
 
         แบบ สขร.1      

สรุปผลการด าเนินการ  จัดซื้อ/จัดจ้าง  ในรอบเดือน  สิงหาคม 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยนาม  อ าเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก 

วันที่  2  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2562 
 

ล าดับที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รบัคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 ซื้อหินคลุก จ านวน 
185 ลบม. ส าหรับ
ซ่อมแซมถนนในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2 , 7 และ 8  

129,500 129,500 เฉพาะเจาะจง นางสุผลา พวงผกา 
129,500 

นางสุผลา พวงผกา 
129,500 

- เป็นตัวแทน
จ าหน่ายที่มีคุณภาพ 

ใบสั่งซื้อ 123/2562 
ลงวันที่ 5 ส.ค. 2562 

2 จ้างตรวจเชคและ
ซ่อมแซมระบบเกียร์
รถยนต์บรรทุกน้ า
อเนกประสงค์ เลข
ทะเบียน บม 5469 
พิษณุโลก 
 

620.60 620.60 เฉพาะเจาะจง ร้านวรเทพคาร์เซอร์วสิ(2005) 
(นายวรเทพ ขอบใจ) 

620.60.- 

ร้านวรเทพคาร์เซอร์วสิ(2005) 
(นายวรเทพ ขอบใจ) 

620.60.- 

- เป็นผู้ให้บริการที่มี
คุณภาพ 

ใบสั่งจ้าง 
124/2562 

ลงวันที่ 5 ส.ค. 2562 

3 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ส าหรับใช้สนับสนนุการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจา้ง 
กองการศึกษาฯ และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

21,460 21,460 เฉพาะเจาะจง ร้านเพิ่มทรัพย์การค้า 
(นางสาวอวยพร เหลืองอ่อน) 

21,460 

ร้านเพิ่มทรัพย์การค้า 
(นางสาวอวยพร เหลืองอ่อน) 

21,460 

- เป็นตัวแทน
จ าหน่ายที่มีคุณภาพ 

ใบสั่งซื้อ 125/2562 
ลงวันที่ 6 ส.ค. 2562 

4 จัดซื้อวัสดุส านักงาน
ส าหรับใช้สนับสนนุการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจา้ง 
กองการศึกษาฯ และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

7,373 7,373 เฉพาะเจาะจง ร้านเพิ่มทรัพย์การค้า 
(นางสาวอวยพร เหลืองอ่อน) 

7,373 

ร้านเพิ่มทรัพย์การค้า 
(นางสาวอวยพร เหลืองอ่อน) 

7,373 

- เป็นตัวแทน
จ าหน่ายที่มีคุณภาพ 

ใบสั่งซื้อ 126/2562 
ลงวันที่ 6 ส.ค. 2562 



         แบบ สขร.1      
สรุปผลการด าเนินการ  จัดซื้อ/จัดจ้าง  ในรอบเดือน  สิงหาคม 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยนาม  อ าเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก 

วันที่  2  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2562 
 

ล าดับที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รบัคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

5 จัดซื้อวัสดุการศึกษา
ส าหรับใช้สนับสนนุการ
ปฏิบัติงานในศนูย์พฒันา
เด็กเล็ก และจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  

8,114 8,114 เฉพาะเจาะจง ร้านเพิ่มทรัพย์การค้า 
(นางสาวอวยพร เหลืองอ่อน) 

8,114 

ร้านเพิ่มทรัพย์การค้า 
(นางสาวอวยพร เหลืองอ่อน) 

8,114 

- เป็นตัวแทน
จ าหน่ายที่มีคุณภาพ 

ใบสั่งซื้อ 127/2562 
ลงวันที่ 6 ส.ค. 2562 

6 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครวั
ส าหรับใช้สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 

15,995 15,995 เฉพาะเจาะจง ร้านเพิ่มทรัพย์การค้า 
(นางสาวอวยพร เหลืองอ่อน) 

15,995 

ร้านเพิ่มทรัพย์การค้า 
(นางสาวอวยพร เหลืองอ่อน) 

15,995 

- เป็นตัวแทน
จ าหน่ายที่มีคุณภาพ 

ใบสั่งซื้อ 128/2562 
ลงวันที่ 6 ส.ค. 2562 

7 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
2 บานเปดิ (มอก.) 
ส าหรับใช้เก็บเอกสาร
ของกองช่าง 

5,500 5,500 เฉพาะเจาะจง ร้านพัชราทรัพพลาย 
(นางสาวพัชรา คงณรงค์) 

5,500 

ร้านพัชราทรัพพลาย 
(นางสาวพัชรา คงณรงค์) 

