
 

 

แบบรายงานสรุปผลการดาํเนินการจดัซื�อจดัจา้ง  ประจาํเดือน�ก����  �.	. 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 21 991,027.60.- 935,027.60 56,000.-  
2 สอบราคา - - - -  
3 ประกวดราคา - - - -  
4 อื นๆ ระบุ - - - -  
 รวม 21 991,027.60.- 935,027.60 56,000.-  

 

                        (ลงชื อ)  ผูจ้ดัทาํรายงาน                                                                  (ลงชื อ)         ผูร้ายงาน 

                                       (นางสาววริศรา  นาคาํ)                                                                                                       (นางนนัทน์ภสั  ตระกูลเสถียร) 

                                   ตาํแหน่ง เจา้พนกังานพสัดุ                                                                                                    ตาํแหน่ง   ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

 

 

 

 

                                                                           



                                                                         

                                                                          แบบรายงานสรุปผลการดาํเนินการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดือน�ก����   �.	. 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 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.8 

บา้นดอนแปะ 

500,000.- เฉพาะเจาะจง 1 464,000.- 464,000.- ร้านพี.เอสวสัดุ 464,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

2 ซื�อวสัดุคอมพิวเตอร์  กองคลงั 7,000.- เฉพาะเจาะจง 1 7,000.- 7,000.- บ.ธนากรคอมพิวเตอร์ 7,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

3 จดัทาํป้ายประชาสัมพนัธ์เกี ยวกบั

ภาษี 

3,060.- เฉพาะเจาะจง 1 3,060.- 3,060.- ร้านดิจิตอล 3,060.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

4 จดัทาํป้ายประชาสัมพนัธ์(สป.) 350.- เฉพาะเจาะจง 1 350.- 350.- ร้านดิจิตอล 350.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

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

ราคารายอื น 

              (ลงชื อ)    ผูจ้ดัทาํรายงาน                                                                        (ลงชื อ)            ผูร้ายงาน 

                             (นางสาววริศรา  นาคาํ)                                                                                                                 (นางนนัทน์ภสั  ตระกูลเสถียร) 

                          ตาํแหน่ง เจา้พนกังานพสัดุ                                                                                                              ตาํแหน่ง   ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

                                                                                                                                                                         



                                                                       แบบรายงานสรุปผลการดาํเนินการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดือน�ก����    �.	. 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 จา้งเหมาจดัสถานที โครงการงาน
วนัเด็ก 

5,500.- เฉพาะเจาะจง 1 5,500.- 5,500.- นางนวลศรี พนสันอก 5,500.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

7 จา้งเหมาจดัหาอาหารโครงการงาน
วนัเด็ก 

10,500.- เฉพาะเจาะจง 1 10,500.- 10,500.- นางกาํไล บุตรศรีภูมิ 10,500.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

8 ซื�อของรางวลั ,ค่าวสัดุอุปกรณ์

โครงการงานวนัเด็ก 

16,250.- เฉพาะเจาะจง 1 16,250.- 16,250.- ร้านแป๊ะบ่วง 16,250.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

9 ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 416 60 

0070 

500.- เฉพาะเจาะจง 1 500.- 500.- ร้านเจพี คอมพิวเตอร์ 500.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

10 จา้งทาํป้ายโครงการศึกษาดูงาน 500.- เฉพาะเจาะจง 1 500.- 500.- ร้านดิจิตอล 500.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

                     

                      (ลงชื อ) ผูจ้ดัทาํรายงาน                                                                       (ลงชื อ)         ผูร้ายงาน 

                                 (นางสาววริศรา  นาคาํ)                                                                                                            (นางนนัทน์ภสั  ตระกูลเสถียร) 

                              ตาํแหน่ง เจา้พนกังานพสัดุ                                                                                                         ตาํแหน่ง   ผูอ้าํนวยการกองคลงั                                             

                                                                                                                                                                         

                                                    



                                                                   

                                                                   แบบรายงานสรุปผลการดาํเนินการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดือน�ก����     �.	. 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�อของที ระลึกโครงการศึกษาดู

งาน 

13,400.- เฉพาะเจาะจง 1 13,400.- 13,400.- หจก.ส.เสรีสปอร์ตเซ็น

เตอร์ 

13,400.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.14 

บา้นโนนแดง-บา้นโสก) 

300,000.- เฉพาะเจาะจง 1 280,000.- 280,000.- นายยนต ์คิดการ 280,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

13 จา้งเหมาค่าอาหารวา่งพร้อม

เครื องดื ม ศึกษาดูงาน 

8,550.- เฉพาะเจาะจง 1 8,550.- 8,550.- นายสมยั พนันา 8,550.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

14 จา้งเหมายานพาหนะ(รถปรับ

อากาศ)  ศึกษาดูงาน 

75,000.- เฉพาะเจาะจง 1 75,000.- 75,000.- นายสุเทพ สาํเร็จงาน 75,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

15 ซื�อวสัดุก่อสร้าง 2,008.- เฉพาะเจาะจง 1 2,008.- 2,008.- ร้านประดิษฐก์ารไฟฟ้า 2,008.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

               (ลงชื อ)         ผูจ้ดัทาํรายงาน                                                                  (ลงชื อ)          ผูร้ายงาน 

                             (นางสาววริศรา  นาคาํ)                                                                                                              (นางนนัทน์ภสั  ตระกูลเสถียร) 

                          ตาํแหน่ง เจา้พนกังานพสัดุ                                                                                                           ตาํแหน่ง   ผูอ้าํนวยการกองคลงั                                             

                                                                                                                                       



                                                               แบบรายงานสรุปผลการดาํเนินการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดือน�ก����     �.	. 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 ซื�อวสัดุไฟฟ้าสาํนกัปลดั 6,655.- เฉพาะเจาะจง 1 6,655.- 6,655.- ร้านประดิษฐก์ารไฟฟ้า 6,655.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

17 ซื�อวสัดุการเกษตร 916.- เฉพาะเจาะจง 1 916.- 916.- ร้านประดิษฐก์ารไฟฟ้า 916.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

18 ซื�อวสัดุคอมพิวเตอร์ สาํนกัปลดั 13,200.- เฉพาะเจาะจง 1 13,200.- 13,200.- หจก.นิวสากลพลาซ่า 13,200.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

19 ซื�อวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ 1,690.- เฉพาะเจาะจง 1 1,690.- 1,690.- ร้านประดิษฐก์ารไฟฟ้า 1,690.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

20 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 18,908.- เฉพาะเจาะจง 1 18,908.- 18,908.- หจก.นิวสากลพลาซ่า 18,908.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

21 จดัซื�อนํ�ามนัเดือน ม.ค. 2566 6,040.60 เฉพาะเจาะจง 1 6,040.60 6,040.60 บ.ซสัโก ้ 6,040.60 ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

                

                (ลงชื อ)   ผูจ้ดัทาํรายงาน                                                                       (ลงชื อ)          ผูร้ายงาน 

                             (นางสาววริศรา  นาคาํ)                                                                                                              (นางนนัทน์ภสั  ตระกูลเสถียร) 

                          ตาํแหน่ง เจา้พนกังานพสัดุ                                                                                                           ตาํแหน่ง   ผูอ้าํนวยการกองคลงั                                             



                                                                   

                                                                     

 

                           

                                                                   

                                                                     

 

                                                                           

 


