
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
(บาท) ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

๑ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 23,810                ๒๓,๘๑๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงอินท์ 23,810             หจก.เชียงอินท์ 23,810                  เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อเลขที่ ๑/๖๒ ลว.๑ต.ค๖๑

๒ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5,510                  ๕,๕๑๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงอินท์ 5,510               หจก.เชียงอินท์ 5,510                     เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อเลขที่ ๒/๖๒ ลว.๑ ต.ค
๖๑

๓ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5,160                  ๕,๑๖๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงอินท์ 5,160               หจก.เชียงอินท์ 5,160                     เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อเลขที่๓/๖๒ ลว.๑ ต.ค๖๑

๔ จ้างเหมาคนเก็บขยะ 84,000                ๘๔,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นายศิริ ทิพามา 84,000             นายศิริ  ทิพามา 84,000                  เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่จ้างเลขที่๑/๖๒ ลว ๑ ต.ค.
๖๑

๕ จ้างเหมากู้ชีพ 64,800                ๖๔,๘๐๐ เฉพาะเจาะจง นายสงกรานต ์แสน
ซ้าย

64,800             นายสงกรานต ์แสน
ซ้าย

64,800                  เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่จ้างเลขที่๒/๖๒ ลว.๑ ต.ค
๖๑

๖ จ้างเหมากู้ชีพ 64,800                ๖๔,๘๐๐ เฉพาะเจาะจง น.ส.ราตรี แสนคํายอ 64,800             น.ส.ราตรี แสนคํายอ 64,800                  เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่จ้างเลขที่๓/๖๒ ลว.๑ ต.ค
๖๑

๗ จ้างเหมากู้ชีพ 64,800                ๖๔,๘๐๐ เฉพาะเจาะจง นายสายธาร โพธิพัน 64,800             นายสายธาร โพธิพัน 64,800                  เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่จ้างเลขที่๔/๖๒ลว.๑ ต.ค๖๑

๘ จ้างเหมากู้ชีพ 64,800                ๖๔,๘๐๐ เฉพาะเจาะจง นายเลอืมศรี พรหม
สาน์ส

64,800             นายเลอืมศรี พรหม
สาน์ส

64,800                  เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่จ้างเลขที่๕/๖๒ลว.๑ ต.ค๖๑

๙ จ้างเหมากู้ชีพ 64,800                ๖๔,๘๐๐ เฉพาะเจาะจง นายทรงสทิธิ์ แกว้ยา
ศรี

64,800             นายทรงสทิธิ์ แกว้
ยาศรี

64,800                  เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่จ้างเลขที่๖/๖๒ลว.๑ต.ค๖๑

๑๐ จ้างทําพวงมาลา 1,600                  ๑,๖๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านบายศรี 1,600               ร้านบายศรี 1,600                     เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่จ้างเลขที่๗/๖๒ลว.๑๒ต.ค.
๖๑

๑๑ จ้างถ่ายเอกสาร 7,750                  ๗,๗๕๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน SCก๊อปปี้ 7,750               ร้าน SCกอ๊ปปี้ 7,750                     เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่จ้างเลขที่๘/๖๒ลว.๑๖ต.ค
๖๑

๑๒ ซื้อวัสดุสํานักงาน 7,576                  ๗,๕๗๖ เฉพาะเจาะจง อาสาสมัครรักษา
ดนิแดน

7,576               อาสาสมัครรักษา
ดนิแดน

7,576                     เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อเลขที่๔/๖๒ ลว.๑๗ต.ค
๖๑

๑๓ ซื้อวัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่
ลืน่(น้ํามันไฮดรอลคิ)

1,200                  ๑,๒๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านอาณาจักร 1,200               ร้านอาณาจักร 1,200                     เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อเลขที่๕/๖๒ลว.๑๗ต.ค.
๖๑

๑๔ ซื้อวัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่
ลืน่(น้ํามันเครื่อ)

1,300                  ๑,๓๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านอาณาจักร 1,300               ร้านอาณาจักร 1,300                     เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อเลขที่๖/๖๒ลว.๑๗ต.ค๖๑

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้างลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลปากตม  อําเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป



ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
(บาท) ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้างลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลปากตม  อําเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป
๑๕ ซื้อวัสดุยานพาหนะ 1,200                  ๑,๒๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านอาณาจักร 1,200               ร้านอาณาจักร 1,200                     เสนอราคาต่ําสดุและอยู่

ในวงเงินงบประมาณ
ใบสัง่ซื้อเลขที่๗/๖๒ลว.๑๗ต.ค๖๑

๑๗ จ้างเหมาตกแตง่รถขบวน 40,000                ๔๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านบายศรี 40,000             ร้านบายศรี 40,000                  เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่จ้างเลขที่๙/๖๒ลว.๑๗ต.ค
๖๑

๑๘ จ้างเหมาเครื่องเสียง 10,000                ๑๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงษ์ แกว้ศิริ 10,000             นายณัฐพงษ์ แกว้ศิริ 10,000                  เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่จ้างเลขที่๑๐/๖๒ลง๑๗
ต.ค.๖๑

๑๙ จ้างเหมารถร่วมขบวน 10,000                ๑๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นางธิดารัตน์ 10,000             นาธิดารัตน์ 10,000                  เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่จ้างเลขที่๑๑/๖๒ลว๑๗ต.ค
๖๑

๒๐ จ้างทําพวงมาลา 1,000                  ๑,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านบายศรี 1,000               ร้านบายศรี 1,000                     เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่จ้างเลขที่๑๒/๖๒ลว๑๙ต.ค
๖๑

๒๑ จ้างซ่อมรถส่วนกลาง 2,000                  ๒,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านอาณาจักร 2,000               ร้านอาณาจักร 2,000                     เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่จ้างเลขที่๑๓/๖๒ลว๒๒
ตงค๖๑

๒๒ จ้างทําทุ่นจัดเตรียมสนาม 3,000                  ๓,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นายสงกรานต ์แสน
ซ้าย

3,000               นายสงกรานต ์แสน
ซ้าย

3,000                     เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่จ้างเลขที่๑๔/๖๒ลว๒๒ต.ค
๖๑

๒๓ จ้างตกแต่งสถานที่ 2,500                  ๒,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง นายสมจิต 2,500               นายสมจิต 2,500                     เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่จ้างเลขที่๑๕/๖๒ลว.
๒๒ต.ค๖๑

๒๔ จ้างเหมาเครื่องเสียง 5,000                  ๕,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านแยม-ยีม 5,000               ร้านแยม-ยีม 5,000                     เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่จ้างเลขที่๑๖/๖๒ลว๒๒ต.ค
๖๑

๒๕ จ้างทําป้าย 1,500                  ๑,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านเชียงคานฯ 1,500               ร้านเชียงคาน 1,500                     เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่จ้างเลขที่๑๗/๖๒ลว๒๒ต.ค
๖๑

๒๖ จ้างเหมประกอบอาหาร 20,000                ๒๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านแยม-ยีม 20,000             ร้านแยม-ยีม 20,000                  เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่จ้างเลขที่๑๘/๖๒ลว๒๒ต.ค
๖๑

๒๗ ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ 1,900                  ๑,๙๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.มอเลยฯ 1,900               บ.มอเลยฯ 1,900                     เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อเลขที่๙/๖๒ลว๒๒ต.ค๖๑

๒๘ ซื้อถ้วยรางวัล 3,000                  ๓,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านสุจิตรา 3,000               ร้านสจุิตรา 3,000                     เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อเลขที่๑๐/๖๒ลว๒๒ต.ค
๖๑

563,006               บาท
29 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 13,020                13,020             เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงอินท์ 13,020              หจก.เชียงอินท์ 13,020                  เสนอราคาต่ําสดุและอยู่

ในวงเงินงบประมาณ
 ใบสัง่ซื้อเลขที่ ๑๑/๖๒ลว.๑พ.ย
๖๑

สรุปยอดจัดซื้อจัดจ้าง ประจําเดือน ตุลาคม 2561



ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
(บาท) ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้างลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลปากตม  อําเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป
30 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 10,920                10,920             เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงอินท์ 10,920              หจก.เชียงอินท์ 10,920                  เสนอราคาต่ําสดุและอยู่

ในวงเงินงบประมาณ
 ใบสัง่ซื้อเลขที่ ๑๒/๖๒ ลว.
๑พ.ย๖๑

31 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5,337                  5,337               เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงอินท์ 5,337                หจก.เชียงอินท์ 5,337                     เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

