


แบบ  สขร.1

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

กำรซ้ือหรือจ้ำง
1 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ โครงการ

ประเพณีลอยกระทง

32,800.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยภูมิ นมสด จ ากัด

32,800 บาท

บริษัท ชัยภูมิ นมสด จ ากัด

32,800 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1/2566

4 พฤศจิกายน 2565

2 จัดซ้ือถ้วยรางวัล สายสะพาย 

โครงการประเพณีลอยกระทง

12,900.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยภูมิ นมสด จ ากัด

12,900 บาท

บริษัท ชัยภูมิ นมสด จ ากัด

12,900 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 2/2566

4 พฤศจิกายน 2565

3 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 7,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส พี ก้อปป้ี

7,000 บาท

ร้าน เอส พี ก้อปป้ี

7,000 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 3/2566

15 พฤศจิกายน 2565

4 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ร.ร. 1,482,233.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูมอมิลค์ จ ากัด

1,482,233 บาท

บริษัท ภูมอมิลค์ จ ากัด

1,482,233 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 4/2566

15 พฤศจิกายน 2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2565

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน อ ำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ



5 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 15,950.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยภูมิ นมสด จ ากัด

15,950 บาท

บริษัท ชัยภูมิ นมสด จ ากัด

15,950 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 5/2566

17 พฤศจิกายน 2565

6 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน กอง

สาธารณสุขฯ

13,476.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยภูมิ นมสด จ ากัด

13,476 บาท

บริษัท ชัยภูมิ นมสด จ ากัด

13,476 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 6/2566

17 พฤศจิกายน 2565

7 จ้างเหมาจัดท าป้าย โครงการ

ประเพณีลอยกระทง 2566

7,500.00             เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายศิลป์ 

7,500 บาท

ร้านป้ายศิลป์ 

7,500 บาท
 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 

21/2566

4 พฤศจิกายน 2565

8 จ้างเหมาไฟฟ้าแสงสว่าง 

โครงการประเพณีลอยกระทง

 2566

15,000.00            เฉพาะเจาะจง นายโกวิทย์ ประหยัดสิน

15,000 บาท

นายโกวิทย์ ประหยัดสิน

15,000 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 

22/2566

4 พฤศจิกายน 2565

9 จ้างเหมาเคร่ืองเสียงเวทีกลาง

 โครงการประเพณีลอยกระทง

15,000.00            เฉพาะเจาะจง นายโกวิทย์ ประหยัดสิน

15,000 บาท

นายโกวิทย์ ประหยัดสิน

15,000 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 

23/2566

4 พฤศจิกายน 2565

10 จ้างเหมาจัดท ากระทงใหญ่ 

เล็ก โครงการประเพณีลอย

กระทง 2566

5,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสนอง ทีดินด า

5,000 บาท

นางสนอง ทีดินด า

5,000 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 

24/2566

4 พฤศจิกายน 2565



11 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ 

หมายเลขทะเบียน 82-2298 

ชัยภูมิ

19,465.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน ที. เจ. เจริญการยาง

19,465 บาท

ร้าน ที. เจ. เจริญการยาง

19,465 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 

25/2566

4 พฤศจิกายน 2565

12 จ้างเหมาจัดท าป้ายประชัสม

พันธ์เหตุวาตภัยฯ

1,100.00             เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายศิลป์

1,100 บาท

ร้านป้ายศิลป์

1,100 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 

26/2566

15 พฤศจิกายน 2565

13 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์น่ังกู้ชีพ

 หมายเลขทะเบียน บพ 167 

ชัยภูมิ

2,690.00             เฉพาะเจาะจง หจก.สว่างการยาง

2,690 บาท

หจก.สว่างการยาง

2,690 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 

27/2566

15 พฤศจิกายน 2565

14 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์

ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน

 กข 4710 ชัยภูมิ

3,655.00             เฉพาะเจาะจง ร้านมิตรประชาเซอร์วิส

3,655 บาท

ร้านมิตรประชาเซอร์วิส

3,655 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 

28/2566

15 พฤศจิกายน 2565

15 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร

ข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2566

9,350.00             เฉพาะเจาะจง ร้านอ้ันก็อปป้ี

9,350 บาท

ร้านอ้ันก็อปป้ี

9,350 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 

29/2566

16 พฤศจิกายน 2565



16 จ้างเหมาติดฟิล์มรถยนต์

ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน

 กจ 4590 ชัยภูมิ

4,200.00             เฉพาะเจาะจง ร้านมิตรประชาเซอร์วิส

4,200 บาท

ร้านมิตรประชาเซอร์วิส

4,200 บาท

 ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าราคา

กลางและเงินท่ีได้รับอนุมัติ

และถูกต้องตามเง่ือนไข

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 

30/2566

16 พฤศจิกายน 2565


