
 

 

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 19 558,949.- 546,949.- 12,000.-  
2 สอบราคา - - - -  
3 ประกวดราคา - - - -  
4 อื นๆ ระบุ - - - -  
 รวม 19 558,949.- 546,949.- 12,000.-  

 

                          

                            (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 ซื�อวสัดุคอมพิวเตอร์ สาํนกัปลดั      2,000.- เฉพาะเจาะจง 1      2,000.-      2,000.-   หจก.นิวสากลพลาซ่า      2,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

2 ซื�อวสัดุงานบา้นงานครัว สป. 1,900.- เฉพาะเจาะจง 1 1,900.- 1,900.-   หจก.นิวสากลพลาซ่า 1,900.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

3 ซื�อครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิย ุ

เครื องรับ-ส่งวทิยสุื อสาร 

148,000.- เฉพาะเจาะจง 1 148,000.- 148,000.- บ.สมาร์ทลิงค ์

เอน็จิเนียริ ง 

148,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

4 ซื�อวสัดุไฟฟ้า กองช่าง 1,700.- เฉพาะเจาะจง 1 1,700.- 1,700.- ร้านประดิษฐก์ารไฟฟ้า 1,700.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

5 จา้งสาํรวจขอ้มูลสุนขั และแมว 

และขึ�นทะเบียนสัตว ์

3,618.- เฉพาะเจาะจง 1 3,618.- 3,618.- นายชื น จิตตรง 3,618.- 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�อวสัดุคอมพิวเตอร์ กองคลงั 6,950.- เฉพาะเจาะจง 1 6,950.- 6,950.- บ.ชยัภูมิก๊อปปี� แอนด์

เซอร์วสิ 

6,950.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

7 จา้งเหมาจดัหาอาหารกลางวนั 

ประชุมสภา 

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

ราคารายอื น 

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

บา้นเพด็นอ้ย ม.2(ถนนเพด็นอ้ย 2) 

200,000.- เฉพาะเจาะจง 1 188,000.- 188,000.- หจก.ทีเจทีวาย 

เอน็จิเนียริ ง 

188,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

9 ซ่อมแซมเครื องคอมพิวเตอร์  

2 เครื อง กองช่าง 

500.- เฉพาะเจาะจง 1 500.- 500.- ร้านเอิร์ธคอม. 500.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

10 ซื�อเครื องแต่งกายอาสาสมคัร

ป้องกยัภยั ฝ่ายพลเรือน อพปร. 

120,000.- เฉพาะเจาะจง 1 120,000.- 120,000.-      ร้านทอ้งถิ นไทย 120,000.- 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 ซื�อวสัดุไฟฟ้ากองช่าง 1,290.- เฉพาะเจาะจง 1 1,290.- 1,290.- บ.ดาวทอง 1,290.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

12 จดัทาํป้ายโครงการลดอุบตัิเหตุ

ช่วงสงกรานต ์2565  

2,700.- เฉพาะเจาะจง 1 2,700.- 2,700.-           ร้านดิจิตอล 2,700.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

13 จา้งเหมาตั�งศูนยล์ดอุบตัิเหตุช่วง

สงกรานต ์2565 

3,500.- เฉพาะเจาะจง 1 3,500.- 3,500.- นายพาชิณ  คิดการ 3,500.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

14 จดัทาํป้ายศูนยช์่วยเหลือประชาชน

ของ อบต.กุดจอก 

300.- เฉพาะเจาะจง 1 300.- 300.- ร้านดิจิตอล 300.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

15 ซ่อมแซมเครื องปริ�น 416 62 0079 300.- เฉพาะเจาะจง 1 300.- 300.- ร้านเจพี คอมพิวเตอร์ 300.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

16 ซื�อครุภณัฑส์าํนกังาน เกา้อี�  4 ตวั 

กองช่าง 

6,200.- เฉพาะเจาะจง 1 6,200.- 6,200.- ร้านอว้นเฟอร์นิเจอร์ 6,200.- 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 จา้งเหมาเจา้หนา้ที จดัเก็บภาษี 45,000.- เฉพาะเจาะจง 1 45,000.- 45,000.- น.ส.เบญ็จมาศ เป็นการ 45,000.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

18 ซื�อวสัดุสาํนกังาน กองช่าง 3,567.- เฉพาะเจาะจง 1 3,567.- 3,567.- หจก.นิวสากลพลาซ่า 3,567.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

19 จดัซื�อนํ�ามนั เดือน มีนาคม 2565 9,924.- เฉพาะเจาะจง 1 9,924.- 9,924.- บ.ซสัโก ้ 9,924.- ไม่มีผูเ้สนอ

ราคารายอื น 

                       

                          (ลงชื อ)            ผูจ้ดัทาํรายงาน                                                                 (ลงชื อ)                      ผูร้ายงาน 

                                     (นางสาววริศรา  นาคาํ)                                                                                                        (นางนนัทน์ภสั  ตระกูลเสถียร) 

                                 ตาํแหน่ง เจา้พนกังานพสัดุ                                                                                                      ตาํแหน่ง   ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

                               

 

  

 

 


