
แบบ  สขร.1

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

1 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจ ากองคลัง 7,500.00             เฉพาะเจาะจง หจก.คอมโมบายไอทีอิเล็กทรอนิก 7,500.00                         ราคาต  าสุด

2 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว ส านักปลัด 11,160.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.ซุปเปอร์มาร์เก็ต 11,160.00                        ราคาต  าสุด

3 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน กองสาธารณสุขฯ 10,967.00           เฉพาะเจาะจง ร้านนันทกิจ 10,967.00                        ราคาต  าสุด

4 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ โครงการฯ 7,110.00             เฉพาะเจาะจง ร้านนอั้นก็อปปี้ 7,110.00                         ราคาต  าสุด

5 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว ส านักปลัด 33,006.00           เฉพาะเจาะจง ร้านนันทกิจ 33,006.00                        ราคาต  าสุด

6 จัดซ้ือหมึกเครื องถ่ายเอกสารส านักงาน 3,500.00             เฉพาะเจาะจง นางอิสรีย์ ไตรภัทรกิจโกศล 3,500.00                         ราคาต  าสุด

7 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 2,170.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กตร้าโฮม โซลูชั น 2,170.00                         ราคาต  าสุด

8 จัดซ้ือวัสดุกีฬา กองการศึกษาฯ 89,911.00           เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์ใหม่ 89,911.00                        ราคาต  าสุด

9 จัดซ้ือหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 22,400.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ดเทค ฟอร์ คิดส์ จ ากัด 22,400.00                        ราคาต  าสุด

10 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน กองคลัง 12,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้านนันทกิจ 12,000.00                        ราคาต  าสุด

11 จา้งเหมาประกอบอาหารประชุมสภา ฯ 6,200.00             เฉพาะเจาะจง นางอรวรรณ ชาญเดช 6,200.00                         ราคาต  าสุด

12 จา้งเหมาประกอบอาหารประชุมสภา ฯ 6,200.00             เฉพาะเจาะจง นางอรวรรณ ชาญเดช 6,200.00                         ราคาต  าสุด

13 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลข
ทะเบียน 82-2298

65,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน ที.เจ.เจริญการยาง 65,000.00                        ราคาต  าสุด

14 จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่าง 
โครงการ สปสช.ฯ

7,200.00             เฉพาะเจาะจง นางกองศรี นักรบ 7,200.00                         ราคาต  าสุด

15 จ้างเหมาจัดท าป้าย โครงการ สปสช.ฯ 500.00               เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายศิลป์ 500.00                            ราคาต  าสุด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม  2563
  องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน



16 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข
ทะเบียน กจ 4590 ชัยภูมิ

5,685.66             เฉพาะเจาะจง บริษัท ชีวิน อีซูซุ จ ากัด 5,685.66                         
ราคาต  าสุด

17 จ้างเหมาซ่อมแอร์ส านักงาน ส านักปลัด 2,400.00             เฉพาะเจาะจง หจก.บีทีแอร์ เซอร์วิส 2,400.00                         ราคาต  าสุด

18 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข
ทะเบียน กข 4710 ชัยภูมิ

2,900.00             เฉพาะเจาะจง ร้านมิตรประชาเซอร์วิส 2,900.00                         
ราคาต  าสุด

19 จ้างเหมาจัดท าป้าย โครงการ สปสช.ฯ 500.00               เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายศิลป์ 500.00                            ราคาต  าสุด

20 จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่าง 
โครงการ สปสช.ฯ 24,000.00           เฉพาะเจาะจง นางกองศรี นักรบ 24,000.00                        

ราคาต  าสุด

21 จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่าง 
โครงการ สปสช.ฯ

11,250.00             เฉพาะเจาะจง นางกองศรี นักรบ 11,250.00                           
ราคาต  าสุด

22 จ้างเหมาจัดท าป้าย โครงการ สปสช.ฯ 600.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายศิลป์ 600.00                               ราคาต  าสุด

23 จา้งเหมาถา่ยเอกสาร โครงการ สปสช.ฯ 1,050.00               เฉพาะเจาะจง ร้านอั้นกอ็ปปี้ 1,050.00                            ราคาต  าสุด

24 จา้งเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ โครงการ
พฒันาศักยภาพผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล
กวางโจน

138,000.00           เฉพาะเจาะจง นายเตชะกฤช ธัญธนาศุภกร 138,000.00                         
ราคาต  าสุด

25
จา้งเหมาจดัท าป้าย  โครงการพฒันาศักยภาพ
ผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบลกวางโจน

2,000.00               เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายศิลป์ 2,000.00                            
ราคาต  าสุด

26 จา้งเหมาถา่ยเอกสารประกอบ  โครงการพฒันา
ศักยภาพผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล
กวางโจน

7,200.00               เฉพาะเจาะจง ร้านอั้นกอ็ปปี้ 7,200.00                            
ราคาต  าสุด



27 จา้งเหมาประกอบอาหาร โครงการ สปสช. 
ผู้สูงอายพุลัดตกหกล้ม

12,000.00             เฉพาะเจาะจง นางกองศรี นักรบ 12,000.00                           
ราคาต  าสุด

28 จา้งเหมาประกอบอาหารว่าง โครงการ สปสช. 
ผู้สูงอายพุลัดตกหกล้ม

8,000.00               เฉพาะเจาะจง นางกองศรี นักรบ 8,000.00                            
ราคาต  าสุด

29 จา้งเหมาจดัท าป้าย โครงการ สปสช. ผู้สูงอายุ
พลัดตกหกล้ม

600.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายศิลป์ 600.00                               
ราคาต  าสุด

30 จา้งเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ าดับเพลิง หมายเลข
ทะเบียน บต7493 ชัยภูมิ

55,400.00             เฉพาะเจาะจง ร้านอู่ช านาญเจริญยนต์ 55,400.00                           
ราคาต  าสุด


