
วงเงนิทีจ่ัดซ้ือหรือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
จัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนประจา้เดือนต .ค. 2560 74,381.90         74,381.90      เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยสวัสด์ิปากช่อง หจก.ชัยสวัสด์ิปากช่อง สป.01/2561 ลว. 27 ก.ย.60
ราคาที่เสนอ 74,381.90 บาท ราคา 74,381.90 บาท

2 ค่าหนังสือพมิพ ์ประจา้เดือน ต .ค.2560 720.00              720.00           เฉพาะเจาะจง นายฉตัรชัย   มนิตรัมย์ นายฉตัรชัย   มนิตรัมย์ สป.05/2561 ลว.27 ก.ย.60
ราคาที่เสนอ 720.00 บาท ราคา  720.00 บาท

3 ค่าวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 2,204.20           2,204.20        เฉพาะเจาะจง บริษทัสามเจริญอะไหล่ จา้กดั บริษทัสามเจริญอะไหล่ จา้กดั สป.01/2561 ลว. 27 ก.ย.60
ราคาที่เสนอ 2,204.20 บาท ราคา 2,204.20 บาท

4 รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 6,310.00           6,310.00        เฉพาะเจาะจง ร้านมานิตย์กอ๊ปปี้ ร้านมานิตย์กอ๊ปปี้ สป.01/2561 ลว. 11 ต.ค.60
ราคาที่เสนอ 6,310.00 บาท ราคา 6,310.00 บาท

5 ค่าใช้จา่ยในการประชุมสภา 1,375.00           1,375.00        เฉพาะเจาะจง ร้านปา้เรียม ร้านปา้เรียม สป.02/2561 ลว. 11 ต.ค.60
ราคาที่เสนอ 1,375.00 บาท ราคา 1,375.00 บาท

6 ค่าบา้รุงรักษาหรือซ่อมแซม 695.50              695.50           เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีศิลป ์อเีลคทริค หจก.ทวีศิลป ์อเีลคทริค สป.03/2561 ลว. 11 ต.ค.60
ราคาที่เสนอ 695.50 บาท ราคา 695.50 บาท

7 ค่าใช้จา่ยในการรับเสด็จฯ 2,000.00           2,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสุมาลี ร้านสุมาลี สป.06/2561 ลว. 26 ต.ค.60
ราคาที่เสนอ 2,000.00อบาท ราคา 2,000.00 บาท

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง
วันที ่31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560

และไม่เกนิราคากลาง

และไม่เกนิราคากลาง

และไม่เกนิราคากลาง

แบบ สขร.1

เฉพาะเจาะจงผู้ค้ารายเดียว

เฉพาะเจาะจงผู้ค้ารายเดียว

เฉพาะเจาะจงผู้ค้ารายเดียว

เฉพาะเจาะจงผู้ค้ารายเดียว
และไม่เกนิราคากลาง

วิธีซ้ือ/จ้าง
โดยสรุป

เหตุผลทีคั่ดเลือก
ล าดับที่

เฉพาะเจาะจงผู้ค้ารายเดียว
และไม่เกนิราคากลาง

เฉพาะเจาะจงผู้ค้ารายเดียว
และไม่เกนิราคากลาง

เฉพาะเจาะจงผู้ค้ารายเดียว
และไม่เกนิราคากลาง



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือหรือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
จัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนประจา้เดือนพ .ย. 2560 91,901.40         91,901.40      เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยสวัสด์ิปากช่อง หจก.ชัยสวัสด์ิปากช่อง สป.01/2561 ลว. 27 ก.ย.60
ราคาที่เสนอ 91,901.40 บาท ราคา 91,901.40 บาท

2 ค่ารับรองคณะบคุคลฯ 300.00              300.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเลิฟแมนกรอบรูป ร้านเลิฟแมนกรอบรูป สป.03/2561 ลว. 9 พ.ย. 60
ราคาที่เสนอ 300.00 บาท ราคา 300.00  บาท

3 ค่าบา้รุงรักษาหรือซ่อมแซม 500.00              500.00           เฉพาะเจาะจง นายธนรัฐ  รักษแ์พทย์ นายธนรัฐ  รักษแ์พทย์ สป.05/2561 ลว. 22 พ.ย. 60
ราคาที่เสนอ 500.00 บาท ราคา 500.00 บาท

4 ค่าบา้รุงรักษาหรือซ่อมแซม 250.00              250.00           เฉพาะเจาะจง ลพบรีุหล่อยาง ลพบรีุหล่อยาง สป.04/2561 ลว. 2 พ.ย. 60
ราคาที่เสนอ 6,310.00 บาท ราคา 6,310.00 บาท