 ใบสัง่ซื้อเลขที่๑๓/๖๒ ลว.๑พ.ย
๖๑

32 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1,550                  1,550               เฉพาะเจาะจง ร้านเชียงคานฯ 1,550                ร้านเชียงคานฯ 1,550                     เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

 ใบสัง่ซื้อเลขที่๑๔/๖๒ลว๑พ.ย๖๑

33 วัดโฆษณาและเผยแพร่ 250                     250                  เฉพาะเจาะจง ร้านเชียงคานฯ 250                   ร้านเชียงคานฯ 250                       เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

 ใบสัง่ซื้อเลขที่๑๕/๖๒ลว๑พ.ย๖๑

34 ซื้อวัสดุสํานักงาน 16,093                16,093             เฉพาะเจาะจง  ร้านสจุิตรา 16,093              ร้านสจุิตรา 16,093                  เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

 ใบสัง่ซื้อเลขที่๑๖/๖๒ลว๑พ.ย๖๑

35 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ 1,100                  1,100               เฉพาะเจาะจง  บ.มอเลยฯ 1,100                บ.มอเลยฯ 1,100                     เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

 ใบสัง่จ้างเลขที่๑๙/๖๒ลว๑พ.ย
๖๑

36 อาหารเสริม(นม) ร.ร ๑๘๙,๘๕๓.๙๖ ๑๘๙,๘๕๓.๙๖ เฉพาะเจาะจง  บ.เชียงใหม่ฯ ๑๘๙,๘๕๓.๙๖  บ.เชียงใหม่ฯ ๑๘๙,๘๕๓.๙๖ เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

 สญัญาซื้อเลขที่๑/๖๒ลว๑พ.ย๖๑

37  อาหารเสริม(นม)
ศูนย์เดก็

53,426                53,426             เฉพาะเจาะจง  บ.เชียงใหม่ฯ 53,426              บ.เชียงใหม่ฯ 53,426                  เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

 สญัญาซื้อเลขที่๒/๖๒ลว๑พ.ย๖๑

38 ซื้อวัสดุคอมฯ(หมึกพิมพ์) 11,200                11,200             เฉพาะเจาะจง  ร้านเทคนิคฯ 11,200              ร้านเทคนิคฯ 11,200                  เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

 ใบสัง่ซื้อเลขที่๑๗/๖๒ลว๑๒พ.ย
๖๑

39  ซื้อน้ํามันเครื่อง,กรองเครื่อง 1,850                  1,850               เฉพาะเจาะจง ร้านอาณาจักร 1,850                ร้านอาณาจักร 1,850                     เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

 ใบสัง่ซื้อเลขที่๑๘/๖๒ลว๑๒พ.ย
๖๑

40 ซื้อวัสดุคอม 8,760                  8,760               เฉพาะเจาะจง  บ.มอเลยฯ 8,760                บ.มอเลยฯ 8,760                     เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

 ใบสัง่ซื้อเลขที่๑๙/๖๒ลว๒๐พ.ย
๖๑

41  ซื้อน้ํายาเคมี 8,800                  8,800               เฉพาะเจาะจง  เชียงคานดบัเพลงิ 8,800                เชียงคานดบัเพลงิ 8,800                     เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

 ใบสัง่ซื้อเลขที่๒๐/๖๒ลว๒๓พ.ย
๖๑

42  ซื้อชุดอุปกรณ์ศูนย์เดก็ฯ 27,900                27,900             เฉพาะเจาะจง หจก.โกดังคอมฯ 27,900              หจก.โกดงัคอมฯ 27,900                  เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

 สญัญาซื้อเลขที่๓/๖๒ลว๒๓พ.ย
๖๑

160,206                บาท
๔๓ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 7,610                  7,610               เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงอินท์ 7,610               หจก.เชียงอินท์ 7,610                     เสนอราคาต่ําสดุและอยู่

ในวงเงินงบประมาณ
ใบสัง่ซื้อเลขที่๒๑/๖๒
ลว๓ธ.ค๖๑

สรุปยอดจัดซื้อจัดจ้าง ประจําเดือน พฤศจิกายน 2561



ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
(บาท) ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้างลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลปากตม  อําเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป
๔๔ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 10,380                10,380             เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงอินท์ 10,380             หจก.เชียงอินท์ 10,380                  เสนอราคาต่ําสดุและอยู่

ในวงเงินงบประมาณ
ใบสัง่ซื้อเลขที่ ๒๒/๖๒ 
ลว.๓ธ.ค๖๑

๔๕ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3,500                  3,500               เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงอินท์ 3,500               หจก.เชียงอินท์ 3,500                     เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อเลขที่๒๓/๖๒
 ลว.๓ธ.ค๖๑

๔๖ ซื้อวัสดุยานพาหนะ 32,000                32,000             เฉพาะเจาะจง ร้านอาณาจักร 32,000             ร้านอาณาจักร 32,000                  เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อเลขที่๒๔/๖๒
ลว ๓ธ.ค.๖๑

๔๗ ซื้อน้ํามันไฮดรอลิค 3,300                  3,300               เฉพาะเจาะจง ร้านอาณาจักร 3,300               ร้านอาณาจักร 3,300                     เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อเลขที่๒๕/๖๒
ลว.๓ธ.ค๖๑

๔๘ จ้างทําพวงมาลา 1,000                  1,000               เฉพาะเจาะจง ร้านบายศรี 1,000               ร้านบายศรี 1,000                     เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่จ้างเลขที่๒๐/๖๒
ลว.๔ธ.ค๖๑

๔๙ จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ 49,000                49,000             เฉพาะเจาะจง ร้าอาณาจักร 64,800             ร้าอาณาจักร 64,800                  เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่จ้างเลขที่๒๑/๖๒
ลว.๑๗ธ.ค๖๒

๕๐ จ้างเหมาอาหาร 3,000                  3,000               เฉพาะเจาะจง ร้านแยม-ยีม 3,000               ร้านแยม-ยีม 3,000                     เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่จ้างเลขที่๒๒/๖๒
ลว.๑๗ธ.ค๖๑

๕๑ จ้างซ่อมคอมฯ 5,300                  5,300               เฉพาะเจาะจง บ.มอเลยฯ 5,300               บ.มอเลยฯ 5,300                     เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่จ้างเลขที่๒๓/๖๒
ลว.๑๙ธ.ค.๖๑

๕๒ ซื้อวัสดุยานพาหนะ 2,100                  2,100               เฉพาะเจาะจง ร้านอาณาจักร 2,100               ร้านอาณาจักร 2,100                     เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อเลขที่๒๖/๖๒
ลว.๒๐ธ.ค๖๑

๕๓ ซื้อน้ํามันพวงมาลัย 1,650                  1,650               เฉพาะเจาะจง ร้านอาณาจักร 1,650               ร้านอาณาจักร 1,650                     เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อเลขที่๒๗/๖๒ 
ลว.๒๑ธ.ค๖๑

๕๔ ซื้อครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์
(โน๊ตบุ๊ก)

21,000                21,000             เฉพาะเจาะจง บ.มอเลยฯ 21,000             บ.มอเลยฯ 21,000                  เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อเลขที่๒๘/๖๒
ลว.๒๑ธ.ค.๖๑

๕๕ จ้างซ่อมบํารุงรถกูช้ีพ 500                     500                  เฉพาะเจาะจง ร้านอาณาจักร 500                  ร้านอาณาจักร 500                       เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่จ้างเลขที่๒๔/๖๒
ลว.๒๕ ธ.ค๖

๕๖ ซ่อมบํารุงรถขนะ 2,450                  1,200               เฉพาะเจาะจง ร้านอาณาจักร 1,200               ร้านอาณาจักร 1,200                     เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่จ้างเลขที่๒๕/๖๒
ลว๒๕ธ.ค๖๑

๕๗ จ้างทําป้ายจุดตรวจ 3,480                  3,480               เฉพาะเจาะจง ร้านเชียงคานฯ 3,480               ร้านเชียงคานฯ 3,480                     เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่จ้างเลขที่๒๖/๖๒
ลว.๒๕ธ.ค๖๑



ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
(บาท) ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้างลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลปากตม  อําเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป
๕๘ จ้างซ่อมรถสว่นกลาง 31,500                31,500             เฉพาะเจาะจง ร้านอาณาจักร 31,500             ร้านอาณาจักร 31,500                  เสนอราคาต่ําสดุและอยู่

