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

1
บันทึกตกลงซ้ือขายน้้ามันเช้ือเพลิง สป. 47,000.00     47,000.00     เฉพาะเจาะจง ซุปเปอร์สปีด 47,000.00      ซุปเปอร์สปีด

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ ใบสัญญาซ้ือเลขท่ี 9/65 ลว. 1 มิ.ย.๖5

๒ วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน รถไถ 3,050.00       3,050.00       เฉพาะเจาะจง ร้านแสนชัย 3,050.00        ร้านแสนชัย
อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 60/๖5 ลว. 6 มิ.ย.๖5

๓ ครุภัณฑ์ส้านักงาน (ชุดโด๊ะท้างานพร้อมเก้าอ้ี) 6,000.00       6,000.00       เฉพาะเจาะจง
บ.คิงโมเรน์เฟอร์ 2560
 จ้ากัด 6,000.00        

บ.คิงโมเรน์เฟอร์ 2560
 จ้ากัด

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 61/๖5 ลว. 6 มิ.ย.๖5

๔ ซ่อมแชมรถแทกรเตอร์ 600.00          600.00          เฉพาะเจาะจง อู่สมานการช่าง 600.00           อู่สมานการช่าง
อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ ใบส่ังจ้างเลขท่ี 24/๖5 ลว. 6 มิ.ย.๖5

๕ ซ้ือวัสดุส้านักงาน สป. 10,000.00     10,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุจิตรา 10,000.00      ร้านสุจิตรา
อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 62/๖5 ลว. 9 มิ.ย.๖5

๖ จ้างขุดลอกรางระบายน้้า ม.1 2,600.00       2,600.00       เฉพาะเจาะจง นายประจวบ จันทะวงศ์ 2,600.00        นายประจวบ จันทะวงศ์
อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ ใบส่ังจ้างเลขท่ี 25/๖5 ลว. 9 มิ.ย.๖5

๗ ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถขยะ 360.00          360.00          เฉพาะเจาะจง ร้านอาณาจักรยางยนต์ 360.00           ร้านอาณาจักรยางยนต์
อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 63/๖5 ลว. 14 มิ.ย.๖5

8 ซ้ือวัสดุฝึกโครงการ 18,000.00     18,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเชียงคานดับเพิง 18,000.00      ร้านเชียงคานดับเพิง
อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 63.1/๖5 ลว. 14 มิ.ย.๖5

9 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถขยะ 22,000.00     22,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเชียงคานดับเพิง 22,000.00      ร้านเชียงคานดับเพิง
อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 64/๖5 ลว. 14 มิ.ย.๖5

10 อาหารเสริมนม รร. 196,188.16  196,188.16   เฉพาะเจาะจง
บ.ทีเอฟเอมเอสฟูดส์ 
จ้ากัด 196,188.16    

บ.ทีเอฟเอมเอสฟูดส์ 
จ้ากัด

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ ใบสัญญาซ้ือเลขท่ี 10/65 ลว. 14 มิ.ย.๖5

11 อาหารเสริมนม ศูนย์เด็ก 57,711.60     57,711.60     เฉพาะเจาะจง
บ.ทีเอฟเอมเอสฟูดส์ 
จ้ากัด 57,711.60      

บ.ทีเอฟเอมเอสฟูดส์ 
จ้ากัด

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ ใบสัญญาซ้ือเลขท่ี 11/65 ลว. 14 มิ.ย.๖5

12 คสล.น้้าพูน ม.3 99,000.00     99,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.โชคสุริยนต์ 99,000.00      หจก.โชคสุริยนต์
อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ ใบสัญญาจ้างเลขท่ี 6/๖5 ลว. 17 มิ.ย.65

13 คสล.โส่หนองเฟือง ม.3 149,000.00  149,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.โชคสุริยนต์ 149,000.00    หจก.โชคสุริยนต์
อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ ใบสัญญาจ้างเลขท่ี 7/๖5 ลว. 17 มิ.ย.65

14 คสล.ห้วยกอก ม.7 208,500.00  208,500.00   เฉพาะเจาะจง หจก.โชคสุริยนต์ 208,500.00    หจก.โชคสุริยนต์
อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ ใบสัญญาจ้างเลขท่ี 8/๖5 ลว. 17 มิ.ย.65

15 วัสดุส้านักงาน กองคลัง 4,061.00       4,061.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสุจิตรา 4,061.00        ร้านสุจิตรา
อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 65/๖5 ลว. 28 มิ.ย.๖5

16 วัสดุส้านักงาน ตรายาง กองคลัง 1,400.00       1,400.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเชียงคานโฆษณา 1,400.00        ร้านเชียงคานโฆษณา
อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 66/๖5 ลว. 28 มิ.ย.๖5

17 ครุภัณฑ์การเกษตร 32,100.00     32,100.00     เฉพาะเจาะจง ร้านแสนชัย 32,100.00      ร้านแสนชัย
อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 67/๖5 ลว. 28 มิ.ย.๖5

แบบ สขร.๑
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  ๒๕๖5
องค์การบริหารส่วนต าบลปากตม  อ าเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอวิธีซ้ือหรือจ้างล าดับท่ี