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

วันที ่30 เดือน พฤศจิกายน พ .ศ.2560

เฉพาะเจาะจงผู้ค้ารายเดียว
และไม่เกนิราคากลาง

เฉพาะเจาะจงผู้ค้ารายเดียว

เฉพาะเจาะจงผู้ค้ารายเดียว
และไม่เกนิราคากลาง

และไม่เกนิราคากลาง

แบบ สขร.1

ล าดับที่ วิธีซ้ือ/จ้าง
เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

และไม่เกนิราคากลาง
เฉพาะเจาะจงผู้ค้ารายเดียว



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือหรือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
จัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 โครงการต้ังจดุบริการประชาชนเพือ่ปอ้งกนัและบรร 3,300.00           3,300.00        เฉพาะเจาะจง ร้านปา้ยพฒัน์นรี ร้านปา้ยพฒัน์นรี สป.12/2561 ลว.21 ธ.ค.60
เทาสาธารณภัย ราคาที่เสนอ 3,300.00 บาท ราคาที่เสนอ 3,300.00 บาท

2 ค่าวัสดุส้านักงาน 1,619.00           1,619.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคูณ ธนาคูณ สป.04/2561 ลว. 2 ธ.ค.60
ราคาที่เสนอ 1,619.00 บาท ราคาที่เสนอ 1,619.00 บาท

3 ค่าใช้จา่ยในการรับเสด็จฯ 4,650.00           4,650.00        เฉพาะเจาะจง นางสดศรี เขตสันเทียะ นางสดศรี เขตสันเทียะ สป.05/2561 ลว.12 ธ.ค.60
ราคาที่เสนอ 4,650.00 บาท ราคาที่เสนอ 4,650.00 บาท

4 รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 1,320.00           1,320.00        เฉพาะเจาะจง นายมงคล  บญุพมิาย นายมงคล  บญุพมิาย สป.06/2561 ลว.21 ธ.ค.60
ราคาที่เสนอ 1,320.00 บาท ราคาที่เสนอ 1,320.00 บาท

5 ค่าใช้จา่ยในการรับเสด็จฯ 77,480.00         77,480.00      เฉพาะเจาะจง เอส ซี อนิเตอร์ กรุ๊ป เอส ซี อนิเตอร์ กรุ๊ป สป.08/2561 ลว.21 ธ.ค.60
ราคาที่เสนอ 77,480.00 บาท ราคาที่เสนอ 77,480.00 บาท

6 ค่าน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนประจา้เดือนธ .ค. 2560 82,338.30         82,338.30      เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยสวัสด์ิปากช่อง หจก.ชัยสวัสด์ิปากช่อง สป.07/2561 ลว.21 ธ.ค.60
ราคาที่เสนอ 82,338.30 บาท ราคาที่เสนอ 82,338.30 บาท

7 ค่าน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนประจา้เดือนม .ค. 2561 75,347.70         75,347.70      เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยสวัสด์ิปากช่อง หจก.ชัยสวัสด์ิปากช่อง สป.09/2561 ลว.26 ธ.ค.60
ราคาที่เสนอ 75,347.70 บาท ราคาที่เสนอ 75,347.70 บาท

8 เงินส้ารองจา่ย ซ่อมแซมถนนลาดยาง (คุ้มเจด็สหาย)ม.7 30,000.00         30,000.00      เฉพาะเจาะจง ส.รุ่งเรืองประสพโชค ส.รุ่งเรืองประสพโชค สป.07/2561 ลว.4 ธ.ค.60
ราคาที่เสนอ 30,000.00 บาท ราคาที่เสนอ 30,000.00 บาท

9 ค่าบา้รุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ 1,250.00           1,250.00        เฉพาะเจาะจง นายธนรัฐ  รักษแ์พทย์ นายธนรัฐ  รักษแ์พทย์ สป.08/2561 ลว.4 ธ.ค.60
ราคาที่เสนอ 1,250.00 บาท ราคาที่เสนอ 1,250.00 บาท

10 ค่าใช้จา่ยในการรับเสด็จ 3,000.00           3,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านปา้ยพฒัน์นรี ร้านปา้ยพฒัน์นรี สป.09/2561 ลว.19 ธ.ค.60
ราคาที่เสนอ 3,000.00 บาท ราคาที่เสนอ 3,000.00 บาท

11 ค่าบา้รุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ 4,494.00           4,494.00        เฉพาะเจาะจง ส.รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ ส.รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ สป.10/2561 ลว.19 ธ.ค.60
ราคาที่เสนอ 4,494.00 บาท ราคาที่เสนอ 4,494.00 บาท

12 ค่าบา้รุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ 1,580.00           1,580.00        เฉพาะเจาะจง สมคิดการไฟฟา้ สมคิดการไฟฟา้ สป.11/2561 ลว.19 ธ.ค.60
ราคาที่เสนอ 1,580.00 บาท ราคาที่เสนอ 1,580.00 บาท

