
 

แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน  กันยายน   พ.ศ.  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ ์

วันที่   1   เดือน ตุลาคม พ.ศ.  2563 
 

ล ำดับที ่ งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง วงเงินท่ีจะซื้อหรือ
จ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ 

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงรำคำซื้อ 

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

7 จ้ำงเหมำอำหำรกลำงวันอำหำรว่ำง 
โครงกำรอบรมส่งเสรมิศักยภำพผูสู้งอำยุฯ 

สป 

80,000.- 4,000- เฉพำะเจำะจง นำงกอบแก้ว 
พรหมรำช 

นำงกอบแก้ว พรหมรำช 
4,000.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
93/63 

ลว. 14 ก.ย  63 

8 จ้ำงเหมำรถตู้โดยสำรปรับอำกำศจ ำนวน 4 
คัน โครงกำรส่งเสริมศักยภำพผูสู้งอำยุฯ สป 

80,000.- 32,000- เฉพำะเจำะจง นำยปรีดำ  
ตำลไธสง 

นำยปรีดำ ตำลไธสง 
32,000.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
94/63 

ลว. 14 ก.ย  63 

9 จัดซื้อครุภัณฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 ชุด 
สป 

30,000.- 30,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.โกดังคอม หจก.โกดังคอม 
30,000.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
113/63 

ลว. 18 ก.ย  63 

10 จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง 23 รำยกำร กช 200,000.- 12,609.- เฉพำะเจำะจง บ.เมืองเลย 
บิ๊กโฮม จ ำกัด 

บ.เมืองเลย 
บิ๊กโฮม จ ำกัด
12,609.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
114/63 

ลว. 18 ก.ย  63 

11 จัดซื้อวัสดุไฟฟำ่และวทิยุ 6 รำยกำร กช 150,000.- 6,425.- เฉพำะเจำะจง หจก.เอ.พีกำร
ไฟฟ้ำเมืองเลย 

หจก.เอ.พีกำรไฟฟ้ำ
เมืองเลย 6,425.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
115/63 

ลว. 18 ก.ย  63 

12 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ 
1 เคร่ือง กศ 

4,300.- 4,300.- เฉพำะเจำะจง หจก.โกดังคอม หจก.โกดังคอม 
4,300.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
116/63 

ลว. 18 ก.ย  63 
 



 

แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน  กันยายน   พ.ศ.  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ ์

วันที่   1   เดือน ตุลาคม พ.ศ.  2563 
 

ล ำดับที ่ งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง วงเงินท่ีจะซื้อหรือ
จ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ 

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงรำคำซื้อ 

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

13 จัดซื้อวัสดุงำนบำ้นงำนครัว แจกัน 7 นิ้ว  
จ ำนวน 1 ตู่ สป 

750.- 750.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนเปลี่ยนศรี ร้ำนเปลี่ยนศรี 750.- เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
117/63 

ลว. 18 ก.ย  63 

14 จัดซื้อวัสดุงำนบำ้นงำนครัว  13 รำยกำร 
สป 

6,166.- 6,166.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจริญสุข ร้ำนเจริญสุข 6,166.- เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
118/63 

ลว. 18 ก.ย  63 

15 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์  
2 กล่อง สป 

5,520.- 5,520.- เฉพำะเจำะจง หจก.โกดังคอม หจก.โกดังคอม 
5,520.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
119/63 

ลว. 18 ก.ย  63 

16 จัดซื้อวัสดุงำนบำ้นงำนครัว 25 รำยกำร 
กศ 

49,679.- 49,679.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนมีทรัพย์เจริญ
กำรค้ำ 

ร้ำนมีทรัพย์เจริญ
กำรค้ำ 49,679.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
120/63 

ลว. 18 ก.ย  63 

17 จัดซื้อวัสดุงำนบำ้นงำนครัว 25 รำยกำร 
สป 

28,087.- 28,087.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนมีทรัพย์เจริญ
กำรค้ำ 

ร้ำนมีทรัพย์เจริญ
กำรค้ำ 28,087.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
121/63 

ลว. 18 ก.ย  63 

18 จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงำนสว่ำนโรตำรี่ 1 ตัว
กช 

2650.- 2650.- เฉพำะเจำะจง หจก.เอ.พีกำร
ไฟฟ่ำเมืองเลย 

หจก.เอ.พีกำรไฟฟ้ำ
เมืองเลย 2650.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
122/63 

ลว. 18 ก.ย  63 



 

แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน  กันยายน   พ.ศ.  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ ์

วันที่   1   เดือน ตุลาคม พ.ศ.  2563 
 

ล ำดับที ่ งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง วงเงินท่ีจะซื้อหรือ
จ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ 

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงรำคำซื้อ 

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

19 จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงำน สว่ำนกระแทกไร้
สำร 1 ตัว กช 

8,700.- 8,700- เฉพำะเจำะจง หจก.เอ.พีกำร
ไฟฟ่ำเมืองเลย 

หจก.เอ.พีกำรไฟฟ้ำ
เมืองเลย  8,700.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
123/63 

ลว. 18 ก.ย  63 

20 จัดซื้อครุภัณฑ์ส ำนักงำน ชั้นวำงของ
อเนกประสงค์ 4 ชั้น 1 ตวั สป 

2,500.- 2,500- เฉพำะเจำะจง ร้ำนเป็นจริง  
ลิฟวิ่งโฮม 

ร้ำนเป็นจริง  
ลิฟวิ่งโฮม  2,500 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
124/63 

ลว. 18 ก.ย  63 

21 จัดซื้อครุภัณฑ์สนง.พัดลมตัง้พื้น แบบขำ
โค้ง 22 นิ้ว  จ ำนวน 5 ตัว สป 

10,000.- 10,000- เฉพำะเจำะจง หจก.เอ.พีกำร
ไฟฟ่ำเมืองเลย 

หจก.เอ.พีกำรไฟฟ้ำ
เมืองเลย  10,000.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
125/63 

ลว. 18 ก.ย  63 

22 จัดซื้อครุภัณฑ์สนง. บนัไดยำวพบัได้ 
จ ำนวน 1 ตัว สป 

3550 3550- เฉพำะเจำะจง หจก.เอ.พีกำร
ไฟฟ่ำเมืองเลย 

หจก.เอ.พีกำรไฟฟ้ำ
เมืองเลย  3550.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
126/63 

ลว. 18 ก.ย  63 

23 จัดซื้อครุภัณฑ์ส ำนักงำน โต๊ะท ำงำน
ผู้บริหำร 1 ตัว สป 

13,000.- 13,000- เฉพำะเจำะจง ร้ำนเป็นจริง  
ลิฟวิ่งโฮม 

ร้ำนเป็นจริง  
ลิฟวิ่งโฮม  13,000.- 

 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
127/63 

ลว. 18 ก.ย  63 

24 จัดซื้อครุภัณฑ์ส ำนักงำน โต๊ะพบั
เอนกประสงค์ จ ำนวน 10 ตัว สป 

30,000.- 30,000- เฉพำะเจำะจง คีมล็อค
เฟอร์นิเจอร์ 

คีมล็อคเฟอร์นิเจอร์ 
30,000.- 

 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
129/63 

ลว. 18 ก.ย  63 



 

แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน  กันยายน   พ.ศ.  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ ์

วันที่   1   เดือน ตุลาคม พ.ศ.  2563 
 

ล ำดับที ่ งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง วงเงินท่ีจะซื้อหรือ
จ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ 

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงรำคำซื้อ 

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

25 จัดซื้อครุภัณฑ์ส ำนักงำน ตู้เอกสำร 2 
บำนเปิด ขนำด 4 ฟุต กช 

5500.- 5500- เฉพำะเจำะจง ร้ำนเป็นจริง  
ลิฟวิ่งโฮม 

ร้ำนเป็นจริง  
ลิฟวิ่งโฮม  5500.- 

 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
130/63 

ลว. 18 ก.ย  63 

26 จัดซื้อครุภัณฑ์ส ำนักงำน เก้ำอ้ีท ำงำน
ผู้บริหำรแบบนำโน 1 ชุด สป 

6,500.- 6,500- เฉพำะเจำะจง ร้ำนเป็นจริง  
ลิฟวิ่งโฮม 

ร้ำนเป็นจริง  
ลิฟวิ่งโฮม  6,500.- 

 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
131/63 

ลว. 18 ก.ย  63 

27 จัดซื้อครุภัณฑ์ส ำนักงำน เก้ำอ้ีท ำงำน
ผู้บริหำร จ ำนวน   2 ตัว สป 

9,000.- 9,000.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนเป็นจริง  
ลิฟวิ่งโฮม 

ร้ำนเป็นจริง  
ลิฟวิ่งโฮม  9000.- 

 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
132/63 

ลว. 18 ก.ย  63 

28 จัดซื้อวัสดุไฟฟำ้และวทิยุ 6 รำยกำร กช 200000.- 3,640.- เฉพำะเจำะจง หจก.เอ.พีกำร
ไฟฟ้ำเมืองเลย 

หจก.เอ.พีกำรไฟฟ้ำ
เมืองเลย3640- 

 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
133/63 

ลว. 18 ก.ย  63 

29 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ 3 
รำยกำร สป 

50,000.- 6650.- เฉพำะเจำะจง หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน  6650.- 
 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
134/63 

ลว. 18 ก.ย  63 

30 จัดซื้อครุภัณฑ์ส ำนักงำน เก้ำอ้ีท ำงำน
ผู้ปฏิบัตงิำน จ ำนวน  1 ตัว กค 

3500.- 3500.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนเป็นจริง  
ลิฟวิ่งโฮม 

ร้ำนเป็นจริง  
ลิฟวิ่งโฮม  3500.- 

 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
135/63 

ลว. 18 ก.ย  63 



 

แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน  กันยายน   พ.ศ.  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ ์

วันที่   1   เดือน ตุลาคม พ.ศ.  2563 
 

ล ำดับที ่ งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง วงเงินท่ีจะซื้อหรือ
จ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ 

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงรำคำซื้อ 

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

31 จัดซื้อครุภัณฑ์ส ำนักงำนตู้เหล็กบำนเลื่อน
ทึบ 4 ฟุต 3 หลัง   กค 

10,500.- 10,500.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนเป็นจริง  
ลิฟวิ่งโฮม 

ร้ำนเป็นจริง  
ลิฟวิ่งโฮม  10,500.- 

 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
136/63 

ลว. 18 ก.ย  63 

32 จัดซื้อครุภัณฑ์ส ำนักงำน โต๊ะท ำงำน
ขนำด 5 ฟุต 3 ตัว ๆ ละ 6000 บำท 

กค 

18000.- 18000.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนเป็นจริง  
ลิฟวิ่งโฮม 

ร้ำนเป็นจริง  
ลิฟวิ่งโฮม  18000.- 

 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
137/63 

ลว. 18 ก.ย  63 

33 จัดซื้อครุภัณฑ์ส ำนักงำน เก้ำอ้ีแถว 4 ที่ 
พักคอย  4 ตัว    กค 

11600.- 11600.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนเป็นจริง  
ลิฟวิ่งโฮม 

