
 

 แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน   กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ ์

วันที่   1  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2564 
 

ล ำดับที ่ งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง วงเงินท่ีจะซื้อหรือ
จ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ 

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงรำคำซื้อ 

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

1 จ้ำงเหมำท ำตรำยำงธรรมดำ จ ำนวน 20 อัน
กองคลัง 

20,000.- 5,260.- เฉพำะเจำะจง หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน 5,260.- เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
32/64 

ลว. 1 ก.พ 64 

2 จ้ำงเหมำบุคคล(รำยเดือน) แม่บ้ำนประจ ำ
อบต.  (9 ก.พ - 30 ก.ย 64) สป 

500,000.- 61,333.- เฉพำะเจำะจง นำงรัตนภรณ์  
สิทธิมำ 

นำงรัตนภรณ์  
สิทธิมำ 61,333.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
33/64 

ลว. 1 ก.พ 64 

3 จ้ำงเหมำตดัสติ๊กเกอร์ฟลิ์ม จ ำนวน 1 ชุด 
กองคลัง 

20,000.- 500.- เฉพำะเจำะจง บริษัทป้ำยศิริ 
จ ำกัด 

บริษัทป้ำยศิริ จ ำกดั 
500.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
34/64 

ลว. 10 ก.พ 64 

4 จ้ำงเหมำซ่อมบ ำรุงรถบรรทุกขยะปะยำง 
จ ำนวน 2 เส้น สป 

200,000.- 400.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนณฎัฐชัย 
บริกำร 

ร้ำนณฎัฐชัย บริกำร
400.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
35/64 

ลว. 15 ก.พ 64 

5 จ้ำงเหมำท ำกรอบรูปขนำด 40x60 ซม.
โครงเฟรม 6 กรอบ กรอบรูป จ ำนวน 2 

กรอบ สป 

500,000.- 4,740.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนเมืองเลยกรอบ
รูป 

ร้ำนเมืองเลยกรอบรูป
4,740.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
36/64 

ลว. 15 ก.พ 64 

6 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึก
พิมพ์#36A,#85A จ ำนวน 2 กล่อง สป 

50,000.- 5,223.- เฉพำะเจำะจง หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน 5,223.- เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
35/64 

ลว. 15 ก.พ 64 
 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน   กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ ์

วันที่   1  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2564 
 

ล ำดับที ่ งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง วงเงินท่ีจะซื้อหรือ
จ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ 

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงรำคำซื้อ 

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

8 จัดซื้อวัสดุงำนบำ้นงำนครัว ผ้ำคลุมโต๊ะ 
ขนำด 60x180x75ซมซ จ ำนวน 6 ผืน  

สป 

100,000.- 8,400.- เฉพำะเจำะจง นำงพชิญ์นร ี
 เสำวนนท ์

นำงพชิญ์นร ี
 เสำวนนท์ 8,400.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
36/64 

ลว. 23 ก.พ 64 

9 จัดซื้อวัสดุงำนบำ้นงำนครัว จ ำนวน 19 
รำยกำร สป 

100,000.- 22,510.- เฉพำะเจำะจง บริษัทออฟฟิต ดี 
จ ำกัด 

บริษัทออฟฟิต ดี จ ำกัด 
22,510.- 

เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
37/64 

ลว. 25 ก.พ 64 

10 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 28 รำยกำร 
สป 

60,000.- 8,499.- เฉพำะเจำะจง หจก.ใจสดชื่น หจก.ใจสดชื่น 8,499.- เป็นผู้ขำยโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 
38/64 

ลว. 25 ก.พ 64 

11 จ้ำงเหมำพ่นสตีรำครุภณัฑ์ อบต. รถยนต์ 
สป 

500,000.- 600.- เฉพำะเจำะจง นำยประเสริฐ 
พันธุตำ 

นำยประเสริฐ พันธุตำ
600.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
37/64 

ลว. 16 ก.พ 64 

12 จ้ำงเหมำซ่อมบ ำรุงรถจักรยำนยนต์ ปะยำง 
น้ ำมันเครื่อง  สป 

200,000.- 540.- เฉพำะเจำะจง นำงจันทร์เพ็ญ  
กุดเขียวอำจ 

นำงจันทร์เพ็ญ  
กุดเขียวอำจ 540.- 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
38/64 

ลว. 19 ก.พ 64 

        
 

 

 


