรายงาน                                                                 (ลงชื อ)           ผูร้ายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาคาํ)                                                                                                        (นางนนัทน์ภสั  ตระกูลเสถียร) 

                                 ตาํแหน่ง เจา้พนกังานพสัดุ                                                                                                      ตาํแหน่ง   ผูอ้าํนวยการกองคลงั                                             

                                                                         

                                                                   



                                                                  แบบรายงานสรุปผลการดาํเนินการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดือน�������   	.�. 2565                                                     (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 จา้งเหมาจดัหาอาหารกลางวนั 

อาหารวา่ง เครื องดื ม ประชุมสภา 

1,500.- เฉพาะเจาะจง 1 1,500.- 1,500.- นางดวงฤทยั หมายกุ่มกลาง 1,500.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

12 ซ่อมแซมเครื องปรับอากาศ  

กองช่าง 

3,770.- เฉพาะเจาะจง 1 3,770.- 3,770.- ร้านบวัใหญ่แอร์ 3,770.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

13 จา้งถ่ายเอกสาร ปร.4,ปร.5 แนบ

ร่างขอ้บญัญตัิ 

1,323.- เฉพาะเจาะจง 1 1,323.- 1,323.- ร้านศูนยถ์่ายเอกสาร 

เทคโน 

1,323.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

14 ซื�อวสัดุสาํนกังาน สาํนกัปลดั 3,500.- เฉพาะเจาะจง 1 3,500.- 3,500.- หจก.นิวสากลพลาซ่า 3,500.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

15 โครงการก่อสร้างถนนคสล. บา้น

โนนแดง ม.14 

200,000.- เฉพาะเจาะจง 1 182,000.- 182,000.- ร้านพีเอส. วสัดุ 182,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

                       (ลงชื อ)  ผูจ้ดัทาํรายงาน                                                                  (ลงชื อ)          ผูร้ายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาคาํ)                                                                                                        (นางนนัทน์ภสั  ตระกูลเสถียร) 

                                 ตาํแหน่ง เจา้พนกังานพสัดุ                                                                                                      ตาํแหน่ง   ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

                               

                                                                                                                                       



                                                                  แบบรายงานสรุปผลการดาํเนินการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดือน�������   	.�. 2565                                                     (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  

16 ซ่อมแซมถนนและขดุเปิดระบาย

นํ�า ผลกระทบจากอุทกภยั 

40,500.- เฉพาะเจาะจง 1 40,500.- 40,500.- นายเละ  บุญมา 40,500.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

17 จา้งเหมาจดัหาอาหารกลางวนั 

อาหารวา่ง เครื องดื ม ประชุมสภา 

1,500.- เฉพาะเจาะจง 1 1,500.- 1,500.- นางดวงฤทยั หมายกุ่มกลาง 1,500.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

18 ซ่อมแซมเครื องคอมพิวเตอร์ 416 

58 0058 กองช่าง 

2,450.- เฉพาะเจาะจง 1 2,450.- 2,450.-         ร้านเอิร์ธ.คอม 2,450.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

19 ซ่อมแซมเครื องขยายเสียง   

3 เครื อง 

10,800.- เฉพาะเจาะจง 1 10,800.- 10,800.- ร้านเฉลิมเกียรติ

อิเล็กทรอนิกส์ 

10,800.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

20 ซื�อวสัดุสาํนกังาน กองช่าง 9,590.- เฉพาะเจาะจง 1 9,590.- 9,590.- หจก.ส.เสรีสปอร์ต 

เซ็นเตอร์ 

9,590.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

                        (ลงชื อ) ผูจ้ดัทาํรายงาน                                                               (ลงชื อ)            ผูร้ายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาคาํ)                                                                                                        (นางนนัทน์ภสั  ตระกูลเสถียร) 

                                 ตาํแหน่ง เจา้พนกังานพสัดุ                                                                                                      ตาํแหน่ง   ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

 

                                                                                                                                            



                                                                  แบบรายงานสรุปผลการดาํเนินการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดือน�������   	.�. 2565                                                     (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  

21 ซื�อวสัดุก่อสร้าง กองช่าง 4,930.- เฉพาะเจาะจง 1 4,930.- 4,930.- ร้านช.เจริญวสัดุ 4,930.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

22 จดัหาอาหารวา่ง เครื องดื ม และ

อาหารกลางวนัโครงการแยกขยะ 

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

ราคารายอื น 

23 จดัทาํป้ายไวนิลโครงการคดัแยก

ขยะ 

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

ราคารายอื น 

24 ซื�อวสัดุอุปกรณ์โครงการคดัแยก

ขยะ 

3,230.- เฉพาะเจาะจง 1 3,230.- 3,230.- หจก.นิวสากลพลาซ่า 3,230.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

25 ซื�อนํ�ามนัประจาํเดือน ส.ค. 2565 11,440.20 เฉพาะเจาะจง 1 11,440.20 11,440.20 บ.ซสัโก ้ 11,440.20 ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

                        (ลงชื อ) ผูจ้ดัทาํรายงาน                                                               (ลงชื อ)            ผูร้ายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาคาํ)                                                                                                        (นางนนัทน์ภสั  ตระกูลเสถียร) 

                                 ตาํแหน่ง เจา้พนกังานพสัดุ                                                                                                      ตาํแหน่ง   ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

 

 