ร้ำนเป็นจริง  
ลิฟวิ่งโฮม  11600.- 

 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
138/63 

ลว. 18 ก.ย  63 

34 จัดซื้อครุภัณฑ์ส ำนักงำน ตู้เอกสำรแบบ 
2 บำนเปดิ 1 หลัง สป 

5500.- 5500.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนเป็นจริง  
ลิฟวิ่งโฮม 

ร้ำนเป็นจริง  
ลิฟวิ่งโฮม  5500.- 

 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
139/63 

ลว. 18 ก.ย  63 

35 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ 2 
กล่อง กช 

30000.- 5000.- เฉพำะเจำะจง หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน  5000.- 
 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
140/63 

ลว. 18 ก.ย  63 

36 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องส ำรอง
ไฟฟ้ำ800 AV 1 ตัว กศ 

2500.- 2500.- เฉพำะเจำะจง หจก.โกดังคอม หจก.โกดังคอม 
2500.- 

 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
141/63 

ลว. 18 ก.ย  63 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน  กันยายน   พ.ศ.  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ ์

วันที่   1   เดือน ตุลาคม พ.ศ.  2563 
 

ล ำดับที ่ งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง วงเงินท่ีจะซื้อหรือ
จ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ 

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงรำคำซื้อ 

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

37 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์
เลเซอร์สี 1 เครื่อง สป 

15,000.- 15,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน  
15,000.- 

 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
141/63 

ลว. 18 ก.ย  63 

38 จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้ำงแบบหล่อลูกปูน
ทรงเหลี่ยมคสล. กช 

9,900.- 9,900 เฉพำะเจำะจง หจก.เมืองเลยบิ๊
โฮมจ ำกัด 

หจก.เมืองเลยบิ๊โฮม
จ ำกัด  9900.- 

 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
142/63 

ลว. 18 ก.ย  63 

39 จัดซื้อครุภัณฑ์ส ำรวจ เครื่อง GPS  
1 เคร่ือง กช 

23}000.- 23000 เฉพำะเจำะจง หจก.เมืองเลยบิ๊
โฮมจ ำกัด 

หจก.เมืองเลยบิ๊โฮม
จ ำกัด  23000.- 

 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
144/63 

ลว. 18 ก.ย  63 

40 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ล ำโพง 1 ตัว สป 2290 2290 เฉพำะเจำะจง หจก.โกดังคอม หจก.โกดังคอม 
2900.- 

 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
145/63 

ลว. 22 ก.ย  63 

41 จัดซื้อวัสดุไฟฟำ้และวทิยุ 13 รำยกำร 
กช 

200000.- 55,760.- เฉพำะเจำะจง หจก.เอ.พีกำร
ไฟฟ้ำเมืองเลย 

หจก.เอ.พีกำรไฟฟ้ำ
เมืองเลย 55,760.- 

 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
146/63 

ลว. 22 ก.ย  63 

42 จัดซื้อวัสดุกำรเกษตร 7 รำยกำร สป 60000.- 6700.- เฉพำะเจำะจง บริษัทเมืองทอง
มำร์เก็ต จ ำกัด 

บริษัทเมืองทองมำร์เก็ต 
จ ำกัด 6700.- 

 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
147/63 

ลว. 22 ก.ย  63 
 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน  กันยายน   พ.ศ.  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ ์

วันที่   1   เดือน ตุลาคม พ.ศ.  2563 
 

ล ำดับที ่ งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง วงเงินท่ีจะซื้อหรือ
จ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ 

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงรำคำซื้อ 

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

43 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรส ำเนำข้อบัญญัติพร้อม
เข้ำเลม่ 15 เลม่ สป 

1,000,000.- 2025- เฉพำะเจำะจง ร้ำนนุ๊กก๊อปปี้ ร้ำนนุ๊กก๊อปปี้ 2025.- เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
95/63 

ลว. 18 ก.ย  63 

44 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิล 1x2 ม. 1 ป้ำย สป 1,000,000.- 200- เฉพำะเจำะจง บริษัทป้ำยศิริ 
จ ำกัด 

บริษัทป้ำยศิริ จ ำกดั 
200.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
96/63 

ลว. 18 ก.ย  63 

45 จ้ำงเหมำซ่อมบ ำรุงรถบรรทุกขยะ  
4 รำยกำร สป 

200,000.- 1900- เฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงกำรไฟฟ้ำ ร้ำนแดงกำรไฟฟ้ำ 
1900.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
98/63 

ลว. 22 ก.ย  63 

46 จ้ำงเหมำซ่อมบ ำรุงรถบรรทุกขยะ 8 
รำยกำร สป 

185,000.- 185,000- เฉพำะเจำะจง ร้ำนสนธิมลูเอ็นจิ
เนียริ่ง 

ร้ำนสนธิมลูเอ็นจเินียริ่ง
185,000.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
99/63 

ลว. 23 ก.ย  63 

        
 

        
 

 

 



 

แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน  สิงหาคม   พ.ศ.  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ ์

วันที่   1   เดือน กันยายน  พ.ศ.  2563 
 

ล ำดับที ่ งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง วงเงินท่ีจะซื้อหรือ
จ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ 

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงรำคำซื้อ 

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในงำนปรับปรุง
ภูมิทัศน์ศพด.ก้ำงปลำ 

20,000.- 4,920.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนมีทรัพย์เจริญ
กำรค้ำ 

ร้ำนมีทรัพย์เจริญ
กำรค้ำ 4,920.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
100/63 

ลว. 3 ส.ค  63 

2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สีทำภำยนอก  
จ ำนวน 3 ถัง เพื่อใช้ในงำนปรับปรุงภูมิ

ทัศน์ศพด.ก้ำงปลำ 

20,000.- 4,395.- เฉพำะเจำะจง บริษัทเมืองเลย 
บิ๊กโฮมจ ำกัด 

บริษัทเมืองเลย 
บิ๊กโฮมจ ำกัด 4,395.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
101/63 

ลว. 6 ส.ค  63 

3 จัดซื้อวัสดุสนง.ผ้ำออแกนซ่ำ  
จ ำนวน 1 ม้วน โครงกำรรัฐพิธฯี สป 

100,000.- 1,200.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนมณฑำทิพย ์ ร้ำนมณฑำทิพย์ 
1,200.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
102/63 

ลว. 24 ส.ค  63 

4 จัดซื้อวัสดุสนง.ธงส.ก. 10 ผืน  
โครงกำรรัฐพิธีฯ สป 

100,000.- 600.- เฉพำะเจำะจง หจก.ใจสดชื่น หจก.ใจสดชื่น 600.- เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
103/63 

ลว. 24 ส.ค  63 

5 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ 10 รำยกำร 
โครงกำรประกวดหมู่บ้ำน 2563 สป 

15,000.- 1,914.-- เฉพำะเจำะจง บริษัทเมืองเลย 
บิ๊กโฮมจ ำกัด 

บริษัทเมืองเลย 
บิ๊กโฮมจ ำกัด 1,914.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
104/63 

ลว. 24 ส.ค  63 

6 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ 19 รำยกำร 
โครงกำรประกวดหมู่บ้ำน 2563 สป 

 

15,000.- 6,438.-- เฉพำะเจำะจง หจก.ใจสดชื่น หจก.ใจสดชื่น 6,438.- เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
105/63 

ลว. 24 ส.ค  63 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน  สิงหาคม   พ.ศ.  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ ์

วันที่   1   เดือน กันยายน  พ.ศ.  2563 
 

ล ำดับที ่ งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง วงเงินท่ีจะซื้อหรือ
จ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ 

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงรำคำซื้อ 

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

7 จัดซื้อวัสดุไฟฟำ้และวทิยุจ ำนวน 5 
รำยกำร กช 

150,000.- 2,450.-- เฉพำะเจำะจง หจก.เอ.พี.กำร
ไฟฟ้ำเมืองเลย 

หจก.เอ.พี.กำรไฟฟ้ำ
เมืองเลย 2,450.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
106/63 

ลว. 28 ส.ค  63 

8 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ 83A 
จ ำนวน 1 กล่อง สป 

40,000.- 2,500.-- เฉพำะเจำะจง หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน 2,500.- เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
107/63 

ลว. 28 ส.ค  63 

9 จ้ำงเหมำซ่อมบ ำรุงรถขยะ 2 รำยกำร สป 200,000.- 3,700- เฉพำะเจำะจง ศรชัยกำรช่ำง ศรชัยกำรช่ำง 3,700.- เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
83/63 

ลว. 18 ส.ค  63 

10 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรโยธำธิกำA4  
50 ชุด กช 

300,000.- 3,500- เฉพำะเจำะจง ร้ำนนุ๊กก๊อปปี้ ร้ำนนุ๊กก๊อปปี้ 3,500.- เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
84/63 

ลว. 24 ส.ค  63 

11 จ้ำงเหมำท ำอำหำร/อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
โครงกำรประกวดหมู่บ้ำน 2563 

15,000.- 5,000- เฉพำะเจำะจง นำงชุติกำญจน์ 
บับภำวัน 

นำงชุติกำญจน์  
บับภำวัน 5,000.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
85/63 

ลว. 26 ส.ค  63 

12 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิลฯ 1X4 ม. โครงกำร
ประกวดหมู่บ้ำน 2563 

15,000.- 400- เฉพำะเจำะจง บริษัทป้ำยศิริ 
จ ำกัด 

บริษัทป้ำยศิริ จ ำกดั 
400.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
86/63 

ลว. 26 ส.ค  63 
 

 

 



 

แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน  สิงหาคม   พ.ศ.  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ ์

วันที่   1   เดือน กันยายน  พ.ศ.  2563 
 

ล ำดับที ่ งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง วงเงินท่ีจะซื้อหรือ
จ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ 

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงรำคำซื้อ 

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

13 จ้ำงเหมำซ่อมแซมบ่อพักคสล. ม.11 300,000.- 3,900- เฉพำะเจำะจง นำยสมพร  
สอนมงคล 

นำยสใพร สอนมงคล 
3,900.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
87/63 

ลว. 28 ส.ค  63 

14 จ้ำงเหมำท ำป้ำยประชำมสัมพันธ์ พรบ. 
ขุดดิน จ ำนวน 4 ป้ำย พร้อมเสำ กช 

300,000.- 2,600- เฉพำะเจำะจง บริษัทป้ำยศิริ 
จ ำกัด 

บริษัทป้ำยศิริ จ ำกดั 
2,600.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
88/63 

ลว. 28 ส.ค  63 

15 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิลงำนแข่งเรือ  9 ป้ำย 
กองกำรศึกษำฯ 

240,000.- 12,000- เฉพำะเจำะจง บริษัทป้ำยศิริ 
จ ำกัด 

บริษัทป้ำยศิริ จ ำกดั 
12,000.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
89/63 