13 เงินส้ารองจา่ย ซ่อมแซมถนนลูกรัง (หนองอเีหลอ-เชื่อม 9,000.00           9,000.00        เฉพาะเจาะจง นายเชี่ยว ภาพยนตร์ นายเชี่ยว ภาพยนตร์ สป.13/2561 ลว.21 ธ.ค.60
บา้นหนองยาง) ม.6 ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท

14 ค่าใช้จา่ยในการรับเสด็จฯ 237,540.00       237,540.00    เฉพาะเจาะจง นางอญัชิษฐา ทองสุข นางอญัชิษฐา ทองสุข สป.14/2561 ลว.21 ธ.ค.60
ราคาที่เสนอ 237,540.00 บาท ราคาที่เสนอ 237,540.00 บาท

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

วันที ่29 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560

และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง

แบบ สขร.1

ล าดับที่ วิธีซ้ือ/จ้าง
เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง

และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง

เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง

และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือหรือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
จัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

15 ค่าใช้จา่ยในการรับเสด็จฯ 94,500.00         94,500.00      เฉพาะเจาะจง นายหรรษวัฒน์ อิม่จนัทึก นายหรรษวัฒน์ อิม่จนัทึก สป.15/2561 ลว.21 ธ.ค.60
ราคาที่เสนอ 94,500.00 บาท ราคาที่เสนอ 94,500.00 บาท

16 ค่าใช้จา่ยในการรับเสด็จ 10,150.00         10,150.00      เฉพาะเจาะจง ร้านนิดเต็นท์เช่า ร้านนิดเต็นท์เช่า สป.16/2561 ลว.21 ธ.ค.60
ราคาที่เสนอ 10,150.00 บาท ราคาที่เสนอ 10,150.00 บาท

17 ค่าใช้จา่ยในการรับเสด็จ 27,884.00         27,884.00      เฉพาะเจาะจง นายสมบติั พบสูงเนิน นายสมบติั พบสูงเนิน สป.18/2561 ลว.21 ธ.ค.60
ราคาที่เสนอ 27,884.00 บาท ราคาที่เสนอ 27,884.00 บาท

18 ค่าบา้รุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ 6,010.00           6,010.00        เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการเหมราชเซอร์วิส ศูนย์บริการเหมราชเซอร์วิส สป.17/2561 ลว.21 ธ.ค.60
ราคาที่เสนอ 6,010.00 บาท ราคาที่เสนอ 6,010.00 บาท

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง

แบบ สขร.1

ล าดับที่ วิธีซ้ือ/จ้าง
เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม 2560
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

วันที ่29 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560

เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง

เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือหรือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
จัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าบา้รุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ 3,491.95           3,491.95        เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าเขาใหญ ่จก. บ.โตโยต้าเขาใหญ ่จก. สป.08/2561 ลว.8 ม.ค.61
ราคาที่เสนอ 3,491.95 บาท ราคาที่เสนอ 3,491.95 บาท

2 รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 4,000.00           4,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านมานิตย์กอ๊ปปี้ ร้านมานิตย์กอ๊ปปี้ สป.20/2561 ลว. 10 ม.ค.61
ราคาที่เสนอ 4,000.00 บาท ราคาที่เสนอ 4,000.00 บาท

3 ค่าใช้จา่ยในการประชุมสภาฯ 1,250.00           1,250.00        เฉพาะเจาะจง ร้านปา้เรียม ร้านปา้เรียม สป.21/2561 ลว.10 ม.ค.61
ราคาที่เสนอ 1,250.00 บาท ราคาที่เสนอ 1,250.00 บาท

4 ค่าบา้รุงรักษาหรือซ่อมแซม 5,403.50           5,403.50        เฉพาะเจาะจง ส.รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ ส.รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ สป.22/2561 ลว.11 ม.ค.61
ราคาที่เสนอ 5,403.50 บาท ราคาที่เสนอ 5,403.50 บาท

5 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,210.00           3,210.00        เฉพาะเจาะจง บริษทัสามเจริญอะไหล่จา้กดั บริษทัสามเจริญอะไหล่จา้กดั สป.10/2561 ลว.11 ม.ค.61
ราคาที่เสนอ 3,210.00 บาท ราคาที่เสนอ 3,210.00 บาท

6 ค่าวัสดุส้านักงาน 4,500.00           4,500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านชาเมย์ ร้านชาเมย์ สป.11/2561 ลว.11 ม.ค.61
ราคาที่เสนอ 4,500.00 บาท ราคาที่เสนอ 4,500.00 บาท

8 ค่าวัสดุส้านักงาน 1,924.00           1,924.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคูณ ธนาคูณ สป.13/2561 ลว.22 ม.ค.61
ราคาที่เสนอ 1,924.00 บาท ราคาที่เสนอ 1,924.00 บาท

