
 

 

แบบรายงานสรุปผลการดาํเนินการจดัซื�อจดัจา้ง  ประจาํเดือนก�������	
  �.. 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 11 740,198.25 737,853.- 2,345.25  
2 สอบราคา - - - -  
3 ประกวดราคา - - - -  
4 อื นๆ ระบุ - - - -  
 รวม 11 740,198.25 737,853.- 2,345.25  

 

                          (ลงชื อ)                   ผูจ้ดัทาํรายงาน                                                        (ลงชื อ)            ผูร้ายงาน 

                                          (นางสาววริศรา  นาคาํ)                                                                                                     (นางนนัทน์ภสั  ตระกูลเสถียร) 

                                      ตาํแหน่ง เจา้พนกังานพสัดุ                                                                                                   ตาํแหน่ง   ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

 

 

 

 

                       



                                                                       

                                                                         แบบรายงานสรุปผลการดาํเนินการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดือนก�������	
    �.. 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 ซื�อวสัดุการเกษตร สาํนกัปลดั 400.- เฉพาะเจาะจง 1 400.- 400.- หจก.นิวสากลพลาซ่า 400.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

2 ซื�อวสัดุสาํนกังาน สาํนกัปลดั 7,273.- เฉพาะเจาะจง 1 7,273.- 7,273.- หจก.นิวสากลพลาซ่า 7,273.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

3 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.1 

บา้นงิ�วใหม่ (ถนนงิ�วใหม่ 10) 

186,608.57 เฉพาะเจาะจง 1 185,000.- 185,000.- หจก.ธนกฤตรุ่งโรจน์                

วศิวกรรม 

185,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

4 ซื�อวสัดุสาํนกังาน กองคลงั 9,510.- เฉพาะเจาะจง 1 9,510.- 9,510.- หจก.นิวสากลพลาซ่า 9,510.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

5 ซื�อวสัดุคอมพิวเตอร์ กองคลงั 9,300.- เฉพาะเจาะจง 1 9,300.- 9,300.- หจก.นิวสากลพลาซ่า 9,300.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

                       

                       (ลงชื อ)              ผูจ้ดัทาํรายงาน                                                               (ลงชื อ)                           ผูร้ายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาคาํ)                                                                                                      (นางนนัทน์ภสั  ตระกูลเสถียร) 

                                ตาํแหน่ง เจา้พนกังานพสัดุ                                                                                                    ตาํแหน่ง   ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                



                                                                   แบบรายงานสรุปผลการดาํเนินการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดือนก�������	
    �.. 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 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 

บา้นออ้ยชา้ง ม.7 

495,736.68 เฉพาะเจาะจง 1 495,000.- 495,000.- หจก.ศรชยัวฒันา

ก่อสร้างชยัภูมิ 

495,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

7 ซื�อวสัดุสาํนกังาน สาํนกัปลดั 7,500.- เฉพาะเจาะจง 1 7,500.- 7,500.-    หจก.นิวากลพลาซ่า 7,500.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

8 ซ่อมแซมเครื องปรับอากาศ  

420 54 0015 

2,290.- เฉพาะเจาะจง 1 2,290.- 2,290.- ร้านบวัใหญ่แอร์ 2,290.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

9 จา้งเหมาจดัหาอาหารในการ

ประชุมสภา 

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

ราคารายอื น 

10 จา้งเหมาค่าแรงงานซ่อมแซมโคม

ไฟฟ้าสาธารณะในตาํบลกุดจอก 

14,400.- เฉพาะเจาะจง 1 14,400.- 14,400.- นายเรวฒัน์ จดันอก 14,400.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

11 ซื�อนํ�ามนั ประจาํเดือน ก.พ. 65 5,680.- เฉพาะเจาะจง 1 5,680.- 5,680.- บ.ซสัโก ้ 5,680.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

                      (ลงชื อ)                           ผูจ้ดัทาํรายงาน                                                                (ลงชื อ)                            ผูร้ายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาคาํ)                                                                                                        (นางนนัทน์ภสั  ตระกูลเสถียร) 

                                ตาํแหน่ง เจา้พนกังานพสัดุ                                                                                                      ตาํแหน่ง   ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

                                                                            

                                                                      