ลว. 28 ส.ค  63 

16 จ้ำงเหมำท ำถ้วยรำงวัลพระรำชทำน  
จ ำนวน 1 ถ้วย กองกำรศึกษำฯ 

240,000.- 6,600- เฉพำะเจำะจง บริษัทป้ำยศิริ 
จ ำกัด 

บริษัทป้ำยศิริ จ ำกดั 
6,600.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
90/63 

ลว. 28 ส.ค  63 

      
 

 
 

        
 

 

 



 

แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ ์

วันที่   3   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2563 
 

ล ำดับที ่ งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง วงเงินท่ีจะซื้อหรือ
จ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ 

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงรำคำซื้อ 

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

1 จัดซื้อวัสดุผ้ำออแกนซ่ำจ ำนวน 2 ม้วน 
โครงกำรร่วมใจไทยปลูกต้นไม้ฯ สป 

2,400.- 2,400.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนมณฑำทิพย ์ ร้ำนมณฑำทิพย์ 
2,400.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
80/63 

ลว. 1 ก.ค  63 

2 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 32 รำยกำร 
สป 

60,000.- 10,706.- เฉพำะเจำะจง หจก.ใจสดชื่น หจก.ใจสดชื่น 
10,706.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
81/63 

ลว. 3 ก.ค  63 

3 จัดซื้อวัสดุงำนบำ้นงำนครัว กระดำษทชิชู
ม้วนใหญ่จ ำนวน 24 ม้วน สป 

40,000.- 2,136.- เฉพำะเจำะจง บ.เมืองเลย  
บิ๊กโฮม จ ำกัด 

บ.เมืองเลยบิ๊กโฮม 
จ ำกัด 2,136.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
82/63 

ลว. 3 ก.ค  63 

4 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ 
จ ำนวน 8 ขวด  สป 

50,000.- 720.- เฉพำะเจำะจง หจก.ใจสดชื่น หจก.ใจสดชื่น 720.- เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
83/63 

ลว. 3 ก.ค  63 

5 จัดซื้อวัสดุงำนงำนครัว จ ำนวน 12 
รำยกำร  สป 

40,000.- 4,809.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจริญสุข ร้ำนเจริญสุข 4,809.- เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
84/63 

ลว. 3 ก.ค  63 

6 จัดซื้อวัสดุไฟฟำ้และวทิยุถ่ำนAA จ ำนวน 
2 รำยกำร  สป 

20,000.- 744.- เฉพำะเจำะจง หจก.ใจสดชื่น หจก.ใจสดชื่น 744.- เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
85/63 

ลว. 3 ก.ค  63 
 



 

แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ ์

วันที่   3   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2563 
 

ล ำดับที ่ งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง วงเงินท่ีจะซื้อหรือ
จ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ 

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงรำคำซื้อ 

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

7 จัดซื้อเครื่อวัดอุณหภูมิอินฟำเรด 3 
เครื่อง โครงกำรกำรป้องกันและควบคุม

โรคติดเชื้อฯ กศ 

20,000.- 11,100.- เฉพำะเจำะจง บ.เอ็นที เมดิคอล
เทรดดิ้ง จ ำกัด 

บ.เอ็นที เมดิคอลเทรด
ดิ้ง จ ำกัด 11,100.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
86/63 

ลว. 14 ก.ค  63 

8 จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง ท ำอ่ำงลำ้งมอื 3ศูนย์ 
กศ โครงกำรฯ 

20,000.- 1,184.- เฉพำะเจำะจง บ.เมืองเลย  
บิ๊กโฮม จ ำกัด 

บ.เมืองเลยบิ๊กโฮม 
จ ำกัด 1,184.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
87/63 

ลว. 14 ก.ค  63 

9 จัดซื้อวัสดุไฟฟำ้และวทิยุโฟโต้สวิทซ์  
3 รำยกำร กช. 

140,000.- 3,280.- เฉพำะเจำะจง หจก.เอ.พี.กำร
ไฟฟ้ำเมืองเลย 

หจก.เอ.พี.กำรไฟฟ้ำ
เมืองเลย 3,280.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
88/63 

ลว. 14 ก.ค  63 

10 จัดซื้อวัสดุไฟฟำ้และวทิยุ 1 ตัว  
กช. 

140,000.- 1,500.- เฉพำะเจำะจง หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน 1,500.- เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
89/63 

ลว. 14 ก.ค  63 

11 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน 20 รำยกำร กช 25,000.- 4,852.- เฉพำะเจำะจง หจก.ใจสดชื่น หจก.ใจสดชื่น 4,852.- เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
90/63 

ลว. 14 ก.ค  63 

12 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน กล่องพลำสติกมีล้อ 
3 ใบ กช 

25,000.- 1260.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจริญสุข ร้ำนเจริญสุข 1,260.- เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
91/63 

ลว. 14 ก.ค  63 



     

แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ ์

วันที่   3   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2563 
 

ล ำดับที ่ งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง วงเงินท่ีจะซื้อหรือ
จ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ 

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงรำคำซื้อ 

หรือจำ้ง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

13 จัดซื้อวัสดุหน้ำกกำอนำมัยส ำรับเด็ก/ครู 
โครงกำรเตียรมกำรป้องกันฯ กศ 

20,000.- 1890.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวสุรีพร 
เสำวะนนท ์

นำงสำวสุรีพร เสำวนะ
นนท์ 1890.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
92/63 

ลว. 20 ก.ค  63 

14 จัดซื้อวัสดุเจลล้ำงมือ แอกอฮอล์ 
โครงกำรเตียรมกำรป้องกันฯ กศ 

20,000.- 5,790.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนพอใจ ร้ำนพอใจ 5,790.- เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
93/63 

ลว. 20 ก.ค  63 

15 จัดซื้อต้นไม้ จ ำนวน 3 รำยกำร โครงกำร
ปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ กศ 

20,000.- 3,180.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนกิตติพัฒน์ 
พันธุ์ไม ้

ร้ำนกิตติพัฒน์ พันธุ์ไม้
3,180.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
94/63 

ลว. 22 ก.ค  63 

16 จัดซื้อวัสดุธง วปร.โครงกำรก ำจดัวัชพืช 
ผักตบชวำในแหล่งน้ ำฯ สป 

20,000.- 4288.- เฉพำะเจำะจง หจก.ใจสดชื่น หจก.ใจสดชื่น 4288.- เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
95/63 

ลว. 23 ก.ค  63 

17 จัดซื้อวัสดุผ้ำออแกนซ่ำ จ ำนวน 4 ม้วน
โครงกำรก ำจัดวัชพชื ผักตบชวำในแหล่ง

น้ ำฯ สป 

20,000.- 4,800.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนมณฑำทิพย ์ ร้ำนมณฑำทิพย์ 
4,800.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
96/63 

ลว. 23 ก.ค  63 

18 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จ ำนวน 2 รำยกำร
โครงกำรก ำจัดวัชพชื ผักตบชวำในแหล่ง

น้ ำฯ สป 

20,000.- 5,875.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจริญสุข ร้ำนเจริญสุข 5875 เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
97/63 

ลว. 23 ก.ค  63 



 

แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ ์

วันที่   3   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2563 
 

ล ำดับที ่ งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง วงเงินท่ีจะซื้อหรือ
จ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ 

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงรำคำซื้อ 

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

19 จัดซื้อวัสดุไฟฟำ้และวทิยุ 11 รำยกำร 
กช 

140,000.- 8660.- เฉพำะเจำะจง หจก.เอ.พีกำร
ไฟฟ้ำ เมืองเลย 

หจก.เอ.พีกำรไฟฟ้ำ 
เมืองเลย 8660.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
98/63 

ลว. 23 ก.ค  63 

20 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน  9 รำยกำร กช 40,000.- 10,410.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนมีทรัพย์เจริญ
กำรค้ำ 

ร้ำนมีทรัพย์ เจริญ
กำรค้ำ 10,410.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
99/63 

ลว. 24 ก.ค  63 

21 จ้ำงเหมำบริกำรท ำป้ำยไวนิลขนำด
180x300 ม.จ ำนวน 2 ป้ำย โครงกำรรวม

ใจไทยปลูกต้นไมเ้พื่อแผ่นดินฯ สป 

740.- 740.- เฉพำะเจำะจง บริษัทป้ำยศิริ 
จ ำกัด 

บริษัทป้ำยศิริ จ ำกดั 
740.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
67/63 

ลว. 1 ก.ค  63 

22 จ้ำงเหมำบุคคล(รำยเดือน)ประจ ำรถขยะ สป 1,000,000.- 9,000.- เฉพำะเจำะจง นำยชรำวุฒิ อนุมำ นำยชรำวุฒิ อนุมำ 
9,000.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
68/63 

ลว. 1 ก.ค  63 

23 จ้ำงเหมำบุคคล(รำยเดือน) ผูดู้แลเด็ก กศ 240,000.- 9,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำววำสนำ 
กัลยำ 

นำงสำววำสนำ กัลยำ 
9,000.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
69/63 

ลว. 1 ก.ค  63 

24 จ้ำงเหมำบุคคล(รำยเดือน) งำนปอ้งกันฯ สป 1,000,000.- 9,000.- เฉพำะเจำะจง นำยยุทธศักดิ์  
บัวก่ ำ 

นำยยุทธศักดิ์  
บัวก่ ำ 9,000.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
70/63 

ลว. 1 ก.ค  63 
 



 

แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ ์

วันที่   3   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2563 
 

ล ำดับที ่ งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง วงเงินท่ีจะซื้อหรือ
จ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ 

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงรำคำซื้อ 

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

25 จ้ำงเหมำบุคคล(รำยเดือน) งำนปอ้งกันฯ สป 1,000,000.- 9,000.- เฉพำะเจำะจง นำยอรรถพล  
เทพพุธำ 

นำยอรรถพล  
เทพพุธำ 9,000.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
71/63 

ลว. 1 ก.ค  63 

26 จ้ำงเหมำบุคคล(รำยเดือน) ประจ ำรถขยะ 
สป 

1,000,000.- 9,000.- เฉพำะเจำะจง นำยพินิจ  
กองฉันทะ 

นำยพินิจ  
กองฉันทะ 9,000.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
72/63 

ลว. 1 ก.ค  63 

27 จ้ำงเหมำบุคคล(รำยเดือน) ประจ ำรถขยะ 
สป 

1,000,000.- 8,000.- เฉพำะเจำะจง นำยบุญเพ็ง  
บัวหลวง 

นำยบุญเพ็ง  
บัวหลวง 8,000.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
73/63 

ลว. 1 ก.ค  63 

28 จ้ำงเหมำซ่อมบ ำรุงขยะ เดินสำยไฟช๊อต สป 200,000.- 1,400.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงกำรไฟฟ้ำ ร้ำนแดงกำรไฟฟ้ำ 
1,400.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
74/63 

ลว. 3 ก.ค  63 

29 จ้ำงเหมำซ่อมบ ำรุงขยะ ปะยำง สป 200,000.- 200.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนณฎัฐชัย 
บริกำร 

ร้ำนณฎัฐชัย บริกำร 
200.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
75/63 

