
แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) จ านวนราย ราคาสูงสุด ราคาต่ าสุด ผู้ได้รับการค้ดเลือก ราคา/บาท โดยสังเขป

1 จ้างเหมา EMS 9,300.00        เป็นผู้มีอาชีพ

ขายโดยตรง

2 จ้างเหมา EMS 9,300.00        เป็นผู้มีอาชีพ

รับจ้างโดยตรง

3 จ้างเหมา EMS 9,300.00        เป็นผู้มีอาชีพ

รับจ้างโดยตรง

เป็นผู้มีอาชีพ

รับจ้างโดยตรง

เป็นผู้มีอาชีพ

รับจ้างโดยตรง

เป็นผู้มีอาชีพ

รับจ้างโดยตรง

เป็นผู้มีอาชีพ

รับจ้างโดยตรง

เป็นผู้มีอาชีพ

รับจ้างโดยตรง

เป็นผู้มีอาชีพ

รับจ้างโดยตรง

( ลงชื่อ )...............................................ผู้จัดท ารายงาน      (  ลงชื่อ)...........................................ผู้รายงาน ( ลงชื่อ )...........................................ผู้รายงาน
          ( นายภคิูนธร  การบรรจง )                   ( นางกนษิฐา ฤทธิสอน )

                   ผู้อ านวยการกองคลัง

    นางบงัอร     
ค าสุวรรณ

26,000.00      

( นายเชิดพงษ์  ปล่ังกลาง )
              เจ้าพนกังานพัสดุ   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

17,000.00     น.สเสาวลักษณ์ 17,000.00      

9 จ้างเหมาค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 26,000.00      ตกลงราคา 1 26,000.00     26,000.00     

8 จ้างเหมาชุดเคร่ืองแต่งกาย 17,000.00      ตกลงราคา 1 17,000.00     

9,300.00        

7 จ้างเหมาบริการ(แม่บา้น) 6,900.00        ตกลงราคา 1 6,900.00       6,900.00       นางเพ็ญพรรณ 6,900.00        

นายสมัย จอดนอก 9,300.00        

6 จ้างเหมา EMS 9,300.00        ตกลงราคา 1 9,300.00       9,300.00       เสถียร 

9,300.00       นางศุภนชุ 9,300.00        

5 จ้างเหมา EMS 9,300.00        ตกลงราคา 1 9,300.00       9,300.00       

4 จ้างเหมา EMS 9,300.00        ตกลงราคา 1 9,300.00       

ตกลงราคา 1 9,300.00       9,300.00       นายชัยพงษ์ศิลป์ 9,300.00        

ตกลงราคา 1 9,300.00       9,300.00       นายบุญถม 9,300.00        

ตกลงราคา 1 9,300.00       9,300.00       นายธญัชัย 9,300.00        

สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง  อ าเภอบวัใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการค้ดเลือกและราคา



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) จ านวนราย ราคาสูงสุด ราคาต่ าสุด ผู้ได้รับการค้ดเลือก ราคา/บาท โดยสังเขป

10 จ้างเหมาคนงานทัว่ไป 6,900.00        เป็นผู้มีอาชีพ

รับจ้างโดยตรง

11 จ้างเหมายาม 9,300.00        เป็นผู้มีอาชีพ

รับจ้างโดยตรง

12 จ้างเหมาครูศูนย์ 6,900.00        เป็นผู้มีอาชีพ

รับจ้างโดยตรง

13 จ้างเหมาช่าง 6,900.00        เป็นผู้มีอาชีพ

รับจ้างโดยตรง

14 จ้างเหมาคนงานทัว่ไป 5,700.00        เป็นผู้มีอาชีพ

รับจ้างโดยตรง

15 ค่าอาหารผู้เข้าร่วมอบรม 16,000.00      เปน็ผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

16 ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 10,000.00         เป็นผู้มีอาชีพ

รับจ้างโดยตรง

17 จ้างเหมารถเพือ่ศึกษาดูงาน 24,000.00         เป็นผู้มีอาชีพ

ขยะ รับจ้างโดยตรง

18 จ้างเหมาเปล่ียนน้ ามันเคร่ือง 1,400.00           เป็นผู้มีอาชีพ

รับจ้างโดยตรง

( ลงชื่อ )...............................................ผู้จัดท ารายงาน      (  ลงชื่อ)...........................................ผู้รายงาน ( ลงชื่อ )...........................................ผู้รายงาน
          ( นายภคิูนธร  การบรรจง )                   ( นางกนษิฐา ฤทธิสอน )

