


แบบ  สขร.1

ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี (รำคำกลำง) และรำคำท่ีเสนอ และรำคำ โดยสรุป สัญญำข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง
1 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,500.00           เฉพาะเจาะจง นางอิสรีย์ ไตรภัทรกิจโกศล

3,500 บาท

นางอิสรีย์ ไตรภัทรกิจโกศล

3,500 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

82/2565

4 กรกฎาคม 2565

2 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ร.ร. 1,052,884.80      เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูมอมิลค์ จ ากัด

1,052,884.80 บาท

บริษัท ภูมอมิลค์ จ ากัด

1,052,884.80 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

83/2565

6 กรกฎาคม 2565

3 จัดซ้ือหมึกเติมเคร่ืองพิมพ์ 840.00              เฉพาะเจาะจง หจก.คอมโมบายไอที

อิเล็กทรอนิก

840 บาท

หจก.คอมโมบายไอที

อิเล็กทรอนิก

840 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

84/2565

6 กรกฎาคม 2565

4 จัดซ้ือเทียนพรรษาพร้อมขาต้ัง 

โครงการประเพณีเข้าพรรษา

21,930.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิสังฆภัณฑ์

21,930 บาท

หจก.ชัยภูมิสังฆภัณฑ์

21,930 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

85/2565

11 กรกฎาคม 2565

5 จัดซ้ือสังฆทาน โครงการ

ประเพณีเข้าพรรษา

10,200.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิสังฆภัณฑ์

12,000 บาท

หจก.ชัยภูมิสังฆภัณฑ์

12,000 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

86/2565

11 กรกฎาคม 2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2565

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน อ ำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ



6 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ กอง

การศึกษาฯ
5,925.00           เฉพาะเจาะจง หจก.คอมโมบายไอที

อิเล็กทรอนิก

5,925 บาท

หจก.คอมโมบายไอที

อิเล็กทรอนิก

5,925 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

87/2565

11 กรกฎาคม 2565

7 จัดซ้ือเคร่ืองตัดถ่างไฮดรอลิก 360,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์. เอส. เค. เรสคิว

อีควิปเม้นท์ จ ากัด 

360,000 บาท

บริษัท อาร์. เอส. เค. เรสคิว

อีควิปเม้นท์ จ ากัด 

360,000 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

88/2565

25 กรกฎาคม 2565

8 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 18,680.00          เฉพาะเจาะจง หจก.คอมโมบายไอที

อิเล็กทรอนิก

18,680 บาท

หจก.คอมโมบายไอที

อิเล็กทรอนิก

18,680 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

89/2565

25 กรกฎาคม 2565

9 จัดซ้ือตรายาง 1,580.00           เฉพาะเจาะจง ร้านนันทกิจ

1,580 บาท

ร้านนันทกิจ

1,580 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

90/2565

25 กรกฎาคม 2565

10 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,050.00           เฉพาะเจาะจง ร้านนันทกิจ

4,050 บาท

ร้านนันทกิจ

4,050 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

91/2565

25 กรกฎาคม 2565

11 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 7,210.00           เฉพาะเจาะจง ร้านนันทกิจ

7,210 บาท

ร้านนันทกิจ

7,210 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

92/2565

27 กรกฎาคม 2565

12 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 11,800.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยภูมิ นมสด จ ากัด

11,800 บาท

บริษัท ชัยภูมิ นมสด จ ากัด

11,800 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

93/2565

27 กรกฎาคม 2565



13 จัดซ้ือถังดับเพลิง ABC ขนาด 

15 ปอนด์

35,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านพรเจริญ สุวรรณพาณิชย์

35,000 บาท

ร้านพรเจริญ สุวรรณพาณิชย์

35,000 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

94/2565

27 กรกฎาคม 2565

14 จัดซ้ือน้ าด่ืม ศพด. ท้ัง 6 แห่ง 3,030.00           เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมตราสามสวน