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

วันที ่31 เดือน มกราคม พ.ศ.2561

แบบ สขร.1

ล าดับที่ วิธีซ้ือ/จ้าง
เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือหรือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
จัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เดือนกมุภาพนัธ์ 61 84,477.60         84,477.60      เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยสวัสด์ิปากช่อง หจก.ชัยสวัสด์ิปากช่อง สป.09/2561 ลว.26 ธ.ค.60
ราคาที่เสนอ 84,477.60 บาท ราคาที่เสนอ84,477.60 บาท

2 ค่าครุภัณฑ์เคร่ืองตัดหญา้ 15,800.00         15,800.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั เพือ่นเกษตร จา้กดั บริษทั เพือ่นเกษตร จา้กดั สป.21/2561 ลว.7 ก.พ.61
ราคาที่เสนอ  15,800.00 บาท ราคาที่เสนอ  15,800.00 บาท

3 ค่าบา้รุงรักษาและซ่อมแซม 5,000.00           5,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านมิสเตอร์แฮม ร้านมิสเตอร์แฮม สป.22/2561 ลว.14 ก.พ.61
ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท

4 ค่าครุภัณฑ์ส้านักงาน 10,600.00         10,600.00      เฉพาะเจาะจง ส.ว.โคราช ส.ว.โคราช สป.23/2561 ลว.16 ก.พ. 61
ราคาที่เสนอ 10,600.00 บาท ราคาที่เสนอ 10,600.00 บาท

5 โครงการอาสาสมัครปอ้งกนัไฟปา่ 1,300.00           1,300.00        เฉพาะเจาะจง อาณาจกัรเซฟต้ี อาณาจกัรเซฟต้ี สป.24/2561 ลว.21 ก.พ.61
ราคาที่เสนอ 1,300.00 บาท ราคาที่เสนอ 1,300.00 บาท

6 โครงการอาสาสมัครปอ้งกนัไฟปา่ 200.00              200.00           เฉพาะเจาะจง นางสมจติ เงินรวง นางสมจติ เงินรวง สป.25/2561 ลว.21 ก.พ.61
ราคาที่เสนอ  200.00 บาท ราคาที่เสนอ  200.00 บาท

7 ค่าบา้รุงรักษาหรือซ่อมแซม 500.00              500.00           เฉพาะเจาะจง นายธนรัฐ  รักษแ์พทย์ นายธนรัฐ  รักษแ์พทย์ สป.24/2561 ลว.7 ก.พ.61
ราคาที่เสนอ 500.00บาท ราคาที่เสนอ 500.00บาท

8 ค่าวัสดุส้านักงาน 2,620.00           2,620.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคูณ ธนาคูณ สป.29/2561 ลว.21 ก.พ.61
ราคาที่เสนอ 2,620.00 บาท ราคาที่เสนอ 2,620.00 บาท

9 โครงการอาสาสมัครปอ้งกนัไฟปา่ 300.00              300.00           เฉพาะเจาะจง ร้านช่างจุน่โฆษณา ร้านช่างจุน่โฆษณา สป.30/2561 ลว.21 ก.พ.61
ราคาที่เสนอ 300.00 บาท ราคาที่เสนอ 300.00 บาท

10 โครงการอาสาสมัตรปอ้งกนัไฟปา่ 1,350.00           1,350.00        เฉพาะเจาะจง ร้านมานิตย์กอ๊ปปี้ ร้านมานิตย์กอ๊ปปี้ สป.31/2561 ลว.21 ก.พ.61
ราคาที่เสนอ 1,350.00 บาท ราคาที่เสนอ 1,350.00 บาท

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

วันที ่28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

แบบ สขร.1

และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง

โดยสรุป

เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง

และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง

ล าดับที่ วิธีซ้ือ/จ้าง
เหตุผลทีคั่ดเลือก

และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง

และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือหรือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
จัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 โครงการปอ้งกนัอคัคีภัย 300.00              300.00           เฉพาะเจาะจง ร้านช่างจุน่โฆษณา ร้านช่างจุน่โฆษณา สป.32/2561 ลว.5 มี.ค.61
ราคาที่เสนอ 300.00 บาท ราคาที่เสนอ 300.00 บาท

2 โครงการปอ้งกนัอคัคีภัย 1,350.00           1,350.00        เฉพาะเจาะจง ร้านมานิตย์กอ๊ปปี้ ร้านมานิตย์กอ๊ปปี้ สป.28/2561 ลว. 5 มี.ค.61
ราคาที่เสนอ 1,350.00 บาท ราคาที่เสนอ 1,350.00 บาท

3 โครงการปอ้งกนัอคัคีภัย 15,100.00         15,100.00      เฉพาะเจาะจง เจ บ ีไฟร์ เจ บ ีไฟร์ สป.33/2561 ลว.5 มี.ค.61
ราคาที่เสนอ 15,100.00 บาท ราคาที่เสนอ 15,100.00 บาท