5,500 

- เป็นตัวแทน
จ าหน่ายที่มีคุณภาพ 

ใบสั่งซื้อ 129/2562 
ลงวันที่ 9 ส.ค. 2562 

8 จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 
รายการ (คอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊กส าหรับ
ประมวลผล จ านวน 1 
เครื่อง 

21,000 21,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท นอร์ธ เกท 
คอมพิวเตอร์เซลล์ แอนด์ 

เซอร์วิส 
(นายสุระชัย  รัตนกิจศร) 

21,000 

บริษัท นอร์ธ เกท 
คอมพิวเตอร์เซลล์ แอนด์ 

เซอร์วิส 
(นายสุระชัย  รัตนกิจศร) 

21,000 

- เป็นตัวแทน
จ าหน่ายที่มีคุณภาพ 

ใบสั่งซื้อ 130/2562 
ลงวันที่ 9 ส.ค. 2562 

9 จ้างตรวจเชคสภาพและ
ซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์
บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอ
ลิคฯ หมายเลขทะเบียน 
82-0287 พิษณุโลก 
 

2,748.83 2,748.83 เฉพาะเจาะจง บริษัทอีซุซุพิษณุโลก 
เซอร์วิส จ ากัด 

(นายปริญญา  พุ่มไม้) 
2,748.83 

บริษัทอีซุซุพิษณุโลก 
เซอร์วิส จ ากัด 

(นายปริญญา  พุ่มไม้) 
2,748.83 

- เป็นผู้รับเหมา
บริการที่มีคุณภาพ 

ใบสั่งจ้าง 
131/2562 

ลงวันที่ 9 ส.ค. 2562 



         แบบ สขร.1      
สรุปผลการด าเนินการ  จัดซื้อ/จัดจ้าง  ในรอบเดือน  สิงหาคม 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยนาม  อ าเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก 

วันที่  2  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2562 
 

ล าดับที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รบัคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

10 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 
ส าหรับงานดา้นช่าง เกย์
แก๊ส จ านวน 1 รายการ 

550 550 เฉพาะเจาะจง ร้านอากงค้าวสัด ุ
(นายจักรกฤษ  แซ่ลิ้ม) 

550 

ร้านอากงค้าวสัด ุ
(นายจักรกฤษ  แซ่ลิ้ม) 

550 

- เป็นตัวแทน
จ าหน่ายที่มีคุณภาพ 

ใบสั่งซื้อ 132/2562 
ลงวันที่ 9 ส.ค. 2562 

11 จัดซื้อครภุัณฑ์ก่อสร้าง 
จ านวน 2 รายการ (เครื่อง
ตบดิน จ านวน 1 เครื่อง , 
เครื่องตัดคอนกรีต จ านวน 
1 เครื่อง) 

58,000 58,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พิษณุโลกวิศวอะไหล ่
(นายวรวสัน์ วิริยะไชยกุล) 

58,000 

หจก.พิษณุโลกวิศวอะไหล ่
(นายวรวสัน์ วิริยะไชยกุล) 

58,000 

- เป็นผู้รับเหมา
บริการที่มีคุณภาพ 

ใบสั่งจ้าง 
133/2562 

ลงวันที่ 9 ส.ค. 2562 

12 จัดซื้อน้ าดื่มบรรจุถัง 
ขนาด 20 ลิตร ส าหรับ
เดือนสิงหาคม – 
กันยายน 2562 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.เจริญการค้า  
(นางสาวสุธาทิพย์ ทองไหลมา) 

1,000 

ร้าน ส.เจริญการค้า  
(นางสาวสุธาทิพย์ ทองไหลมา) 

1,000 

- เป็นตัวแทน
จ าหน่ายที่มีคุณภาพ 

ใบสั่งซื้อ 134/2562 
ลงวันที่ 9 ส.ค. 2562 

13 จัดซื้อวัสดุไฟฟา้และวทิยุ 
จ านวน 3 รายการ 
ส านักปลัด  

5,220 5,220 เฉพาะเจาะจง ร้านเพิ่มทรัพย์การค้า 
(นางสาวอวยพร เหลืองอ่อน) 

5,220 

ร้านเพิ่มทรัพย์การค้า 
(นางสาวอวยพร เหลืองอ่อน) 

5,220 

- เป็นตัวแทน
จ าหน่ายที่มีคุณภาพ 

ใบสั่งซื้อ 135/2562 
ลงวันที่ 13 ส.ค. 

2562 
14 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 

จ านวน 9 รายการ 
ส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานส านักปลัด 

19,990 19,990 เฉพาะเจาะจง ร้านเพิ่มทรัพย์การค้า 
(นางสาวอวยพร เหลืองอ่อน) 

19,990 

ร้านเพิ่มทรัพย์การค้า 
(นางสาวอวยพร เหลืองอ่อน) 

19,990 

- เป็นตัวแทน
จ าหน่ายที่มีคุณภาพ 

ใบสั่งซื้อ 136/2562 
ลงวันที่ 13 ส.ค. 

