
 

แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน  ธันวาคม   พ.ศ.  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ ์

วันที่   4  เดือน มกราคม พ.ศ.  2564 
 

ล ำดับที ่ งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง วงเงินท่ีจะซื้อหรือ
จ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ 

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงรำคำซื้อ 

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

7 จัดซื้อวัสดุไฟฟำ้และวทิยุเครื่องชำร์จ
แบตเตอรี่สำยพ่วงแบตเตอรี่ 1 ชุด สป 

10,000.- 5,400.- เฉพำะเจำะจง หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน 500.- เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
16/64 

ลว. 15 ธ.ค  63 

8 จัดซื้อวัสดุวัสดนุ้ ำมนัเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น กระบอกอัดจำรบี,น ำมันจำรบี สป 

400,000.- 2,600 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเมืองเลยทูลล ์ ร้ำนเมืองเลยทูลล์
500.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
17/64 

ลว. 15 ธ.ค  63 

9 จัดซื้อวัสดุไฟฟำ้และวทิยุ 8 รำยกำร กช 140,000.- 9960.- เฉพำะเจำะจง หจก.เอ.พีกำร
ไฟฟ้ำเมืองเลย 

หจก.เอ.พีกำรไฟฟ้ำ
เมืองเลย 9960.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
18/64 

ลว. 21 ธ.ค  63 

10 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน 17 รำยกำร กช 40,000.- 6,333.- เฉพำะเจำะจง หจก.ใจสดชื่น หจก.ใจสดชื่น 6,333.- เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
19/64 

ลว. 21 ธ.ค  63 

11 จัดซื้อวัสดุไฟฟำ้และวทิยุ ถ่ำนAA 4 
จ ำนวน  24 แพ็ค สป 

50,000.- 1,680.- เฉพำะเจำะจง หจก.ใจสดชื่น หจก.ใจสดชื่น 1,680.- เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
20/64 

ลว. 22 ธ.ค  63 

12 จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกำย เสื้อกั๊ก หมวก 
จ ำนวน 65 ชุด สป 

70,000.- 65,000.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนพรพ่อแม่
เครื่องหมำย 

ร้ำนพรพ่อแม่
เครื่องหมำย 65,000.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
21/64 

ลว. 22 ธ.ค  63 



 

แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน  ธันวาคม   พ.ศ.  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ ์

วันที่   4  เดือน มกราคม พ.ศ.  2564 
 

ล ำดับที ่ งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง วงเงินท่ีจะซื้อหรือ
จ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ 

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงรำคำซื้อ 

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

13 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกปริ้นเตอร์สี
ด ำ 1 กล่อง สป 

50,000.- 1,700.- เฉพำะเจำะจง หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน 1,700.- เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
22/64 

ลว. 25 ธ.ค  63 

14 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน  12  
รำยกำร สป 

60,000.- 1,680.- เฉพำะเจำะจง หจก.ใจสดชื่น หจก.ใจสดชื่น 1,680.- เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
23/64 

ลว. 25 ธ.ค  63 

15 จัดซื้อวัสดุงำนบำ้นงำนครัว จ ำนวน  27 
รำยกำร สป 

60,000.- 13,283.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจริญสุข ร้ำนเจริญสุข 
13,283.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
24/64 

ลว. 28 ธ.ค  63 

16 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำนกระถำงรูปทอง 1 ใบ 
เชิงเทียน 1 คู่ สป 

60,000.- 2,280.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนเปลี่ยนศรี ร้ำนเปลี่ยนศรี 2,280.- เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
25/64 

ลว. 28 ธ.ค  63 

17 จัดซื้อวัสดุกำรเกษตรต้นไม้ จ ำนวน 4 
รำยกำร สป 

10,000.- 2,100.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนกิตติพัฒน์
พันธ์ไม ้

ร้ำนกิตติพัฒน์พันธ์ไม้ 
2,100.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
26/64 

ลว. 28 ธ.ค  63 

18 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ จ ำนวน 4 
รำยกำร งำนพิธีทำงศำสนำ กศ. 

