


แบบ  สขร.1

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

กำรซ้ือหรือจ้ำง
1 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 40,098.00          เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.พงศธรวิทยุ

40,098 บาท

ร้าน อ.พงศธรวิทยุ

40,098 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

101/2565

2 สิงหาคม 2565

2 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 12,745.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนันทกิจ

12,745 บาท

ร้านนันทกิจ

12,745 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

102/2565

2 สิงหาคม 2565

3 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,200.00           เฉพาะเจาะจง ร้านฟอกซ์เซอร์วิช

1,200 บาท

ร้านฟอกซ์เซอร์วิช

1,200 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

103/2565

2 สิงหาคม 2565

4 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 12,450.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนันทกิจ

12,450 บาท

ร้านนันทกิจ

12,450 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

104/2565

2 สิงหาคม 2565

5 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 21,081.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนันทกิจ

21,081 บาท

ร้านนันทกิจ

21,081 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

105/2565

2 สิงหาคม 2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2565

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน อ ำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ



6 จัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขฯ 63,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้าน ศ. ศิริการค้า

63,000 บาท

ร้าน ศ. ศิริการค้า

63,000 บาท
 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

106/2565

3 สิงหาคม 2565

7 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้านนันทกิจ

5,000 บาท

ร้านนันทกิจ

5,000 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

108/2565

11 สิงหาคม 2565

8 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 11,400.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนันทกิจ

11,400 บาท

ร้านนันทกิจ

11,400 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

109/2565

11 สิงหาคม 2565

9 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 25,390.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนันทกิจ

25,390 บาท

ร้านนันทกิจ

25,390 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

111/2565

15 สิงหาคม 2565

10 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 20,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้าน เดอะวัน อินเตอร์กรุ๊ป

20,000 บาท

ร้าน เดอะวัน อินเตอร์กรุ๊ป

20,000 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

110/2565

11 สิงหาคม 2565

11 จัดซ้ือกรวยจราจร งานก่อสร้าง 22,500.00          เฉพาะเจาะจง ร้านพรเจริญ สุวรรณพาณิชย์

22,500 บาท

ร้านพรเจริญ สุวรรณพาณิชย์

22,500 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

112/2565

17 สิงหาคม 2565

12 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 8,250.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยภูมิ นมสด จ ากัด

8,250 บาท

บริษัท ชัยภูมิ นมสด จ ากัด

8,250 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

113/2565

17 สิงหาคม 2565



13 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 

(สปสช.)

22,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก.คอมโมบายไอที

อิเล็กทรอนิก

22,000 บาท

หจก.คอมโมบายไอที

อิเล็กทรอนิก

22,000 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

117/2565

19 สิงหาคม 2565

14 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ (สปสช.) 4,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก.คอมโมบายไอที

อิเล็กทรอนิก

4,000 บาท

หจก.คอมโมบายไอที

อิเล็กทรอนิก

4,000 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

118/2565

19 สิงหาคม 2565

15 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 14,800.00          เฉพาะเจาะจง หจก.คอมโมบายไอที

อิเล็กทรอนิก

14,800 บาท

หจก.คอมโมบายไอที

อิเล็กทรอนิก

14,800 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

119/2565

22 สิงหาคม 2565

16 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 3,585.00           เฉพาะเจาะจง ร้านนันทกิจ

3,585 บาท

ร้านนันทกิจ

3,585 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

120/2565

26 สิงหาคม 2565

17 จ้างเหมารถโดยสาร โครงการ

เพ่ิมศักยภาพครู ข.

8,000.00             เฉพาะเจาะจง นายชัยชาญ กิตติศิริวัฒนกุล

8,000 บาท

นายชัยชาญ กิตติศิริวัฒนกุล

8,000 บาท
 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 

116/2565

1 สิงหาคม 2565

18 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

แพทย์ฉุกเฉิน

18,000.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.กฤษณา ส าราญ

18,000 บาท

น.ส.กฤษณา ส าราญ

18,000 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 

117/2565

1 สิงหาคม 2565



19 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ 

หมายเลขทะเบียน 83-4519 

ชัยภูมิ

18,490.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน ที. เจ. เจริญการยาง

18,490 บาท

ร้าน ที. เจ. เจริญการยาง

18,490 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 

118/2565

2 สิงหาคม 2565

20 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์น่ังกู้ชีพ 

หมายเลขทะเบียน บพ 167 

ชัยภูมิ

6,740.00             เฉพาะเจาะจง หจก.สว่างการยาง

6,740 บาท

หจก.สว่างการยาง

6,740 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 

119/2565

2 สิงหาคม 2565

21 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง

 หมายเลขทะเบียน กข 4710 

ชัยภูมิ

4,730.00             เฉพาะเจาะจง ร้านมิตรประชาเซอร์วิส

4,730 บาท

ร้านมิตรประชาเซอร์วิส

4,730 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 

120/2565

2 สิงหาคม 2565

22 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง

 หมายเลขทะเบียน กท 5693 

ชัยภูมิ

2,041.77             เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูขอนแก่นยนต์

ไพบูลย์ จ ากัด 

2,041.77 บาท

บริษัท มิตซูขอนแก่นยนต์

ไพบูลย์ จ ากัด 

2,041.77 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 

121/2565

5 สิงหาคม 2565

23 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ 

หมายเลขทะเบียน 82-2298 

ชัยภูมิ

22,135.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน ที. เจ. เจริญการยาง

22,135 บาท

ร้าน ที. เจ. เจริญการยาง

22,135 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 

122/2565

10 สิงหาคม 2565

24 จ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าเพดาน 

ส านักงานกองสาธารณุสขฯ

4,500.00             เฉพาะเจาะจง นายค้ า คงวันดี

4,500 บาท

นายค้ า คงวันดี

4,500 บาท
 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 

123/2565

11 สิงหาคม 2565



25 จ้างเหมาซ่อมเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ ส านักปลัด 

จ านวน 1 เคร่ือง

7,600.00             เฉพาะเจาะจง หจก.คอมโมบายไอที

อิเล็กทรอนิก

7,600 บาท

หจก.คอมโมบายไอที

อิเล็กทรอนิก

7,600 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 

124/2565

17 สิงหาคม 2565

26 จ้างเหมาซ่อมรถกระเช้า

หมายเลขทะเบียน 83-6558 

ชัยภูมิ

7,590.00             เฉพาะเจาะจง ร้าน ที. เจ. เจริญการยาง

7,590 บาท

ร้าน ที. เจ. เจริญการยาง

7,590 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 

125/2565

17 สิงหาคม 2565

27 จ้างเหมาฝังกลบบ่อขยะ องค์การ

บริหารส่วนต าบลกวางโจน

95,000.00            เฉพาะเจาะจง หจก.สามสวนการโยธา

95,000 บาท

หจก.สามสวนการโยธา

95,000 บาท
 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 

126/2565

19 สิงหาคม 2565