4 โครงการพฒันาศักยภาพและบทบาทสตรี 300.00              300.00           เฉพาะเจาะจง ร้านช่างจุน่โฆษณา ร้านช่างจุน่โฆษณา สป.34/2561 ลว.14 มี.ค.61
ราคาที่เสนอ 300.00 บาท ราคาที่เสนอ 300.00 บาท

5 ค่าวัสดุส้านักงาน 665.00              665.00           เฉพาะเจาะจง ธนาคูณ ธนาคูณ สป.35/2561 ลว.19 มี.ค.61
ราคาที่เสนอ 665.00 บาท ราคาที่เสนอ 665.00 บาท

6 ค่าบา้รุงรักษาหรือซ่อมแซม 5,403.50           5,403.50        เฉพาะเจาะจง หจก.คิงส์ยนต์ หจก.คิงส์ยนต์ สป.36/2561 ลว.19 มี.ค.61
ราคาที่เสนอ 5,403.50 บาท ราคาที่เสนอ 5,403.50 บาท

7 ค่าใช้จา่ยโครงการปอ้งกนัเด็กจมน้้า 1,200.00           1,200.00        เฉพาะเจาะจง ร้านช่างจุน่โฆษณา ร้านช่างจุน่โฆษณา สป.38/2561 ลว.19 มี.ค.61
ราคาที่เสนอ 1,200.00 บาท ราคาที่เสนอ 1,200.00 บาท

8 ค่าวัสดุส้านักงาน 12,621.00         12,621.00      เฉพาะเจาะจง ธนาคูณ ธนาคูณ สป.26/2561 ลว.19 มี.ค.61
ราคาที่เสนอ 12,621.00 บาท ราคาที่เสนอ 12,621.00 บาท

9 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,210.00           3,210.00        เฉพาะเจาะจง บริษทัสามเจริญอะไหล่จา้กดั บริษทัสามเจริญอะไหล่จา้กดั สป.27/2561 ลว.19 มี.ค.61
ราคาที่เสนอ 3,210.00 บาท ราคาที่เสนอ 3,210.00 บาท

10 โครงการปอ้งกนัเด็กจมน้้า 9,000.00           9,000.00        เฉพาะเจาะจง  เจ บ ีไฟร์  เจ บ ีไฟร์ สป.28/2561 ลว.19 มี.ค.61
ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท

11 ค่าวัสดุส้านักงาน 2,256.00           2,256.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคูณ ธนาคูณ สป.29/2561 ลว.19 มี.ค.61
ราคาที่เสนอ 2,256.00 บาท ราคาที่เสนอ 2,256.00 บาท

12 ค่าวัสดุส้านักงาน 8,100.00           8,100.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเกยีรติกนกกอ๊ปปี้ ร้านเกยีรติกนกกอ๊ปปี้ สป.30/2561 ลว.28 มี.ค.61
ราคาที่เสนอ 8,100.00 บาท ราคาที่เสนอ 8,100.00 บาท

13 ค่าวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 80,858.10         80,858.10      เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยสวัสด์ิปากช่อง หจก.ชัยสวัสด์ิปากช่อง สป.09/2561 ลว.26 ธ.ค.60
ราคาที่เสนอ 80,858.10 บาท ราคาที่เสนอ 80,858.10 บาท

14 ค่าวัสดุส้านักงาน 308.00              308.00           เฉพาะเจาะจง ธนาคูณ ธนาคูณ สป.31/2561 ลว.30 มี.ค.61
ราคาที่เสนอ 308.00 บาท ราคาที่เสนอ 308.00 บาท

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มนีาคม 2561
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

วันที ่30 เดือน มนีาคม  พ.ศ.2561

และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง

เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง

แบบ สขร.1

เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง

ล าดับที่ วิธีซ้ือ/จ้าง
เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง

เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง

และไม่เกนิราคากลาง

เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือหรือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
จัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

15 รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 1,290.00           1,290.00        เฉพาะเจาะจง นายมงคล  บญุพมิาย นายมงคล  บญุพมิาย สป.34/2561 ลว. 5 มี.ค.61
ราคาที่เสนอ 1,290 บาท ราคาที่เสนอ 1,290 บาท

16 ค่าครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง 44,940.00         44,940.00      เฉพาะเจาะจง หจก.อนิโนเวชั่นฯ หจก.อนิโนเวชั่น สป.35/2561 ลว.30 มี.ค.61
อปุกรณ์ผสมน้้ายาโฟม ราคาที่เสนอ 44,940.00 บาท ราคาที่เสนอ 44,940.00 บาท

17 ค่าครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง 388,196.00       388,196.00    เฉพาะเจาะจง หจก.อนิโนเวชั่นฯ หจก.อนิโนเวชั่นฯ สป.36/2561 ลว.30 มี.ค.61
เคร่ืองช่วยหายใจ ราคาที่เสนอ 388,196.00บาท ราคาที่เสนอ 388,196.00บาท

