
งานท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจะ ราคากลาง ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
หรือจัดจ้าง ซ้ือหรือจ้าง (บาท) ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

๑ จัดซ้ือน้้ำมัน สป. คร้ังท่ี 4 3,811.90             3,811.90            เฉพำะเจำะจง ซุปเปอร์สปีด 3,811.90             ซุปเปอร์สปีด
อยู่ในวงเงิน
งบประมำณ ใบสัญญำซ้ือเลขท่ี 16/65 ลว. 1 ก.ย.๖5

2 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร 8,660.00             8,660.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนกิติพัฒน์พันธ์ุไม้ 8,660.00             ร้ำนกิติพัฒน์พันธ์ุไม้
อยู่ในวงเงิน
งบประมำณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 88/๖5 ลว. 2 ก.ย.65

๓ จัดท้ำป้ำย อบต. 500.00                500.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนเชียงคำนโฆษณำ 500.00                ร้ำนเชียงคำนโฆษณำ
อยู่ในวงเงิน
งบประมำณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 89/๖5 ลว. 2 ก.ย.65

๔ จัดซ้ือหินคลุกเพ่ือซ่อมแซมถนนเกษตร 4,800.00             4,800.00            เฉพำะเจำะจง หจก.โชคสุริยนต์ 4,800.00             หจก.โชคสุริยนต์
อยู่ในวงเงิน
งบประมำณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 90/๖5 ลว. 2 ก.ย.65

๕ ซ่อมแซมเคร่ืองพ่นหมอกควันเคมี 8,600.00             8,600.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนธีระวัฒน์ทวีทรัพย์ 8,600.00             ร้ำนธีระวัฒน์ทวีทรัพย์
อยู่ในวงเงิน
งบประมำณ ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 30/๖5 ลว. 2 ก.ย.๖5

๖ อำหำรเสริมนม รร. 232,973.44         232,973.44        เฉพำะเจำะจง บ.ทีเอฟเอมเอสฟูดส์ จ้ำกัด 232,973.44         บ.ทีเอฟเอมเอสฟูดส์ จ้ำกัด
อยู่ในวงเงิน
งบประมำณ ใบสัญญำซ้ือเลขท่ี 14/65 ลว. 2 ก.ย.๖5

8 อำหำรเสริมนม ศูนย์เด็ก 76,948.80           76,948.80          เฉพำะเจำะจง บ.ทีเอฟเอมเอสฟูดส์ จ้ำกัด 76,948.80           บ.ทีเอฟเอมเอสฟูดส์ จ้ำกัด
อยู่ในวงเงิน
งบประมำณ ใบสัญญำซ้ือเลขท่ี 15/65 ลว. 2 ก.ย.๖5

9 ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ สป. 1,890.00             1,890.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนแพนไอทีเซอร์วิส 1,890.00             ร้ำนแพนไอทีเซอร์วิส
อยู่ในวงเงิน
งบประมำณ ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 31/๖5 ลว. 5 ก.ย.๖5

10 จัดซ้ือตรำยำง กองคลัง 400.00                400.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนเชียงคำนโฆษณำ 400.00                ร้ำนเชียงคำนโฆษณำ
อยู่ในวงเงิน
งบประมำณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 91/๖5 ลว. 6 ก.ย.65

11 ซ้ือวัสดุขำนพำหนะ 22,070.00           22,070.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสนชัย 22,070.00           ร้ำนแสนชัย
อยู่ในวงเงิน
งบประมำณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 92/๖5 ลว. 8 ก.ย.65

12 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง 23,470.00           23,470.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนแพนไอทีเซอร์วิส 23,470.00           ร้ำนแพนไอทีเซอร์วิส
อยู่ในวงเงิน
งบประมำณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 93/๖5 ลว. 8 ก.ย.65

13 จัดว้ือหินใหญ่ เพ่ือซ่อมแซมถนนเกษตร บ.น้้ำพร ม.2 97,500.00           97,500.00          เฉพำะเจำะจง หจก.โชคสุริยนต์ 97,500.00           หจก.โชคสุริยนต์
อยู่ในวงเงิน
งบประมำณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 94/๖5 ลว. 8 ก.ย.65

14 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน สป. 20,011.00           20,011.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุจิตรำ 20,011.00           ร้ำนสุจิตรำ
อยู่ในวงเงิน
งบประมำณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 95/๖5 ลว. 12 ก.ย.65

15 ซ้ือวัดสุงำนบ้ำนงำนครัว สป. 10,110.00           10,110.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุจิตรำ 10,110.00           ร้ำนสุจิตรำ
อยู่ในวงเงิน
งบประมำณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 96/๖5 ลว. 12 ก.ย.65

16 จัดซ้ือตรำยำง สป. 600.00                600.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนเชียงคำนโฆษณำ 600.00                ร้ำนเชียงคำนโฆษณำ
อยู่ในวงเงิน
งบประมำณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 97/๖5 ลว. 12 ก.ย.65

17 จัดซ้ือตรำยำง กองช่ำง 200.00                200.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนเชียงคำนโฆษณำ 200.00                ร้ำนเชียงคำนโฆษณำ
อยู่ในวงเงิน
งบประมำณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 98/๖5 ลว. 14 ก.ย.65

18 ซ้ือวัดสุงำนบ้ำนงำนครัว สป. 3,265.00             3,265.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุจิตรำ 3,265.00             ร้ำนสุจิตรำ
อยู่ในวงเงิน
งบประมำณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 99/๖5 ลว. 14 ก.ย.65

19 ซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1,600.00             1,600.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนแพนไอทีเซอร์วิส 1,600.00             ร้ำนแพนไอทีเซอร์วิส
อยู่ในวงเงิน
งบประมำณ ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 32/๖5 ลว. 14 ก.ย.๖5

แบบ สขร.๑
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน     ๒๕๖5

องค์การบริหารส่วนต าบลปากตม  อ าเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย
ล าดับ

ท่ี
วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ



20 คสล.ห้วยก้ัง ม.1 435,000.00         435,000.00        เฉพำะเจำะจง หจก.โชคสุริยนต์ 435,000.00         หจก.โชคสุริยนต์
อยู่ในวงเงิน
งบประมำณ ใบสัญญำจ้ำงเลขท่ี 18/65 ลว. 16 ก.ย.65

21 ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ค) 400.00                400.00              เฉพำะเจำะจง บ.มอเลย 400.00                บ.มอเลย
อยู่ในวงเงิน
งบประมำณ ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 33/๖5 ลว. 20 ก.ย.๖5

22 จัดซ้ือหินคลุกเพ่ือซ่อมแซมถนนเกษตร สำยห้วยกอก 4,800.00             4,800.00            เฉพำะเจำะจง หจก.โชคสุริยนต์ 4,800.00             หจก.โชคสุริยนต์
อยู่ในวงเงิน
งบประมำณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 100/๖5 ลว. 26 ก.ย.65

23 ครุภัณท์ส้ำนักงำน(ผ้ำม่ำนพร้อมอุประกรณ์ 12,280.00           12,280.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนโอ้เย ผ้ำม่ำน 12,280.00           ร้ำนโอ้เย ผ้ำม่ำน
อยู่ในวงเงิน
งบประมำณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 101/๖5 ลว. 28 ก.ย.65