ในวงเงินงบประมาณ
ใบสัง่จ้างเลขที่๒๗/๖๒
ลว.๒๕ธ.ค๖๑

192,320                บาท
๕๙ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 12,230                12,230             เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงอินท์ 12,230             หจก.เชียงอินท์ 12,230                  เสนอราคาต่ําสดุและอยู่

ในวงเงินงบประมาณ
ใบสัง่ซื้อเลขที่๒๘.๑/๖๒ลว๓ 
ม.ค๖๒

๖๐ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3,876                  3,876               เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงอนิท์ 3,876               หจก.เชียงอินท์ 3,876                     เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อเลขที่ ๒๘.๒/๖๒ ลว.๓
ม.ค๖๒

๖๑ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,646                  2,646               เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงอินท์ 2,646               หจก.เชียงอินท์ 2,646                     เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อเลขที่๒๘.๓/๖๒ ลว.๓
ม.ค๖๒

๖๒ ซื้อขนมวันเด็ก 30,000                30,000             เฉพาะเจาะจง ร้านสุจิตรา 30,000             ร้านสจุิตรา 30,000                  เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อเลขที่๒๙/๖๒ลว ๙ม.ค๖๒

๖๓ ซื้อวัสดุเครื่องเขียน 10,000                10,000             เฉพาะเจาะจง ร้านสจุิตรา 10,000             ร้านสจุิตรา 10,000                  เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อเลขที่๓๐/๖๒ลว.๙ม.ค๖๒

๖๔ จ้างเหมารถตู้ 54,000                54,000             เฉพาะเจาะจง หจก.นิลผกา 54,000             หจก.นิลผกา 54,000                  เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่จ้างเลขที่๓๑/๖๒ลว.๓ม.ค
๖๒

๖๕ ซื้อแบตเตอรี่ 3,000                  3,000               เฉพาะเจาะจง ร้าอาณาจักร 3,000               ร้าอาณาจักร 3,000                     เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อเลขที่๓๑/๖๒ลว.๑๗ม.ค
๖๒

๖๖ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 2,100                  2,100               เฉพาะเจาะจง ร้านอาณาจักร 2,100               ร้านอาณาจักร 2,100                     เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อเลขที่๓๓/๖๒ลว.๒๘
ม..ค๖๒

117,852                บาท
๖๗ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 13,082.60           13,082.60        เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงอินท์ 13,082.60        หจก.เชียงอินท์ 13,082.60              เสนอราคาต่ําสดุและอยู่

ในวงเงินงบประมาณ
ใบสัง่ซื้อเลขที่๓๕/๖๒
ลว๑ก.พ๖๒

๖๘ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,570.00             4,570.00          เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงอินท์ 4,570.00          หจก.เชียงอินท์ 4,570.00                เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อเลขที่ ๓๖/๖๒ 
ลว.๑ก.พ๖๒

๖๙ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 9,828.00             9,828.00          เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงอินท์ 9,828.00          หจก.เชียงอินท์ 9,828.00                เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อเลขที่๓๗/๖๒ ลว.๑ก.พ
๖๒

๗๐ ซื้อวัสดุสํานักงาน 11,752.00           11,752.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสุจิตรา 11,752.00        ร้านสจุิตรา 11,752.00              เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อเลขที่๓๘/๖๒
ลว ๖ก.พ.๖๒

สรุปยอดจัดซื้อจัดจ้าง ประจําเดือน ธันวาคม 2561

สรุปยอดจัดซื้อจัดจ้าง ประจําเดือนมกราคม  ๒๕๖๒



ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
(บาท) ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้างลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลปากตม  อําเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป
๗๑ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2,630.00             2,630.00          เฉพาะเจาะจง ร้านสจุิตรา 2,630.00          ร้านสจุิตรา 2,630.00                เสนอราคาต่ําสดุและอยู่

ในวงเงินงบประมาณ
ใบสัง่ซื้อเลขที่๓๙/๖๒
ลว.๖ก.พ๖๒

๗๒ ทําป้ายรณรงค์ 3,030.00             3,030.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเชียงคานฯ 3,030.00          ร้านเชียงคานฯ 3,030.00                เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่จ้างเลขที่๔๐/๖๒
ลว.๑๑ก.พ๖๒

๗๓ จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ 26,800.00           26,800.00        เฉพาะเจาะจง ร้านอาณาจักร 26,800.00        ร้านอาณาจักร 26,800.00              เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่จ้างเลขที่๒๙/๖๒
ลว๑๘ก.พ๖๒

71,692.60              บาท
๗๔ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 12,157.70           12,157.70        เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงอินท์ 12,157.70        หจก.เชียงอินท์ 12,157.70              เสนอราคาต่ําสดุและอยู่

ในวงเงินงบประมาณ
ใบสัง่ซื้อเลขที่๔๑/๖๒
ลว๑ มี.ค๖๒

๗๕ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3,080.00             3,080.00          เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงอินท์ 3,080.00          หจก.เชียงอินท์ 3,080.00                เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อเลขที่ ๔๒/๖๒ 
ลว.๑มี.ค๖๒

๗๖ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3,810.00             3,810.00          เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงอินท์ 3,810.00          หจก.เชียงอินท์ 3,810.00                เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อเลขที่๔๔/๖๒ ลว.๑มี.ค
๖๒

๗๗ ซ่อมทางลาดยาง ม.๘ 5,792,000.00      6,642,686.28   e-bibding หจก.ป.ศรีฯ 3,930,000.00   หจก.ป.ศรีฯ ราคา
ที่ตกลงจ้าง 
๓,๙๓๐,๐๐๐

3,930,000.00         เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

สญัญาจ้างเลขที่E๑/๖๒
ลว๑มี.ค๖๒

บจก.สนิทรัพย์อนันท์ 4,485,000.00   
พีพีพีรีไซคลิง่ 4,698,000.00   
หจก.สยามฯ 5,440,300.00   
บ.เอ.แอนด.์โอ 4,950,000.00   

๗๘ ประปาหมู่บ้าน ม.๖ 2,869,900.00      e-bibding สหชัยพัฒนกจิฯ 2,860,000.00   สหชัยพัฒนกจิฯ
ราคาที่ตกลงจ้าง 
๒,๘๖๐,๐๐๐

2,860,000.00         เสนอราคาต่ําสดุ สญัญาจ้างเลขที่๒/๖๒
ลว๑มี.ค๖๒

ไทยเลยกอ่สร้าง 2,869,900.00   
บจก.อุดร ต.วิศวกรรม 3,200,000.00   

สรุปยอดจัดซื้อจัดจ้าง ประจําเดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒



ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
(บาท) ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้างลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลปากตม  อําเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป
๗๙ ประปาหมู่บ้าน ม.๔ 3,723,600.00      4,156,721.76   e-bibding หจก.สําเลาพลวัสดุ

กอ่สร้าง
2,680,000.00   หจก.สําเลาพลวัสดุ

กอ่สร้าง ราคาที่ตก
ลงจ้าง ๒,๖๘๐,๐๐๐

2,680,000.00         เสนอราคาต่ําสดุ สญัญาจ้างเลขที่๓/๖๒ 
ลว๒๕มี.ค๖๒

ไทยเลยก่อสร้าง 3,273,600.00   
หจก.ตดิตอ่กอ่สร้าง 3,300,000.00   
ชัยเจริญเฟอร์นิเจอร์ 2,879,000.00   

๘๐ วัสดุคอมฯ 17,380.00           17,380.00        เฉพาะเจาะจง บ.มองเลยฯ 17,380.00        บ.มอเลยฯ 17,380.00              เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อเลขที่๔๕/๖๒
ลว๔มี.ค๖๒

๘๑ ซ่อมคอมฯ 900.00                900.00             เฉพาะเจาะจง บ.มอเลยฯ 900.00             บ.มอเลยฯ 900.00                  เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่จ้างเลขที่๓๐/๖๒
ลว๔มี.ค๖๒

๘๒ จ้างเหมารถตู้ 11,700.00           11,800.00        เฉพาะเจาะจง นายไพทูลย์ ศรีสวรรค์ 11,700.00        นายไพทูลย์ ศรี
สวรรค์

11,700.00              เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่จ้างเลขที่๓๑/๖๒
ลว๖มี.ค๖๒

๘๓ วัสดุก่อสร้าง 11,154.50           11,154.50        เฉพาะเจาะจง หจก.หมูทอง 11,154.50        หจก.หมูทอง 11,154.50              เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อเลขที่๔๖/๖๒
ลว๖มี.ค๖๒