ลว. 3 ก.ค  63 

30 จ้ำงเหมำซ่อมบ ำรุงรถยนต์ส่วนกลำง 2853 
สป 

200,000.- 14,700- เฉพำะเจำะจง ศรชัยกำรช่ำง ศรชัยกำรช่ำง 14,700.- เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
76/63 

ลว. 3 ก.ค  63 
 



 

แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ ์

วันที่   3   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2563 
 

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง วงเงินท่ีจะซื้อหรือ
จ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ 

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงรำคำซื้อ 

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

31 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิล จ ำนวน 7 ป้ำย  สป 1,000,000.- 3,730- เฉพำะเจำะจง บริษัทป้ำยศิริ 
จ ำกัด 

บริษัทป้ำยศิริ จ ำกดั 
1,730.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
77/63 

ลว. 14 ก.ค  63 

32 จ้ำงเหมำซ่อมบ ำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
เปลี่ยนชุดหัวพิมพ์ กช 

200,000.- 2100.- เฉพำะเจำะจง หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน 2,100.- เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
78/63 

ลว. 14 ก.ค  63 

33 จ้ำงเหมำตดัหญ้ำ/ทำสีรั้ว ศพด.ก้ำงปลำ/ 
นำบอน โครงกำรปรบัภูมิทัศน์ศพด. กศ 

20,000.- 3,500.- เฉพำะเจำะจง นำยนิสสรณ์  
ท ำทิพย ์

นำยนิสสรณ์ ท ำทิพย์ 
3,500.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
79/63 

ลว. 23 ก.ค  63 

34 จ้ำงเหมำอำหำรและเครื่องดืม่ โครงกำร
ก ำจัดวัชพืช ผักตบชวำฯ สป 

20,000.- 16,000.- เฉพำะเจำะจง นำยอิสระ  
ทองสุทธิ 

นำยอิสระ ทองสุทธิ 
16,000.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
80/63 

ลว. 24 ก.ค  63 

35        
 

36        
 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน  มิถุนายน   พ.ศ.  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ ์

วันที่   1   เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2563 
 

ล ำดับที ่ งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง วงเงินท่ีจะซื้อหรือ
จ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ 

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงรำคำซื้อ 

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

1 จ้ำงเหมำบริกำรท ำอ่ำงล้ำงมือมำตรฐำน 
โรคโควิท-19 จ ำนวน  3 จดุ สป. 

1,000,000.- 15,000.- เฉพำะเจำะจง นำยสุจิตร  
สอนมงคล 

นำยสุจิตร สอนมงคล 
15,000.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
63/63 

ลว. 10  มิ.ย  63 

2 จ้ำงเหมำบริกำรท ำตรำช่ือธรรมดำ  
จ ำนวน 4 อัน กศ. 

180,000.- 600.- เฉพำะเจำะจง หจก.ไฮตรอน หจกฦไฮตรอน 600.- เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
64/63 

ลว. 16  มิ.ย  63 

3 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ 
HP#85A จ ำนวน 2 กล่อง กค 

50,000.- 5,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน 5,000.- เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
76/63 

ลว. 19 มิ.ย  63 

4 จัดซื้อวัสดุไฟฟำ้และวทิยุ 7 รำยกำร  
กองช่ำง 

150,000.- 8,775.- เฉพำะเจำะจง หจก.เอ.พีกำร
ไฟฟ้ำ เมืองเลย 

หจก.เอ.พีกำรไฟฟ้ำ
เมืองเลย 8,775.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
77/63 

ลว. 26 มิ.ย  63 

5 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน 32 รำยกำร  
กองคลัง 

60,000.- 7,452.- เฉพำะเจำะจง หจก.ใจสดชืน หจก.ใจสดชื่น 7,452 เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
78/63 

ลว. 26 มิ.ย  63 

6 จัดซื้อต้นไม้รวงผึง้ 12 ต้น ๆ ละ500 
บำท โครงกำรรวมใจไทยปลูกตน้ไม้ฯ สป 

11,040.-.- 6,000.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนกรกมล 
ไม้งำม 

ร้ำนกรกมลไม้งำม 
6,000.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
79/63 

ลว. 26 มิ.ย  63 
 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน  มิถุนายน   พ.ศ.  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ ์

วันที่   1   เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2563 
 

ล ำดับที ่ งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง วงเงินท่ีจะซื้อหรือ
จ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ 

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงรำคำซื้อ 

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

7 จ้ำงเหมำซ่อมบ ำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์  
กองช่ำง 

240,000.- 300.- เฉพำะเจำะจง หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน 300.- เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
65/63 

ลว. 26  มิ.ย  63 

8 จ้ำงเหมำท ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มจ ำนวน 
70 คน ๆ ละ 30 บำท โครงกำรรวมใจไทย

ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดินฯ สป  

11,040.- 2,100.- เฉพำะเจำะจง นำยอิสระ  
ทองสุทธิ 

นำยอิสระ ทองสุทธิ 
2,100.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
66/63 

ลว. 29 มิ.ย  63 

        
 

 
 

      
 

 
 

      
 

     
 

  
 

 

 

 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ ์

วันที่   1   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2563 
 

ล ำดับที ่ งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง วงเงินท่ีจะซื้อหรือ
จ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ 

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงรำคำซื้อ 

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

1 จัดซื้อวัสดุงำนบำ้นงำนครัว ถังขยะฝำ
แกร่งสีแดง 2 ใบ สป 

25,000.- 760.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจริญสุข ร้ำนเจริญสุข 760.- เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
61/63 

ลว. 1 พ.ค  63 

2 จัดซื้อวัสดุครัณฑ์ก่อสร้ำงเลื่อยยนต์ 
ขนำดใหญ่ 3.9 วัตต์ 1 ตัว สป 

45,000.- 45,000.- เฉพำะเจำะจง บริษัทอำร์ซีพ ี
ทูลมำร์ก จ ำกัด 

บริษัทอำร์ซีพ ี
ทูลมำร์ก จ ำกัด 

45,000.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
62/63 

ลว. 5 พ.ค  63 

3 จัดซื้อวัสดุครัณฑ์เกษตรปั๊มน้ ำเดโว่ ชนิด
จุ่ม 1 ตัว สป 

5,000.- 5,000.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนส.ยำนยนต ์ ร้ำนส.ยำนยนต์ 
5,000.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
63/63 

ลว. 5 พ.ค  63 

4 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึก
พิมพ์HP85,36A  จ ำนวน 3 กล่อง สป 

40,000 7,723.- เฉพำะเจำะจง หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน 7,723.- เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
64/63 

ลว. 5 พ.ค  63 

5 จัดซื้อวัสดุครัณฑ์งำนบำ้นฯเครือ่งตัดหญ้ำ
(ข้อแข็ง) 1 ตัว สป 

9,500 9,500.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนส.ยำนยนต ์ ร้ำนส.ยำนยนต์ 
9,500.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
65/63 

ลว. 5 พ.ค  63 

6 จัดซื้อวัสดุครัณฑ์งำนบำ้นฯเครือ่งตัดหญ้ำ
(ข้ออ่อน) 1 ตัว สป 

10,900 10,900.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนส.ยำนยนต ์ ร้ำนส.ยำนยนต์ 
10,900.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
66/63 

ลว. 5 พ.ค  63 
 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ ์

วันที่   1   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2563 
 

ล ำดับที ่ งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง วงเงินท่ีจะซื้อหรือ
จ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ 

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงรำคำซื้อ 

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

7 จัดซื้อวัสดอุปกรณ์ต่ำงๆ 4 รำยกำร เข็ม
ฉีดยำฯ วัคซีน โครงกำรสัตวป์ลอดโรคพิษ

สุนัขบำ้ฯ สป 

35,000 25,700.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำพองฟำร์ม ร้ำนน้ ำพองฟำร์ม
25,700.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
67/63 

ลว. 5 พ.ค  63 

8 จัดซื้อวัสดุงำนบำ้นงำนครัว จ ำนวน 7 
รำยกำร กศ 

30,000.- 10,305.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนมีทรัพย ์
เจริญกำรค้ำ 

ร้ำนมีทรพัย์  
เจริญกำรค้ำ 10,305.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
68/63 

ลว. 13 พ.ค  63 

9 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 8 รำยกำร 
ส ำนักปลัด 

60,000.- 10,026.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนมีทรัพย ์
เจริญกำรค้ำ 

ร้ำนมีทรพัย์  
เจริญกำรค้ำ 10,026.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
69/63 

ลว. 13 พ.ค  63 

10 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 12 รำยกำร 
กองคลัง 

50,000.- 10,010.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนมีทรัพย ์
เจริญกำรค้ำ 

ร้ำนมีทรพัย์  
เจริญกำรค้ำ 10,010.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
70/63 

ลว. 13 พ.ค  63 

11 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเติม,เมำส์ 
จ ำนวน 2 รำยกำร กศ 

20,000.- 650.- เฉพำะเจำะจง หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน 650.- เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
71/63 

ลว. 13 พ.ค  63 

12 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรโครงกำรจ่ำยขำดเงิน
สะสมปี 2563 30 ชุด กช.  

300,000.- 1,830.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนนุ๊กก๊อปปี้ ร้ำนนุ๊กก๊อปปี้ 1,830.- เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 
59/63 

ลว. 1 พ.ค  63 
 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ ์

วันที่   1   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2563 
 

ล ำดับที ่ งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง วงเงินท่ีจะซื้อหรือ
จ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ 

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงรำคำซื้อ 

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

13 จ้ำงเหมำซ่อมบ ำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เปลี่ยนฮำรด์ิส 500GB 30 ชุด สป  

200,000.- 1,400.- เฉพำะเจำะจง หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน 1,400.- เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
60/63 

ลว. 5 พ.ค  63 

14 จ้ำงเหมำซ่อมบ ำรุงรถจักรยำนยนต์  
กตฉ 637 เลย สป  

200,000.- 1,540.- เฉพำะเจำะจง นำยวรันต์พงษ์ 
ขันธควร 

นำยวรันต์พงษ์ ขันธควร
1,540.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
61/63 

ลว.13 พ.ค  63 

15 จัดซื้อครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว ตู้กับข้ำว 
จ ำนวน 1 ตู้ สป 

9,000.- 8,500.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนสำมปอ
กำรค้ำ 

ร้ำนสำมปอกำรค้ำ 
8,500.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
72/63 

ลว. 19 พ.ค  63 

16 จัดซื้อวัสดุไฟฟำ้และวทิยุ  
จ ำนวน  3 รำยกำร  กองชำง 

150,000.- 3050.- เฉพำะเจำะจง หจก.เอ.พีกำร
ไฟฟ้ำเมืองเลย 

หจก.เอ.พีกำรไฟฟ้ำ
เมืองเลย 3,050.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
72/63 

ลว. 19 พ.ค  63 

17 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 7 รำยกำร  
กองกำรศึกษำฯ 

25,000.- 9,165.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนมีทรัพย์เจริญ
กำรค้ำ 

ร้ำนมีทรัพย์เจริญ
กำรค้ำ 9,165.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
73/63 

ลว. 20 พ.ค  63 

18 จ้ำงเหมำท ำตรำยำงช่ือหมึกในตัว  
จ ำนวน 16 อัน กศ.  