                   ผู้อ านวยการกองคลัง
( นายเชิดพงษ์  ปล่ังกลาง )

                เจ้าพนกังานพัสดุ   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

ตกลงราคา 1 1,400.00           1,400.00           นวชัยการยาง 1,400.00           

ตกลงราคา 1 24,000.00        24,000.00         นางล าไย 24,000.00         

ตกลงราคา 1 10,000.00        10,000.00         นายวีรเดช สิงขรอาจ 10,000.00         

ตกลงราคา 1 16,000.00        16,000.00         นางกนกพรรณ 16,000.00      

ตกลงราคา 1 5,700.00       5,700.00       นายชวรินทร์ ค้าเจริญ 5,700.00        

ตกลงราคา 1 6,900.00       6,900.00       นายพัสสน 6,900.00        

ตกลงราคา 1 6,900.00       6,900.00       สายใจ อาพัดนอก 6,900.00        

6,900.00        

ตกลงราคา 1 9,300.00       9,300.00       นายสุเมท ทองภู 9,300.00        

องค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง  อ าเภอบวัใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการค้ดเลือกและราคา

ตกลงราคา 1 6,900.00       6,900.00       น.สณัฐริกา ราชา

สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม 2563



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) จ านวนราย ราคาสูงสุด ราคาต่ าสุด ผู้ได้รับการค้ดเลือก ราคา/บาท โดยสังเขป

19 จ้างเหมาอาหารกับสถานทีค่กบรรพชา 32,000.00         เป็นผู้มีอาชีพ

สามเณรภาคฤดูร้อน 2560 รับจ้างโดยตรง

20 จ้างเหมาป้ายพรรพชาสามเณร เปน็ผู้มีอาชีพ
ขายโดยตรง

21 จ้างเหมาอาหารวา่งและอาหาร 11,500.00      เปน็ผู้มีอาชีพ
คก.บัณฑิตน้อย ขายโดยตรง

22 จ้างเหมาจัดสถานทีบ่ัณฑิตน้อย 7,700.00        เป็นผู้มีอาชีพ

รับจ้างโดยตรง

23 จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการ 675.00           เป็นผู้มีอาชีพ

บัณฑิตน้อย รับจ้างโดยตรง

24 จ้างเหมา 3BB 6,600.00        เป็นผู้มีอาชีพ

รับจ้างโดยตรง

25 จ้างเหมา  EMS 9,000.00        เป็นผู้มีอาชีพ

ขายโดยตรง

( ลงชื่อ )...............................................ผู้จัดท ารายงาน      (  ลงชื่อ)...........................................ผู้รายงาน ( ลงชื่อ )...........................................ผู้รายงาน
          ( นายภคิูนธร  การบรรจง )                   ( นางกนษิฐา ฤทธิสอน )
   เจ้าพนกังานพัสดุ                    ผู้อ านวยการกองคลัง
               

( นายเชิดพงษ์  ปล่ังกลาง )
  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

ตกลงราคา 1 9,000.00       9,000.00       ชัยพงษศิลป์ 9,000.00        

ตกลงราคา 1 6,600.00       6,600.00       บ. ทริปเปล้ิทีอินเตอร์เน็ต 6,600.00        

ตกลงราคา 1 675.00          675.00          ร้านภูมิไซต์ 675.00           

ตกลงราคา 1 7,700.00       7,700.00       นางบัวรัน ปะมาคะโม 7,700.00        

6,480.00        

ตกลงราคา 1 11,500.00     11,500.00     นางบังอร ค าสุวรรณ 11,500.00      

6,480.00        ตกลงราคา 1 6,480.00       6,480.00       ร้านภูมิไซต์

ตกลงราคา 1 32,000.00        32,000.00         น.สเรณู แกมกระโทก 32,000.00         

สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง  อ าเภอบวัใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการค้ดเลือกและราคา



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) จ านวนราย ราคาสูงสุด ราคาต่ าสุด ผู้ได้รับการค้ดเลือก ราคา/บาท โดยสังเขป

