
แบบ สขร.1

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

1 จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 6,130.00        เปน็ผู้มีอาชีพ
ขายโดยตรง

2 จัดซ้ือโน๊ตบุค๊ 83,960.00      เปน็ผู้มีอาชีพ
ขายโดยตรง

3 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 16,536.00      เปน็ผู้มีอาชีพ
ขายโดยตรง

4 14,450.00      เปน็ผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

5 จัดซ้ือวสัดุส านังาน 22,730.00      เปน็ผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

6 117,204.66    เปน็ผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

7 จัดซ้ือน้ าด่ืม 1,730.00        เปน็ผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

8 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง 39,466.00      เปน็ผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

9 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารหัอ้งคลัง 500.00           เปน็ผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

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

                   ผู้อ านวยการกองคลัง
( นายเชิดพงษ์  ปล่ังกลาง )

              เจ้าพนกังานพัสดุ   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

ตกลงราคา 1 500.00          500.00          คิว พี ้ก็อปปี้ 500.00           

ตกลงราคา 1 39,466.00     39,466.00     สหกรณ์การเกษตร 39,466.00      

117,204.66   

ตกลงราคา 1 1,730.00       1,730.00       ว ีอาร์.โอ 1,730.00        

จัดซ้ือวสัดุช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ธรรมชาติ

ตกลงราคา 1 117,204.66   117,204.66   
บ.ดาวทองก่อสร้าง

จ ากัด

14,450.00      

ตกลงราคา 1 22,730.00     22,730.00     ส.เสรี 22,730.00      

จัดซ้ือวสัดุคอม(หมึก) ตกลงราคา 1 14,450.00     14,450.00     ร้านชัยภูมิก๊อปปี้

ตกลงราคา 1 16,536.00     16,536.00     ร้านวศินค้าไม้ 16,536.00      

ตกลงราคา 1 83,960.00     83,960.00     ร้านวพีีคอมฯ 83,960.00      

ตกลงราคา 1 6,130.00       6,130.00       นานาภัณฑ์ฯ 6,130.00        

สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน 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 จ้างเหมาอาหาร อาหารวา่ง 60,000.00      เปน็ผู้มีอาชีพ
คก.วนัผู้สูงอายุ 60 รับจ้างโดยตรง

เปน็ผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง
เปน็ผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง
เปน็ผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง
เปน็ผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง
เปน็ผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง
เปน็ผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

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

                   ผู้อ านวยการกองคลัง

ธนญัชัย 9,300.00        

( นายเชิดพงษ์  ปล่ังกลาง )
              เจ้าพนกังานพัสดุ   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

9,300.00       นางศุภนชุ ศรีนอก 9,300.00        

17 จ้างเหมา EMS 9,300.00        ตกลงราคา 1 9,300.00       9,300.00       

16 จ้างเหมา EMS
9,300.00        

ตกลงราคา 1 9,300.00       

2,145.00        

15 จ้างเหมาถ่ายเอกสารผลการประเมิน 2,070.00        ตกลงราคา 1 2,070.00       2,070.00       ร้านคิวพี 2,070.00        

นางประไพ จันพินิจ 13,000.00      

14 ค่าจ้างเหมาอาหารประชุมสภา 2,145.00        ตกลงราคา 1 2,145.00       2,145.00       บุญเกิด ไชยปัญหา

1,200.00       ร้าน ภูดีไซน์ 1,200.00        

13 จ้างจัดสถานทีโ่ครงการวนัผู้สูงอายุ 13,000.00      ตกลงราคา 1 13,000.00     13,000.00     

12
จัดท าป้ายโครงการวนัผู้สูงอายุ

1,200.00        ตกลงราคา 1 1,200.00       

ตกลงราคา 1 60,000.00     60,000.00     
       นายวฒิุชัย     

   ทองเจริญ
60,000.00      

สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน 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

18 จ้างเหมา EMS 9,300.00        เปน็ผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

19 จ้างเหมาEms 9,300.00        เปน็ผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

20 จ้างเหมาEms 9,300.00        เปน็ผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

21 จ้างเหมาEms 9,300.00        เปน็ผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