240,000.- 3,960.- เฉพำะเจำะจง หจก.ไฮตรอน หจก.ไฝอตรอน 3,960.- เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
62/63 

ลว.20 พ.ค  63 
 

 



 

แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ ์

วันที่   1   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2563 
 

ล ำดับที ่ งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง วงเงินท่ีจะซื้อหรือ
จ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ 

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงรำคำซื้อ 

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

19 จัดซื้อวัสดุงำนบำ้นงำนครัว 
จ ำนวน  6 รำยกำร สป. 

25,000.- 5,970.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนมีทรัพย ์
เจริญกำรค้ำ 

ร้ำนมีทรัพย ์
เจริญกำรค้ำ 9,570.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
75/63 

ลว. 28 พ.ค  63 

 
 

      
 

        
 

 
 

      
 

 
 

      
 

 
 

      
 

 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน  เมษายน   พ.ศ.  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ ์

วันที ่  1   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2563 
 

ล ำดับที ่ งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง วงเงินท่ีจะซื้อหรือ
จ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ 

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงรำคำซื้อ 

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

1 จัดซื้อวัสดุสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 1 ม้วน  
สป 

60,000.- 2,500.- เฉพำะเจำะจง ร้ำน 69 ป้ำย ร้ำน 69 ป้ำย 2,500.- เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
52/63 

ลว. 1 เม.ย  63 

2 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน  7 รำยกำร  
สป 

60,000.- 5,122.- เฉพำะเจำะจง หจก.ใจสดชื่น หจก.ใจดสดชื่น 
5,122.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
53/63 

ลว. 3 เม.ย  63 

3 จัดซื้อวัสดุน้ ำยำฆำ่เชื้อ  1 ขวด  
สป 

60,000.- 2,700.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจริญสุข ร้ำนเจริญสุข 2,700.- เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
54/63 

ลว. 13 เม.ย  63 

4 จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 9 รำยกำร 
กองช่ำง 

150,000.- 9,300.- เฉพำะเจำะจง บริษัทเมืองเลย 
บิ๊กโฮม จ ำกัด 

บริษัทเมืองเลยบิ๊กโฮม 
จ ำกัด 9,300.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
55/63 

ลว. 13 เม.ย  63 

5 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 4 รำยกำร 
กองคลัง 

60,000.- 473.- เฉพำะเจำะจง หจก.ใจสดชื่น หจก.ใจสดชื่น 473 เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
56/63 

ลว. 13 เม.ย  63 

6 จัดซื้อหน้ำกำกอนำมัย(แบบผ้ำ) จ ำนวน 
14,000 ชิ้น สป 

280,000.- 280,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวสุรีพร 
เสำวะนนท ์

นำงสำวสุรีพร  
เสำวะนนท ์

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
57/63 

ลว. 14เม.ย  63 
 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน  เมษายน  พ.ศ.  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ ์

วันที่   1  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ.  2563 
 

ล ำดับที ่ งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง วงเงินท่ีจะซื้อหรือ
จ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ 

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงรำคำซื้อ 

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

7 จ้ำงเหมำรำยบุคคล(รำยเดือน)ประจ ำรถขยะ
(เม.ย-มิ.ย)   สป 

1,000,000.- 27,000 เฉพำะเจำะจง นำยชรำวุฒิ อนุมำ นำยชรำวุฒิ อนุมำ 
9,000.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
48/63 

ลว. 1 เม.ย  63 

8 จ้ำงเหมำรำยบุคคล(รำยเดือน)ครผูู้ดูแลเด็ก
(เม.ย-มิ.ย)   กศ 

200,000.- 27,000 เฉพำะเจำะจง นำงสำววำสนำ 
กัลยำ 

นำงสำววำสนำ กัลยำ 
9,000.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
49/63 

ลว. 1 เม.ย  63 

9 จ้ำงเหมำรำยบุคคล(รำยเดือน)งำนป้องกันฯ
(เม.ย-มิ.ย)   สป 

1,000,000.- 27,000 เฉพำะเจำะจง นำยยุทธศักดิ์   
บัวก่ ำ 

นำยยุทธศักดิ์ บัวก่ ำ 
9,000.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
50/63 

ลว. 1 เม.ย  63 

10 จ้ำงเหมำรำยบุคคล(รำยเดือน)งำนป้องกันฯ
(เม.ย-มิ.ย)   สป 

1,000,000.- 27,000 เฉพำะเจำะจง นำยอรรถพล  
เทพพุทธำ 

นำยอรรถพล เทพพุทธำ 
9,000.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
51/63 

ลว. 1 เม.ย  63 

11 จ้ำงเหมำรำยบุคคล(รำยเดือน)ประจ ำรถขยะ
(เม.ย-มิ.ย)   สป 

1,000,000.- 27,000 เฉพำะเจำะจง นำยพินิจ   
กองฉันทะ 

นำยพินิจ  กองฉันทะ 
9,000.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
52/63 

ลว. 1 เม.ย  63 

12 จ้ำงเหมำรำยบุคคล(รำยเดือน)ประจ ำรถขยะ
(เม.ย-มิ.ย)   สป 

1,000,000.- 27,000 เฉพำะเจำะจง นำยบุญเพ็ง  
บัวหลวง 

นำยบุญเพ็ง บัวหลวง 
8,000.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
53/63 

ลว. 1 เม.ย  63 
 

 



 

แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน  เมษายน  พ.ศ.  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ ์

วันที่   1  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2563 
 

ล ำดับที ่ งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง วงเงินท่ีจะซื้อหรือ
จ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ 

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงรำคำซื้อ 

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

13 จ้ำงเหมำท ำป้ำนไวนิล โครงกำรชว่ยเหลือ
ผู้ประสบภยัแล้ว 2563 2 ป้ำย สป 

1,000,000.- 480.- เฉพำะเจำะจง บริษัทป้ำยศิริ 
จ ำกัด 

บริษัทป้ำยศิริ จ ำกดั 
480.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
54/63 

ลว. 3 เม.ย  63 

14 จ้ำงเหมำซ่อมบ ำรุงรถจักรยำนยนต์ จ ำนวน
5 รำยกำร สป 

200,000.- 1620- เฉพำะเจำะจง นำงจันทร์เพ็ญ  
กุดเขียวอำจ 

นำงจันทร์เพ็ญ  
กุดเขียวอำจ 1,620.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
55/63 

ลว. 3 เม.ย  63 

15 จ้ำงเหมำท ำอำหำร(เช้ำ กลำวัน เย็น) 3 มื้อ 
ส ำหรับผู้กักตัวฯลฯ สป 

3,900.- 3,900- เฉพำะเจำะจง นำงกอบแก้ว 
พรหมพุทธำ 

นำงกอบแก้ว  
พรหมพุทธำ 3,900.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
56/63 

ลว. 13 เม.ย  63 

16 จ้ำงเหมำท ำอำหำร(เช้ำ กลำวัน เย็น) 3 มื้อ 
ส ำหรับผู้กักตัวฯลฯ สป 

3,900.- 3,900- เฉพำะเจำะจง นำงกอบแก้ว 
พรหมพุทธำ 

นำงกอบแก้ว  
พรหมพุทธำ 3,900.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
56/63 

ลว. 13 เม.ย  63 

17 จ้ำงเหมำบริกำรท ำตรำยำงช่ือหมกึในตัว 9 
อัน กองคลัง 

10,000.- 3,210- เฉพำะเจำะจง หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน 3,210.- เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
57/63 

ลว. 27 เม.ย  63 

18 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมบ ำรุงรถบรรทุกน้ ำ  
83-6954 อุดรฯ 7 รำยกำร สป 

200,000.- 39,730- เฉพำะเจำะจง อู่ต๋องเจริญยนต ์ อู่ต๋องเจริญยนต์ 
39,730.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
58/63 

ลว. 27 เม.ย  63 
 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน  เมษายน  พ.ศ.  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ ์

วันที่   1  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2563 
 

ล ำดับที ่ งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง วงเงินท่ีจะซื้อหรือ
จ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ 

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงรำคำซื้อ 

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

19 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก HP#85A 
จ ำนวน 2 กล่อง กองคลัง 

50,000.- 5,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน 5,000.- เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
58/63 

ลว. 29 เม.ย  63 

20 จัดซื้อเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้  
จ ำนวน 2 เคร่ือง สป  

7,400.- 7,400.- เฉพำะเจำะจง 

 

บรษิัทเอ็นที  
เมดิคอลเทรดดิ้ง 

จ ำกัด 

บริษัทเอ็นที เมดิคอล 
เทรดดิ้ง จ ำกัด 

7,400.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
59/63 

ลว. 30 เม.ย  63 

      
 

 
 

      
 

 
 

        
 

 

 

 

 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ ์

วันที่   1   เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2563 
 

ล ำดับที ่ งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง วงเงินท่ีจะซื้อหรือ
จ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ 

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงรำคำซื้อ 

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

7 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน กล่องล้อกลำง เล็ก 
จ ำนวน 2 กล่อง กองคลัง 

60,000.- 590.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจริญสุข ร้ำนเจริญสุข 590.- เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
49/63 

ลว. 19 มี.ค  63 

8 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ จ ำนวน 6 
รำยกำร โครงกำรพลังคนไทยร่วมใจ

ป้องกันไวรัส สป 

25,623.- 25,623.- เฉพำะเจำะจง นำงพชิญ์นรี  
เสำวนนท ์

นำงพชิญ์นรี เสำวนนท์ 
25,623.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
50/63 

ลว. 19 มี.ค  63 

9 จ้ำงเหมำซ่อมบ ำรุงเครื่องกรองน้ ำเปลี่ยน 
ไส้กรอง  จ ำนวน 5 รำยกำร สป 

200,000.- 3,300.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนวี.วอเตอร ์ ร้ำนวี.วอเตอร์ 3,300.- เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
45/63 

ลว. 19 มี.ค  63 

10 จ้ำงเหมำซ่อมบ ำรุงรถยนต์ส่วนกลำง   
จ ำนวน 5 รำยกำร สป 

200,000.- 3,328.77 เฉพำะเจำะจง บริษัทสยำมนสิสัน
เลย จ ำกดั 

บริษัทสยำมนสิสันเลย 
จ ำกัด 3,328.77 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
46/63 

ลว. 19 มี.ค  63 

11 จัดซื้อวัสดุงำนบำ้นงำนครัว จ ำนวน 15 
รำยกำร สป 

25,000.- 9,409.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจริญสุข ร้ำนเจริญสุข 9,409.- เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
51/63 

ลว. 30 มี.ค  63 

12 จำ้งเหมำซ่อมบ ำรุงรถบรรทุกขยะ ปะยำง   
สป 

200,000.- 300.- เฉพำะเจำะจง หจก.เลยยำงยนต์ 
ออโต้ไทร ์

หจก.เลยยำงยนต์  
ออโต้ไทร์ 300.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
47/63 

