
 

 

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 21 627,819.08 597,819.08 30,000.-  
2 สอบราคา - - - -  
3 ประกวดราคา - - - -  
4 อื นๆ ระบุ - - - -  
 รวม 21 627,819.08 597,819.08 30,000.-  

 

                          

                            (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 จดัทาํป้ายประชาสัมพนัธ์ 350.- เฉพาะเจาะจง 1 350.- 350.- ร้านดิจิตอล 350.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

2 ซื�อวสัดุไฟฟ้า กองช่าง 31,050.- เฉพาะเจาะจง 1 31,050.- 31,050.-     ร้านประดิษฐไ์ฟฟ้า 31,050.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

3 ซื�อนํ�ามนัสูบนํ�า  ม.12 2,987.- เฉพาะเจาะจง 1 2,987.- 2,987.- บ.ซสัโก ้ 2,987.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

4 ซ่อมรถยนตส์่วนกลาง กธ 5513 

นม 

5,730.- เฉพาะเจาะจง 1 5,730.- 5,730.- ร้านPPพีพีไทร์ 5,730.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

5 ซ่อมรถจกัรยานยนต ์ ทะเบียน 

ขธญ 157 และ กธค 304  

2,975.-.- เฉพาะเจาะจง 1 2,975.-.- 2,975.-.- ร้านPPพีพีไทร์ 2,975.-.- 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 ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 416 60 

0067 

1,090.- เฉพาะเจาะจง 1 1,090.- 1,090.- ร้านเอิร์ธ.คอม 1,090.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

7 ซื�อครุภณัฑส์าํนกังานตูเ้ก็บ

เอกสารแบบ 2 บานเปิด 2 หลงั 

และเกา้อี�สาํนกังาน จาํนวน 20 ตวั 

47,000.- เฉพาะเจาะจง 1 47,000.- 47,000.-    ร้านอว้นเฟอร์นิเจอร์ 47,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

8 ซื�อคอมพิวเตอร์ กองช่าง 17,000.- เฉพาะเจาะจง 1 17,000.- 17,000.- บ.ชยัภูมิก๊อปปี� แอนด์

เซอร์วสิ 

17,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

9 ซื�อเครื องปริ�นเตอร์ กองช่าง 8,900.- เฉพาะเจาะจง 1 8,900.- 8,900.- บ.ชยัภูมิก๊อปปี� แอนด์

เซอร์วสิ 

8,900.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4 

(ถนนบา้นโสก 8 ) 

200,000.- เฉพาะเจาะจง 1 182,000.- 182,000.-        ร้านป.เจริญผล 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  

11 จา้งทาํพานพุม่ในวนัทอ้งถิ นไทย 1,000.- เฉพาะเจาะจง 1 1,000.- 1,000.-  ร้านครูตุก๊ดอกไม ้ 1,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

12 ซื�อวสัดุอุปกรณ์เพื อใชใ้นโครงการ

จิตอาสาเราทาํความดีดว้ยหวัใจ 

2,805.- เฉพาะเจาะจง 1 2,805.- 2,805.-   หจก.นิวสากลพลาซ่า 2,805.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

13 จา้งเหมาจดัทาํป้ายโครงการ 350.- เฉพาะเจาะจง 1 350.- 350.- ร้านดิจิตอล 350.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

14 จดัหาอาหารและเครื องดื ม

โครงการ 

2,000.- เฉพาะเจาะจง 1 2,000.- 2,000.- นางดวงฤทยั หมายกุ่มกลาง 2,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8 

(สายดอนแปะ-โนนแดง) 

200,000.- เฉพาะเจาะจง 1 188,000.- 188,000.- ร้านพี.เอส วสัดุ 188,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

16 จา้งเหมาจดังานโครงการ 

ทา้วสุระนารี 

17,000.- เฉพาะเจาะจง 1 17,000.- 17,000.- นางดวงฤทยั หมายกุ่มกลาง 17,000.- 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  

17 จดัทาํพวงมาลา งานทา้วสุระนารี 1,000.- เฉพาะเจาะจง 1 1,000.- 1,000.- ร้านครูตุก๊ดอกไม ้ 1,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

18 ซ่อมคอมพิวเตอร์ 416 56 0049 

กองคลงั 

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

ราคารายอื น 

19 จดัซื�อนมโรงเรียน 62,966.64 เฉพาะเจาะจง 1 62,966.64 62,966.64 สหกรณ์โคนมปากช่อง 

จาํกดั 

62,966.64 ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

20 จดัซื�อนมศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 14,795.44 เฉพาะเจาะจง 1 14,795.44 14,795.44 สหกรณ์โคนมปากช่อง 

จาํกดั 

14,795.44 ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

21 จดัซื�อนํ�ามนั เดือน มีนาคม 2565 6,920.- เฉพาะเจาะจง 1 6,920.- 6,920.- บ.ซสัโก ้ 6,920.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

                       

                          (ลงชื อ)            ผูจ้ดัทาํรายงาน                                                                 (ลงชื อ)                      ผูร้ายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาคาํ)                                                                                                        (นางนนัทน์ภสั  ตระกูลเสถียร) 

                                 ตาํแหน่ง เจา้พนกังานพสัดุ                                                                                                      ตาํแหน่ง   ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

                               


