
 

 

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 14 225,944.30 225,944.30 0  
2 สอบราคา - - - -  
3 ประกวดราคา - - - -  
4 อื นๆ ระบุ - - - -  
 รวม 14 225,944.30 225,944.30 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 ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ รหสั 416 

60 0068 

     300.- เฉพาะเจาะจง 1      300.-      300.-         ร้านเอิร์ธ.คอม      300.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

2 ซื�อวสัดุคอมพิวเตอร์ กอง

สวสัดิการสังคม 

7,694.- เฉพาะเจาะจง 1 7,694.- 7,694.-   หจก.นิวสากลพลาซ่า 7,694.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

3 จา้งเหมาทาํป้ายโครงการรวมใจ

ไทย ปลูกตน้ไมเ้พื อแผน่ดิน 

540.- เฉพาะเจาะจง 1 540.- 540.-           ร้านดิจิตอล 540.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

4 จา้งเหมาจดัหาอาหารวา่ง และ

เครื องดื มโครงการรวมใจไทยฯ 

2,500.- เฉพาะเจาะจง 1 2,500.- 2,500.- นางดวงฤทยั หมายกุ่มกลาง 2,500.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

5 ซื�ออุปกรณ์กีฬาโครงการ

สนบัสนุนการเล่นกีฬาประชาชน 

39,872.- เฉพาะเจาะจง 1 39,872.- 39,872.- หจก.ส.เสรีสปอร์ต 

เซ็นเตอร์ 

39,872.- 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�อวสัดุสาํนกังาน กองคลงั 5,396.- เฉพาะเจาะจง 1 5,396.- 5,396.- หจก.นิวสากลพลาซ่า 5,396.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

7 จา้งเหมาซ่อมแซมถนนบา้นงิ�ว

ใหม่ ม.1 (คุม้หวัหนอง) 

17,700.- เฉพาะเจาะจง 1 17,700.- 17,700.- นายเละ  บุญมา 17,700.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

8 จดัซื�อนมโรงเรียน ภาคเรียนที  

1/2565 

91,353.24 เฉพาะเจาะจง 1 91,353.24 91,353.24 สหกรณ์โคนมปากช่อง 

จาํกดั 

91,353.24 ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

9 จดัซื�อนมศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  

ภาคเรียนที  1/2565 

23,483.46 เฉพาะเจาะจง 1 23,483.46 23,483.46 สหกรณ์โคนมปากช่อง 

จาํกดั 

23,483.46 ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

10 ซื�อวสัดุยานพาหนะขนส่ง

(แบตเตอรี รถจกัรยานยนต)์ 

1,300.- เฉพาะเจาะจง 1 1,300.- 1,300.- ร้านPPพีพีไทร์เซอร์วสิ 1,300.- 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 ซ่อมคอมพิวเตอร์ 416 51 0017 

กองการศึกษา 

2,600.- เฉพาะเจาะจง 1 2,600.- 2,600.- ร้านเจพี คอมพิวเตอร์ 2,600.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

12 ซ่อมรถยนตท์ะเบียน กธ 5513 นม 17,620.- เฉพาะเจาะจง 1 17,620.- 17,620.- ร้านPPพีพีไทร์เซอร์วสิ 17,620.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

13 ซื�อวสัดุยานพาหนะขนส่ง 

(ยางรถยนต)์ 

10,000.- เฉพาะเจาะจง 1 10,000.- 10,000.- ร้านPPพีพีไทร์เซอร์วสิ 10,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

14 จดัซื�อนํ�ามนั เดือน พ.ค. 2565 5,585.60 เฉพาะเจาะจง 1 5,585.60 5,585.60 บ.ซสัโก ้ 5,585.60 ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

                       (ลงชื อ)            ผูจ้ดัทาํรายงาน                                                          (ลงชื อ)                           ผูร้ายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาคาํ)                                                                                                        (นางนนัทน์ภสั  ตระกูลเสถียร) 

                                 ตาํแหน่ง เจา้พนกังานพสัดุ                                                                                                      ตาํแหน่ง   ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

                               

                                                                  

                                                                      