ลว. 30 มี.ค  63 
 

 



 

แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ ์

วันที่   2   เดือน มีนาคม  พ.ศ.  2563 
 

ล ำดับที ่ งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง วงเงินท่ีจะซื้อหรือ
จ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ 

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงรำคำซื้อ 

หรือจ้ำง 

เหตุผลทีค่ัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

1 จ้ำงเหมำเช่ำรถตู้ปรับอำกำศ จ ำนวน 2 คัน 
สป 

1,000,000.- 32,000.- เฉพำะเจำะจง นำยปรีดำ   
ตำลธสง 

นำยปรีดำ ตำลไธสง 
32,000.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
35/63 

ลว. 3  ก.พ  63 

2 จ้ำงเหมำเช่ำบ ำรุงรถบรรทุกขยะ จ ำนวน 2 
รำยกำร สป 

200,000.- 900.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงกำรไฟฟ้ำ ร้ำนแดงกำรไฟฟ้ำ 900.- เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
36/63 

ลว. 11  ก.พ  63 

3 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิล 1 ป้ำย โครงกำรฝำย
กระสอบทรำยฯ 2563 สป 

100,000.- 300.- เฉพำะเจำะจง บริษัทป้ำยศิริ 
จ ำกัด 

บริษัทป้ำยศิริ จ ำกดั
300.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
37/63 

ลว. 17  ก.พ  63 

4 จ้ำงเหมำท ำอำหำร(กลำงวัน)อำหำรว่ำงฯ 
โครงกำรฝำยกระสอบทรำยฯ 2563 สป 

100,000.- 26,000.- เฉพำะเจำะจง นำยธเนศ เสำวด ี นำยธเนศ เสำวดี 
26,000.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
38/63 

ลว. 18  ก.พ  63 

5 จ้ำงเหมำวำรำสำรอบต. ประจ ำปี 2562  
จ ำนวน 400 เล่ม  สป 

1,000,000.- 38,000.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนโลโ้ก้ไท ร้ำนโลโก้ไท 38,000.- เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
39/63 

ลว. 18  ก.พ  63 

6 จ้ำงเหมำซ่อมบ ำรุงรถจักรยำนยนต์  กช 200,000.- 1160.- เฉพำะเจำะจง อยู่ดีเจรญิยนต ์ อยู่ดีเจรญิยนต์ 1160.- เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
40/63 

ลว. 20 ก.พ  63 
 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ ์

วันที่   2  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  2563 
 

ล ำดับที ่ งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง วงเงินท่ีจะซื้อหรือ
จ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ 

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงรำคำซื้อ 

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

7 จ้ำงเหมำท ำตรำยำงช่ือ จ ำนวน 13 อัน สป 1,000,000.- 3,100.- เฉพำะเจำะจง หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน 3,100.- เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
41/63 

ลว. 21 ก.พ  63 

8 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ 6 รำยกำร 
โครงกำรฝำยกระสอบทรำยฯ 2563 สป 

100,000.- 12,800.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนมีทรัพย์เจริญ
กำรค้ำ 

ร้ำนมีทรัพย์เจริญ
กำรค้ำ 12,800.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
38/63 

ลว. 17 ก.พ  63 

9 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ 
จ ำนวน 3 รำยกำร สป 

40,000.- 5,713.- เฉพำะเจำะจง หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน 5,713.- เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
39/63 

ลว. 19 ก.พ  63 

10 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 22 รำยกำร 
กองช่ำง 

20,000.- 5,012.- เฉพำะเจำะจง หจก.ใจสดชื่น หจก.ใจสดชื่น 5,012.- เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
40/63 

ลว. 20 ก.พ  63 

11 จัดซื้อวัสดุไฟฟำ้และวทิยุ  
จ ำนวน 2 รำยกำร กองชำ่ง 

150,000.- 4,500.- เฉพำะเจำะจง หจก.เอ.พี กำร
ไฟฟ้ำเมืองเลย 

หจก.เอ.พี กำรไฟฟ้ำ
เมืองเลย 4,500.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
41/63 

ลว. 20 ก.พ  63 

12 จัดซื้อวัสดุไฟฟำ้และวทิยุ  
จ ำนวน 6 รำยกำร กองชำ่ง 

150,000.- 7,070.- เฉพำะเจำะจง บริษัทบุญศิริ
เมืองเลย จ ำกัด 

บริษัทบุญศิริเมืองเลย 
จ ำกัด 7,070.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
42/63 

ลว. 20 ก.พ  63 
 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ ์

วันที่   2   เดือน มีนาคม  พ.ศ.  2563 
 

ล ำดับที ่ งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง วงเงินท่ีจะซื้อหรือ
จ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ 

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงรำคำซื้อ 

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

13 จัดซื้อวัสดุกำรเกษตร ใบมีดตัดหญ้ำ 
จ ำนวน  2 รำยกำร สป 

10,000.- 395.- เฉพำะเจำะจง บริษัทเมืองเลย 
บิ๊กโฮม จ ำกัด 

บริษัทเมืองเลย 
บิ๊กโฮม จ ำกัด  395.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
43/63 

ลว. 21 ก.พ  63 

14 จ้ำงเหมำเครื่องจักรถ่ำยน้ ำดิบจำกสระ
ประปำ หมู่ 1 บ้ำนท่ำข้ำม กช 

300,000.- 12,500.- เฉพำะเจำะจง นำยสุจิตร  
สอนมงคล 

นำยสุจิตร สอนมงคล 
12,500.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
42/63 

ลว. 28 ก.พ  63 

15 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน  5 
รำยกำร กศ 

30,000.- 6,540.- เฉพำะเจำะจง หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน 6,540.- เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
44/63 

ลว. 21 ก.พ  63 

        
 

        
 

        
 

 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน  มกราคม  พ.ศ.  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ ์

วันที่   3   เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2563 
 

ล ำดับที ่ งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง วงเงินท่ีจะซื้อหรือ
จ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ 

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงรำคำซื้อ 

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

1 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ จ ำนวน 
2 รำยกำร กศ 

20,000.- 3,270.- เฉพำะเจำะจง หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน 3,270.- เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
27/63 

ลว. 8 ม.ค  63 

2 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ จ ำนวน 
6 รำยกำร กองคลัง 

40,000.- 2,745.- เฉพำะเจำะจง หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน 2,745.- เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
28/63 

ลว. 8 ม.ค  63 

3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆจ ำนวน 9
รำยกำร ปีใหม่ 2563 

80,000.- 5,530.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนเปลี่ยนศรี ร้ำนเปลี่ยนศรี 5,530.- เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
29/63 

ลว. 8 ม.ค  63 

4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆจ ำนวน 15
รำยกำร วันเด็กแห่งชำติ 2563 

60,000.- 1,865.- เฉพำะเจำะจง หจก.ใจสดชื่น หจก.ใจสดชื่น 1,865.- เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
30/63 

ลว. 8 ม.ค  63 

5 จัดซื้อขนม ของรำงวัลต่ำง ๆจ ำนวน 15
รำยกำร วันเด็กแห่งชำติ 2563 

60,000.- 16,150.- เฉพำะเจำะจง บริษัทชัยวำนชิย์
(2520)จ ำกัด 

บริษัทชัยวำนชิย์
(2520)จ ำกัด 
16,150.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
31/63 

ลว. 8 ม.ค  63 

6 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน ตู้ 5 ช่องไม้ 1 หลัง 
กองช่ำง 

25,000.- 1,100.- เฉพำะเจำะจง บ.คิงส์โมเดิร์ส
เฟอร์ 2560 

จ ำกัด 

บ.คิงส์โมเดิร์สเฟอร์ 
2560 จ ำกัด 1,100.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
32/63 

ลว. 13 ม.ค  63 
 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน  มกราคม  พ.ศ.  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ ์

วันที่    3  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2563 
 

ล ำดับที ่ งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง วงเงินท่ีจะซื้อหรือ
จ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ 

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงรำคำซื้อ 

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

7 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน กล่องล้อใหญ่สี่ล้อ 
จ ำนวน 3 กล่อง กองช่ำง 

25,000.- 1,260.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจริญสุข ร้ำนเจริญสุข 1,260.- เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
33/63 

ลว. 13 ม.ค  63 

8 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 27 รำยกำร 
สป 

60,000.- 9,165.- เฉพำะเจำะจง หจก.ใจสดชื่น หจก.ใจสดชื่น 9,165.- เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
34/63 

ลว. 13 ม.ค  63 

9 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิลขนำด 245x585ซม. 
จ ำนวน 1 ป้ำย วันเด็ก 2563 

60,000.- 1,450.- เฉพำะเจำะจง บริษัทป้ำยศิริ 
จ ำกัด 

บริษัทป้ำยศิริ จ ำกดั 
1,450.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
23/63 

ลว. 8 ม.ค  63 

10 จ้ำงเหมำตกแต่งเวที  วันเด็กแห่งชำติ 
2563  

60,000.- 3,000.- เฉพำะเจำะจง นำยอลังกำร  
ท ำทิพย ์

นำยอลังกำร  
ท ำทิพย์ 3,000.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
24/63 

ลว. 8 ม.ค  63 

11 จ้ำงเหมำอำหำร(กลำงวัน)อำหำรวำ่งและ
เครื่องดื่ม  วันเด็กแห่งชำติ 2563  

60,000.- 25,500.- เฉพำะเจำะจง นำยธเนศ เสำวด ี นำยธเนศ เสำวดี 
25,500. 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
25/63 

ลว. 8 ม.ค  63 

12 จ้ำงเหมำซ่อมบ ำรุงเปลี่ยนเครื่องวิทยุ
รถบรรทุกขยะ สป  

200,000.- 4,450.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนพอใจแอร์
แอนด์ซำวด ์

ร้ำนพอใจแอร์แอนด์ซำวด์
4,450.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
26/63 

ลว. 10 ม.ค  63 
 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน  มกราคม  พ.ศ.  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ ์

วันที่   3   เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2563 
 

ล ำดับที ่ งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง วงเงินท่ีจะซื้อหรือ
จ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ 

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงรำคำซื้อ 

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

13 จ้ำงเหมำซ่อมบ ำรุงเครื่องเสียง
ภำคขยำยเสียงไม่ดัง 1 ข้ำง สป  

200,000.- 700.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจรญิเครื่อง
เสียง 

ร้ำนเจรญิเครื่องเสียง
700.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
27/63 

ลว. 14 ม.ค  63 

14 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิลประชำสัมพนธ์
ค่ำธรรมเนียมเก็บขยะ จ ำนวน 10 ป้ำย กค  

50,000.- 7,200.- เฉพำะเจำะจง บริษัทป้ำยศิริ 
จ ำกัด 

บร ำทป้ำยศิริ จ ำกัด
7,200.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
28/63 

ลว. 15 ม.ค  63 

15 จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง ไม้อัดฟิมล์ จ ำนวน 
21 รำยกำร กช 

200,000.- 8,640.- เฉพำะเจำะจง บรัษัทเมืองเลย 
บิ๊กโฮม จ ำกัด 

บรัษัทเมืองเลย 
บิ๊กโฮม จ ำกัด 8,640.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
35/63 

