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

๑ บันทึกตกลงซ้ือขายน้้ามันเช้ือเพลิง กองช่าง คร้ังท่ี 2 30,000.00           30,000.00          เฉพาะเจาะจง ซุปเปอร์สปีด 30,000.00           ซุปเปอร์สปีด
อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ ใบสัญญาซ้ือเลขท่ี 12/65 ลว. 1 ก.ค.๖5

๒ ป้าย ขยะ 1,600.00             1,600.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเชียงคานโฆษณา 1,600.00             ร้านเชียงคานโฆษณา
อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 68/๖5 ลว. 4 ก.ค.๖5

๓ วัสดุฝึกซ้อมแผน 10,200.00           10,200.00          เฉพาะเจาะจง เชียงคานดับเพลิง 10,200.00           เชียงคานดับเพลิง
อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 69/๖5 ลว. 4 ก.ค.๖๖

๔ คสล. ม4 สายห้วยตม 248,000.00         248,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.โชคบรรจง 248,000.00         หจก.โชคบรรจง
อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ ใบสัญญาจ้างเลขท่ี 9/๖5 ลว. 4 ก.ค.65

๕ คสล. ม.6 สายอ่างเก็บน้้าห้วยพร 123,500.00         123,500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.สุริยนต์คอนกรีต 123,500.00         หจก.สุริยนต์คอนกรีต
อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ ใบสัญญาจ้างเลขท่ี 10/๖5 ลว. 4 ก.ค.65

๖ คสล. ม.7 สายภูมิช้าง 39,000.00           39,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก.โชคบรรจง 39,000.00           หจก.โชคบรรจง
อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ ใบสัญญาจ้างเลขท่ี 11/๖5 ลว. 4 ก.ค.65

7 คลส ม.6 สายห้วยน้อย 124,000.00         124,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.โชคสุริยนต์ 124,000.00         หจก.โชคสุริยนต์
อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ ใบสัญญาจ้างเลขท่ี 12/๖5 ลว. 4 ก.ค.67

8 วัสดุยานพาหนะ ยางรถกระเช้า 24,180.00           24,180.00          เฉพาะเจาะจง ร้านแสนชัย 24,180.00           ร้านแสนชัย
อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 70/๖5 ลว. 8 ก.ค.๖5

9 ป้ายประชาสัมพันธ์แผนท่ีท่องเท่ียว 850.00                850.00              เฉพาะเจาะจง ร้านเชียงคานโฆษณา 850.00                ร้านเชียงคานโฆษณา
อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 71/๖5 ลว. 20 ก.ค.๖5

10 ป้ายพระพรมฉายาลักษณ์ 998.00                998.00              เฉพาะเจาะจง ร้านเชียงคานโฆษณา 998.00                ร้านเชียงคานโฆษณา
อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 72/๖5 ลว. 20 ก.ค.๖5

11 วัสดุก่อสร้าง งานป้องกัน 8,040.00             8,040.00            เฉพาะเจาะจง หจก.โชคสุริยนต์ 8,040.00             หจก.โชคสุริยนต์
อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 73/๖5 ลว. 20 ก.ค.๖5

12 ป้ายไวนิล สป. 1,000.00             1,000.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเชียงคานโฆษณา 1,000.00             ร้านเชียงคานโฆษณา
อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 74/๖5 ลว. 20 ก.ค.๗5

13 จ้างซ่อมแอร์ 3,500.00             3,500.00            เฉพาะเจาะจง ร้านแสนแอร์บริการ 3,500.00             ร้านแสนแอร์บริการ
อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ ใบส่ังจ้างเลขท่ี 26/๖5 ลว. 20 ก.ค.๖5

14 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค กองคลัง 4,900.00             4,900.00            เฉพาะเจาะจง บ.มอเลย 4,900.00             บ.มอเลย
อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ ใบส่ังจ้างเลขท่ี 27/๖5 ลว. 21 ก.ค.๖5

15 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาส กองช่าง 3,200.00             3,200.00            เฉพาะเจาะจง ร้านแสนแอร์บริการ 3,200.00             ร้านแสนแอร์บริการ
อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ ใบส่ังจ้างเลขท่ี 28/๖5 ลว. 21 ก.ค.๖5

16 ซ่อมรถขยะ 500.00                500.00              เฉพาะเจาะจง ร้านอาณาจักรยางยนต์ 500.00                ร้านอาณาจักรยางยนต์
อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ ใบส่ังจ้างเลขท่ี 29/๖5 ลว. 26 ก.ค.๖5

17 คสล.สายห้วยพอด-ท่าดีหมี ม.5 คกง้ิว 248,500.00         248,500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.โชคสุริยนต์ 248,500.00         หจก.โชคสุริยนต์
อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ ใบสัญญาจ้างเลขท่ี 13/๖5 ลว. 25 ก.ค.65

18 วัสดุยานพาหนะและขนส่ัง 1,570.00             1,570.00            เฉพาะเจาะจง ร้านแสนชัย 1,570.00             ร้านแสนชัย
อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 75/๖5 ลว. 26 ก.ค.65

แบบ สขร.๑
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  ๒๕๖5

องค์การบริหารส่วนต าบลปากตม  อ าเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย
ล าดับ

ท่ี
วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ



19 คสล.ข้างป่าช้า ม.8 150,000.00         100,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงคาน 100,000.00         หจก.เชียงคาน
อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ ใบสัญญาจ้างเลขท่ี 14/๖5 ลว. 27 ก.ค.65

20 คสล.ข้างป่าช้า ม.9 150,000.00         100,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงคาน 100,001.00         หจก.เชียงคาน
อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ ใบสัญญาจ้างเลขท่ี 15/๖5 ลว. 27 ก.ค.66


