
 

แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน   มกราคม  พ.ศ.  2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ ์

วันที่   1  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2564 
 

ล ำดับที ่ งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง วงเงินท่ีจะซื้อหรือ
จ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ 

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงรำคำซื้อ 

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

1 จัดซื้อวัสดุเครื่องวัดอุณหภูมิร่ำงกำยมี
เสียงพูดภำไทยพร้อมขำตั้ง 2 ชดุ สป 

5,680.- 5,680.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนอนุชำก๊อปปี ้ ร้ำนอนุชำก๊อปปี้  
5,680.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
29/64 

ลว. 8  ม.ค  64 

2 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำนโตะ๊ ชัน้ไมค้ร่ึงวงกลม 
1 ตัว สป 

60000.- 2,000.- เฉพำะเจำะจง บริษัทคิงสโ์ม
เดิร์นเฟอร์2560 

จ ำกัด 

บริษัทคิงสโ์มเดิร์นเฟอร์
2560 จ ำกัด 2000.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
30/64 

ลว. 8  ม.ค  64 

3 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน 3  รำยกำร สป 60000.- 690.- เฉพำะเจำะจง หจก.ใจสดชื่น หจก.ใจสดชื่น 690.- เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
31/64 

ลว. 8  ม.ค  64 

4 จัดซื้อวัสดุงำนบำ้นงำนครัว กระดำษทชิู
ม้วนใหญ่ 2ชั้น,ที่โกยขยะ,ไม้กวำด 

จ ำนวน 3  รำยกำร สป 

25000.- 3,030.- เฉพำะเจำะจง บริษัทเมืองเลย 
บิ๊กโฮมจ ำกัด 

บริษัทเมืองเลยบิ๊กโฮม
จ ำกัด 3,030.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
32/64 

ลว. 11  ม.ค  64 

5 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน ผำ้ออแกนซ่ำเหลือง
,ขำว จ ำนวน 2 ม้วน  สป 

60000.- 2,600.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนมณฑำทิพย ์ ร้ำนมณฑำทิพย์ 
2,600.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
33/64 

ลว. 19  ม.ค  64 

6 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิล ขนำด 300X300 
ซม. จ ำนวน 2 ป้ำย สป 

200,000.- 1,800.- เฉพำะเจำะจง บริษัทป้ำยศิริ 
จ ำกัด 

บริษัทป้ำยศิริ จ ำกดั 
1,800.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
24/64 

ลว. 8  ม.ค 64 
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รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ 

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
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7 จ้ำงเหมำซ่อมบ ำรุงรถบรรทุกขยะปะยำงใน 
1 เส้น สป 

200,000.- 200.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนณฎัฐชัย
บริกำร 

บริษัทป้ำยศิริ จ ำกดั 
1,800.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
24/64 

ลว. 8  ม.ค 64 

8 จ้ำงเหมำซ่อมกล้องวงจรปิดเปลี่ยนอำร์ดิด 
ส ำรองไฟ 2 รำยกำร สป 

200,000.- 4,700.- เฉพำะเจำะจง บริษัทอี เจ ซีซีทีว ี บริษัทอี เจ ซีซีทีวี
4,700.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
25/64 

ลว. 11  ม.ค 64 

9 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิล ส ำรองไฟ 2 รำยกำร 
สป 

200,000.- 4,700.- เฉพำะเจำะจง บริษัทอี เจ ซีซีทีว ี บริษัทอี เจ ซีซีทีวี
4,700.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
26/64 

ลว. 11  ม.ค 64 

10 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิล ขนำด 1x3 เมตร 
ภำษี จ ำนวน 5 ป้ำย กค 

200,000.- 1,500.- เฉพำะเจำะจง บริษัทป้ำยศิริ
จ ำกัด 

บริษัทป้ำยศิริ จ ำกดั
1,500.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
27/64 

ลว. 11  ม.ค 64 

11 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิล ขนำด 50x180 ซม. 
เอกสำรกำรขออนุญำต 4 ป้ำย กช 

200,000.- 700.- เฉพำะเจำะจง บริษัทป้ำยศิริ
จ ำกัด 

บริษัทป้ำยศิริ จ ำกดั
700.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
28/64 

ลว. 12  ม.ค 64 

12 จ้ำงเหมำซ่อมแซมซุ้มประตูทำงเขำ้ อบต.
ชัยพฤกษ์ ม.3 ขนำด 8x7.30 ซม. กช 

270,000.- 30,000.- เฉพำะเจำะจง บริษัทป้ำยศิริ
จ ำกัด 

บริษัทป้ำยศิริ จ ำกดั
30,000.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
29/64 

ลว. 19  ม.ค 64 
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13 จัดซื้อวัสดุไฟฟำ้และวทิยุ  
จ ำนวน 10 รำยกำร กองช่ำง 

150,000.- 6,270.- เฉพำะเจำะจง หจก.เอ.พี กำร
ไฟฟ้ำ เมืองเลย 

หจก.เอ.พี กำรไฟฟ้ำ 
เมืองเลย 6,270.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
34/64 

ลว. 21  ม.ค  64 

14 จ้ำงโครงกำรธนำคำรน้ ำใตด้ิน 
(สำยรอบหมู่บ้ำน) หมู่ 11 บ.นำบอน 

500,000.- 7,200.- เฉพำะเจำะจง หจก.โชคบุญมี
2526 คอน

สตรัค๊ช่ัน 

หจก.โชคบุญม2ี526 
คอนสตรั๊คช่ัน 7,200.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
30/64 

ลว. 28  ม.ค 64 

        
 

        
 

        
 

        
 

 



 