18 ค่าวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 75,670.80         75,670.80      เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยสวัสด์ิปากช่อง หจก.ชัยสวัสด์ิปากช่อง สป.09/2561 ลว.26 ธ.ค.60
ประจา้เดือนเมษายน 2561 ราคาที่เสนอ 75,670.80 บาท ราคาที่เสนอ 75,670.80 บาท

19 ค่าครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง 99,000.00         99,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.อนิโนเวชั่นฯ หจก.อนิโนเวชั่นฯ สป.37/2561 ลว.30 มี.ค.61
เคร่ืองช่วยหายใจ ราคาที่เสนอ 99,000.00 บาท ราคาที่เสนอ 99,000.00 บาท

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มนีาคม 2561
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง
วันที ่30 เดือน มนีาคม พ.ศ.2561

เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง

เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง

แบบ สขร.1

ล าดับที่ วิธีซ้ือ/จ้าง
เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือหรือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
จัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าวัสดุส้านักงาน 800.00              800.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเลิฟแมนกรอบรูป ร้านเลิฟแมนกรอบรูป สป.38/2561 ลว.03 เม.ย.61
ราคาที่เสนอ 800.00 บาท ราคาที่เสนอ 800.00 บาท

2 ค่าวัสดุส้านักงาน 5,200.00           5,200.00        เฉพาะเจาะจง น้้าด่ืมเทมส์ น้้าด่ืมเทมส์ สป.41/2561 ลว.19 เม.ย.61
ราคาที่เสนอ 5,200.00 บาท ราคาที่เสนอ 5,200.00 บาท

3 รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 1,320.00           1,320.00        เฉพาะเจาะจง นายมงคล  บญุพมิาย นายมงคล  บญุพมิาย สป.43/2561 ลว.23 เม.ย.61
ราคาที่เสนอ 1,320.00 บาท ราคาที่เสนอ 1,320.00 บาท

4 ค่าวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 87,469.60         87,469.60      เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยสวัสด์ิปากช่อง หจก.ชัยสวัสด์ิปากช่อง สป.44/2561 ลว.25 เม.ย.61
ราคาที่เสนอ 87,469.60 บาท ราคาที่เสนอ 87,469.60 บาท

5 ค่าบา้รุงรักษาหรือซ่อมแซม 350.00              350.00           เฉพาะเจาะจง ลพบรีุหล่อยาง ลพบรีุหล่อยาง สป.45/2561 ลว.4 เม.ย.61
ราคาที่เสนอ 350.00 บาท ราคาที่เสนอ 350.00 บาท

6 ค่าบา้รุงรักษาหรือซ่อมแซม 650.00              650.00           เฉพาะเจาะจง นายธนรัฐ  รักษแ์พทย์ นายธนรัฐ  รักษแ์พทย์ สป.43/2561 ลว.3 เม.ย.61
ราคาที่เสนอ 650.00 บาท ราคาที่เสนอ 650.00 บาท

7 ค่าบา้รุงรักษาหรือซ่อมแซม 650.00              650.00           เฉพาะเจาะจง นายธนรัฐ  รักษแ์พทย์ นายธนรัฐ  รักษแ์พทย์ สป.44/2561 ลว.3 เม.ย.61
ราคาที่เสนอ 650.00 บาท ราคาที่เสนอ 650.00 บาท

8 ค่าบา้รุงรักษาหรือซ่อมแซม 2,080.00           2,080.00        เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการเหมราชเซอร์วิส ศูนย์บริการเหมราชเซอร์วิส สป.42/2561 ลว.3 เม.ย.61
ราคาที่เสนอ2,080.00 บาท ราคาที่เสนอ2,080.00 บาท

9 ค่าบา้รุงรักษาหรือซ่อมแซม 2,298.90           2,298.90        เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าเขาใหญ ่จา้กดั บ.โตโยต้าเขาใหญ ่จา้กดั สป.46/2561 ลว.24 เม.ย.61
ราคาที่เสนอ 2,298.90 บาท ราคาที่เสนอ 2,298.90 บาท

10 ค่าบา้รุงรักษาหรือซ่อมแซม 3,333.59           3,333.59        เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าเขาใหญ ่จา้กดั บ.โตโยต้าเขาใหญ ่จา้กดั สป.47/2561 ลว.24 เม.ย.61
ราคาที่เสนอ 3,333.59 บาท ราคาที่เสนอ 3,333.59 บาท

11 ค่าบา้รุงรักษาหรือซ่อมแซม 9,770.00           9,770.00        เฉพาะเจาะจง บ.อาร์ ซี พ ีมาร์เกต็ต้ิง จก . บ.อาร์ ซี พ ีมาร์เกต็ต้ิง จก . สป.48/2561 ลว.25 เม.ย.61
ราคาที่เสนอ 9,770.00 บาท ราคาที่เสนอ 9,770.00 บาท