๘๔ วัสดุก่อสร้าง(ไม้) 4,250.00             4,250.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเชียงคานค้าไม้ 4,250.00          ร้านเชียงคานค้าไม้ 4,250.00                เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อเลขที่๔๒/๖๒
ลว๖มี.ค๖๒

๘๕ วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าฯ 16,550.00           16,550.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพรชัย 16,550.00        ร้านพรชัย 16,550.00              เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อเลขที่๔๘/๖๒
ลว๑๔มี.ค๖๒

๘๖ วัสดุคอมฯ 6,530.00             6,530.00          เฉพาะเจาะจง บ.มอเลยฯ 6,530.00          บ.มอเลยฯ 6,530.00                เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อเลขที่๔๙/๖๒
ลว.๑๔มี.ค๖๒

๘๗ จ้างทําช่อดอกไม้ 700.00                700.00             เฉพาะเจาะจง ร้านตุ๊กดอกไม้ 700.00             ร้านตุก๊ดอกไม้ 700.00                  เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่จ้างเลขที่๓๒/๖๒
ลว๑๕มี.ค๖๒

๘๘ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 2,300.00             2,300.00          เฉพาะเจาะจง ร้านอาณาจักร 2,300.00          ร้านอาณาจักร 2,300.00                เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อเลขที่๕๐/๖๒
ลว๒๑มี.ค๖๒

9,560,512.20         บาท
๘๙ วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 13,609.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงอินท์ 13,609.00        หจก.เชียงอินท์ 13,609.00              เสนอราคาต่ําสดุและอยู่

ในวงเงินงบประมาณ
ใบสัง่ซื้อ๕๑/๖๒ 
ลว ๑ เม.ย๖๒

สรุปยอดจัดซื้อจัดจ้าง ประจําเดือน มีนาคม  ๒๕๖๒



ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
(บาท) ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้างลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลปากตม  อําเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป
๙๐ วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 4,850.00             4,850.00          เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงอินท์ 4,850.00          หจก.เชียงอินท์ 4,850.00                เสนอราคาต่ําสดุและอยู่

ในวงเงินงบประมาณ
ใบสัง่ซื้อเลขที่ ๕๒/๖๒ 
ลว.๑เม.ย๖๒

๙๑ วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 5,910.00             5,910.00          เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงอินท์ 5,910.00          หจก.เชียงอินท์ 5,910.00                เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อเลขที่๕๓/๖๒ 
ลว.๑เม.ย๖๒

๙๒ วัสดคุอมพิวเตอร์ 400.00                400.00             เฉพาะเจาะจง มอเลยฯ 400.00             ร้านสจุิตรา 400.00                  เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อเลขที่๕๔/๖๒
ลว ๓ เม.ย๖๒

๙๓ วัสดสุํานักงาน 9,236.00             9,236.00          เฉพาะเจาะจง ร้านสจุิตรา 9,236.00          ร้านสจุิตรา 9,236.00                เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อเลขที่๕๕/๖๒
ลว.๑๐เม.ย๖๒

๙๔ วัสดกุอ่สร้าง(ท่อซีเมนต)์ 
๑๐,๙๒๐

10,920.00           10,920.00        เฉพาะเจาะจง วิชาญวัสดุ 10,920.00        วิชาญวัสดุ 10,920.00              เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่จ้างเลขที่๕๖/๖๒
ลว.๑๐ เม.ย.๖๒

๙๕ ป้ายลดอุบัตเิหตุ 3,825.00             3,825.00          เฉพาะเจาะจง ร้านอาณาจักร 3,825.00          เชียงคานฯ 3,825.00                เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่จ้างเลขที่๓๓/๖๒
ลว๑๐ เม.ย.๖๒

๙๖ ตน้ไม้ 18,840.00           18,840.00        เฉพาะเจาะจง สวนเพลินจิต 18,840.00        สวนเพลินจิต 18,840.00              เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อ๕๗/๖๒
ลว.๑๘เม.ย.๖๒

๙๗ วัสดสุํานักงาน 2,500.00             2,500.00          เฉพาะเจาะจง สุจิตรา 2,500.00          สจุิตรา 2,500.00                เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อ๕๘/๖๒
ลว.๑๘เม.ย.๖๒

๙๘ วัสดงุานบ้านงานครัว 720.00                720.00             เฉพาะเจาะจง สุจิตรา 720.00             สจุิตรา 720.00                  เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อ๕๙/๖๒
ลว.๑๘เม.ย.๖๒

๙๙ วัสดสุํานักงาน 3,780.00             3,780.00          เฉพาะเจาะจง สุจิตรา 3,780.00          สจุิตรา 3,780.00                เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อ๖๐/๖๒ 
ลว.๑๙เม.ย.๖๒

๑๐๐ ป้ายหาดนางคอย 3,448.00             3,448.00          เฉพาะเจาะจง เชียงคานฯ 3,448.00          สจุิตรา 3,448.00                เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อ๖๑/๖๒
ลว.๑๙เม.ย.๖๒

๑๐๑ วัสดวุาตภัย(ไม้) 33,500.00           33,500.00        เฉพาะเจาะจง เชียงคานค้าไม้ 33,500.00        เชียงคานค้าไม้ 33,500.00              เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อ๖๒/๖๒
ลว.๒๓เม.ย.๖๒

๑๐๒ วัสดกุอ่สร้าง(สงักะส)ี 106,192.77         106,192.77      เฉพาะเจาะจง หจก.หมูทอง 106,192.77      หจก.หมูทอง 106,192.77            เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อ๖๓/๖๒
ลว.๒๓เม.ย.๖๒

๑๐๓ ซ่อมรถบรรทุกขยะ 2,000.00             2,000.00          เฉพาะเจาะจง อาณาจักร 2,000.00          อาณาจักร 2,000.00                เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง๓๔/๖๒
ลว.๒๓เม.ย.๖๒



ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
(บาท) ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้างลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลปากตม  อําเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป
๑๐๔ จ้างเหมาอาหาร 12,720.00           12,720.00        เฉพาะเจาะจง แยม-ยีม 12,720.00        แยม-ยีม 12,720.00              เสนอราคาต่ําสดุและอยู่

ในวงเงินงบประมาณ
ใบสัง่จ้าง๓๕/๖๒
ลว.๒๓เม.ย.๖๒

๑๐๕ วัสดกุอ่สร้าง(สงักะส)ี 20,064.00           20,064.00        เฉพาะเจาะจง หจก.หมูทอง 20,064.00        หจก.หมูทอง 20,064.00              เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อ๖๔/๖๒
ลว.๒๙เม.ย.๖๒

๑๐๖ กอ่สร้างคสล.(สายนายแกว้) 142,000.00         142,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.โชคสุริยนต์ 142,000.00      หจก.โชคสรุิยนต์ 142,000.00            เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

สญัญาจ้าง๔/๖๒
ลว.๑เม.ย.๖๒

๑๐๗ กอ่สร้างคสล.(สายห้วยพอด) 32,000.00           32,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.โชคสุริยนต์ 32,000.00        หจก.โชคสรุิยนต์ 32,000.00              เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

สญัญาจ้าง๕/๖๒
ลว.๒เม.ย.๖๒

๑๐๘ กอ่สร้างคสล.(สายห้วยนา) 317,000.00         317,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.โชคสุริยนต์ 317,000.00      หจก.โชคสรุิยนต์ 317,000.00            เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

สญัญจ้าง๖/๖๒
ลว.๒เม.ย.๖๒

๑๐๙ กอ่สร้างคสล.(สายลําลอง) 270,000.00         270,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงคานฯ 270,000.00      หจก.เชียงคานฯ 270,000.00            เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

สญัญาจ้าง๗/๖๒
ลว.๑๗เม.ย.๖๒

๑๑๐ กาอสร้างรางระบายน้ํา
(สายนายยุทธนา)

76,800.00           76,800.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงคานฯ 76,800.00        หจก.เชียงคานฯ 76,800.00              เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

สญัญาจ้าง๘/๖๒
ลว.๑๗เม.ย.๖๒

๑๑๑ กอ่สร้างรางระบายน้ํา(สาย
บ้านเหนือ)

129,500.00         129,500.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงคานฯ 129,500.00      หจก.เชียงคานฯ 129,500.00            เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

สญัญาจ้าง๙/๖๒
ลว.๑๗เม.ย.๖๒

1,219,814.77         บาท
๑๑๒ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 15,874.00           15,874.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงอินท์ 15,874.00        หจก.เชียงอินท์ 15,874.00              เสนอราคาต่ําสดุและอยู่