22 จ้างเหมาม่บ้าน 6,300.00        เป็นผู้มีอาชีพ

รับจ้างโดยตรง

23 จ้างเหมายาม 9,300.00        เป็นผู้มีอาชีพ

รับจ้างโดยตรง

24 จ้างเหมาครูศูนย์ 6,300.00        เป็นผู้มีอาชีพ

รับจ้างโดยตรง

25 จ้างเหมาคนงานทัว่ไป 6,300.00        เป็นผู้มีอาชีพ

รับจ้างโดยตรง

26 จ้างเหมาคนงานทัว่ไป 6,300.00        เป็นผู้มีอาชีพ

รับจ้างโดยตรง

27 จ้างเหมาคนงานทัว่ไป 6,300.00        เป็นผู้มีอาชีพ

รับจ้างโดยตรง

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

                   ผู้อ านวยการกองคลัง
( นายเชิดพงษ์  ปล่ังกลาง )

              เจ้าพนกังานพัสดุ   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

ตกลงราคา 1 6,300.00       6,300.00       ชวรินทร์ ค้าเจริญ 6,300.00        

ตกลงราคา 1 6,300.00       6,300.00       ณัฐริกา ราชา 6,300.00        

ตกลงราคา 1 6,300.00       6,300.00       พัสสน 6,300.00        

ตกลงราคา 1 6,300.00       6,300.00       สายใจ อาพัดนอก 6,300.00        

ตกลงราคา 1 9,300.00       9,300.00       นายสุเมธ ทองภู 9,300.00        

ตกลงราคา 1 6,300.00       6,300.00       
นางเพ็ญพรรณ 

ปานจอหอ
6,300.00        

ตกลงราคา 1 9,300.00       9,300.00       นายสมัย จอดนอก 9,300.00        

ตกลงราคา 1 9,300.00       9,300.00       นายชัยพงศ์ศิลป์ เงินขาว 9,300.00        

9,300.00        

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

องค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง  อ าเภอบวัใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการค้ดเลือกและราคา

ตกลงราคา 1 9,300.00       9,300.00       นายเสถียร นัยนิตย์

สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน 2563



แบบ สขร.1

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

28 จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 6,130.00        เป็นผู้มีอาชีพ

รับจ้างโดยตรง

29 จัดซ้ือโนต๊บุต๊ 83,960.00      เปน็ผู้มีอาชีพ
บณัฑิตนอ้ย ขายโดยตรง

30 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 16,536.00      เปน็ผู้มีอาชีพ
ขายโดยตรง

31 จัดซ้ือวสัดุคอม (หมึก) 14,450.00      เปน็ผู้มีอาชีพ
ขายโดยตรง

32 จัดซ้ือวัสดุส านกังาน (คลัง) 22,730.00      เปน็ผู้มีอาชีพ
ขายโดยตรง
เปน็ผู้มีอาชีพ
ขายโดยตรง
เปน็ผู้มีอาชีพ
ขายโดยตรง
เปน็ผู้มีอาชีพ
ขายโดยตรง

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

                   ผู้อ านวยการกองคลัง

39,466.00      

( นายเชิดพงษ์  ปล่ังกลาง )
              เจ้าพนกังานพัสดุ   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

ว ีอาร์ โอ 1,730.00        

35 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง 39,446.00      ตกลงราคา 1 39,466.00     39,466.00     สหกรณ์การเกษตร

117,204.66   
บ.ดาวทองก่อสร้าง 

จ ากัด
117,204.66   

34 จัดซ้ือน้ าด่ืม 1,730.00        ตกลงราคา 1 1,730.00       1,730.00       

33 จัดซ้ือวสัดุช่วยเหลือผู้ประสบภัย 117,204.66    ตกลงราคา 1 117,204.66   

ตกลงราคา 1 22,730.00     22,730.00     ส.เสรี 22,730.00      

ตกลงราคา 1 14,450.00     14,450.00     ร้านชัยภูมิก๊อปปี้ 14,450.00      

ตกลงราคา 1 16,536.00     16,536.00     ร้านวศินค้าไม้ 675.00           

ตกลงราคา 1 83,960.00     83,960.00     ร้านวพีีคอม 83,960.00      

ตกลงราคา 1 6,130.00       6,130.00       ร้านนานาภัณฑ์ซัพพลาย 6,130.00        

 สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง  อ าเภอบวัใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการค้ดเลือกและราคา