12 ค่าบา้รุงรักษาหรือซ่อมแซม 12,358.50         12,358.50      เฉพาะเจาะจง ส.รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ ส.รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ สป.39/2561 ลว.03 เม.ย.61
ราคาที่เสนอ12,358.50 บาท ราคาที่เสนอ12,358.50 บาท

13 รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 3,625.00           3,625.00        เฉพาะเจาะจง ร้านมานิตย์กอ๊ปปี้ ร้านมานิตย์กอ๊ปปี้ สป.49/2561 ลว.25 เม.ย.61
ราคาที่เสนอ 3,625.00 บาท ราคาที่เสนอ 3,625.00 บาท

14 รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 7,500.00           7,500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านมานิตย์กอ๊ปปี้ ร้านมานิตย์กอ๊ปปี้ สป.50/2561 ลว.25 เม.ย.61
ราคาที่เสนอ 7,500.00 บาท ราคาที่เสนอ 7,500.00 บาท

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

วันที ่30 เดือน เมษายน พ.ศ.2561

และไม่เกนิราคากลาง

และไม่เกนิราคากลาง

และไม่เกนิราคากลาง

และไม่เกนิราคากลาง

เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง

แบบ สขร.1

ล าดับที่ วิธีซ้ือ/จ้าง
เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง

เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง

เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง

เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง

และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง

เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือหรือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
จัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

15 โครงการต้ังจดุบริการประชาชนฯ 1,000.00           1,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านช่างจุน่โฆษณา ร้านช่างจุน่โฆษณา สป.41/2561 ลว.03 เม.ย.61
ราคาที่เสนอ 1,000.00 บาท ราคาที่เสนอ 1,000.00 บาท

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

วันที ่30 เดือน เมษายน พ.ศ.2561

แบบ สขร.1

ล าดับที่ วิธีซ้ือ/จ้าง
เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือหรือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
จัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าบา้รุงรักษาหรือซ่อมแซม 4,685.00           4,685.00        เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าเขาใหญ ่จา้กดั บ.โตโยต้าเขาใหญ ่จา้กดั สป.51/2561 ลว.2 พ.ค. 61
ราคาที่เสนอ 4,685.00 บาท ราคาที่เสนอ 4,685.00 บาท

2 ค่าบา้รุงรักษาหรือซ่อมแซม 200.00              200.00           เฉพาะเจาะจง ลพบรีุหล่อยาง ลพบรีุหล่อยาง สป.52/2561 ลว.3 พ.ค. 61
ราคาที่เสนอ 200.00 บาท ราคาที่เสนอ 200.00 บาท

3 โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรีฯ 300.00              300.00           เฉพาะเจาะจง พ ีพลัส แอดเวอร์ไทซ่ิง พ ีพลัส แอดเวอร์ไทซ่ิง สป.53/2561 ลว.3 พ.ค. 61
ราคาที่เสนอ 300.00 บาท ราคาที่เสนอ 300.00 บาท

4 โครงการเศรษฐกจิพอเพยีง 300.00              300.00           เฉพาะเจาะจง ร้านช่างจุน่โฆษณา ร้านช่างจุน่โฆษณา สป.55/2561 ลว.7 พ.ค. 61
ราคาที่เสนอ 300.00 บาท ราคาที่เสนอ 300.00 บาท

5 โครงการเศรษฐกจิพอเพยีง 170,000.00       170,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพย์เจริญ แทรเวล2007 หจก.ทรัพย์เจริญ แทรเวล2007 สป.56/2561 ลว. 7 พ.ค. 61
ราคาที่เสนอ 170,000 บาท ราคาที่เสนอ 170,000 บาท

6 โครงการเศรษฐกจิพอเพยีง 10,000.00         10,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านมานิตย์กอ๊ปปี้ ร้านมานิตย์กอ๊ปปี้ สป.57/2561 ลว. 7 พ.ค. 61
ราคาที่เสนอ 10,000.00 บาท ราคาที่เสนอ 10,000.00 บาท

7 รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 3,700.00           3,700.00        เฉพาะเจาะจง ร้านมานิตย์กอ๊ปปี้ ร้านมานิตย์กอ๊ปปี้ สป.58/2561 ลว. 7 พ.ค. 61
ราคาที่เสนอ 3,700.00บาท ราคาที่เสนอ 3,700.00บาท

8 โครงการเศรษฐกจิพอเพยีง 600.00              600.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเลิฟแมนกรอบรูป ร้านเลิฟแมนกรอบรูป สป.45/2561 ลว. 7 พ.ค. 61
ราคาที่เสนอ 300.00 บาท ราคาที่เสนอ 300.00 บาท

9 ค่าวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 92,204.10         92,204.10      เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยสวัสด์ิปากช่อง หจก.ชัยสวัสด์ิปากช่อง สป.46/2561 ลว. 25 พ.ค. 61
ราคาที่เสนอ92,204.10บาท ราคาที่เสนอ92,204.10บาท