ในวงเงินงบประมาณ
ใบสัง่ซื้อ๖๕/๖๒ 
ลว ๑ พ.ค.๖๒

๑๑๓ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5,380.00             5,380.00          เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงอินท์ 5,380.00          หจก.เชียงอินท์ 5,380.00                เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อเลขที่ ๖๖/๖๒ 
ลว.๑พ.ค.๖๒

๑๑๔ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,450.00             4,450.00          เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงอินท์ 4,450.00          หจก.เชียงอินท์ 4,450.00                เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อเลขที่๖๗/๖๒ ลว.๑พ.ค.
๖๒

๑๑๕ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 22,500.00           22,500.00        เฉพาะเจาะจง มอเลยฯ 22,500.00        เทคนิคโอ.เอ 22,500.00              เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อเลขที่๖๘/๖๒
ลว ๓ พ.ค.ย๖๒

๑๑๖ วัสดุคอม(หมึกคอมฯ) 8,370.00             8,370.00          เฉพาะเจาะจง มอเลยฯ 8,370.00          มอเลยฯ 8,370.00                เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อเลขที่๖๙/๖๒
ลว.๓พ.ค.๖๒

๑๑๗ วัสดุโฆษณา 800.00                800.00             เฉพาะเจาะจง เชียงคานฯ 800.00             เชียงคานฯ 800.00                  เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อ๗๐/๖๒
ลว.๗พ.๕.๖๒

สรุปยอดจัดซื้อจัดจ้าง ประจําเดือน เมษายน  ๒๕๖๒



ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
(บาท) ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้างลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลปากตม  อําเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป
๑๑๘ วัสดุสํานักงาน 640.00                640.00             เฉพาะเจาะจง สจุิตรา 640.00             สจุิตรา 640.00                  เสนอราคาต่ําสดุและอยู่

ในวงเงินงบประมาณ
ใบสัง่ซื้อ๗๑/๖๒
ลว.๗พ.ค.๖๒

๑๑๙ วัสดสุํานักงาน 4,560.00             4,560.00          เฉพาะเจาะจง สจุิตรา 4,560.00          สจุิตรา 4,560.00                เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อ๗๒/๖๒
ลว.๗พ.ค.๖๒

๑๒๐ ซุ้มเฉลมิพระเกยีรติ 30,000.00           30,000.00        เฉพาะเจาะจง เดอะริง 30,000.00        เดอะริง 30,000.00              เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง๓๖/๖๒
ลว. ๑พ.ค.๖๒

๑๒๑ วัสดุสํานักงาน(น้ําดื่ม) 7,680.00             7,680.00          เฉพาะเจาะจง แยม-ยีม 7,680.00          แยม-ยีม 7,680.00                เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง๗๓/๖๒
ลว. ๑๖พ.ค.๖๒

๑๒๒ ซ่อมรถบรรทุกขยะ 550.00                550.00             เฉพาะเจาะจง อาณาจักร 550.00             อาณาจักร 550.00                  เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง๓๗/๖๒
ลว. ๒๓พ.ค.๖๒

๑๒๓ วัสดสุํานักงาน(หมึกถ่าย
เอกสาร)

4,500.00             4,500.00          เฉพาะเจาะจง เทคนิคโอ.เอ. 4,500.00          เทคนิคโอ.เอ. 4,500.00                เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อ๗๔/๖๒
ลว ๒๓พ.ค.๖๒

๑๒๔ วัสดุ(วัคซีน) 39,400.00           39,400.00        เฉพาะเจาะจง ต.ตั.งคอมฟอก 39,400.00        ต.ต.ังคอมฟอก 39,400.00              เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อ๗๕/๖๒
ลว.๒พ.ค.๖๒

๑๒๕ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,400.00             1,400.00          เฉพาะเจาะจง อาณาจักร 1,400.00          อาณาจักร 1,400.00                เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อ๗๖/๖๒
ลว.๒๘พ.ค.๖๒

๑๒๖ วัสดุก่อสร้าง 18,405.00           18,405.00        เฉพาะเจาะจง หจก.หมูทอง 18,405.00        หจก.หมูทอง 18,405.00              เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อ๗๗/๖๒
ลว.๒๘พ.ค.๖๒

๑๒๗ อาหารเสริม(นม) ร.ร. 189,853.96         189,853.96      เฉพาะเจาะจง อสค. 189,853.96      อสค. 189,853.96            เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

สญัญาซื้อ๖/๖๒
ลว.๒๙พ.ค.๖๒

๑๒๘ อาหารเสริม(นม)ศูนย์เด็ก 53,426.24           53,426.24        เฉพาะเจาะจง อสค. 53,426.24        อสค. 53,426.24              เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

สญัญาซื้อ๗/๖๒
ลว.๒๙พ.ค.๖๒

๑๒๙ ก่อสร้างคสล.(สายนางฉลาด) 64,000.00           64,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงคานฯ 64,000.00        หจก.เชียงคานฯ 64,000.00              เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

สญัญาจ้าง๑๐/๖๒
ลว.๑๔พ.ค.๖๒

๑๓๐ กอ่สร้างคสล.(สายภูไร่คั่ง) 219,000.00         219,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงคานฯ 219,000.00      หจก.เชียงคานฯ 219,000.00            เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

สญัญาจ้าง๑๑/๖๒
ลว.๑๔พ.ค.๖๒

๑๓๑ กอ่สร้างคสล.(สายอ่างเกบ็
น้ําห้วยพร

141,500.00         141,500.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงคานฯ 141,500.00      หจก.เชียงคานฯ 141,500.00            เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

สญัญาจ้าง๑๒/๖๒
ลว.๑๔พ.ค.๖๒



ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
(บาท) ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้างลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลปากตม  อําเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป
๑๓๒ โครงการดาดหินใหญ่รวม

ตรงจุดวางท่อ(สายนาตาโย)
15,900.00           15,900.00        เฉพาะเจาะจง หจก.โชคสุริยนต์ 15,900.00        หจก.โชคสรุิยนต์ 15,900.00              เสนอราคาต่ําสดุและอยู่

ในวงเงินงบประมาณ
สญัญาจ้าง๑๓/๖๒
ลว.๑๔พ.ค.๖๒

๑๓๓ โครงการลงวัสดคุัดเลอืก
พร้อมลงวัสดหุินใหญ่รวม
(สายห้วยกอก)

51,000.00           51,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.โชคสุริยนต์ 51,000.00        หจก.โชคสรุิยนต์ 51,000.00              เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

สญัญาจ้าง๑๔/๖๒
ลว.๑๔พ.ค.๖๒

2,119,003.97         บาท
๑๓๔ วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 5,000                  5,000               เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงอินท์ 5,000               หจก.เชียงอินท์ 5,000                     เสนอราคาต่ําสดุและอยู่

ในวงเงินงบประมาณ
ใบสัง่ซื้อ๗๘/๖๒ 
ลว ๔ มิ.ย.๖๒

๑๓๕ วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 5,390                  5,390               เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงอินท์ 5,390               หจก.เชียงอินท์ 5,390                     เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อเลขที่ ๗๙/๖๒ 
ลว.๔มิ.ย.๖๒

๑๓๖ วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 4,670                  4,670               เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงอินท์ 4,670               หจก.เชียงอินท์ 4,670                     เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อเลขที่๘๐/๖๒ ลว.๔ มิ.ย.
๖๒

๑๓๗ วัสดไุข้เลอืดออก 11,200                11,200             เฉพาะเจาะจง ต.ตังค์คอมฟอก 11,200             ต.ตงัค์คอมฟอก 11,200                  เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อเลขที่๘๑/๖๒
ลว ๔ มิ.ย.๖๒

๑๓๘ วัสดสุํานักงาน 1,875                  1,875               เฉพาะเจาะจง สจุิตรา 1,875               สจุิตรา 1,875                     เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อเลขที่๘๒/๖๒
ลว.๔ มิ.ย.๖๒

๑๓๙ วัสดสุํานักงาน 8,535                  8,535               เฉพาะเจาะจง สจุิตรา 8,535               สจุิตรา 8,535                     เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อ๘๓/๖๒
ลว.๔ มิ.ย.๖๒

๑๔๐ วัสดโุฆณษา 360                     360                  เฉพาะเจาะจง เชียงคานโฆษณา 360                  เชียงคานโฆษณา 360                       เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อ๘๔/๖๒
ลว.๔ มิ.ย.๖๒

