
 

 

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 24 976,490.- 961,490.- 15,000.-  
2 สอบราคา - - - -  
3 ประกวดราคา - - - -  
4 อื นๆ ระบุ - - - -  
 รวม 24 976,490.- 961,490.- 15,000.-  

 

                          

                            

                         (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 ซ่อมแซมเครื องพิมพ ์รหสั 416 61 

0077 กองสวสัดิการสังคม 

     1,810.- เฉพาะเจาะจง 1      1,810.-      1,810.-         ร้านเอิร์ธ.คอม      1,810.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

2 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.5 

บา้นหนองเซียงโข่ (คุม้เก่า) 

350,000.- เฉพาะเจาะจง 1 335,000.- 335,000.-         ร้านพี.เอส วสัดุ 335,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

3 ทาํป้ายโครงการรณรงคป์้องกนั

การควบคุมโรคไขเ้ลือดออก 

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

ราคารายอื น 

4 จา้งเหมาบริการฉีดพ่นหมอกควนั 14,000.- เฉพาะเจาะจง 1 14,000.- 14,000.- นายอนนัต ์ดีไร่ 14,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

5 ซื�อทรายกาํจดัลูกนํ�ายงุลาย 51,000.- เฉพาะเจาะจง 1 51,000.- 51,000.- หจก.ซนัพาวเวอร์แอนด์

คอนสตรัคชั น 

51,000.- 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 ซื�อนํ�ามนัพน่ยงุ 22,567.10 เฉพาะเจาะจง 1 22,567.10 22,567.10              บ.ซสัโก ้ 22,567.10 ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

7 ทาํป้ายทาํเนียบผูบ้ริหารและ

ทาํเนียบสภาอบต. 

1,170.- เฉพาะเจาะจง 1 1,170.- 1,170.- ร้านดิจิตอล 1,170.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

8 ทาํป้ายโครงการฝึกอบรมและ

ศึกษาดูงานบ่อกาํจดัสิ งปฏิกูล 65 

500.- เฉพาะเจาะจง 1 500.- 500.- ร้านดิจิตอล 500.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

9 จา้งเหมายานพาหนะไปศึกษาดู

งาน 

14,000.- เฉพาะเจาะจง 1 14,000.- 14,000.- หจก.กิมเฮีIยะรุ่งเรือง 14,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

10 ซื�อกระเป๋าผา้ (สาํหรับใส่เอกสาร)

และของที ระลึก 

6,200.- เฉพาะเจาะจง 1 6,200.- 6,200.- ร้านบุญเงินพาณิชย์

สปอร์ต 

6,200.- 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 จา้งเหมาซ่อมแซมอาคาร

สาํนกังานอบต.หอประชุม 

34,000.- เฉพาะเจาะจง 1 34,000.- 34,000.- นายบญัชา พิมพว์ฒัน์ 34,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

12 จา้งเหมาต่อเติมอาคารสาํนกังาน 

อบต. 

53,000.- เฉพาะเจาะจง 1 53,000.- 53,000.- นายบญัชา พิมพว์ฒัน์ 53,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

13 ซ่อมแซมเครื องปรับอากาศ 420 

56 0016 

6,800.- เฉพาะเจาะจง 1 6,800.- 6,800.-      ร้านบวัใหญ่แอร์ 6,800.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

14 ซ่อมแซมรถยนตส์่วนกลาง

ทะเบียน ขพ.4264 นม. 

8,266.82 เฉพาะเจาะจง 1 8,266.82 8,266.82 บ.ชยัภูมิออโตล้ีส 8,266.82 ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

15 ซื�อวสัดุคอมพิวเตอร์ กองคลงั 5,000.- เฉพาะเจาะจง 1 5,000.- 5,000.-  หจก.นิวสากลพลาซ่า 5,000.- 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 จดัทาํป้ายโครงการส่งเสริมและ

พฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ 

500.- เฉพาะเจาะจง 1 500.- 500.- ร้านดิจิตอล 500.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

17 ซื�อวสัดุสาํนกังานกองการศึกษา 8,691.- เฉพาะเจาะจง 1 8,691.- 8,691.- หจก.ส.เสรีสปอร์ต 8,691.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

18 ซื�อวสัดุคอมพิวเตอร์ กอง

การศึกษา 

4,700.- เฉพาะเจาะจง 1 4,700.- 4,700.-   บ.ธนากรคอมพิวเตอร์ 4,700.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

19 จดัหาอาหารกลางวนั อาหารวา่ง

และเครื องดื ม โครงการผูสู้งอาย ุ

36,000.- เฉพาะเจาะจง 1 36,000.- 36,000.- นางดวงฤทยั หมายกุ่มกลาง 36,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

20 ซื�อเครื องปริ�นเตอร์ กองคลงั 7,500.- เฉพาะเจาะจง 1 7,500.- 7,500.-  ร้านเจพี.คอมพิวเตอร์ 7,500.- 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 จดัทาํป้ายเนื องในวนัต่อตา้นยา

เสพติดโลก (26 มิ.ย.65) 

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

ราคารายอื น 

22 จดัซื�อนมโรงเรียน 268,523.16 เฉพาะเจาะจง 1 268,523.16 268,523.16 สหกรณ์โคนมปากช่อง 

จาํกดั 

268,523.16 ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

23 จดัซื�อนมศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 74,336.92 เฉพาะเจาะจง 1 74,336.92 74,336.92 สหกรณ์โคนมปากช่อง 

จาํกดั 

74,336.92 ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

24 ซื�อนํ�ามนัประจาํเดือนมิถุนายน 

2565 

7,225.- เฉพาะเจาะจง 1 7,225.- 7,225.- บ.ซสัโก ้ 7,225.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

                        

                        (ลงชื อ)            ผูจ้ดัทาํรายงาน                                                          (ลงชื อ)                           ผูร้ายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาคาํ)                                                                                                        (นางนนัทน์ภสั  ตระกูลเสถียร) 

                                 ตาํแหน่ง เจา้พนกังานพสัดุ                                                                                                      ตาํแหน่ง   ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

 

 

  