ลว. 20 ม.ค  63 

16 จัดซื้อวัสดุไฟฟำ้และวทิยุ จ ำนวน 6 
รำยกำร กช 

150,000.- 8,300.- เฉพำะเจำะจง บรัษัทบุญศิริ
เมืองเลย จ ำกัด 

บรัษัทบุญศิริเมืองเลย 
จ ำกัด  8,300.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
36/63 

ลว. 20 ม.ค  63 

17 จัดซื้อวสัดุส ำนักงำน กระดำษเอ 4 
จ ำนวน 1 รำยกำร  กช 

60,000.- 600.- เฉพำะเจำะจง หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน 600.- เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
37/63 

ลว. 20 ม.ค  63 

18 จ้ำงเหมำซ่อมบ ำรุงรถบรรทุกขยะ 2 
รำยกำร สป  

200,000.- 8,800.- เฉพำะเจำะจง อู้ส.รุ่งเรืองยนต ์ อู่ ส.รุ่งเรืองยนต์ 
8,800.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
29/63 

ลว. 20 ม.ค  63 
 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน  มกราคม  พ.ศ.  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ ์

วันที่    3  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2563 
 

ล ำดับที ่ งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง วงเงินท่ีจะซื้อหรือ
จ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ 

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงรำคำซื้อ 

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

19 จ้ำงเหมำท ำป้ำยวนอุทยำนภูบ่อบดิ จ ำนวน 
5 ป้ำย  สป  

1,000,000.- 19,500.- เฉพำะเจำะจง บริษัทป้ำยศิริ 
จ ำกัด 

บริษัทป้ำยศิริ จ ำกดั 
19,500.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
30/63 

ลว. 20 ม.ค  63 

20 จ้ำงเหมำแต่งหน้ำ/ท ำผม นำงร ำ 23 คน  
โครงกำรงำนดอกฝ้ำยบำนจังหวดัเลย สป  

20,000.- 6,000.- เฉพำะเจำะจง นำยอลังกำร  
ท ำทิพย ์

นำยอลังกำร ท ำทิพย์ 
6,000.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
31/63 

ลว. 31 ม.ค  63 

21 จ้ำงเหมำแต่งหน้ำ/ท ำผม ผู้ถือป้ำย/พำนพุ่ม 
3 คน  โครงกำรงำนดอกฝ้ำยบำนจังหวัดเลย 

สป  

20,000.- 900.- เฉพำะเจำะจง นำยอลังกำร  
ท ำทิพย ์

นำยอลังกำร ท ำทิพย์ 
900.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
32/63 

ลว. 31 ม.ค  63 

22 จ้ำงเหมำค่ำเช่ำชุด ผู้ถือป้ำย/พำนพุ่ม 3 คน  
โครงกำรงำนดอกฝ้ำยบำนจังหวดัเลย สป  

20,000.- 1,050.- เฉพำะเจำะจง นำยอลังกำร  
ท ำทิพย ์

นำยอลังกำร ท ำทิพย์ 
1,050.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
33/63 

ลว. 31 ม.ค  63 

23 จ้ำงเหมำอำหำร(กลำงวัน)อำหำรวำ่ง
เครื่องดื่ม 23 คน โครงกำรงำนดอกฝ้ำย

บำนจังหวัดเลย สป  

20,000.- 3,220.- เฉพำะเจำะจง นำยธเนศ เสำวด ี นำยธเนศ เสำวดี 
3,220.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
34/63 

ลว. 31 ม.ค  63 

        
 

 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน  ธันวาคม   พ.ศ.  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ ์

วันที่   2   เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2563 
 

ล ำดับที ่ งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง วงเงินท่ีจะซื้อหรือ
จ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ 

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงรำคำซื้อ 

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

1 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน ฐำนดอกรัก  
พระบรมฉำยำลักษณ์ จ ำนวน 2 รำยกำร 

สป 

60,000.- 3,570.- เฉพำะเจำะจง บริษัทศึกษำ
ภัณฑ์ขอนแก่น

เลย จ ำกัด 

บริษัทศึกษำภัณฑ์
ขอนแก่นเลย จ ำกัด 

3,570.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
16/63 

ลว. 2 ธ.ค  62 

2 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 14 รำยกำร 
สป 

60,000.- 4,140.- เฉพำะเจำะจง หจก.ใจสดชื่น หจก.ใจสดชื่น 4,140.- เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
17/63 

ลว. 2 ธ.ค  62 

3 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน ตู้โชว์ไม้ F-75 
จ ำนวน 1 หลัง สป 

60,000.- 2,500.- เฉพำะเจำะจง บริษัทคิงสโ์ม
เดิร์นเฟอร์ 

2560 จ ำกัด 

บริษัทคิงสโ์มเดิร์นเฟอร์ 
2560 จ ำกัด 2,500.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
18/63 

ลว. 4 ธ.ค  62 

4 จัดซื้อวัสดุงำนบำ้นงำนครัว  
จ ำนวน 26 รำยกำร สป 

25,000.- 9,830.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจริญสุข ร้ำนเจริญสุข 9,830.- เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
19/63 

ลว. 11 ธ.ค  62 

5 จัดซื้อวัสดุงำนบำ้นงำนครัว กระดำษทชิชู
ม้วนใหญ่ จ ำนวน 12 ม้วน สป 

25,000.- 1,080.- เฉพำะเจำะจง บริษัทเมืองเลย 
บิ๊กโฮม จ ำกัด 

บริษัทเมืองเลย 
บิ๊กโฮม จ ำกัด 1,080.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
20/63 

ลว. 12 ธ.ค  62 

6 จัดซื้อต้นดำวเรือง 400 ต้น,ต้นคริส
มำสต์ 100 ต้น โครงกำรปลูกผกัไม้
ดอกไม้ประดับ ประจ ำปี 2563 สป 

10,000.- 10,000.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนกรกมลไม้
งำม 

ร้ำนกรกมลไม้งำม 
10,000.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
21/63 

ลว. 19 ธ.ค  62 
 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน  ธันวาคม   พ.ศ.  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ ์

วันที่   2   เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2563 
 

ล ำดับที ่ งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง วงเงินท่ีจะซื้อหรือ
จ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ 

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงรำคำซื้อ 

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

7 จ้ำงเหมำปรบัปรุงตีเส้นจรำจรถนนแอสฟัตล์
รอบหมู่บ้ำ นหมู่ที่ 6  

150,000.- 23,700 เฉพำะเจำะจง หจก.ปรศณิ ี หจก.ปรศณิี 23,700.- เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
21/63 

ลว. 20 ธ.ค.   62 

8 จัดซื้อวัสดุไฟฟำ้และวทิยุ จ ำนวน 4 
รำยกำร กองช่ำง 

150,000.- 6,300.- เฉพำะเจำะจง หจก.เอ.พี กำร
ไฟฟ้ำเมืองเลย 

หจก.เอ.พี กำรไฟฟ้ำ
เมืองเลย 6300.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
23/63 

ลว. 24 ธ.ค  62 

9 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 19 รำยกำร
กองกำรศึกษำฯ 

20,000.- 14,470.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนมีทรัพย์เจริฐ
กำรค้ำ 

ร้ำนมีทรัพย้เจริญ
กำรค้ำ 6,300.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
24/63 

ลว. 24 ธ.ค  62 

10 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 14 รำยกำร
กองช่ำง 

20,000.- 10,028.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนมีทรัพย์เจริฐ
กำรค้ำ 

ร้ำนมีทรัพย้เจริญ
กำรค้ำ 10,028.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
25/63 

ลว. 24 ธ.ค  62 

11 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 10 รำยกำร 
สป 

60,000.- 10,000.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนมีทรัพย์เจริฐ
กำรค้ำ 

ร้ำนมีทรัพย้เจริญ
กำรค้ำ 10,000.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
26/63 

ลว. 24 ธ.ค  62 

12 จ้ำงเหมำท ำป้ำยโครงกำรป้องกันลดอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกำลปัใหม่ฯ 2563  

จ ำนวน 11 ป้ำย  

50,000.- 2,800 เฉพำะเจำะจง บริษัทป้ำยศิริ 
จ ำกัด 

บริษัทป้ำยศิริ จ ำกดั 
2,800.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
22/63 

ลว. 24 ธ.ค.   62 
 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ.  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ ์

วันที่   2   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.   2562 
 

ล ำดับที ่ งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง วงเงินท่ีจะซื้อหรือ
จ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ 

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงรำคำซื้อ 

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

1 จัดซื้อวัสดุไฟฟำ้และวทิยุ จ ำนวน 10 
รำยกำร กองช่ำง 

150,000.- 7,385.- เฉพำะเจำะจง บริษัทบุญศิริ
เมืองเลย จ ำกัด 

บริษัทบุญศิริเมืองเลย 
จ ำกัด 7,385.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
8/63 

ลว. 5 พ.ย  62 

2 จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง น้ ำยำแอสฟสัล์ 200 
ลิตร จ ำนวน 1 รำยกำร กองชำ่ง 

200,000.- 8,000.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนภูผำ
วิศวกรรม 

ร้ำนภูผำวิศวกรรม 
8,000.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 8ฃ
9/63 

ลว. 5 พ.ย  62 

3 จัดซื้อวัสดุใส้ตระเกียง  จ ำนวน 1 
รำยกำร โครงกำรวันลอยกระทง 2562 

80,000.- 1,200.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนเปลี่ยนศรี ร้ำนเปลี่ยนศรี 1,200.- เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 8ฃ
10/63 

ลว. 7 พ.ย  62 

4 จัดซื้อวัสดุถ้วยรำงวัล  จ ำนวน 3 รำยกำร 
โครงกำรวันลอยกระทง 2562 

80,000.- 1,620.- เฉพำะเจำะจง หจก.ใจสดชื่น หกจ.ใจสดชื่น 1,620.- เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 8ฃ
11/63 

ลว. 7 พ.ย  62 

5 จัดซื้อวัสดุน้ ำมนัเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
15 ลิตร  โครงกำรวันลอยกระทง 2562 

80,000.- 1,050.- เฉพำะเจำะจง หจก.ประสำน
ไทยฯ 

หกจ.ประสำนไทยฯ 
1,050.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 8ฃ
12/63 

ลว. 7 พ.ย  62 

6 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 15 รำยกำร  
โครงกำรวันลอยกระทง 2562 

80,000.- 3,950.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนมีทรัพย์เจริญ
กำรค้ำ 

ร้ำนมีทรัพย์เจริญ
กำรค้ำ 3,950.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 8ฃ
13/63 

ลว. 7 พ.ย  62 
 



แบบ สขร. 1 

 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ.  2562  
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ ์

วันที่   2   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.   2562 
 

ล ำดับที ่ งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง วงเงินท่ีจะซื้อหรือ
จ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ 

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงรำคำซื้อ 

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

7 จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกำย เสื้อยืดหมวก 
อปพร. สป. 