2562 

15 จัดซื้อวัสดุงานบา้นงาน
ครัว จ านวน 10 
รายการ ส านักปลัด 

7,058 7,058 เฉพาะเจาะจง ร้านเพิ่มทรัพย์การค้า 
(นางสาวอวยพร เหลืองอ่อน) 

7,058 

ร้านเพิ่มทรัพย์การค้า 
(นางสาวอวยพร เหลืองอ่อน) 

7,058 

- เป็นตัวแทน
จ าหน่ายที่มีคุณภาพ 

ใบสั่งซื้อ 137/2562 
ลงวันที่ 13 ส.ค. 

2562 
16 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 

จ านวน 24 รายการ 
ส านักปลัด 
 

17,334 17,334 เฉพาะเจาะจง ร้านเพิ่มทรัพย์การค้า 
(นางสาวอวยพร เหลืองอ่อน) 

17,334 

ร้านเพิ่มทรัพย์การค้า 
(นางสาวอวยพร เหลืองอ่อน) 

17,334 

- เป็นตัวแทน
จ าหน่ายที่มีคุณภาพ 

ใบสั่งซื้อ 138/2562 
ลงวันที่ 13 ส.ค. 

2562 



         แบบ สขร.1      
สรุปผลการด าเนินการ  จัดซื้อ/จัดจ้าง  ในรอบเดือน  สิงหาคม 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยนาม  อ าเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก 

วันที่  2  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2562 
 

ล าดับที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รบัคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

17 จัดซื้อเคร่ืองท าน้ าร้อน
ไฟฟ้า สแตนเลส ขนาด 
18 ลิตร จ านวน 1 
เครื่อง ส านักปลัด 

12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง หจก. พีเจโฮม เซ็นเตอร์ 
(นายเรืองศักดิ์ บวบขม) 

12,000 

หจก. พีเจโฮม เซ็นเตอร์ 
(นายเรืองศักดิ์ บวบขม) 

12,000 

- เป็นตัวแทน
จ าหน่ายที่มีคุณภาพ 

ใบสั่งซื้อ 139/2562 
ลงวันที่ 19 ส.ค. 

2562 

18 จัดซื้อเคร่ืองอ่านบัตร
อเนกประสงค์ (Smart 
card Reader) จ านวน 
5 เคร่ือง 

3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง ร้านพัชราซัพพลาย 
(นางสาวพัชรา  คงณรงค์) 

3,500 

ร้านพัชราซัพพลาย 
(นางสาวพัชรา  คงณรงค์) 

3,500 

- เป็นตัวแทน
จ าหน่ายที่มีคุณภาพ 

ใบสั่งซื้อ 140/2562 
ลงวันที่ 19 ส.ค. 

2562 

19 จัดซื้อตู้ท าน้ าร้อน-น้ า
เย็น แบบตั้งพื้นขนาด 2 
ก๊อก จ านวน 1 เคร่ือง 
ส านักปลัด 

9,500 9,500 เฉพาะเจาะจง ร้านพัชราซัพพลาย 
(นางสาวพัชรา  คงณรงค์) 

9,500 

ร้านพัชราซัพพลาย 
(นางสาวพัชรา  คงณรงค์) 

9,500 

- เป็นตัวแทน
จ าหน่ายที่มีคุณภาพ 

ใบสั่งซื้อ 141/2562 
ลงวันที่ 19 ส.ค. 

2562 

20 จัดซื้อเคร่ืองปั๊มน้ า
อัตโนมัติ ขนาด 250 
วัตต์ เพื่อใช้ในระบบ
ประปาภายในส านักงาน 
จ านวน 1 เคร่ือง 

9,700 9,700 เฉพาะเจาะจง ร้านพัชราซัพพลาย 
(นางสาวพัชรา  คงณรงค์) 

9,700 

ร้านพัชราซัพพลาย 
(นางสาวพัชรา  คงณรงค์) 

9,700 

- เป็นตัวแทน
จ าหน่ายที่มีคุณภาพ 

ใบสั่งซื้อ 142/2562 
ลงวันที่ 19 ส.ค. 

2562 

21 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 
จ านวน 8 รายการ 
ส าหรับปรับปรุง ศพด. 
สังกัด อบต.ชัยนาม 

1,489 1,489 เฉพาะเจาะจง ร้านอากงค้าวสัด ุ
(นายจักรกฤษ  แซ่ลิ้ม) 

1,489 

ร้านอากงค้าวสัด ุ
(นายจักรกฤษ  แซ่ลิ้ม) 

1,489 

- เป็นตัวแทน
จ าหน่ายที่มีคุณภาพ 

ใบสั่งซื้อ 143/2562 
ลงวันที่ 22 ส.ค. 