20,000.- 19,895.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนเปลี่ยนศรี ร้ำนเปลี่ยนศรี 
19,895.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
27/64 

ลว. 28 ธ.ค  63 



 

 

แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน  ธันวาคม   พ.ศ.  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ ์

วันที่   4  เดือน มกราคม พ.ศ.  2564 
 

ล ำดับที ่ งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง วงเงินท่ีจะซื้อหรือ
จ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ 

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงรำคำซื้อ 

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

19 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 24 รำยกำร 
กศ. 

40,000.- 18,770.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนมีทรัพย์เจริญ
กำรค้ำ 

ร้ำนเจริญทรัพย์เจริญ
กำรค้ำ 18,770.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
28/64 

ลว. 28 ธ.ค  63 

20 จ้ำงเหมำบุคคล(รำยเดือน)แม่บ้ำนประจ ำ
อบต. สป (1 ธ.ค 63-30 ก.ย 64) 

500,000.- 8,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวบุสดำ 
สิทธิธรรม 

นำงสำวบุสดำ สิทธิธรรม 
8,000.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
15/64 

ลว. 1 ธ.ค 63 

21 จ้ำงซ่อมเปลีย่นไส้กรองน้ ำ จ ำนวน 5 
รำยกำร สป 

500,000.- 3,100.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนวี.วอเตอร ์ ร้ำนวี.วอเตอร์ 3,100.- เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
16/64 

ลว. 2 ธ.ค 63 

22 จ้ำงท ำตรำยำงช่ือต ำแหน่ง จ ำนวน 11 อัน 
สป 

500,000.- 4,140.- เฉพำะเจำะจง หจก.ใจสดช่ืน 
4,140 

ร้ำนวี.วอเตอร์ 3,100.- เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
17/64 

ลว. 9 ธ.ค 63 

23 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรประชุมสมัยสำมัญที่ 
4/63 จ ำนวน 30 ชุด สป 

500,000.- 2,640.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนนุ๊กก๊อปปี้ ร้ำนนุ๊กก๊อปปี้ 2,640.- เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
18/64 

ลว. 14 ธ.ค 63 

24 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร กศ 140,000.- 716.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนนุ๊กก๊อปปี้ ร้ำนนุ๊กก๊อปปี้ 716.- เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
19/64 

ลว. 14 ธ.ค 63 



 

แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน  ธันวาคม   พ.ศ.  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ ์

วันที่   4  เดือน มกราคม พ.ศ.  2564 
 

ล ำดับที ่ งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง วงเงินท่ีจะซื้อหรือ
จ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ 

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงรำคำซื้อ 

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

25 จ้ำงเหมำซ่อมบ ำรุงรถบรรทุกขยะ เปลี่ยน
น้ ำมันเครื่อง กรองน้ ำ สป 

200,000.- 4,800.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนศรชัยกำรช่ำง ร้ำนศรชัยกำรข่ำง 
4,800.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
20/64 

ลว. 14 ธ.ค 63 

26 จ้ำงเหมำตเีส้นสะเทือนชะลอควำมเร็ว กช 200,000.- 21,000.- เฉพำะเจำะจง นำยพชร กองมณ ี นำยพชร กองมณี 
21,000.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
21/64 

ลว. 28 ธ.ค 63 

27 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิล 1x3,1X2 ม. จ ำนวน 
8 ป้ำย โครงกำรป้องกันกำรเกดิอุบัติเหตฯุ 

70,000.- 1,800.- เฉพำะเจำะจง บริษัทป้ำยศิริ 
จ ำกัด 

บริษัทป้ำยศิริ จ ำกดั 
1,800.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
22/64 

ลว. 28 ธ.ค 63 

28 จ้ำงเหมำท ำสติ๊กเกอรล์ูกฟูก ขนำด 
150X180 ซม. จ ำนวน 1 ป้ำย ช่วง

เทศกำลปีใหม่ 2564 

200,000.- 450.- เฉพำะเจำะจง บริษัทป้ำยศิริ 
จ ำกัด 

บริษัทป้ำยศิริ จ ำกดั 
450.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
23/64 

ลว. 28 ธ.ค 63 
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