
 

 

แบบรายงานสรุปผลการดาํเนินการจดัซื�อจดัจา้ง  ประจาํเดือนก�������	
  �.. 2566 

(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 23 1,153,248.- 1,089,248.- 64,000.-  
2 สอบราคา - - - -  
3 ประกวดราคา - - - -  
4 อื นๆ ระบุ - - - -  
 รวม 23 1,153,248.- 1,089,248.- 64,000.-  

 

                            (ลงชื อ)             ผูจ้ดัทาํรายงาน                                                                   (ลงชื อ)                    ผูร้ายงาน 

                                       (นางสาววริศรา  นาคาํ)                                                                                                       (นางนนัทน์ภสั  ตระกูลเสถียร) 

                                   ตาํแหน่ง เจา้พนกังานพสัดุ                                                                                                    ตาํแหน่ง   ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

 

 

 

 

                                                                           

                                                                         



                                                                           

                                                                       แบบรายงานสรุปผลการดาํเนินการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดือนก�������	
   �.. 2566                                                     (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�อวสัดุงานบา้นงานครัว 14,045.- เฉพาะเจาะจง 1 14,045.- 14,045.- หจก.นิวสากลพลาซ่า 14,045.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

2 จา้งทาํป้ายโครงการประชุมรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชน 

1,000.- เฉพาะเจาะจง 1 1,000.- 1,000.- ร้านดิจิตอล 1,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

3 จา้งเหมาค่าอาหารวา่งและ

เครื องดื ม ของโครงการฯ 

17,500.- เฉพาะเจาะจง 1 17,500.- 17,500.- นางดวงฤทยั หมายกุ่มกลาง 17,500.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

4 ค่าวสัดุ อุปกรณ์ ของโครงการฯ 1,034.- เฉพาะเจาะจง 1 1,034.- 1,034.- หจก.นิวสากลพลาซ่า 1,034.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

5 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  

ม.3 (สายป่าชา้-ศาลปู่ตา) 

169,000.- เฉพาะเจาะจง 1 160,000.- 160,000.- นายเทิดศกัดิI   บุญดี 160,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

               

                   (ลงชื อ)       ผูจ้ดัทาํรายงาน                                                                            (ลงชื อ)                       ผูร้ายงาน 

                             (นางสาววริศรา  นาคาํ)                                                                                                                 (นางนนัทน์ภสั  ตระกูลเสถียร) 

                          ตาํแหน่ง เจา้พนกังานพสัดุ                                                                                                              ตาํแหน่ง   ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

                                                                                                                                                                         

                                                                        



 

                                                                 แบบรายงานสรุปผลการดาํเนินการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดือนก�������	
    �.. 2566                                                     (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 ซ่อมแซมถนนบา้นดอนหนั ม.11 18,000.- เฉพาะเจาะจง 1 18,000.- 18,000.- นายยตุิธรรม  คิดการ 18,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

7 ซื�อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ (สป.) 16,000.- เฉพาะเจาะจง 1 16,000.- 16,000.- บ.ชยัภูมิก๊อปปี� แอนด์

เซอร์วสิ 

16,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

8 ซื�อคอมพิวเตอร์สาํนกังาน  

All in one  (สป.) 

17,000.- เฉพาะเจาะจง 1 17,000.- 17,000.- บ.ชยัภูมิก๊อปปี� แอนด์

เซอร์วสิ 

17,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

9 ซื�อคอมพิวเตอร์สาํนกังาน  

All in one  (สป.) 

17,000.- เฉพาะเจาะจง 1 17,000.- 17,000.- บ.ชยัภูมิก๊อปปี� แอนด์

เซอร์วสิ 

17,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

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

ราคารายอื น 

                     

                      (ลงชื อ)            ผูจ้ดัทาํรายงาน                                                                          (ลงชื อ)                    ผูร้ายงาน 

                                 (นางสาววริศรา  นาคาํ)                                                                                                            (นางนนัทน์ภสั  ตระกูลเสถียร) 

                              ตาํแหน่ง เจา้พนกังานพสัดุ                                                                                                         ตาํแหน่ง   ผูอ้าํนวยการกองคลงั                                             

                                                                                                                                                                         



                                                                                                                      

                                                                 แบบรายงานสรุปผลการดาํเนินการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดือนก�������	
     �.. 2566                                                     (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�อวสัดุสาํนกังาน กองคลงั 11,859.- เฉพาะเจาะจง 1 11,859.- 11,859.- หจก.นิวสากลพลาซ่า 11,859.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

12 ซ่อมแซมถนนหินคลุก บา้นดอน

แปะ ม.8 (สายบา้นร.ต.อ.คุณากร) 

