
แบบ สขร.1

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

1 จัดซ้ือน้ ายาพ่นยุง 45,000.00      ตกลงราคา เปน็ผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

2 จัดซ้ือวสัดุส านักงานคลัง 7,105.00        เปน็ผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

3 จัดซ้ือของที่ระลึกโครงการสนับสนุน 3,000.00        ตกลงราคา เปน็ผู้มีอาชีพ
กลุ่มอาชีพ รับจ้างโดยตรง

4 จัดซ้ือน้ าด่ืม 3,375.00        ตกลงราคา เปน็ผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

5 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง 21,600.00      ตกลงราคา เปน็ผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

6 จ้างเหมาEMS 9,000.00        ตกลงราคา เปน็ผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

7 จ้างเหมาEMS 9,000.00        ตกลงราคา เปน็ผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

8 จ้างเหมาEMS 9,000.00        ตกลงราคา เปน็ผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

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

                   ผู้อ านวยการกองคลัง
( นายเชิดพงษ์  ปล่ังกลาง )

              เจ้าพนกังานพัสดุ   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

1 9,000.00       9,000.00       นายเสถียร นัยนิตย์ 9,000.00        

1 9,000.00       9,000.00       นางศุภนุช ศรีนอก 9,000.00        

1 9,000.00       9,000.00       นายบุญถม ทามาตร 9,000.00        

1 3,375.00       3,375.00       ว ีอาร์ โอ 3,375.00        

1 21,600.00     21,600.00     สหกรณ์การเกษตร 21,600.00      

7,105.00        

1 3,000.00       3,000.00       ร้านนานาภัณฑ์ชัพพลาย 3,000.00        

1 45,000.00     45,000.00     ร้านณัฎฐาการค้า 45,000.00      

ตกลงราคา 1 7,105.00       7,105.00       ส.เสรี

สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 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

9 จ้างเหมา EmS 9,000.00        เปน็ผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

10 จ้างเหมา EmS 9,000.00        เปน็ผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

11 จ้างเหมา EmS 9,000.00        เปน็ผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

12 จ้างเหมาแม่บ้าน 6,600.00        เปน็ผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

13 จ้างเหมายาม เปน็ผู้มีอาชีพ
ขายโดยตรง

12 จ้างเหมาครูศูนย์ 6,600.00        ตกลงราคา เปน็ผู้มีอาชีพ
ขายโดยตรง

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

                   ผู้อ านวยการกองคลัง
( นายเชิดพงษ์  ปล่ังกลาง )

              เจ้าพนกังานพัสดุ   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

9,000.00           

1 6,600.00       6,600.00       สายใจ อาพัดนอก 6,600.00        

9,000.00           ตกลงราคา 1 9,000.00           9,000.00           สุเมธ ทองภู

ตกลงราคา 1 6,600.00       6,600.00       
นายเพ็ญพรรณ 

ปานจอหอ
6,600.00        

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

ตกลงราคา 1 9,000.00       9,000.00       นายชัยพงศ์ศิลป์ 9,000.00        

ตกลงราคา 1 9,000.00       9,000.00       นายวฒิุชัย คงดี 9,000.00        

สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม 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

13 จ้างเหมาครูศูนย์ 6,600.00        ตกลงราคา เปน็ผู้มีอาชีพ
ขายโดยตรง

14 จ้างเหมาทัว่ไป 6,600.00        ตกลงราคา เปน็ผู้มีอาชีพ
ขายโดยตรง

15 จ้างเหมาคนงานทัว่ไป 6,600.00        ตกลงราคา เปน็ผู้มีอาชีพ
ขายโดยตรง

16 จ้างเหมาคนงานทัว่ไป 6,600.00        ตกลงราคา เปน็ผู้มีอาชีพ
ขายโดยตรง

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

                   ผู้อ านวยการกองคลัง
( นายเชิดพงษ์  ปล่ังกลาง )

              เจ้าพนกังานพัสดุ   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

1 6,600.00       6,600.00       ณัฐริกา ราชา 6,600.00        

1 6,600.00       6,600.00       ชวรินทร์ ค้าเจริญ 6,600.00        

1 6,600.00       6,600.00       อัญชลี 6,600.00        

1 6,600.00       6,600.00       พัสสน 6,600.00        

สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง  อ าเภอบวัใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการค้ดเลือกและราคา


