
แบบ สขร.๑ 
แบบรายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน พฤศจิกายน  2564 

หน่วยงาน กองคลัง องค์การบรหิารส่วนต าบลกุดรัง 
 

ที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
งบประมาณ 

(บาท) 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีการจัดซ้ือ

จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับคัดเลือก

และราคา 

เลขที่หรือวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง 
1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขตต าบล

กุดรัง 
400,000 

 
400,000 

 
เฉพาะเจาะจง -ร้านเรืองศักดิ์การค้า 399,500 

-ร้านพาโชค 399,000 
-ร้านนงเยาว์พาณิชย์ 397,000 

ร้านนงเยาว์
พาณิชย์ 

397,000 

1/65  
9 พ.ย 64 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหัวช้าง ม.4 

300,000 300,000 เฉพาะเจาะจง -ร้านเรืองศักดิ์การค้า 299,000 
-ร้าน ป.เจรญิทรัพย์ 298,500 
-ร้านพาโชค 296,500 

ร้านพาโชค 
296,500 

2/65 
15 พ.ย 64 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสว่าง ม.11 

200,000 200,000 เฉพาะเจาะจง -ร้าน ป.เจรญิทรัพย ์199,500 
-ร้านเรืองศักดิ์การค้า 198,500 
-ร้านพาโชค 196,500 

ร้านพาโชค 
196,500 

3/65 
16 พ.ย 64 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองป้าน ม.3 

200,000 
 

200,000 
 

เฉพาะเจาะจง -ร้านเกรียงไกรการค้า 198,500 

-ร้าน ป.เจรญิทรัพย ์198,000 

-ร้านพาโชค 196,000 

ร้านพาโชค 
196,000 

4/65 
23 พ.ย 64 

5 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองป้าน ม.15 

200,000 200,000 เฉพาะเจาะจง -ร้านเกรียงไกรการค้า 198,500 

-ร้าน ป.เจรญิทรัพย ์198,000 

-ร้านนงเยาว์พาณิชย ์196,000 

ร้านนงเยาว์
พาณิชย ์

196,000 

5/65 
20 พ.ย 64 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านกุดรัง ม.1 

200,000 200,000 เฉพาะเจาะจง -ร้านเกรียงไกรการค้า 198,500 

-ร้าน ป.เจรญิทรัพย ์198,000 

-ร้านนงเยาว์พาณิชย ์196,000 

ร้านนงเยาว์
พาณิชย ์

196,000 

6/65 
30 พ.ย 64 



แบบ สขร.๑ 
 

แบบรายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน ธันวาคม  2564 
หน่วยงาน กองคลัง องค์การบรหิารส่วนต าบลกุดรัง 

 

ที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
งบประมาณ 

(บาท) 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีการจัดซ้ือ

จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับคัดเลือก

และราคา 

เลขที่หรือวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง 
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บ้านหนองบัว ม.2 
200,000 200,000 เฉพาะเจาะจง -ร้านเกรียงไกรการค้า 198,500 

-ร้าน ป.เจรญิทรัพย์ 198,000 
-ร้านนงเยาว์พาณิชย์ 196,000 

ร้านนงเยาว์
พาณิชย ์

196,000 

7/65 
1 ธ.ค. 64 

2 โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก บ้านหนอง
น้ าใส ม.12 

200,000 200,000 เฉพาะเจาะจง -ร้านเสาเอกก่อสร้าง 200,000 
-ร้าน ธนทรัพย์ 198,500 
-ร้านภู่กันทองพาณิชย์ 195,000 

ร้านภู่กันทอง
พาณิชย์ 

195,000 

8/65 
13 ธ.ค.64 

3 โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก เพื่อ
การเกษตร ม.7 

100,000 100,000 เฉพาะเจาะจง -ร้านเสาเอกก่อสร้าง 100,000 
-ร้าน ธนทรัพย์ 98,000 
-ร้านภู่กันทองพาณิชย์ 97,000 

-ร้านภู่กันทอง
พาณิชย์ 
97,000 

9/65 
14 ธ.ค.64 

4 โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก เพื่อ
การเกษตร ม.14 

100,000 100,000 เฉพาะเจาะจง -ร้านเสาเอกก่อสร้าง 100,000 
-ร้าน ธนทรัพย์ 98,000 
-ร้านภู่กันทองพาณิชย์ 97,000 

-ร้านภู่กันทอง
พาณิชย์ 
97,000 

10/65 
14 ธ.ค.64 

5 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านกุดรัง ม.1 
(จากบ้านนายจ าปี บุรีนอก-หนองหัวโดน) 

100,000 100,000 เฉพาะเจาะจง -ร้านเกรียงไกรการค้า 99,000 

-ร้านนงเยาว์พาณิชย ์98,500 

-ร้านเรืองศักดิ์การค้า 98,000 

-ร้านเรืองศักดิ์
การค้า 

98,000 

11/65 
15 ธ.ค.64 



 

แบบ สขร.๑ 
 

แบบรายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน ธันวาคม  2565 
หน่วยงาน กองคลัง องค์การบรหิารส่วนต าบลกุดรัง 

 

ที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
งบประมาณ 

(บาท) 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีการจัดซ้ือ

จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับคัดเลือก

และราคา 

เลขที่หรือวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง 
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บ้านกุดรัง ม.1 
(เช่ือมต่อจุดเดมิ – ต.ห้วยเตย) 

100,000 100,000 เฉพาะเจาะจง -ร้านเกรียงไกรการค้า 99,000 
-ร้านป.เจรญิทรัพย์ 98,500 
-ร้านเรืองศักดิ์การค้า 98,000 

ร้านเรืองศักดิ์
การค้า 

98,000 

12/65 
20 ธ.ค.64  

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านกุดรัง ม.16 

100,000 100,000 เฉพาะเจาะจง -ร้านเกรียงไกรการค้า 99,000 
-ร้านป.เจรญิทรัพย์ 98,500 
-ร้านเรืองศักดิ์การค้า 98,000 

ร้านเรืองศักดิ์
การค้า 

98,000 

13/65 
20 ธ.ค.64 

8 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า บา้นหัวช้าง 
ม.14 จากบ้านนายมนูญ โสชัย – บ้านนาง
วิไล อ่อนน้อย 

200,000 200,000 เฉพาะเจาะจง -ร้าน เกรียงไกรการคา้ 199,800 
-ร้านป.เจรญิทรัพย์ 199,700 
-ร้านนงเยาว์พาณิชย์ 199,500 

ร้านนงเยาว์
พาณิชย์ 

199,500 

14/65 
29 ธ.ค.64 

 

 

 

 

 



 

 

แบบ สขร.๑ 
 

แบบรายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มีนาคม  2565 
หน่วยงาน กองคลัง องค์การบรหิารส่วนต าบลกุดรัง 

 

ที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
งบประมาณ 

(บาท) 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีการจัดซ้ือ

จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับคัดเลือก

และราคา 

เลขที่หรือวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง 

1 
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน ม.6 

200,000 200,000 เฉพาะเจาะจง 
-หจก.อัษฎารัตน2์554 200,000 
-ร้านพาโชค 195,000 

ร้านพาโชค 
195,000 

15/65 
3 มี.ค.65 

 

2 
โครงการซ่อมแซมล าห้วย/ถนนภายในเขต
ต าบลกุดรัง 

400,000 400,000 เฉพาะเจาะจง -ร้านพาโชค 937,000 
ร้านพาโชค 
937,000 

16/65 
17 มี.ค.65 

 
 

 


