


แบบ  สขร.1

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

กำรซ้ือหรือจ้ำง
1 จัดซ้ืออุปกรณ์สิตภาคปฏิบัติ 

โครงการฝึก อปพร.

18,750.00          เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณนทีเซอร์วิส

18,750 บาท

ร้านสุวรรณนทีเซอร์วิส

18,750 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

121/2565

12 กันยายน 2565

2 จัดซ้ือวัสดุ เคร่ืองเขียน นกหวีด

และอุปกรณ์ บัตรประจ าตัว 

อปพร.

16,380.00          เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณนทีเซอร์วิส

16,380 บาท

ร้านสุวรรณนทีเซอร์วิส

16,380 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

122/2565

12 กันยายน 2565

3 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ โครงการ

ต้านยาเสพติด

6,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้านอ้ันก็อปป้ี

6,000 บาท

ร้านอ้ันก็อปป้ี

6,000 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

123/2565

14 กันยายน 2565

4 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ส านักปลัด 6,167.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยภูมิ นมสด จ ากัด

6,167 บาท

บริษัท ชัยภูมิ นมสด จ ากัด

6,167 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

124/2565

19 กันยายน 2565

5 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 7,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส พี ก้อปป้ี

7,000 บาท

ร้าน เอส พี ก้อปป้ี

7,000 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

125/2565

19 กันยายน 2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2565

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน อ ำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ



6 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ส านัก

ปลัด

6,150.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยภูมิ นมสด จ ากัด

6,150 บาท

บริษัท ชัยภูมิ นมสด จ ากัด

6,150 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

126/2565

19 กันยายน 2565

7 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,681.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยภูมิ นมสด จ ากัด

2,681 บาท

บริษัท ชัยภูมิ นมสด จ ากัด

2,681 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

127/2565

19 กันยายน 2565

8 จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 6

 ตัว

30,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ธงชัยโฮม

30,000 บาท

หจก.ธงชัยโฮม

30,000 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

128/2565

19 กันยายน 2565

9 จัดซ้ือช้ันเก็บเอกสาร 40 ช่อง 7,900.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ธงชัยโฮม

7,900 บาท

หจก.ธงชัยโฮม

7,900 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

129/2565

19 กันยายน 2565

10 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 39,003.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยภูมิ นมสด จ ากัด

39,003 บาท

บริษัท ชัยภูมิ นมสด จ ากัด

39,003 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

130/2565

19 กันยายน 2565

11 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (น้ าด่ืม) 5,250.00           เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมตราสามสวน

5,250 บาท

ร้านน้ าด่ืมตราสามสวน

5,250 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

131/2565

19 กันยายน 2565

12 จัดซ้ือหมวกกันน็อค 1,710.00           เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณนทีเซอร์วิส

1,710 บาท

ร้านสุวรรณนทีเซอร์วิส

1,710 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

132/2565

19 กันยายน 2565



13 จัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี 7,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ธงชัยโฮม

7,000 บาท

หจก.ธงชัยโฮม

7,000 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

133/2565

20 กันยายน 2565

14 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง โครงการ

บ้านอุ่นใจสายใยรักชุมชน

100,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรมงคลเสาปูน

100,000 บาท

หจก.เพชรมงคลเสาปูน

100,000 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

134/2565

20 กันยายน 2565

15 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน กองคลัง 12,987.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนันทกิจ

12,987 บาท

ร้านนันทกิจ

12,987 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

135/2565

22 กันยายน 2565

16 จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร 2 ล้ินชัก 5,600.00           เฉพาะเจาะจง ร้านโชคดีพาณิชย์

5,600 บาท

ร้านโชคดีพาณิชย์

5,600 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

136/2565

22 กันยายน 2565

17 จัดซ้ือน้ าด่ืม ศพด. ท้ัง 6 แห่ง 4,845.00           เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมตราสามสวน

4,845 บาท

ร้านน้ าด่ืมตราสามสวน

4,845 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

137/2565

22 กันยายน 2565

18 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 60,501.00          เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.พงศธรวิทยุ

60,501 บาท

ร้าน อ.พงศธรวิทยุ

60,501 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

138/2565

22 กันยายน 2565



19 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน กอง

สาธารณสุขฯ

7,385.00             เฉพาะเจาะจง ร้านนันทกิจ

7,385 บาท

ร้านนันทกิจ

7,385 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

139/2565

23 กันยายน 2565

20 จัดซ้ือเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ 

(เหล็กกลม , กระจกโค้ง) งาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

18,900.00            เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณนทีเซอร์วิส

