
แบบ สขร.1

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

1 จ้างเหมาซ่อมแอร์ (ปลัด.) 9,500.00        เปน็ผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

2 จ้างเหมาซ่อมแอร์ (ศพด.) 8,500.00        เปน็ผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

3 จ้างเหมาซ่อมรถน้ า ผท 5107 เปน็ผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

4 จ้างเหมาต่ออายุโดเมนเวบ็ไซต์ เปน็ผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

5 จ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวนั 4,800.00        เปน็ผู้มีอาชีพ
ดอกไม้จันทน์ รับจ้างโดยตรง

6 จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการ 3,000.00        เปน็ผู้มีอาชีพ
จัดท าดอกไม้จันทร์ รับจ้างโดยตรง

7 จ้างเหมาจ้างเหมาติดต้ังกระจก ศพด. 2,000.00        เปน็ผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

8 จ้างเหมาพนักงานปฏิบัติการกู้ชีพ 9,300.00        เปน็ผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

9 จ้างเหมาพนักงานปฏิบัติการกู้ชีพ 9,300.00        เปน็ผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

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

                   ผู้อ านวยการกองคลัง
( นายเชิดพงษ์  ปล่ังกลาง )

              เจ้าพนกังานพัสดุ   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

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

ตกลงราคา 1 9,300.00       9,300.00       นางศุภนุช 9,300.00        

ตกลงราคา 1 2,000.00       2,000.00       
   นายอนวุัฒน ์  

  ชัยชมพู
2,000.00        

ตกลงราคา 1 3,000.00       3,000.00       ร้านภมูิดีไซนฯ์ 3,000.00        

ตกลงราคา 1 4,800.00       4,800.00       
    นายบุญเกิด      

ไชยปัญหา
4,800.00        

5,710.00        

5,000.00        ตกลงราคา 1 5,000.00       5,000.00       นรินทร์  AdVice 5,000.00        

5,710.00        ตกลงราคา 1 5,710.00       5,710.00       เจริญการไฟฟ้า

ตกลงราคา 1 8,500.00       8,500.00       สุขุมแอร์บ้าน 8,500.00        

ตกลงราคา 1 9,500.00       9,500.00       สุขุมแอร์บ้าน 9,500.00        

สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 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 จ้างเหมาพนักงานปฎิบัติการกู้ชีพ 9,000.00        เปน็ผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

11 จ้างเหมาพนักงานปฎิบัติการกู้ชีพ 9,000.00        เปน็ผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

12 จ้างเหมาพนักงานปฎิบัติการกู้ชีพ 9,000.00        เปน็ผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

13 จ้างเหมาบริการ(แม่บ้าน) 5,700.00        นางเพ็ญพรรณ เปน็ผู้มีอาชีพ
ปานจอหอ รับจ้างโดยตรง

14 จ้างเหมาบริการ(แม่บ้าน) 5,700.00        เปน็ผู้มีอาชีพ
ศพด.โคกสี รับจ้างโดยตรง

15 จ้างเหมาบริการ (ยาม) 9,300.00        เปน็ผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

16 จ้างเหมาบริการ เปน็ผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

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

                   ผู้อ านวยการกองคลัง
( นายเชิดพงษ์  ปล่ังกลาง )

              เจ้าพนกังานพัสดุ   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

5,100.00        ตกลงราคา 1 5,700.00       5,700.00       นายชนนิทร์

5,700.00        

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

5,700.00        

ตกลงราคา 1 5,700.00       5,700.00       5,700.00        

ตกลงราคา 1 5,700.00       5,700.00       น.ส.สายใจ

ตกลงราคา 1 9,000.00       9,000.00       นายธนัญชัย 9,000.00        

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

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

สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน 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

17 จัดซ้ือวสัดุดับเพลิง เปน็ผู้มีอาชีพ
ขายโดยตรง

18 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน เปน็ผู้มีอาชีพ
ขายโดยตรง

19 จัดซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,260.00      เปน็ผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

20 จัดซ้ือน้ าด่ืม (ม.ิย) 2,640.00        เปน็ผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

21 จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้ากองช่าง 81,150.00      บ.ดาวทองก่อสร้าง เปน็ผู้มีอาชีพ
ขายโดยตรง

22 จัดซ้ือวสัดุป้ายโฆษณา (ศึกษา) 4,640.00        ร้านปา้ยดีไซย์ เปน็ผู้มีอาชีพ
ขายโดยตรง

23 จัดซ้ือวสัดุดอกไม้จันทร์ 21,040.00       ณ น าทรัพย์ เปน็ผู้มีอาชีพ
ขายโดยตรง

24 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง 26,300.00      สหกรณ์การเกษตร เปน็ผู้มีอาชีพ
ขายโดยตรง

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

                   ผู้อ านวยการกองคลัง
( นายเชิดพงษ์  ปล่ังกลาง )

              เจ้าพนกังานพัสดุ   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

ตกลงราคา 1 21,040.00     21,040.00     21,040.00      

ตกลงราคา 1 26,300.00     26,300.00     26,300.00      

ตกลงราคา 1 81,150.00     81,150.00     81,150.00      

ตกลงราคา 1 4,640.00       4,640.00       4,640.00        

ตกลงราคา 1 2,640.00       2,640.00       ว ีอาร์ โอ 2,640.00        

ตกลงราคา 1 10,260.00     10,260.00     ร้านป้ายดีไซย์ 10,260.00      

40,900.00      

5,496.00        ตกลงราคา 1 5,496.00       5,496.00       ร้านณ น าทรัพย์ฯ 5,496.00        

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการค้ดเลือกและราคา

40,900.00      ตกลงราคา 1 40,900.00     40,900.00     ร้านณ น าทรัพย์ฯ

สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง  อ าเภอบวัใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา


