
 

แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน  ตุลาคม   พ.ศ.  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ ์

วันที่   2  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.  2563 
 

ล ำดับที ่ งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง วงเงินท่ีจะซื้อหรือ
จ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ 

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงรำคำซื้อ 

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

1 จัดซื้อวสัดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ จ ำนวน 8 
รำยกำร โครงกำรออกพรรษำฯ 2565  

100,000.- 886.- เฉพำะเจำะจง หจก.ใจสดชื่น หจก.ใจสดชื่น 886.- เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
01/64 

ลว. 1 ต.ค  63 

2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ จ ำนวน 10
รำยกำร โครงกำรออกพรรษำฯ 2565  

100,000.- 2,680.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนมีทรัพย์เจริญ
กำรค้ำ 

ร้ำนมีทรัพย์เจริญ
กำรค้ำ 2,680.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
02/64 

ลว. 1 ต.ค  63 

3 จัดซื้อวำรสำรหนังสือพิมพ์ ประจ ำปี
2565  

10,000.- 6,050.- เฉพำะเจำะจง หจก.ใจสดชื่น หจก.ใจสดชื่น 6,050.- เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
03/64 

ลว. 1 ต.ค  63 

4 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 20 รำยกำร 
สป  

60,000.- 9,448.- เฉพำะเจำะจง หจก.ใจสดชื่น หจก.ใจสดชื่น 9,448.- เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
05/64 

ลว. 19 ต.ค  63 

5 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปริ้นสีด ำ 
จ ำนวน 4 ขวด สป  

60,000.- 360.- เฉพำะเจำะจง หจก.ใจสดชื่น หจก.ใจสดชื่น 360.- เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
06/64 

ลว. 19 ต.ค  63 

6 จ้ำงเหมำอำหำรกลำงวันอำหำรว่ำงฯ 
โครงกำรวันออกพรรษำฯ 2564  กศ 

100,000.- 39,200.- เฉพำะเจำะจง นำยธเนศ เสำวด ี นำยธเนศ เสำวดี 
39,200.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
01/64 

ลว. 1 ต.ค  63 
     



 

แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน  ตุลาคม   พ.ศ.  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ ์

วันที่   2   เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.  2563 
 

ล ำดับที ่ งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง วงเงินท่ีจะซื้อหรือ
จ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ 

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงรำคำซื้อ 

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

7 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิลฯ โครงกำรวันออก
พรรษำฯ 2564  กศ 

100,000.- 5,200.- เฉพำะเจำะจง บริษัทป้ำยศิริ
จ ำกัด 

บริษัทป้ำยศิริ จ ำกดั 
5,200.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
02/64 

ลว. 1 ต.ค  63 

8 จ้ำงเหมำเครื่องเสยีงตกแต่งสถำนที่ฯ 
โครงกำรวันออกพรรษำฯ 2564  กศ 

100,000.- 20,000.- เฉพำะเจำะจง นำยนิสสรณ์  
ท ำทิพย ์

นำยนิสสรณ์  
ท ำทิพย์ 20,000.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
03/64 

ลว. 1 ต.ค  63 

9 ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำรประจ ำปี 2564 
(1 ต.ค 63-30 ก.ย 64)  สป 

1,000,000.- 3,000.-
(36,000.-) 

เฉพำะเจำะจง หจก.ร่ ำรวย โอ.เอ 
เซอร์วิช 

หจก.ร่ ำรวย โอ.เอ 
 เซอร์วิช 36,000.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
04/64 

ลว. 1 ต.ค  63 

10 จ้ำงเหมำรำยบุคคล (รำยเดือน) ประจ ำ 
รถขยะ (1 ต.ค 63-30 ก.ย. 64) สป 

1,000,000.- 9,000.-
(108,000.-) 

เฉพำะเจำะจง นำยชรำวุฒิ อนุมำ นำยชรำวุฒิ อนุมำ 
9,000.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
05/64 

ลว. 1 ต.ค  63 

11 จ้ำงเหมำรำยบุคคล (รำยเดือน) ผู้ดูแล
เด็กศพด. (1 ต.ค 63-30 ก.ย. 64) กศ 

1,000,000.- 9,000.-
(108,000.-) 

เฉพำะเจำะจง นำงสำวำสนำ 
กัลยำ 

นำงสำววำสนำ กัลยำ 
9,000.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
06/64 

ลว. 1 ต.ค  63 

12 จ้ำงเหมำรำยบุคคล (รำยเดือน)งำน
ป้องกันฯ (1 ต.ค 63-30 ก.ย. 64) สป 

1,000,000.- 9,000.-
(108,000.-) 

เฉพำะเจำะจง นำยยุทธศักดิ ์
 บัวก่ ำ 

นำยยุทธศักดิ์ บัวก่ ำ 
9,000.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
07/64 

ลว. 1 ต.ค  63 
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ล ำดับที ่ งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง วงเงินท่ีจะซื้อหรือ
จ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ 

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงรำคำซื้อ 

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

13 จ้ำงเหมำรำยบุคคล (รำยเดือน) งำน
ป้องกันฯ (1 ต.ค 63-30 ก.ย. 64) สป 

1,000,000.- 9,000.-
(108,000.-) 

เฉพำะเจำะจง นำยอรรถพล 
 เทพพุทธำ 

นำยอรรถพล 
 เทพพุทธำ 9,000.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
08/64 

ลว. 1 ต.ค  63 

14 จ้ำงเหมำรำยบุคคล (รำยเดือน) ประจ ำ 
รถขยะ (1 ต.ค 63-30 ก.ย. 64) สป 

1,000,000.- 9,000.-
(108,000.-) 

เฉพำะเจำะจง นำยพินิจ   
กองฉันทะ 

นำยพินิจ กองฉันทะ 
9,000.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
09/64 

ลว. 1 ต.ค  63 

15 จ้ำงเหมำรำยบุคคล (รำยเดือน) ประจ ำ 
รถขยะ (1 ต.ค 63--30 ก.ย. 64) สป 

1,000,000.- 8,000.-
(96,000.-) 

เฉพำะเจำะจง นำบบุญเพ็ง  
บัวหลวง 

นำบบุญเพ็ง  
บัวหลวง 8,000.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
10/64 

ลว. 1 ต.ค  63 

16 จัดซื้อวัสดุไฟฟำ้และวทิยุ ถ่ำน 2 เอ 
จ ำนวน 6 แพ็ค สป  

5,000.- 288.- เฉพำะเจำะจง หจก.ใจสดชื่น หจก.ใจสดชื่น 288.- เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
07/64 

ลว. 29 ต.ค  63 

        
 

     
 

  
 

 