2562 

22 จัดซื้อยางรถยนต์ 
หมายเลขทะเบียน กค 
5110 พิษณุโลก 
จ านวน 4 เส้น 
 

12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง ร้านมานะการยาง 
(นายมานะ ท้วมทอง) 

12,000 

ร้านมานะการยาง 
(นายมานะ ท้วมทอง) 

12,000 

- เป็นตัวแทน
จ าหน่ายที่มีคุณภาพ 

ใบสั่งซื้อ 144/2562 
ลงวันที่ 22 ส.ค. 

2562 



         แบบ สขร.1      
สรุปผลการด าเนินการ  จัดซื้อ/จัดจ้าง  ในรอบเดือน  สิงหาคม 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยนาม  อ าเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก 

วันที่  2  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2562 
 

ล าดับที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รบัคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

23 จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ือง
ตัดหญ้า ยี่ห้อ Honda 
หมายเลขครุภัณฑ์ 
442-54-0002 

900 900 เฉพาะเจาะจง ร้าน ช. ชา่งเร่ิม 
(นายเร่ิม เมืองโคตร) 

900 

ร้าน ช. ชา่งเร่ิม 
(นายเร่ิม เมืองโคตร) 

900 

- เป็นผู้รับเหมา
บริการที่มีคุณภาพ 

ใบสั่งจ้าง 
145/2562 

ลงวันที่ 22 ส.ค. 
2562 

24 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองพ่น
หมอกควัน จ านวน 2 
เครือ่ง หมายเลขครุภัณฑ์ 
054-59-0006 และ 
054-59-0007 

8,580 8,580 เฉพาะเจาะจง ท่าทองการดับเพลิงและ
กู้ภัย 

(นางวารี  กล่ าเกตุ) 
8,580 

ท่าทองการดับเพลิงและ
กู้ภัย 

(นางวารี  กล่ าเกตุ) 
8,580 

- เป็นผู้รับเหมา
บริการที่มีคุณภาพ 

ใบสั่งจ้าง 
146/2562 

ลงวันที่ 26 ส.ค. 
2562 

25 จัดซื้อกล้องวงจรปิดชนิด
เครือข่ายแบบมุมมอง 
คงที่ ส าหรับติดตัง้ภาย 
นอกอาคาร จ านวน 3 ชุด 

99,000 99,000 เฉพาะเจาะจง ร้านจิราพรเคมีภัณฑ ์
(นางจิราพร  แจ่มชาวนา) 

99,000 

ร้านจิราพรเคมีภัณฑ ์
(นางจิราพร  แจ่มชาวนา) 

99,000 

- เป็นตัวแทน
จ าหน่ายที่มีคุณภาพ 

ใบสั่งซื้อ 147/2562 
ลงวันที่ 26 ส.ค. 

2562 

26 จ้างตรวจเชคและ
ซ่อมแซมรถยนต์
ส่วนกลาง เลขทะเบียน 
กค 5110 พิษณุโลก 

2,270 2,270 เฉพาะเจาะจง ร้านวรเทพคาร์เซอร์วิส  
(2005) 

(นายวรเทพ  ขอบใจ) 
2,270 

ร้านวรเทพคาร์เซอร์วิส  
(2005) 

(นายวรเทพ  ขอบใจ) 
2,270 

- เป็นผู้รับเหมา
บริการที่มีคุณภาพ 

ใบสั่งจ้าง 
148/2562 

ลงวันที่ 28 ส.ค. 
2562 

27 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 9 รายการส าหรับ
ใช้สนบัสนนุการปฏบิัติ
ราชการของกองคลัง 

6,270 6,270 เฉพาะเจาะจง ร้านพัชราซัพพลาย 
(นางสาวพัชรา  คงณรงค์) 

6,270 

ร้านพัชราซัพพลาย 
(นางสาวพัชรา  คงณรงค์) 

6,270 

- เป็นตัวแทน
จ าหน่ายที่มีคุณภาพ 

ใบสั่งซื้อ 149/2562 
ลงวันที่ 30 ส.ค. 

2562 

28 จัดซื้อวัสดุส านักงาน
จ านวน 1 รายการส าหรับ
ใช้สนบัสนนุการปฏบิัติ
ราชการของกองคลัง 

1,100 1,100 เฉพาะเจาะจง ร้านเพิ่มทรัพย์การค้า 
(นางสาวอวยพร เหลืองอ่อน) 

1,100 

ร้านเพิ่มทรัพย์การค้า 
(นางสาวอวยพร เหลืองอ่อน) 

1,100 

- เป็นตัวแทน
จ าหน่ายที่มีคุณภาพ 

ใบสั่งซื้อ 150/2562 
ลงวันที่ 30 ส.ค. 

2562 

 


