
แบบ  สขร.1

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

1 จัดซ้ือ DLTV ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
เฝือแฝง

30,500.00           เฉพาะเจาะจง หจก.คอมโมบายไอทีอิเล็กทริก 30,500.00                        ราคาต  าสุด

2 จัดซ้ือ DLTV ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
บัวพักเกวียน

30,500.00           เฉพาะเจาะจง หจก.คอมโมบายไอทีอิเล็กทริก 30,500.00                        ราคาต  าสุด

3 จัดซ้ือ DLTV ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ดอนจ าปา

30,500.00           เฉพาะเจาะจง หจก.คอมโมบายไอทีอิเล็กทริก 30,500.00                        ราคาต  าสุด

4 จัดซ้ือชุดปฏิบัติการกู้ชีพ กู้ภัย 61,560.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนีพร  อ่อนอุทัย 61,560.00                        ราคาต  าสุด

5 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ส านักปลัด 3,500.00             เฉพาะเจาะจง นางอิสรีย์ ไตรภัทรกิจโกศล 3,500.00                         ราคาต  าสุด

6 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 275,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเชษฐ เมดิคอล ซายน์ 275,500.00                      ราคาต  าสุด

7 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง ส านักปลัด 3,460.00             เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.พงศธรวิทยุ 3,460.00                         ราคาต  าสุด

8 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน กองคลัง 13,364.00           เฉพาะเจาะจง ร้านนันทกิจ 13,364.00                        ราคาต  าสุด

9 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง 690.00               เฉพาะเจาะจง ร้านนันทกิจ 690.00                            ราคาต  าสุด

10 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกผู้ช่วย
เจ้าหน้าที บัทึกข้อมูล

54,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาววิริตดา  เจริญเขตร์ 54,000.00                           ราคาต  าสุด

11 จ้างเหมาบริการบุคคลภายพนักงานท าความ
สะอาด

54,000.00             เฉพาะเจาะจง นางเทวี  บุตรไธสงค์ 54,000.00                           ราคาต  าสุด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน เมษายน  2563
  องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน



12 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกพนักงาน
ดับเพลิง

54,000.00             เฉพาะเจาะจง นายจกัรพนัธุ ์ ชะยนัโต 54,000.00                           ราคาต  าสุด

13 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกพนักงาน
ดับเพลิง

54,000.00             เฉพาะเจาะจง นายปรมัตถ์  ศรีเสมอ 54,000.00                           ราคาต  าสุด

14 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกแพทย์ฉุกเฉิน 54,000.00             เฉพาะเจาะจง นางวิลาวัลย์  จิตมาตย์ 54,000.00                           ราคาต  าสุด

15 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกแพทย์ฉุกเฉิน 54,000.00             เฉพาะเจาะจง นายบุญหลาย  สุธงสา 54,000.00                           ราคาต  าสุด

16 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกแพทย์ฉุกเฉิน 54,000.00             เฉพาะเจาะจง นายพุฒิพงศ์  ธารารักษ์ 54,000.00                           ราคาต  าสุด

17 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกแพทย์ฉุกเฉิน 54,000.00             เฉพาะเจาะจง นายสนั นชาติ ใชยศรี 54,000.00                           ราคาต  าสุด

18 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกแพทย์ฉุกเฉิน 54,000.00             เฉพาะเจาะจง นายวินาย  เชิดสกุล 54,000.00                           ราคาต  าสุด

19 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกแพทย์ฉุกเฉิน 54,000.00             เฉพาะเจาะจง นายอานนท์  บุตะเขยีว 54,000.00                           ราคาต  าสุด

20 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกพนักงานขับ
รถขยะ

60,000.00           เฉพาะเจาะจง นายราชัน  บุญสุขา 60,000.00                        ราคาต  าสุด

21 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกพนักงาน
ประจ ารถขยะ

54,000.00           เฉพาะเจาะจง นายเกษมศักด์ิ  จิตมาตย์ 54,000.00                        ราคาต  าสุด

22 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกพนักงาน
ประจ ารถขยะ

54,000.00           เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักด์ิ  งามราษี 54,000.00                        ราคาต  าสุด

23 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกพนักงาน
ประจ ารถขยะ

54,000.00           เฉพาะเจาะจง นายเกียรติศักด์ิ  เหล่ามะลึก 54,000.00                        ราคาต  าสุด

24 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกพนักงาน
ประจ ารถขยะ

54,000.00           เฉพาะเจาะจง นายมนตรี  แก้วพูล 54,000.00                        ราคาต  าสุด



25 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกพนักงาน
ประจ ารถขยะ

54,000.00           เฉพาะเจาะจง นายบรรเทิง  สอนพลธรรม 54,000.00                        ราคาต  าสุด

26 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกพนักงาน
ประจ ารถขยะ

54,000.00           เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ ์ จ านงบุญ 54,000.00                        ราคาต  าสุด

27 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกพนักงาน
ประจ ารถขยะ

54,000.00           เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย ภิญโญ 54,000.00                        ราคาต  าสุด

28 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกผู้ช่วย
เจ้าหน้าที ธุรการประจ ากองคลัง

9,000.00               
เฉพาะเจาะจง นายเมธิชัย  สาริศรี 9,000.00                            ราคาต  าสุด

29 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกผู้ช่วย
เจ้าหน้าที พัฒนาชุมชน

54,000.00             
เฉพาะเจาะจง นายธีรเดช  แผ่นทอง 54,000.00                           ราคาต  าสุด

30 จา้งเหมาซ่อมแอร์ส านักงาน กองช่าง 6,000.00               เฉพาะเจาะจง หจก.บีทีแอร์ เซอร์วิส 6,000.00                            ราคาต  าสุด

31 จา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสัมพนัธ์ ภาษีที ดิน
และสิ งปลูกสร้าง

13,500.00             เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพมิพ ์ป้ายโฆษณา 13,500.00                           ราคาต  าสุด

32 จา้งเหมาซ่อมแซมศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบ้านดอน
จ าปา

10,000.00             เฉพาะเจาะจง หจก.สามสวนการโยธา 10,000.00                           ราคาต  าสุด

33 จา้งเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กจ 4710 2,500.00               เฉพาะเจาะจง นายวีระพงษ์ ดวงพนัธ์ 2,500.00                            ราคาต  าสุด


