
แบบ  สขร.1

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

1 จัดซ้ือวารสาร หนังสือพิมพ์ 72,800.00           เฉพาะเจาะจง ร้านภูเขียวคอมพิวเตอร์ 72,800.00                        ราคาต ่าสุด
2 จัดซ้ือหมึกเครื องถ่ายเอกสาร 3,500.00             เฉพาะเจาะจง นางอิสรีย์ ไตรภัทรกิจโกศล 3,500.00                         ราคาต ่าสุด
3 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ โครงการแผนพัฒนาฯ 6,675.00             เฉพาะเจาะจง ร้านนันทกิจ 6,675.00                         ราคาต ่าสุด
4 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ร.ร. 394,034.16         เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมปากช่อง จ่ากัด 394,034.16                      ราคาต ่าสุด
5 จัดซ้ือน้่าดื ม ศพด. 6 แห่ง 3,150.00             เฉพาะเจาะจง นายธนวรรธน์  หนองเสนา 3,150.00                         ราคาต ่าสุด

6
จ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านบัวพักเกวียน

49,200.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวนิด  คุณประทุม 49,200.00                        ราคาต ่าสุด

7
จ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองกุง

38,540.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวลัตนา เพราะกลาง 38,540.00                        ราคาต ่าสุด

8
จ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดอนจ่าปา

36,080.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตติมา  ฤทธิก่าลัง 36,080.00                        ราคาต ่าสุด

9
จ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดเฝืองแฝง

21,320.00           เฉพาะเจาะจง นางนวลใย  ผลมาตร 21,320.00                        ราคาต ่าสุด

10
จ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดเจดีย์

16,400.00           เฉพาะเจาะจง นางบัวทอง  ขวัญมงคล 16,400.00                        ราคาต ่าสุด

11
จ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดราษฎร์สามัคคี

14,760.00           เฉพาะเจาะจง นางภัทร์สร  สนธิรอต 14,760.00                        ราคาต ่าสุด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม  2562
  องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน



12
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกพนักงาน
ประจ่ารถขยะ

54,000.00           เฉพาะเจาะจง นายเกษมศักด์ิ  จิตมาตย์ 54,000.00                        

13
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกพนักงาน
ประจ่ารถขยะ

54,000.00           เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักด์ิ  งามราษี 54,000.00                        ราคาต ่าสุด

14
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกพนักงาน
ประจ่ารถขยะ

54,000.00           เฉพาะเจาะจง นายเกียรติศักด์ิ  เหล่ามะลึก 54,000.00                        ราคาต ่าสุด

15
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกพนักงาน
ประจ่ารถขยะ

54,000.00           เฉพาะเจาะจง นายมนตรี  แก้วพูล 54,000.00                        ราคาต ่าสุด

16
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกพนักงาน
ประจ่ารถขยะ

54,000.00           เฉพาะเจาะจง นายบรรเทิง  สอนพลธรรม 54,000.00                        ราคาต ่าสุด

17
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกพนักงาน
ประจ่ารถขยะ

54,000.00           เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ ์ จ่านงบุญ 54,000.00                        ราคาต ่าสุด

18
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกพนักงาน
ประจ่ารถขยะ

54,000.00           เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์  เกดิมงคล 54,000.00                        ราคาต ่าสุด

19
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกพนักงานขับ
รถขยะ

60,000.00           เฉพาะเจาะจง นายราชัน  บุญสุขา 60,000.00                        ราคาต ่าสุด

20
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกพนักงาน
ดับเพลิง

54,000.00             เฉพาะเจาะจง นายจกัรพนัธุ ์ ชะยนัโต 54,000.00                           ราคาต ่าสุด

21
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกพนักงาน
ดับเพลิง

54,000.00             เฉพาะเจาะจง นายพุฒิพงศ์  ธารารักษ์ 54,000.00                           ราคาต ่าสุด

22 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกแพทย์ฉุกเฉิน 54,000.00             เฉพาะเจาะจง นางวิลาวัลย์  จิตมาตย์ 54,000.00                           ราคาต ่าสุด



23 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกแพทย์ฉุกเฉิน 54,000.00             เฉพาะเจาะจง นายบุญหลาย  สุธงสา 54,000.00                           ราคาต ่าสุด

24 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกแพทย์ฉุกเฉิน 54,000.00             เฉพาะเจาะจง นายปรมัตถ์  ศรีเสมอ 54,000.00                           ราคาต ่าสุด

25 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกแพทย์ฉุกเฉิน 54,000.00             เฉพาะเจาะจง นายสนั นชาติ ใชยศรี 54,000.00                           ราคาต ่าสุด

26 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกแพทย์ฉุกเฉิน 54,000.00             เฉพาะเจาะจง นายวินาย  เชิดสกุล 54,000.00                           ราคาต ่าสุด

27 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกแพทย์ฉุกเฉิน 54,000.00             เฉพาะเจาะจง นายอานนท์  บุตะเขยีว 54,000.00                           ราคาต ่าสุด

28
จ้างเหมาบริการบุคคลภายพนักงานท่าความ
สะอาด

54,000.00             เฉพาะเจาะจง นางเทวี  บุตรไธสงค์ 54,000.00                           ราคาต ่าสุด

29
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกผู้ช่วย
เจ้าหน้าที บัทึกข้อมูล

54,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาววิริตดา  เจริญเขตร์ 54,000.00                           ราคาต ่าสุด

30
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกผู้ช่วย
เจ้าหน้าที ธุรการประจ่ากองคลัง

54,000.00             เฉพาะเจาะจง นายเมธิชัย  สาริศรี 54,000.00                           ราคาต ่าสุด

31
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกผู้ช่วย
เจ้าหน้าที พัฒนาชุมชน

54,000.00             เฉพาะเจาะจง นายธีรเดช  แผ่นทอง 54,000.00                           ราคาต ่าสุด

32 จ้างเหมาซ่อมรถขยะ 82-2298 5,000.00               เฉพาะเจาะจง ร้านอู่อ่านาจ 5,000.00                            ราคาต ่าสุด
33 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กข 4210 3,950.00               เฉพาะเจาะจง ร้านมิตรประชาเซอร์วิส 3,950.00                            ราคาต ่าสุด
34 จ้างเหมาซ่อมรถกู้ชีพ บพ 167 2,200.00               เฉพาะเจาะจง นายสิทธิชัย  วงษาเวียง 2,200.00                            ราคาต ่าสุด


