
 

 

แบบรายงานสรุปผลการดาํเนินการจดัซื�อจดัจา้ง  ประจาํเดือนก�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 19 418,792.- 407,792.- 11,000.-  
2 สอบราคา - - - -  
3 ประกวดราคา - - - -  
4 อื นๆ ระบุ - - - -  
 รวม 19 418,792.- 407,792.- 11,000.-  

 

                           (ลงชื อ) ผูจ้ดัทาํรายงาน                                                             (ลงชื อ)            ผูร้ายงาน 

                                      (นางสาววริศรา  นาคาํ)                                                                                                       (นางนนัทน์ภสั  ตระกูลเสถียร) 

                                   ตาํแหน่ง เจา้พนกังานพสัดุ                                                                                                    ตาํแหน่ง   ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

 

 

 

 

                                                                           



 

                                                                        แบบรายงานสรุปผลการดาํเนินการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดือนก�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 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.9   200,000.- เฉพาะเจาะจง 1   189,000.-   189,000.- หจก.ทีเจทีวายเอน็จิ

เนียริ ง 

  189,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

2 ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ กองช่าง 2,200.- เฉพาะเจาะจง 1 2,200.- 2,200.-         ร้านเอิร์ธ.คอม 2,200.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

3 ซ่อมเครื องปริ�นเตอร์ 416 60 0070 700.- เฉพาะเจาะจง 1 700.- 700.-    ร้านเจพี คอมพิวเตอร์ 700.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

4 ซ่อมคอมพิวเตอร์ 416 60 0063, 

416 54 0059 

5,690.- เฉพาะเจาะจง 1 5,690.- 5,690.-         ร้านเอิร์ธ.คอม 5,690.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

5 ซื�อวสัดุก่อสร้างบา้นคนจน 50,000.- เฉพาะเจาะจง 1 50,000.- 50,000.- ร้านพอเพียงการคา้วสัดุ

ก่อสร้าง 

50,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

                      (ลงชื อ) ผูจ้ดัทาํรายงาน                                                                (ลงชื อ)             ผูร้ายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาคาํ)                                                                                                       (นางนนัทน์ภสั  ตระกูลเสถียร) 

                                ตาํแหน่ง เจา้พนกังานพสัดุ                                                                                                       ตาํแหน่ง   ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

                                                                                                                                                                         



                                                               แบบรายงานสรุปผลการดาํเนินการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดือนก�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 จดัหาอาหารวา่ง อาหารกลางวนั 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขยาเสพ

ติด 2565  

7,800.- เฉพาะเจาะจง 1 7,800.- 7,800.- นางดวงฤทยั หมายกุ่มกลาง 7,800.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

7 จดัทาํป้ายโครงการป้องกนัและ

แกไ้ขยาเสพติด 2565 

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

ราคารายอื น 

8 ซื�อครุภณัฑส์าํนกังาน ตูเ้ก็บ

เอกสารแบบบานเลื อนกระจก 

9,000.- เฉพาะเจาะจง 1 9,000.- 9,000.- ร้านอว้นเฟอร์นิเจอร์ 9,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

9 ซื�อวสัดุโครงการผูสู้งอายุ 4,700.- เฉพาะเจาะจง 1 4,700.- 4,700.- ร้านวลัภาพาณิชย ์ 4,700.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

10 ซื�อวสัดุการเกษตร 3,660.- เฉพาะเจาะจง 1 3,660.- 3,660.- ร้านทรัพยเ์พิ มโชค 3,660.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

                    (ลงชื อ)    ผูจ้ดัทาํรายงาน                                                                 (ลงชื อ)           ผูร้ายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาคาํ)                                                                                                        (นางนนัทน์ภสั  ตระกูลเสถียร) 

                                 ตาํแหน่ง เจา้พนกังานพสัดุ                                                                                                      ตาํแหน่ง   ผูอ้าํนวยการกองคลงั                                             

                                                                         



                                                                   

                                                                  แบบรายงานสรุปผลการดาํเนินการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดือนก�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 ซื�อวสัดุงานบา้นงานครัว 9,778.- เฉพาะเจาะจง 1 9,778.- 9,778.- หจก.นิวสากลพลาซ่า 9,778.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

12 ซื�อวสัดุสาํนกังานสาํนกัปลดั 17,489.- เฉพาะเจาะจง 1 17,489.- 17,489.- หจก.นิวสากลพลาซ่า 17,489.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

13 ซื�อวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุสาํนกัปลดั 1,600.- เฉพาะเจาะจง 1 1,600.- 1,600.- หจก.นิวสากลพลาซ่า 1,600.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

14 จา้งเหมายานพาหนะ รถปรับ

อากาศ โครงการศึกษาดูงาน 

75,000.- เฉพาะเจาะจง 1 75,000.- 75,000.- กายวทิยาจิตติอาษา 75,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

15 จดัหาอาหารกลางวนั และอาหาร

วา่ง โครงการศึกษาดูงาน 

7,150.- เฉพาะเจาะจง 1 7,150.- 7,150.- นางดวงฤทยั หมายกุ่มกลาง 7,150.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

                       (ลงชื อ)  ผูจ้ดัทาํรายงาน                                                                  (ลงชื อ)          ผูร้ายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาคาํ)                                                                                                        (นางนนัทน์ภสั  ตระกูลเสถียร) 

                                 ตาํแหน่ง เจา้พนกังานพสัดุ                                                                                                      ตาํแหน่ง   ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

                               



                                                                                                                                       

                                                                  แบบรายงานสรุปผลการดาํเนินการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดือนก�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  

16 จดัทาํป้ายไวนิล โครงการศึกษาดู

งาน 

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

ราคารายอื น 

17 จดัซื�อของที ระลึกและค่ากระเป๋า 

วสัดุที ใชบ้รรจุเอกสาร 

13,000.- เฉพาะเจาะจง 1 13,000.- 13,000.- นางทองใบ เจริญยิ ง 13,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

18 จดัทาํป้ายโครงการเฉลิมพระ

เกียรติ วนัที  28 ก.ค.65 

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

ราคารายอื น 

19 ซื�อนํ�ามนัประจาํเดือน ก.ค. 2565 9,825.- เฉพาะเจาะจง 1 9,825.- 9,825.- บ.ซสัโก ้ 9,825.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

                        (ลงชื อ) ผูจ้ดัทาํรายงาน                                                               (ลงชื อ)            ผูร้ายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาคาํ)                                                                                                        (นางนนัทน์ภสั  ตระกูลเสถียร) 

                                 ตาํแหน่ง เจา้พนกังานพสัดุ                                                                                                      ตาํแหน่ง   ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

 

 

                                                                    