18,900 บาท

ร้านสุวรรณนทีเซอร์วิส

18,900 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

140/2565

23 กันยายน 2565

21 จัดซ้ือไฟถนนโซลาเซลล์ ขนาด 

200 W งานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

20,650.00            เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณนทีเซอร์วิส

20,650 บาท

ร้านสุวรรณนทีเซอร์วิส

20,650 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

141/2565

23 กันยายน 2565

22 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง 6,000.00             เฉพาะเจาะจง ร้านฟอกซ์เซอร์วิช

6,000 บาท

ร้านฟอกซ์เซอร์วิช

6,000 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

142/2565

26 กันยายน 2565

23 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน กองคลัง 6,638.00             เฉพาะเจาะจง ร้านนันทกิจ

6,638 บาท

ร้านนันทกิจ

6,638 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

143/2565

28 กันยายน 2565

24 จ้างเหมาเช่าบริการพ้ืนท่ี

อินเตอร์เน็ตเว็บไซต์

8,000.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทม์สมีเดียเว็บดีไซน์ 

จ ากัด 6,500 บาท

บริษัท ไทม์สมีเดียเว็บดีไซน์ 

จ ากัด 6,500 บาท
 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

128/2565

12 กันยายน 2565



25 จ้างเหมารถโดยสาร จ านวน 2 

คัน โครงการฝึกอบรม อปพร.

30,000.00            เฉพาะเจาะจง นายสุพัฒน์ ดิลกลาภ

30,000 บาท

นายสุพัฒน์ ดิลกลาภ

30,000 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 

129/2565

12 กันยายน 2565

26 จ้างเหมาจัดท าป้าย โครงการ

กิจกรรมต้านยาเสพติด

1,300.00             เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายศิลป์

1,300 บาท

ร้านป้ายศิลป์

1,300 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 

130/2565

14 กันยายน 2565

27 จ้างเหมาเคร่ืองเสียง โครงการ

กิจกรรมต้านยาเสพติด

1,500.00             เฉพาะเจาะจง นายเกียรติศักด์ิ วงษ์จันทอง

1,500 บาท

นายเกียรติศักด์ิ วงษ์จันทอง

1,500 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 

131/2565

14 กันยายน 2565

28 จ้างเหมาจัดท าป้าย โครงการ

การสวมหมวกกันนิรภัย
280.00                

เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายศิลป์

280 บาท

ร้านป้ายศิลป์

280 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 

132/2565

16 กันยายน 2565

29 จ้างเหมาจัดท าป้าย

ประชาสัมพันธ์ ในโครงการ

สวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซ็นต์

 ปลูกผังการเคารพกฎหมาย 

สร้างระเบียบวินัย

290.00                เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายศิลป์

290 บาท

ร้านป้ายศิลป์

290 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 

133/2565

16 กันยายน 2565



30 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ร่าง

ข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2566

2,875.00             เฉพาะเจาะจง ร้านอ้ันก็อปป้ี

2,875 บาท

ร้านอ้ันก็อปป้ี

2,875 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 

134/2565

19 กันยายน 2565

31 จ้างเหมาจัดท าส่ือการสอน 

โครงการป้องกันเด็กติดในรถยนต์

1,700.00             เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายศิลป์

1,700 บาท

ร้านป้ายศิลป์

1,700 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 

135/2565

19 กันยายน 2565

32 จ้างเหมาซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กวัดเฝือแฝง

72,000.00            เฉพาะเจาะจง หจก.สามสวนการโยธา

72,000 บาท

หจก.สามสวนการโยธา

72,000 บาท
 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 

136/2565

21 กันยายน 2565

33 จ้างเหมาซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กวัดเจดีย์

78,000.00            เฉพาะเจาะจง หจก.โนนแดงก่อสร้าง

78,000 บาท

หจก.โนนแดงก่อสร้าง

78,000 บาท
 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 

137/2565

21 กันยายน 2565

34 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์

ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 

กข 4710 ชัยภูมิ

9,800.00             เฉพาะเจาะจง ร้านมิตรประชาเซอร์วิส 

9,800 บาท

ร้านมิตรประชาเซอร์วิส 

9,800 บาท
 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 

138/2565

26 กันยายน 2565


