
 
 

ประกาศ เทศบาลตำบลกุดจิก 
         เร่ือง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจาง ประจำเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2565 

----------------------------------------------------------------------------- 
 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 9 วรรคหน่ึง 
เกี่ยวกับการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของรัฐที่กำหนดใหหนวยงานของรัฐ สรุปผลการดำเนินการ
จัดซื้อจัดจางเปนรายเดือน โดยสำเนาขอมูลที่ลงในระบบ e-GP ตามรูปแบบที่กรมบญัชีกลางกำหนด มาจัดทำสำเนา
ไวในศูนยขอมูลของราชการ เพื่อเปนดัชนีสำหรับการดูของประชาชน น้ัน 

เทศบาลตำบลกุดจิก ไดจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจาง ประจำเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2565 
เพื ่อใหสอดคลองและเปนไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื ้อจ ัดจางของปงบประมาณ 2565 (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบทายประกาศ) 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 

                                           ประกาศ  ณ  วันที่   3    เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
 
 

                                                            (นายภัทรพล  บัญชาจารรุัตน) 
                                                            นายกเทศมนตรีตำบลกุดจกิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบ สขร. 1

. งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 วัสดุสํานักงาน (กองชาง) 8,200.00          8,200.00       เฉพาะเจาะจง รานคูณทรัพย รานคูณทรัพย เปนราคาที่เหมาะสม  14/2565

8,200.00                  8,200.00                       ไมเกินวงเงินงบประมาณ ลว. 2 ก.พ. 65

ที่กําหนด

2 ครุภัณฑสํานักงาน ตู (กองสวัสดิการฯ) 11,000.00        11,000.00     เฉพาะเจาะจง รานคูณทรัพย รานคูณทรัพย เปนราคาที่เหมาะสม  16/2565

10,200.00                10,200.00                      ไมเกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 2 ก.พ. 65

ที่กําหนด

3 วัสดุไฟฟา (กองชาง) 56,600.00        56,600.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขวัญชัยอิเล็กทรอนิกส หจก.ขวัญชัยอิเล็กทรอนิกส เปนราคาที่เหมาะสม  17/2565

56,600.00                56,600.00                      ไมเกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 9 ก.พ. 65

ที่กําหนด

4 จัดจางจัดทําปายไวนิล (โครงการปนยิ้มฯ) 360.00            360.00         เฉพาะเจาะจง รานปายยุทธนา รานปายยุทธนา เปนราคาที่เหมาะสม  07/2565

360.00                     360.00                          ไมเกินวงเงินงบประมาณ ลว. 9 ก.พ. 65

ที่กําหนด

5 จัดซื้อของสมนาคุณ แจกันดอกไม 1,500.00          1,500.00       เฉพาะเจาะจง นางทรัพย มังกร นางทรัพย มังกร เปนราคาที่เหมาะสม  18/2565

(โครงการปนยิ้มฯ) 1,500.00                  1,500.00                       ไมเกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 9 ก.พ. 65

ที่กําหนด

258,732.0000   

8,287,000.00               

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ  2565

เทศบาลตําบลกุดจิก  อําเภอสุงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่   28  เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2565



ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

6 วัสดุอุปกรณเครื่องเขียน กระเปาผา 8,412.00          8,412.00       เฉพาะเจาะจง รานคูณทรัพย รานคูณทรัพย เปนราคาที่เหมาะสม  19/2565

(โครงการปนยิ้มฯ) 8,412.00                  8,412.00                       ไมเกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 9 ก.พ 65

ที่กําหนด

7 กอสรางถนนคสล. สายบานหนองกลาง 3,112,000.00    310,796.05   ประกวดราคาฯ หจก.สุพรรณีกอสราง หจก.สุพรรณีกอสราง เปนราคาที่เหมาะสม  07/2565

ดอน-ถนนสายหลัก หมูที่ 4 1,990,000.00            1,990,000.00                  ไมเกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 9 ก.พ 64

ที่กําหนด

8 จางเหมาจัดหารถรับ-สง 18,000.00        18,000.00     เฉพาะเจาะจง นายอนุชา เผือกแตง นายอนุชา เผือกแตง เปนราคาที่เหมาะสม  08/2565

(โครงการปนยิ้มฯ) 18,000.00                18,000.00                      ไมเกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 10 ก.พ. 65

ที่กําหนด

9 กอสรางถนนคสล.สายดอนตําแย 5,175,000.00    5,162,295.80   ประกวดราคาฯ หจก.สุพรรณีกอสราง หจก.สุพรรณีกอสราง เปนราคาที่เหมาะสม  08/2565

 -บานถนนวารี 5,130,000.00            5,130,000.00                  ไมเกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 17 ก.พ. 65

ที่กําหนด

10 ปายไวนิล (โครงการรณรงคคัดแยกขยะฯ) 360.00            360.00         เฉพาะเจาะจง รานปายยุทธนา รานปายยุทธนา เปนราคาที่เหมาะสม  09/2565

360.00                     360.00                          ไมเกินวงเงินงบประมาณ  23 ก.พ. 65

ที่กําหนด

11 วัสดุกอสราง ดิน 85,800.00        85,884.75     เฉพาะเจาะจง นางสาววิไลพร แซลิ้ม นางสาววิไลพร แซลิ้ม เปนราคาที่เหมาะสม  20/2565

85,800.00                85,800.00                      ไมเกินวงเงินงบประมาณ  23 ก.พ. 65

ที่กําหนด
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ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

12 ทรายอะเบธ น้ํายาพนหมอกควัน 48,000.00        48,000.00     เฉพาะเจาะจง รานเปรมสุข รานเปรมสุข เปนราคาที่เหมาะสม  21/2565

48,000.00                48,000.00                      ไมเกินวงเงินงบประมาณ ลว. 23 ก.พ. 65

ที่กําหนด

13 ของสมนาคุณ แจกันดอกไมประดิษฐ 1,500.00          1,500.00       เฉพาะเจาะจง นางทรัพย มังกร นางทรัพย มังกร เปนราคาที่เหมาะสม  22/2565

(โครงการรณรงคคัดแยกขยะฯ) 1,500.00                  1,500.00                       ไมเกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 23 ก.พ. 65

ที่กําหนด

14 วัสดุอุปกรณเครื่องเขียน กระเปาผา 12,000.00        12,000.00     เฉพาะเจาะจง รานคูณทรัพย รานคูณทรัพย เปนราคาที่เหมาะสม  23/2565

(โครงการรณรงคคัดแยกขยะฯ) 12,000.00                12,000.00                      ไมเกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 23 ก.พ. 65

ที่กําหนด

15 จางเหมาจัดหารถรับ-สง 7,000.00          7,000.00         เฉพาะเจาะจง นายสุรชาติ ชาดา นายสุรชาติ ชาดา เปนราคาที่เหมาะสม  10/2565

(โครงการรณรงคคัดแยกขยะฯ) 7,000.00                  7,000.00                       ไมเกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 24 ก.พ. 65

ที่กําหนด
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