26 จ้างเหมา  EMS 9,000.00        ธนัญชัย เปน็ผู้มีอาชีพ
ทัดดาวรพงษ์ รับจ้างโดยตรง

27 จ้างเหมา  EMS 9,000.00        เปน็ผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

28 จ้างเหมา  EMS 9,000.00        เปน็ผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

29 จ้างเหมา  EMS 9,000.00        เปน็ผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

30 จ้างเหมา  EMS 9,000.00        เปน็ผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

31 จ้างเหมาแม่บ้าน 4,800.00        เปน็ผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

32 จ้างเหมายาม 9,000.00        เปน็ผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

33 จ้างเหมาคนศูนย์ 4,800.00        เปน็ผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

34 คนงานทั่วไป (ช่าง) พัสสน เปน็ผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

( ลงชื่อ )...............................................ผู้จัดท ารายงาน      (  ลงชื่อ)...........................................ผู้รายงาน ( ลงชื่อ )...........................................ผู้รายงาน
          ( นายภคิูนธร  การบรรจง )                   ( นางกนษิฐา ฤทธิสอน )

                   ผู้อ านวยการกองคลัง
( นายเชิดพงษ์  ปล่ังกลาง )

              เจ้าพนกังานพัสดุ   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

4,800.00        ตกลงราคา 1 4,800.00       4,800.00       4,800.00        

ตกลงราคา 1 4,800.00       4,800.00       สายใจ อาพัดนอก 4,800.00        

ตกลงราคา 1 9,000.00       9,000.00       นายสุเมท ทองภู 9,000.00        

ตกลงราคา 1 4,800.00       4,800.00       เพ็ญพรรณ 4,800.00        

ตกลงราคา 1 9,000.00       9,000.00       นายเสถียร 9,000.00        

ตกลงราคา 1 9,000.00       9,000.00       นางศุภนุช 9,000.00        

9,000.00        

ตกลงราคา 1 9,000.00       9,000.00       นายสมัย  จอดนอก 9,000.00        

ตกลงราคา 1 9,000.00       9,000.00       9,000.00        

ตกลงราคา 1 9,000.00       9,000.00       นายบุญถม

สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง  อ าเภอบวัใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการค้ดเลือกและราคา



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) จ านวนราย ราคาสูงสุด ราคาต่ าสุด ผู้ได้รับการค้ดเลือก ราคา/บาท โดยสังเขป

35 จ้างเหมาคนงานทั่วไป 4,800.00        เปน็ผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

36 จ้างเหมาบริการ(คนงานทัว่ไป) 4,800.00        เปน็ผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

37 จ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน ศพด.) 4,800.00        เปน็ผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

38 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 24,000.00      เปน็ผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

39 จัดซ่ือแบบพิมพ์ 14,397.00      เปน็ผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

40 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ 21,320.00      เปน็ผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

41 จัดซ้ือวฒิุบัตร 10,400.00      เปน็ผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

( ลงชื่อ )...............................................ผู้จัดท ารายงาน      (  ลงชื่อ)...........................................ผู้รายงาน ( ลงชื่อ )...........................................ผู้รายงาน
          ( นายภคิูนธร  การบรรจง )                   ( นางกนษิฐา ฤทธิสอน )

                   ผู้อ านวยการกองคลัง
( นายเชิดพงษ์  ปล่ังกลาง )

              เจ้าพนกังานพัสดุ   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

ตกลงราคา 1 10,400.00     10,400.00     
นานาภัณฑ์ซัพ

พลาย
10,400.00      

ตกลงราคา 1 21,320.00     21,320.00     วพีีคอมฯ 21,320.00      

ตกลงราคา 1 14,397.00     14,397.00     โรงพิมพ์ 14,397.00      

ตกลงราคา 1 24,000.00     24,000.00     ร้านวพีีคอม 24,000.00      

ตกลงราคา 1 4,800.00       4,800.00       น.ส สายใจ 4,800.00        

ตกลงราคา 1 4,800.00       4,800.00       ชวรินทร์ ค้าเจริญ 4,800.00        

ตกลงราคา 1 4,800.00       4,800.00       นางณัฐริกา 4,800.00        

สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง  อ าเภอบวัใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการค้ดเลือกและราคา




