
 

 

แบบรายงานสรุปผลการดาํเนินการจดัซื�อจดัจา้ง  ประจาํเดือน�����ก��	  �.�. 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 15 185,294.20 185,294.20 0  
2 สอบราคา - - - -  
3 ประกวดราคา - - - -  
4 อื นๆ ระบุ - - - -  
 รวม 15 185,294.20 185,294.20 0  

 

                        (ลงชื อ)   ผูจ้ดัทาํรายงาน                                                              (ลงชื อ)             ผูร้ายงาน 

                                       (นางสาววริศรา  นาคาํ)                                                                                                       (นางนนัทน์ภสั  ตระกูลเสถียร) 

                                   ตาํแหน่ง เจา้พนกังานพสัดุ                                                                                                    ตาํแหน่ง   ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

 

 

 

 

                                                                           



                                                                         

                                                                        แบบรายงานสรุปผลการดาํเนินการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดือน�����ก��	   �.�. 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 ซ่อมแซมอาคารสาํนกังาน อบต.

กุดจอก 

55,000.- เฉพาะเจาะจง 1 55,000.- 55,000.- นายบญัชา  พิมพว์ฒัน์ 55,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

2 ซื�อวสัดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง 7,000.- เฉพาะเจาะจง 1 7,000.- 7,000.- บ.ธนากรคอมพิวเตอร์ 7,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

3 ซ่อมแซมถนนบา้นออ้ยชา้ง ม.7, 

ม.8, ม.11 

11,200.- เฉพาะเจาะจง 1 11,200.- 11,200.- นายเละ  บุญมา 11,200.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

4 จดัหาอาหารกลางวนั อาหารว่าง
และเครื องดื ม ประชุมสภา 

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

ราคารายอื น 

5 ซ่อมแซมเครื องปริ�น รหัส 416 60 
0073 กองช่าง 

200.- เฉพาะเจาะจง 1 200.- 200.- ร้านเอิร์ธ.คอม 200.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

              (ลงชื อ)        ผูจ้ดัทาํรายงาน                                                                    (ลงชื อ)            ผูร้ายงาน 

                             (นางสาววริศรา  นาคาํ)                                                                                                                 (นางนนัทน์ภสั  ตระกูลเสถียร) 

                          ตาํแหน่ง เจา้พนกังานพสัดุ                                                                                                              ตาํแหน่ง   ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

                                                                                                                                                                         



                                                                                                                                              

                                                                  แบบรายงานสรุปผลการดาํเนินการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดือน�����ก��	    �.�. 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 ซ่อมถนนจากเหตุอุทภยั บา้น 
โคกเพด็-ป่าชา้หมู่บา้น 

16,400.- เฉพาะเจาะจง 1 16,400.- 16,400.- นายเละ  บุญมา 16,400.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

7 ซ่อมถนนจากเหตุอุทภยั บา้น 
โสก ม.4 

13,000.- เฉพาะเจาะจง 1 13,000.- 13,000.- นายเละ  บุญมา 13,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

8 ซ่อมถนนจากเหตุอุทภยั บา้น 
โสก ม.4 

13,000.- เฉพาะเจาะจง 1 13,000.- 13,000.- นายเละ  บุญมา 13,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

9 ซื�อวสัดุคอมพิวเตอร์ สาํนกัปลดั 2,950.- เฉพาะเจาะจง 1 2,950.- 2,950.- บ.ชยัภูมิก๊อปปี�  2,950.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

10 ซื�อหินคลุก,ทรายหยาบ เพื อ

ซ่อมแซมถนนและคนัคูลาํห้วย 

20,480.- เฉพาะเจาะจง 1 20,480.- 20,480.- ร้านพอเพียงการคา้วสัดุ

ก่อสร้าง 

20,480.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

                    (ลงชื อ)    ผูจ้ดัทาํรายงาน                                                                   (ลงชื อ)          ผูร้ายงาน 

                                 (นางสาววริศรา  นาคาํ)                                                                                                            (นางนนัทน์ภสั  ตระกูลเสถียร) 

                              ตาํแหน่ง เจา้พนกังานพสัดุ                                                                                                         ตาํแหน่ง   ผูอ้าํนวยการกองคลงั                                             

                                                                                                                                                                         



                                                   แบบรายงานสรุปผลการดาํเนินการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดือน�����ก��	   �.�. 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 ซ่อมแซมครุภณัฑ์รถยนต์

ส่วนกลาง รหสั 001 48 0001, 

001 59 0002 

18,300.- เฉพาะเจาะจง 1 18,300.- 18,300.- ร้านPP พีพีไทร์เซอร์วสิ 18,300.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

12 ซื�อครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ กองคลงั 17,000.- เฉพาะเจาะจง 1 17,000.- 17,000.- บ.ชยัภูมิก๊อปปี� แอนด์

เซอร์วสิ 

17,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

13 ซ่อมคอมพิวเตอร์  

กองช่าง 3 เครื อง 

900.- เฉพาะเจาะจง 1 900.- 900.- ร้านเอิร์ธ.คอม 900.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

14 ซื�อวสัดุคอมพิวเตอร์กองช่าง 279.- เฉพาะเจาะจง 1 279.- 279.- ร้านเอิร์ธ.คอม 279.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

15 จดัซื�อนํ�ามนัเดือน พ.ย. 2565 8,085.20 เฉพาะเจาะจง 1 8,085.20 8,085.20 บ.ซสัโก ้ 8,085.20 ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

               (ลงชื อ)         ผูจ้ดัทาํรายงาน                                                                  (ลงชื อ)          ผูร้ายงาน 

                             (นางสาววริศรา  นาคาํ)                                                                                                              (นางนนัทน์ภสั  ตระกูลเสถียร) 

                          ตาํแหน่ง เจา้พนกังานพสัดุ                                                                                                           ตาํแหน่ง   ผูอ้าํนวยการกองคลงั                                             

                                                                   