30,000.- 9,900.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนพรพ่อแม่
เครื่องหมำย 

ร้ำนพรพ่อแม่
เครื่องหมำย 9,900.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 8ฃ
14/63 

ลว. 18 พ.ย  62 

8 จัดซื้อวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ ชุดท ำ
ควำมสะอำดกล้องถ่ำยรูป 1 ชดุ สป. 

5,000.- 1,800.- เฉพำะเจำะจง บริษัทบิกคำเมร่ำ
คอร์ปเรชั่น 

จ ำกัด(มหำชน) 

บริษัทบิกคำเมร่ำคอร์ป
เรชั่น จ ำกัด(มหำชน) 

1,800.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 8ฃ
15/63 

ลว. 18 พ.ย  62 

9 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมบ ำรุงรถยนตน์ิสสัน  
13 รำยกำร สป 

200,000.- 10,679.67 เฉพำะเจำะจง บริษัทสยำมนสิสัน
เลย จ ำกดั 

บริษัทสยำมนสิสันเลย 
จ ำกัด 10,679.67 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
14/63 

ลว. 4 พ.ย  62 

10 จ้ำงเหมำบริกำรบ ำรุงเครื่องปรับอำกำศสนง.
เติมน้ ำยำแอร์  15 ชุด สป 

200,000.- 22,500.- เฉพำะเจำะจง ช่ำงณรงค์ กล้ำ
หำญ 

ช่ำงณรงค์ กล้ำหำญ 
22,500.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
15/63 

ลว. 5 พ.ย  62 

11 จ้ำงเหมำท ำกระทงสำย กระทงใหญ่ 1 ม. 
โครงกำรวันลอยกระทง 2562  

80,000.- 15,000.- เฉพำะเจำะจง นำยนิพจน์ ใจเอื้อ นำยนิพจน์ ใจเอื้อ 
15,000.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
16/63 

ลว. 7 พ.ย  62 

12 จ้ำงเหมำเช่ำสถำนท่ี เครื่องเสียงพร้อมท ำ
ควำมสะอำดบรเิวณงำน โครงกำรวันลอย

กระทง 2562  

80,000.- 10,000.- เฉพำะเจำะจง นำยอลังกำร ท ำ
ทิพย์ 

นำยอลังกำร ท ำทิพย์ 
10,000.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
17/63 

ลว. 7 พ.ย  62 
 

 



แบบ สขร. 1 

 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ.  2562  
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ ์

วันที่   2   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.   2562 
 

ล ำดับที ่ งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง วงเงินท่ีจะซื้อหรือ
จ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ 

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงรำคำซื้อ 

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

13 จ้ำงเหมำอำหำรกลำงวัน อำหำรวำ่งเละ
เครื่องดื่ม โครงกำรวันลอยกระทง 2562  

80,000.- 32,500.- เฉพำะเจำะจง นำยธเนศ เสำวด ี นำยธเนศ เสำวดี
32,500.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
18/63 

ลว. 7 พ.ย  62 

14 จ้ำงเหมำป้ำยไวนิลลอยกระทง ขนำด
480x245ซม. จ ำนวน 1 ป้ำย โครงกำร 

วันลอยกระทง 2562  

80,000.- 1,176.- เฉพำะเจำะจง บริษัทป้ำยศิริ 
จ ำกัด 

บริษัทป้ำยศิริ จ ำกดั
1,176.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
19/63 

ลว. 7 พ.ย  62 

15 จ้ำงเหมำท ำตรำยำงช่ือ จ ำนวน 5 อัน  
กองช่ำง 

300,000.- 960.- เฉพำะเจำะจง หจก.ใจสดช่ืน หจก.ใจสดช่ืน 960.- เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
20/63 

ลว. 7 พ.ย  62 

16        
 

17        
 

18        
 

 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน  ตุลาคม   พ.ศ.  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ ์

วันที่  4    เดือน  พฤศจิกายน    พ.ศ.   2562 
 

ล ำดับที ่ งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง วงเงินท่ีจะซื้อหรือ
จ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ 

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงรำคำซื้อ 

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

1 จัดซื้อวำรสำรหนังสือพิมพ์ ประจ ำปี
งบประมำณ 2563 

10,000.- 6,050.- เฉพำะเจำะจง หจก.ใจสดชื่น หจก.ใจสดชื่น 6,050.- เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
1/63 

ลว. 1 ต.ค  62 

2 จัดซื้อน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

400,000.- 400,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.ประสำน
ไทยปโิตรเลียม 

หจก.ประสำนไทย
ปิโตรเลียม 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
2/63 

ลว. 1 ต.ค  62 

3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ โครงกำรวันออก
พรรษำฯ 2562 

100,000.- 4,300.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนมีทรัพย์เจริญ
กำรค้ำ 

ร้ำนมีทรัพย์เจริญ
กำรค้ำ 4300.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
3/63 

ลว. 10 ต.ค  62 

4 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน 9 รำยกำร กองคลัง 50,000.- 2,442- เฉพำะเจำะจง หจก.ใจสดชื่น หจก.ใจสดช่น 2,442.- เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
4/63 

ลว. 24 ต.ค  62 

5 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 4 
รำยกำร สป 

40,000.- 8,916 เฉพำะเจำะจง หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน 8,916.- เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
5/63 

ลว. 29 ต.ค  62 

6 จัดซื้อวัสดุงำนบำ้นงำนครัว จ ำนวน 7 
รำยกำร สป 

25,000.- 3,840.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจริญสุข ร้ำนเจริญสุข 3,840.- เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
6/63 

ลว. 29 ต.ค  62 
 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน  ตุลาคม   พ.ศ.  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ ์

วันที่  4    เดือน  พฤศจิกายน    พ.ศ.   2562 
 

ล ำดับที ่ งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง วงเงินท่ีจะซื้อหรือ
จ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ 

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงรำคำซื้อ 

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คดัเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

7 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน สป 60,000.- 1,982.- เฉพำะเจำะจง หจก.ใจสดชื่น หจก.ใจสดชื่น 1,982.- เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
7/63 

ลว. 29 ต.ค  62 

8 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคประจ ำรถขยะ 
(รำยเดือน) 1 ต.ค 62-31 มี.ค 63 

1,000,000.- 54,000.- เฉพำะเจำะจง นำยชรำวุฒิ อนุมำ นำยชรำวุฒิ อนุมำ9,00 
0.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
1/63 

ลว. 1 ต.ค  62 

9 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลผูดู้แลเด็ก 
(รำยเดือน) 1 ต.ค 62-31 มี.ค 63 

200,000.- 54,000.- เฉพำะเจำะจง น.ส.วำสนำ กลัยำ น.ส.วำสนำ กลัยำ
9,000.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
2/63 

ลว. 1 ต.ค  62 

10 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลงำนป้องกันฯ 
(รำยเดือน) 1 ต.ค 62-31 มี.ค 63 

1,000,000.- 54,000.- เฉพำะเจำะจง นำยยุทธศักดิ์ บัว
ก่ ำ 

นำยยุทธศักดิ์ บัวก่ ำ
9,000.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
3/63 

ลว. 1 ต.ค  62 

11 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลงำนป้องกันฯ 
(รำยเดือน) 1 ต.ค 62-31 มี.ค 63 

1,000,000.- 54,000.- เฉพำะเจำะจง นำยสุพรรณ มตีำ นำยสุพรรณ มตีำ
9,000.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
4/63 

ลว. 1 ต.ค  62 

12 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลงำนป้องกันฯ 
(รำยเดือน) 1 ต.ค 62-31 มี.ค 63 

1,000,000.- 54,000.- เฉพำะเจำะจง นำยอรรถพล  
เทพพุทธำ 

นำยอรรถพล เทพพุทธำ
9,000.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
5/63 

ลว. 1 ต.ค  62 
 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน  ตุลาคม   พ.ศ.  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ ์

วันที่  4    เดือน  พฤศจิกายน    พ.ศ.   2562 
 

ล ำดับที ่ งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง วงเงินท่ีจะซื้อหรือ
จ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ 

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงรำคำซื้อ 

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

13 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลประจ ำรถขยะ 
(รำยเดือน) 1 ต.ค 62-31 มี.ค 63 

1,000,000.- 54,000.- เฉพำะเจำะจง นำยพินิจ กอง
ฉันทะ 

นำยพินิจ กองฉันทะ
9,000.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
6/63 

ลว. 1 ต.ค  62 

14 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลประจ ำรถขยะ 
(รำยเดือน) 1 ต.ค 62-31 มี.ค 63 

1,000,000.- 54,000.- เฉพำะเจำะจง นำยบุญเพ็ง  
บัวหลวง 

นำยบุญเพ็ง บัวหลวง
9,000.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
7/63 

ลว. 1 ต.ค  62 

15 จ้ำงเหมำค่ำเช่ำเครื่องเสียง โครงกำรวันออก
พรรษำฯ 2562 กศ 

150,000.- 20,000.- เฉพำะเจำะจง นำยอลังกำร 
ท ำทิพย ์

นำยอลังกำร 
ท ำทิพย์ 20,000.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
8/63 

ลว. 10 ต.ค  62 

16 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิล โครงกำรวนัออก
พรรษำฯ 2562 กศ 

150,000.- 4500.- เฉพำะเจำะจง บริษัทป้ำยศิร ิ บริษัทป้ำยศิริ 4,500.- เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
9/63 

ลว. 10 ต.ค  62 

17 จ้ำงเหมำท ำอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม โครงกำรวันออกพรรษำฯ 2562 

กศ 

150,000.- 39,200.- เฉพำะเจำะจง นำยธเนศ เสำวด ี นำยธเนศ เสำวดี 
39,200.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
10/63 

ลว. 10 ต.ค  62 

18 จ้ำงเหมำบริกำรถ่ำยเอกสำรข้อบัญญัติ
ประจ ำปี 2563 สป 

1,000,000.- 3,200.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนนุ๊กก๊อปปี้ ร้ำนนุ๊กก๊อปปี้ 3,200.- เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
11/63 

ลว. 15 ต.ค  62 
 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน  ตุลาคม   พ.ศ.  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ ์

วันที่  4    เดือน  พฤศจิกายน    พ.ศ.   2562 
 

ล ำดับที ่ งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง วงเงินท่ีจะซื้อหรือ
จ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ 

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงรำคำซื้อ 

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

19 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมบ ำรุงรถบรรทุกขยะ 
 1 รำยกำร ทุ่นไดรสตำร์ท  สป 

200,000.- 1,200.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงกำรไฟฟ้ำ ร้ำนแดงกำรไฟฟ้ำ
1,200.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
12/63 

ลว. 15 ต.ค  62 

20 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมแซมป้ำยประชำสัมพันธ์ 
อบต.ชัยพฤกษ์ 3 จุด กช 

300,000.- 18,500.- เฉพำะเจำะจง บรัษัทป้ำยศิริ 
จ ำกัด 

บรัษัทป้ำยศิริ จ ำกดั
18,500.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
13/63 

ลว. 17 ต.ค  62 

        
 

        
 

        
 

        
 

 

 