๑๔๑ เครื่องกรองน้ําบาดาล 49,560                49,560             เฉพาะเจาะจง นายประทานน้ําทิพย์ 49,560             นายประทานน้ําทิพย์ 49,560                  เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อ๘๕/๖๒
ลว.๗มิ.ย.๖๒

๑๔๒ จ้างซ่อมเครื่องตดัหญ้า 12,000                12,000             เฉพาะเจาะจง อาณาจักร 12,000             อาณาจักร 12,000                  เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง๓๘/๖๒
ลว.๗มิ.ย.๖๒

๑๔๓ จ้างเหมาอาหาร,อาหารว่าง 12,000                12,000             เฉพาะเจาะจง แยม-ยีม 12,000             แยม-ยีม 12,000                  เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง๓๙/๖๒
ลว.๑๔มิ.ย.๖๒

๑๔๔ จ้างเหมากูช้ีพ 18,720                18,720             เฉพาะเจาะจง นายเสมา ธรรมหลาย 18,720             นายเสมา ธรรม
หลาย

18,720                  เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง๔๐/๖๒
ลว.๑๗ มิ.ย.๖๒

สรุปยอดจัดซื้อจัดจ้าง ประจําเดือน พฤษภาคม  ๒๕๖๒



ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
(บาท) ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้างลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลปากตม  อําเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป
๑๔๕ ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ 1,200                  1,200               เฉพาะเจาะจง มอเลยฯ 1,200               มอเลยฯ 1,200                     เสนอราคาต่ําสดุและอยู่

ในวงเงินงบประมาณ
ใบสัง่ซื้อ๔๑/๖๒
ลว๑๗ มิ.ย.๖๒

๑๔๖ ซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน(เกา้อี้) 10,000                10,000             เฉพาะเจาะจง ทองเฟอร์นิเจอร์ 10,000             ทองเฟอร์นิเจอร์ 10,000                  เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อ๘๖/๖๒
ลว.๑๗ มิ.ย.๖๒

๑๔๗ ซื้อครุภํณฑ์สํานักงาน(โตะ๊
เหลก็)

5,000                  5,000               เฉพาะเจาะจง ทองเฟอร์นิเจอร์ 5,000               ทองเฟอร์นิเจอร์ 5,000                     เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อ๘๗/๖๒
ลว.๑๗ มิ.ย.๖๒

๑๔๘ ซื้อครุภํณฑ์สํานักงาน(โตะ๊
เหลก็พร้อมกระจก)

5,200                  5,200               เฉพาะเจาะจง ทองเฟอร์นิเจอร์ 5,200               ทองเฟอร์นิเจอร์ 5,200                     เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อ๘๘/๖๒
ลว.๑๗ มิ.ย.๖๒

๑๔๙ จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน(ตู้
เหลก็ ๒ บาน)

5,500                  5,500               เฉพาะเจาะจง ทองเฟอร์นิเจอร์ 5,500               ทองเฟอร์นิเจอร์ 5,500                     เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อ๘๙/๖๒ 
ลว.๑๗ มิ.ย.๖๒

๑๕๐ ซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน(เกา้อี้) 4,000                  4,000               เฉพาะเจาะจง ทองเฟอร์นิเจอร์ 4,000               ทองเฟอร์นิเจอร์ 4,000                     เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อ๙๐/๖๒ 
ลว.๑๗ มิ.ย.๖๒

๑๕๑ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 30,000                30,000             เฉพาะเจาะจง มอเลยฯ 30,000             มอเลยฯ 30,000                  เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อ๙๑/๖๒
ลว.๑๗มิ.ย.๖๒

๑๕๒ ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 6,600                  6,600               เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงคานฯ 6,600               หจก.เชียงคานฯ 6,600                     เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อ๙๒/๖๒
ลว.๑๗มิ.ย.๖๓

๑๕๓ ซื้อแบตเตอรี่ 6,000                  6,000               เฉพาะเจาะจง อาณาจักร 6,000               อาณาจักร 6,000                     เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อ๙๓/๖๒
ลว.๒๔มิ.ย.๖๒

๑๕๔ ซื้อยางมะตอย 60,000                60,000             เฉพาะเจาะจง ร้านสุตาวรรณ 60,000             ร้านสตุาวรรณ 60,000                  เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อ๙๔/๖๒
ลว.๒๔มิ.ย.๖๓

๑๕๕ โครงการกอ่สร้าง
ถนนลาดยาง

1,550,000           1,550,000        เฉพาะเจาะจง หจก.ลาวรรณพาณิชย์ 1,550,000        หจก.ลาวรรณ
พาณิชย์

1,550,000              เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

สญัญาจ้าง๑๕/๖๒
ลว. ๕ มิ.ย.๖๒

๑๕๖ ปรับปรุงถนนลกูรังเพื่อ
การเกษตร สายภูช้าง ม.๓

106,000              106,000           เฉพาะเจาะจง หจก.โชคสุริยนต์ 106,000           หจก.โชคสรุิยนต์ 106,000                เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

สญัญาจ้าง๑๖/๖๒
ลว.๒๔มิ.ย.๖๒

๑๕๗ ปรัปรุงถนนลกูรังเพื่อ
การเกษตรสายร่องกกกา้ว 
ม.๘

106,000              106,000           เฉพาะเจาะจง หจก.โชคสุริยนต์ 106,000           หจก.โชคสรุิยนต์ 106,000                เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

สญัญาจ้าง๑๗/๖๒
ลว.๒๔มิ.ย.๖๒



ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
(บาท) ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้างลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลปากตม  อําเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป
๑๕๘ ปรับปรุงถนนลกูรังเพื่อ

การเกษตรสายห้วยยางใต ้
ม.๘

106,000              106,000           เฉพาะเจาะจง หจก.โชคสุริยนต์ 106,000           หจก.โชคสรุิยนต์ 106,000                เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

สญัญาจ้าง๑๘/๖๒
ลว.๒๔มิ.ย.๖๒

๑๕๙ วางท่อถนนลกูรังเพื่อการ
เกษตรสายนาตาโย จุดที่ ๑

49,900                49,900             เฉพาะเจาะจง หจก.โชคสุริยนต์ 49,900             หจก.โชคสรุิยนต์ 49,900                  เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

สญัญาจ้าง๑๙/๖๒
ลว.๒๔มิ.ย.๖๒

2,180,710              บาท
๑๖๐ ซื้อโปรเจ็ดเตอร์ 33,000.00           33,000.00        เฉพาะเจาะจง มอเลยฯ 33,000.00        มอเลยฯ 33,000.00              เสนอราคาต่ําสดุและอยู่

ในวงเงินงบประมาณ
ใบสัง่ซื้อ๙๕/๖๒ 
ลว ๑ ก.ค.๖๒

๑๖๑ ซื้อมอเตอร์จอภาพ 12,000.00           12,000.00        เฉพาะเจาะจง มอเลยฯ 12,000.00        มอเลยฯ 12,000.00              เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อเลขที่ ๙๖/๖๒ 
ลว.๑ก.ค.๖๒

๑๖๒ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,450.00             4,450.00          เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงอินท์ 4,450.00          หจก.เชียงอินท์ 4,450.00                เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อเลขที่๙๗/๖๒ ลว.๑ก.ค.
๖๒

๑๖๓ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 22,500.00           22,500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงอินท์ 22,500.00        หจก.เชียงอินท์ 22,500.00              เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อเลขที่๙๘/๖๒
ลว ๑ก.ค.๖๒

๑๖๔ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 8,370.00             8,370.00          เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงอินท์ 8,370.00          หจก.เชียงอินท์ 8,370.00                เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อเลขที่๙๙/๖๒
ลว.๑ ก.ค.๖๒

๑๖๕ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 10,000.00           10,000.00        เฉพาะเจาะจง มอเลยฯ 10,000.00        มอเลยฯ 10,000.00              เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อ๑๐๐/๖๒
ลว.๓ ก.ค.๖๒

๑๖๖ จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ 500.00                500.00             เฉพาะเจาะจง มอเลยฯ 500.00             มอเลยฯ 500.00                  เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง๔๒/๖๒
ลว.๔ก.ค.๖๒

๑๖๗ จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 14,300.00           14,300.00        เฉพาะเจาะจง เมืองเลยซัพพลาย 14,300.00        เมืองเลยซัพพลาย 14,300.00              เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง๔๓/๖๒
ลว.๔ก.ค.๖๒