3,030 บาท

ร้านน้ าด่ืมตราสามสวน

3,030 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

95/2565

27 กรกฎาคม 2565

15 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 4,003.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยภูมิ นมสด จ ากัด

4,003 บาท

บริษัท ชัยภูมิ นมสด จ ากัด

4,003 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

96/2565

27 กรกฎาคม 2565

16 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1,355.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยภูมิ นมสด จ ากัด

1,355 บาท

บริษัท ชัยภูมิ นมสด จ ากัด

1,355 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

97/2565

27 กรกฎาคม 2565

17 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 12,745.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนันทกิจ

12,745 บาท

ร้านนันทกิจ

12,745 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

98/2565

27 กรกฎาคม 2565

18 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 590.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยภูมิ นมสด จ ากัด

590 บาท

บริษัท ชัยภูมิ นมสด จ ากัด

590 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

99/2565

27 กรกฎาคม 2565



19 จัดซ้ือน้ าด่ืม ศพด. ท้ัง 6 แห่ง 8,849.00           เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมตราสามสวน

8,849 บาท

ร้านน้ าด่ืมตราสามสวน

8,849 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

100/2565

27 กรกฎาคม 2565

20 จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการแห่

เทียนพรรษา

2,000.00             เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายศิลป์

2,000 บาท

ร้านป้ายศิลป์

2,000 บาท
 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 

107/2565

11 กรกฎาคม 2565

21 จ้างเหมาเคร่ืองเสียง พร้อม

ตกแต่ง โครงการแห่เทียนพรรษา

7,000.00             เฉพาะเจาะจง นายโกแมน บัวภา

7,000 บาท

นายโกแมน บัวภา

7,000 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 

108/2565

11 กรกฎาคม 2565

22 จ้างเหมาส ารวจความพึงพอใจ

ในด้านการให้บริการ

20,000.00            เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

20,000 บาท

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

20,000 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 

109/2565

11 กรกฎาคม 2565

23 จ้างเหมาติดต้ัง wifi ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก

32,400.00            เฉพาะเจาะจง หจก.คอมโมบายไอที

อิเล็กทรอนิก

32,400 บาท

หจก.คอมโมบายไอที

อิเล็กทรอนิก

32,400 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 

110/2565

11 กรกฎาคม 2565

24 จ้างเหมาจัดท าอาหารว่าง 

โครงการฝึกเด็กจมน้ า

20,000.00            เฉพาะเจาะจง นางบุษบาพิมพ์ทอง

20,000 บาท

54,000.00                          ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 

111/2565

11 กรกฎาคม 2565

25 จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการฝึก

เด็กจมน้ า

8,500.00             เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายศิลป์

8,500 บาท

ร้านป้ายศิลป์

8,500 บาท
 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 

112/2565

11 กรกฎาคม 2565



26 จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล

สุนัขและแมวโครงการสัตว์

ปลอดโรคฯ

5,400.00             เฉพาะเจาะจง น.ส.กนกลักษณ์ เก้ือกูล

5,400 บาท

น.ส.กนกลักษณ์ เก้ือกูล

5,400 บาท
 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 

113/2565

18 กรกฎาคม 2565

27 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองพ่นหมอก

ควัน

18,680.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน ศ. ศิริการค้า

18,680 บาท

ร้าน ศ. ศิริการค้า

18,680 บาท
 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 

114/2565

19 กรกฎาคม 2565

28 จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการ

สัตว์ปลอดโรคฯ

500.00                เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายศิลป์

500 บาท

ร้านป้ายศิลป์

500 บาท
 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 

114/2565

19 กรกฎาคม 2565

29 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ า 

หมายเลขทะเบียน บต 7493 

ชัยภูมิ

8,520.00             เฉพาะเจาะจง หจก.สว่างการยาง

8,520 บาท

หจก.สว่างการยาง

8,520 บาท
 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 

115/2565

27 กรกฎาคม 2565


