
 

 

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 12 539,276.76 539,276.76 0  
2 สอบราคา - - - -  
3 ประกวดราคา - - - -  
4 อื นๆ ระบุ - - - -  
 รวม 12 539,276.76 539,276.76 0  

 

                           (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 จดัซื�อนํ�าดื ม 3,600.- เฉพาะเจาะจง 1 3,600.- 3,600.- นางดวงฤทยั หมายกุ่มกลาง 3,600.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

2 จา้งเหมาเวรยาม 96,000.- เฉพาะเจาะจง 1 96,000.- 96,000.- นายบณัฑิต  เตาตีทอง 96,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

3 จา้งเหมาถ่ายเอกสาร 42,000.- เฉพาะเจาะจง 1 42,000.- 42,000.- ร้านชยัภูมิก๊อปปี� แอนด์

เซอร์วสิ 

42,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

4 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 
ปฏิบตัิงานการสอนที ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบา้นดอนแร้ง 

108,000.- เฉพาะเจาะจง 1 108,000.- 108,000.- นางสาวอรุณี  ชาวสวน 108,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

5 จ้าง เหมาบริการปรับปรุงแล ะ
พฒันางานภาษีที ดินและสิ งปลูก
สร้าง  ประจาํปีงบประมาณ 2566  

108,000.- เฉพาะเจาะจง 1 108,000.- 108,000.- นางสาวเบ็ญจมาศ  เป็นการ 108,000.- 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  

6 จา้งเหมาบุคคลปฏิบตัิงาน กองช่าง 
อบต.กุดจอก ตําแหน่งผู ้ช่วยเจ้า
พนกังานธุรการ 

108,000.- เฉพาะเจาะจง 1 108,000.- 108,000.- นายสถาพร  จตัุรัส 108,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

7 จา้งซ่อมเครื องปริ�นเตอร์ กองช่าง 

416 63 0082 

1,000.- เฉพาะเจาะจง 1 1,000.- 1,000.- ร้านเอิร์ธ.คอม 1,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

8 ทาํป้ายประชาสัมพนัธ์ลงทะเบียน

ผูม้ีสิทธิL รับเบี�ยยงัชีพ 

720.- เฉพาะเจาะจง 1 720.- 720.- ร้านดิจิตอล 720.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

9 ซ่อมเครื องปริ�น 416 61 0086 1,350.- เฉพาะเจาะจง 1 1,350.- 1,350.- ร้านเอิร์ธ.คอม 1,350.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

10 ซื�อนมโรงเรียน ภาคเรียนที  2/2566 

เดือน พ.ย.65 

51,389.80 เฉพาะเจาะจง 1 51,389.80 51,389.80 สหกรณ์โคนมปากช่อง 

จาํกดั 

51,389.80 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 ซื�อนมศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ภาค

เรียนที  2/2566  เดือน พ.ย.65 

13,896.96 เฉพาะเจาะจง 1 13,896.96 13,896.96 สหกรณ์โคนมปากช่อง 

จาํกดั 

13,896.96 ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

12 จดัซื�อนํ�ามนัเดือน ต.ค. 2565 5,320.- เฉพาะเจาะจง 1 5,320.- 5,320.- บ.ซสัโก ้ 5,320.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

                    (ลงชื อ)    ผูจ้ดัทาํรายงาน                                                                  (ลงชื อ)          ผูร้ายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาคาํ)                                                                                                        (นางนนัทน์ภสั  ตระกูลเสถียร) 

                                 ตาํแหน่ง เจา้พนกังานพสัดุ                                                                                                      ตาํแหน่ง   ผูอ้าํนวยการกองคลงั                                             

                                                                   

                                                                     

 

 

 

 

                                                                           