๑๖๘ ซื้อวัสดสุํานักงาน 11,908.00           11,908.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสุจิตรา 11,908.00        ร้านสจุิตรา 11,908.00              เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อ๑๐๑/๖๒
ลว.๔ก.ค.๖๒

๑๖๙ ซื้อวัสดุสํานักงาน 9,115.00             9,115.00          เฉพาะเจาะจง ร้านสุจิตรา 9,115.00          ร้านสจุิตรา 9,115.00                เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อ๑๐๒/๖๒
ลว.๔ก.ค.๖๒

๑๗๐ ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ 10,000.00           10,000.00        เฉพาะเจาะจง มอเลยฯ 10,000.00        มอเลยฯ 10,000.00              เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อ๑๐๓/๖๒
ลว.๑๑ก.ค.๖๒

สรุปยอดจัดซื้อจัดจ้าง ประจําเดือน มิถุนายน  ๒๕๖๒



ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
(บาท) ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้างลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลปากตม  อําเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป
๑๗๑ ซื้อวัสดคุอม(หมึกพิมพ์) 3,100.00             3,100.00          เฉพาะเจาะจง มอเลยฯ 3,100.00          มอเลยฯ 3,100.00                เสนอราคาต่ําสดุและอยู่

ในวงเงินงบประมาณ
ใบสัง่ซื้อ๑๐๔/๖๒
ลว.๑๑ก.ค.๖๒

๑๗๒ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตดว้ย
แอสฟัลท์ตกิ ม.๔

346,500.00         346,500.00      เฉพาะเจาะจง บ.จิตรัตน์กรุ๊ป 346,500.00      บ.จิตรัตน์กรุ๊ป 346,500.00            เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

สญัญาจ้าง๒๐/๖๒
ลว.๑๒ก.ค.๖๒

๑๗๓ โครงการกอ่สร้างถนนคสล.
สายห้วยกอก ม.๗

144,000.00         144,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงคานฯ 144,000.00      หจก.เชียงคานฯ 144,000.00            เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

สญัญาจ้าง๒๑/๖๒
ลว.๒๒ก.ค.๖๒

๑๗๔ โครงการปรับปรุงถนน
ลกูรังสายกกผึง้)

108,000.00         108,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงคานฯ 108,000.00      หจก.เชียงคานฯ 108,000.00            เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

สญัญาจ้าง๒๒/๖๒
ลว.๒๒ก.ค.๖๒

๑๗๕ โครงการปรับปรุงถนนลกูรัง
เพื่อการเกษตรสายห้วยกก
ทอง ม.๒

108,000.00         108,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงคานฯ 108,000.00      หจก.เชียงคานฯ 108,000.00            เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

สญัญาจ้าง๒๓/๖๒
ลว.๒๒ก.ค.๖๒

๑๗๖ โครงการปรับปรุงถนนลกูรัง
เพื่อการเกษตรสายห้วยถ้ํา
นาซํา ม.๒

108,000.00         108,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงคานฯ 108,000.00      หจก.เชียงคานฯ 108,000.00            เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

สญัญาจ้าง๒๔/๖๒
ลว.๒๒ก.ค.๖๒

๑๗๗ ซื้อวัสดุสํานักงาน 5,238.00             5,238.00          เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงคานฯ 5,238.00          ร้านสจุิตรา 5,238.00                เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อ๑๐๕/๖๒
ลว.๒๔ก.ค.๖๒

๑๗๘ ซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ 8,370.00             8,370.00          เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงคานฯ 8,370.00          มอเลยฯ 8,370.00                เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อ๑๐๖/๖๒
ลว.๒๔ก.ค.๖๒

๑๗๙ ซื้อวัสดสุํานักงาน(น้ําดืม่) 1,950.00             1,950.00          เฉพาะเจาะจง ร้านแยม-ยีม 1,950.00          ร้านแยม-ยีม 1,950.00                เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อ๑๐๗/๖๒
ลว.๓๐ก.ค.๖๒

๑๘๐ จ้างเหมารถตูโ้ดยสารไม่
ประจําทาง

11,700.00           11,700.00        เฉพาะเจาะจง นายไพทูลย์ ศรีสวรรค์ 15,900.00        นายไพทูลย์ ศรี
สวรรค์

15,900.00              เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง๔๔/๖๒
ลว.๓๑ก.ค.๖๒

985,201.00            บาท
๑๘๑ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 33,000.00           33,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงอินท์ 33,000.00        หจก.เชียงอินท์ 33,000.00              เสนอราคาต่ําสดุและอยู่

ในวงเงินงบประมาณ
ใบสัง่ซื้อ๑๐๘/๖๒
ลว.๑ส.ค.๖๒

๑๘๒ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 12,000.00           12,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงอินท์ 12,000.00        หจก.เชียงอินท์ 12,000.00              เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อเลขที่๑๐๙/๖๒
ลว.๑ส.ค.๖๒

๑๘๓ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,450.00             4,450.00          เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงอินท์ 4,450.00          หจก.เชียงอินท์ 4,450.00                เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อ๑๑๐/๖๒
ลว.๑ส.ค.๖๒

สรุปยอดจัดซื้อจัดจ้าง ประจําเดือน กรกฎาคม  ๒๕๖๒



ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
(บาท) ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้างลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลปากตม  อําเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป
๑๘๔ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 10,884.75           10,884.75        เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงอินท์ 10,884.75        หจก.เชียงอินท์ 10,884.75              เสนอราคาต่ําสดุและอยู่

ในวงเงินงบประมาณ
ใบสัง่ซื้อ๑๐๘/๖๒
ลว.๑ส.ค.๖๒

๑๘๕ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,693.99             2,693.99          เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงอินท์ 2,693.99          หจก.เชียงอินท์ 2,693.99                เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อ๑๐๘.๑/๖๒
ลว.๑ส.ค.๖๒

๑๘๖ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 22,500.00           22,500.00        เฉพาะเจาะจง เทคนิค โอ.เอ 22,500.00        เทคนิค โอ.เอ 22,500.00              เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อ๑๐๙/๖๒
ลว.๕ส.ค.๖๒

๑๘๗ ตัดชุดฟอร์มแพทย์ฉุกเฉิน 9,990.00             9,990.00          เฉพาะเจาะจง ซีเค เซฟตี้ 9,990.00          ซีเค เซฟตี้ 9,990.00                เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อ๑๑๑/๖๒
ลว.๕ส.ค.๖๒

๑๘๘ วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 20,935.00           20,935.00        เฉพาะเจาะจง พรชัยการไฟฟ้า 20,935.00        พรชัยการไฟฟ้า 20,935.00              เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อ๑๑๓/๖๒
ลว๑๓ส.ค.๖๒

๑๘๙ วัสดคุอมพิวเตอร์ 22,920.00           22,920.00        เฉพาะเจาะจง บ.มอเลย 22,920.00        บ.มอเลย 22,920.00              เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อ๑๑๔/๖๒
ลว๑๓ส.ค.๖๒

๑๙๐ วัสดคุอมพิวเตอร์ 750.00                750.00             เฉพาะเจาะจง บ.มอเลย 750.00             บ.มอเลย 750.00                  เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อ๑๑๕/๖๒
ลว๑๕ส.ค.๖๒

๑๙๑ วัสดุคอมพิวเตอร์ 390.00                390.00             เฉพาะเจาะจง บ.มอเลย 390.00             บ.มอเลย 390.00                  เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อ๑๑๖/๖๒
ลว.๑๙ส.ค.๖๒

๑๙๒ กรองน้ํามันเครื่อง 1,850.00             1,850.00          เฉพาะเจาะจง อาณาจักร 1,850.00          อาณาจักร 1,850.00                เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อ๑๑๗/๖๒
ลว๒๗ส.ค.๖๒

๑๙๓ เปลีย่นยางรถขยะ 5,100.00             5,100.00          เฉพาะเจาะจง อาณาจักร 5,100.00          อาณาจักร 5,100.00                เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อ๑๑๘/๖๒
ลว๒๘ส.ค.๖๒

๑๙๔ วัสดโุฆษณาและเผยแพร่
(ปา้ย)

2,400.00             2,400.00          เฉพาะเจาะจง เชียงคานโฆษณา 2,400.00          เชียงคานโฆษณา 2,400.00                เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อ๑๑๙/๖๒
ลว๒๙ส.ค.๖๒

1,135,064.74         บาท
๑๙๕ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(ดีเซ 5,615.20             5,615.20          เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงอินท์ 5,615.20          หจก.เชียงอินท์ 5,615.20                เสนอราคาต่ําสดุและอยู่