150,000.- เฉพาะเจาะจง 1 142,000.- 142,000.- หจก.ทีเจทีวายเอน็จิ

เนียริ ง 

142,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

13 ซ่อมแซมถนนหินคลุกบา้นคูมะค่า 

ม.10 (ซ.บา้นนายสมพงษ)์ 

169,000.- เฉพาะเจาะจง 1 160,000.- 160,000.- หจก.ทีเจทีวายเอน็จิ

เนียริ ง 

160,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

14 ซ่อมแซมเครื องปริ�นเตอร์ 416 63 

0082 (กองช่าง) 

850.- เฉพาะเจาะจง 1 850.- 850.- ร้านเอิร์ธ.คอม 850.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

15 ซ่อมแซมเครื องปรับอากาศ 420 

60 0019 

1,760.- เฉพาะเจาะจง 1 1,760.- 1,760.- ร้านบวัใหญ่แอร์ 1,760.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

                 

                 (ลงชื อ)           ผูจ้ดัทาํรายงาน                                                                           (ลงชื อ)                  ผูร้ายงาน 

                             (นางสาววริศรา  นาคาํ)                                                                                                              (นางนนัทน์ภสั  ตระกูลเสถียร) 

                          ตาํแหน่ง เจา้พนกังานพสัดุ                                                                                                           ตาํแหน่ง   ผูอ้าํนวยการกองคลงั                                             

                                                                                                                                       



                                                                

                                                                        แบบรายงานสรุปผลการดาํเนินการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดือนก�������	
     �.. 2566                                                     (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 จา้งเหมาตกแต่งขบวนแห่ประเพณี

บวัไหม บวัใหญ่ 2566 

20,000.- เฉพาะเจาะจง 1 20,000.- 20,000.- นายอดิพงษ ์ แหมไธสง 20,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

17 จา้งเหมาเช่าชุด พร้อมแต่งกาย

นกัแสดงประเพณีบวัไหม บวัใหญ่  

6,000.- เฉพาะเจาะจง 1 6,000.- 6,000.- นางสีนวล  ชื นโพธิI  6,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

18 จา้งทาํพวงมาลาประเพณีบวัไหม 

บวัใหญ่ 

1,000.- เฉพาะเจาะจง 1 1,000.- 1,000.- ร้านครูตุก๊ดอกไม ้ 1,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

19 จา้งเหมาอาหารวา่งและเครื องดื ม

ประเพณีบวัไหม บวัใหญ่ 

8,000.- เฉพาะเจาะจง 1 8,000.- 8,000.- นางกาํไล บุตรศรีภูมิ 8,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

20 ซ่อมเครื องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ 

416 64 0085 

4,900.- เฉพาะเจาะจง 1 4,900.- 4,900.- ร้านเอิร์ธ.คอม 4,900.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

               

                   (ลงชื อ)      จดัทาํรายงาน                                                                               (ลงชื อ)              ผูร้ายงาน 

                             (นางสาววริศรา  นาคาํ)                                                                                                              (นางนนัทน์ภสั  ตระกูลเสถียร) 

                          ตาํแหน่ง เจา้พนกังานพสัดุ                                                                                                           ตาํแหน่ง   ผูอ้าํนวยการกองคลงั                                             

                                                                   



                                                                    

                                                                     แบบรายงานสรุปผลการดาํเนินการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดือนก�������	
     �.. 2566                                                     (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 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 

บา้นเพด็นอ้ย ม.2 (สายรอบบา้น) 

300,000.- เฉพาะเจาะจง 1 278,000.- 278,000.- หจก.ทีเจทีวายเอน็จิ

เนียริ ง 

278,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

22 โครงการก่อสร้างถนนคสล. บา้น

หนองเซียงโข่ ม.5 (คุม้รักษธ์รรม) 

200,000.- เฉพาะเจาะจง 1 184,000.- 184,000.- ร้านป.เจริญผล 184,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

23 ซื�อนํ�ามนัประจาํเดือน ก.พ. 2566 7,800.- เฉพาะเจาะจง 1 7,800.- 7,800.- บ.ซสัโก ้ 7,800.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

                

                (ลงชื อ)   ผูจ้ดัทาํรายงาน                                                                         (ลงชื อ)            ผูร้ายงาน 

                             (นางสาววริศรา  นาคาํ)                                                                                                              (นางนนัทน์ภสั  ตระกูลเสถียร) 

                          ตาํแหน่ง เจา้พนกังานพสัดุ                                                                                                           ตาํแหน่ง   ผูอ้าํนวยการกองคลงั                                             

                                                                   

                                                                     

 

                                                                           

 