ในวงเงินงบประมาณ
ใบสัง่ซื้อ๑๒๐/๖๒
ลว๒ก.ย.๖๒

๑๙๖ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(ดีเซ 4,960.20             4,960.20          เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงอินท์ 4,960.20          หจก.เชียงอินท์ 4,960.20                เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อ๑๒๑/๖๒
ลว๒ก.ย.๖๒

๑๙๗ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(ดีเซ 4,350.38             4,350.38          เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงอินท์ 4,350.38          หจก.เชียงอินท์ 4,350.38                เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อ๑๒๒/๖๒
ลว๒ก.ย.๖๒

สรุปยอดจัดซื้อจัดจ้าง ประจําเดือน สิงหาคม  ๒๕๖๒



ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
(บาท) ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้างลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลปากตม  อําเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป
๑๙๘ วัสดุสํานักงาน 13,890.00           13,890.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสุจิตรา 13,890.00        ร้านสจุิตรา 13,890.00              เสนอราคาต่ําสดุและอยู่

ในวงเงินงบประมาณ
ใบสัง่ซื้อ๑๒๓/๖๒
ลว๒ก.ย.๖๒

๑๙๙ วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 8,750.00             8,750.00          เฉพาะเจาะจง ร้านพรชัยไฟฟ้า 8,750.00          หจก.เชียงอินท์ 8,750.00                เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อ๑๒๔/๖๒
ลว๒ก.ย.๖๒

๒๐๐ วัสดุสํานักงาน 5,625.00             5,625.00          เฉพาะเจาะจง ร้านสุจิตรา 5,625.00          ร้านสจุิตรา 5,625.00                เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อ๑๒๕/๖๒
ลว๒ก.ย.๖๒

๒๐๑ วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,100.00             4,100.00          เฉพาะเจาะจง บ.มอเลย 4,100.00          บ.มอเลย 4,100.00                เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อ๑๒๖/๖๒
ลว๕ก.ย.๖๒

๒๐๒ จ้างซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอร์ 35,500.00           35,500.00        เฉพาะเจาะจง อาณาจักร 35,500.00        อาณาจักร 35,500.00              เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง๔๖/๖๒
ลว๕ส.ค.๖๒

๒๐๓ จ้างซ่อมถนน คสล.ม.๔ 10,200.00           10,200.00        เฉพาะเจาะจง นายคณิต  คมขํา 10,200.00        นายคณิต  คมขํา 10,200.00              เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง๔๗/๖๒
ลว๑๑ส.ค.๖๒

๒๐๔ จ้างซ่อมถนน คสล.ม.๔ 10,200.00           10,200.00        เฉพาะเจาะจง นายคณิต  คมขํา 10,200.00        นายคณิต  คมขํา 10,200.00              เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง๔๗/๖๒
ลว๑๑ส.ค.๖๒

๒๐๕ ซ่อมอาคารสน.อบต. 8,100.00             8,100.00          เฉพาะเจาะจง ร้านแยม-ยีม 8,100.00          ร้านแยม-ยีม 8,100.00                เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง๔๘/๖๒
ลว๑๑ส.ค.๖๒

๒๐๖ จ้างเข้าเลม่แผน 5,000.00             5,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเอสซีก๊อปปี้ 5,000.00          ร้านเอสซีกอ๊ปปี้ 5,000.00                เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง๔๘.๑/๖๒
ลว๑๑ส.ค.๖๒

๒๐๗ วัสดุคอมพิวเตอร์(หมึก) 10,300.00           10,300.00        เฉพาะเจาะจง บ.มอเลย 10,300.00        บ.มอเลย 10,300.00              เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อ๑๒๗/๖๒
ลว๑๑ก.ย.๖๒

๒๐๘ วัสดคุอมพิวเตอร์(หมึก) 6,270.00             6,270.00          เฉพาะเจาะจง บ.มอเลย 6,270.00          บ.มอเลย 6,270.00                เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อ๑๒๘/๖๒
ลว๑๑ก.ย.๖๒

๒๐๙ วัสดยุานพาหนะ 9,100.00             9,100.00          เฉพาะเจาะจง อาณาจักร 9,100.00          อาณาจักร 9,100.00                เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อ๑๒๙/๖๒
ลว๑๒ก.ย.๖๒

๒๑๐ วัสดอุุปกรณ์ไฟฟ้า 32,745.00           32,745.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพรชัยไฟฟ้า 32,745.00        ร้านพรชัยไฟฟ้า 32,745.00              เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อ๑๓๐/๖๒
ลว๑๒ก.ย.๖๒

๒๑๑ วัสดกุอ่สร้าง 5,585.00             5,585.00          เฉพาะเจาะจง หจก.หมูทอง 5,585.00          หจก.หมูทอง 5,585.00                เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อ๑๓๑/๖๒
ลว๑๒ก.ย.๖๒



ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
(บาท) ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้างลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลปากตม  อําเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป
๒๑๒ วัสดกุอ่สร้าง 24,166.00           24,166.00        เฉพาะเจาะจง หจก.หมูทอง 24,166.00        หจก.หมูทอง 24,166.00              เสนอราคาต่ําสดุและอยู่

ในวงเงินงบประมาณ
ใบสัง่ซื้อ๑๓๒/๖๒
ลว๑๒ก.ย.๖๒

๒๑๓ วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 3,800.00             3,800.00          เฉพาะเจาะจง อาณาจักร 3,800.00          อาณาจักร 3,800.00                เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อ๑๓๓/๖๒
ลว๑๒ก.ย.๖๒

๒๑๔ วัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอย) 31,800.00           31,800.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนิดชายางมิกซ์ 31,800.00        ร้านนิดชายางมิกซ์ 31,800.00              เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อ๑๓๔/๖๒
ลว๑๘ก.ย.๖๒

๒๑๕ วัสดสุํานักงาน(น้ําดืม่) 1,440.00             1,440.00          เฉพาะเจาะจง ร้านแยม-ยีม 1,440.00          ร้านแยม-ยีม 1,440.00                เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซื้อ๑๓๕/๖๒
ลว๑๘ก.ย.๖๒

๒๑๖ จ้างทําป้ายแผนผงั 1,000.00             1,000.00          เฉพาะเจาะจง เชียงคานโฆษณา 1,000.00          เชียงคานโฆษณา 1,000.00                เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง๔๙/๖๒
ลว๑๘ก.ย.๖๒

๒๑๗ จ้างทําป้ายทางหลวง 28,350.00           28,350.00        เฉพาะเจาะจง ร้านแยม-ยีม 28,350.00        ร้านแยม-ยีม 28,350.00              เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

ใบสัง่จ้าง๕๐/๖๒
ลว๑๘ก.ย.๖๒

๒๑๘ จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ร.ร 243,866.70         243,866.70      เฉพาะเจาะจง อสค. 243,866.70      อสค. 243,866.70            เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

สญัญาซื้อ๘/๖๒
ลว๕ก.ย.๖๒

๒๑๙ จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์
เดก็

67,439.68           67,439.68        เฉพาะเจาะจง อสค. 67,439.68        อสค. 67,439.68              เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

สญัญาซื้อ๙/๖๒
ลว๕ก.ย.๖๒

๒๒๐ ก่อสร้างฝายชะลอน้ํา ม.๑ 99,600.00           99,600.00        เฉพาะเจาะจง นายสุธี จันเพ็ง 99,600.00        นายสธุี จันเพ็ง 99,600.00              เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

สญัญาจ้าง๒๕/๖๒
ลว๓๐ก.ย.๖๒

๒๒๑ ก่อสร้างฝายชะลอน้ํา ม.๗ 99,600.00           99,600.00        เฉพาะเจาะจง นายสุธี จันเพ็ง 99,600.00        นายสธุี จันเพ็ง 99,600.00              เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

สญัญาจ้าง๒๖/๖๒
ลว๓๐ก.ย.๖๒

๒๒๒ ก่อสร้างฝายชะลอน้ํา ม.๖ 99,600.00           99,600.00        เฉพาะเจาะจง นายสุธี จันเพ็ง 99,600.00        นายสธุี จันเพ็ง 99,600.00              เสนอราคาต่ําสดุและอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

สญัญาจ้าง๒๗/๖๒
ลว๓๐ก.ย.๖๒

880,953.16            บาท
19,186,336.68   บาทสรุปยอดจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๒

สรุปยอดจัดซื้อจัดจ้าง ประจําเดือน  กันยายน  ๒๕๖๒