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561

และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง

และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง

และไม่เกนิราคากลาง

และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง

เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง

เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง

และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง

แบบ สขร.1

ล าดับที่ วิธีซ้ือ/จ้าง

เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง

เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

และไม่เกนิราคากลาง

องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง
วันที ่31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือหรือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
จัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 โครงการกลุ่มวัยใสหา่งไกลยาเสพติด 500.00              500.00           เฉพาะเจาะจง ธนาคูณ ธนาคูณ สป.49/2561 ลว. 25 มิ.ย. 61
ราคาที่เสนอ 500.00 บาท ราคาที่เสนอ 500.00 บาท

2 ค่าวัสดุส้านักงาน 8,100.00           8,100.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเกยีรติกนกกอ๊ปปี้ ร้านเกยีรติกนกกอ๊ปปี้ สป.48/2561 ลว. 11 มิ.ย. 61
ราคาที่เสนอ 8,100.00 บาท ราคาที่เสนอ 8,100.00 บาท

3 เงินส้ารองจา่ย 15,515.00         15,515.00      เฉพาะเจาะจง หจก.กจิเจริญปากช่อง หจก.กจิเจริญปากช่อง สป.50/2561 ลว. 13 มิ.ย. 61
ราคาที่เสนอ 15,3515.00 บาท ราคาที่เสนอ 15,3515.00 บาท

4 ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ 27,000.00         27,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษทัเมืองย่า ออฟฟศิ จา้กดั บริษทัเมืองย่า ออฟฟศิ จา้กดั สป.51/2561 ลว. 22 มิ.ย. 61
ราคาที่เสนอ 27,000.00 บาท ราคาที่เสนอ 27,000.00 บาท

5 ค่าวัสดุส้านักงาน 44,930.00         44,930.00      เฉพาะเจาะจง ร้านทิพย์อกัษร ร้านทิพย์อกัษร สป.52/2561 ลว. 25 มิ.ย. 61
ราคาที่เสนอ 44,930 บาท ราคาที่เสนอ 44,930 บาท

6 ค่าวัสดุส้านักงาน 3,100.00           3,100.00        เฉพาะเจาะจง น้้าด่ืมเทมส์ 1991 น้้าด่ืมเทมส์ 1991 สป.53/2561 ลว. 28 มิ.ย. 61
ราคาที่เสนอ 3,100.00 บาท ราคาที่เสนอ 3,100.00 บาท

7 ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ 17,400.00         17,400.00      เฉพาะเจาะจง บริษทัเมืองย่า ออฟฟศิ จา้กดั บริษทัเมืองย่า ออฟฟศิ จา้กดั สป.54/2561 ลว. 28 มิ.ย. 61
ราคาที่เสนอ 17,400.00บาท ราคาที่เสนอ 17,400.00บาท

8 ค่าวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 90,712.00         90,712.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยสวัสด์ิปากช่อง หจก.ชัยสวัสด์ิปากช่อง สป.55/2561 ลว. 28 มิ.ย. 61
ราคาที่เสนอ 90,712.00 บาท ราคาที่เสนอ 90,712.00 บาท

9 รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 600.00              600.00           เฉพาะเจาะจง ร้านมานิตย์กอ๊ปปี้ ร้านมานิตย์กอ๊ปปี้ สป.59/2561 ลว. 01 มิ.ย. 61
ราคาที่เสนอ 600.00 บาท ราคาที่เสนอ 600.00 บาท

10 ค่าบา้รุงรักษาหรือซ่อมแซม 25,489.01         25,489.01      เฉพาะเจาะจง บริษทัโตโยต้าเขาใหญ ่จา้กดั บริษทัโตโยต้าเขาใหญ ่จา้กดั สป.61/2561 ลว. 8 มิ.ย. 61
ราคาที่เสนอ 25,489.01 บาท ราคาที่เสนอ 25,489.01 บาท

11 ค่าบา้รุงรักษาหรือซ่อมแซม 321.00              321.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ราชสีมาไอที คอมพวิเตอร์ หจก.ราชสีมาไอที คอมพวิเตอร์ สป.62/2561 ลว. 11 มิ.ย. 61
ราคาที่เสนอ 321.00 บาท ราคาที่เสนอ 321.00 บาท

12 รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 300.00              300.00           เฉพาะเจาะจง ร้านช่างจุน่โฆษณา ร้านช่างจุน่โฆษณา สป.63/2561 ลว. 13 มิ.ย. 61
ราคาที่เสนอ 300.00 บาท ราคาที่เสนอ 300.00 บาท

13 โครงการกลุ่มวัยใสหา่งไกลยาเสพติด 300.00              300.00           เฉพาะเจาะจง ร้านพพีลัส แอดเวอร์ไทซ่ิง ร้านพพีลัส แอดเวอร์ไทซ่ิง สป.64/2561 ลว. 15 มิ.ย. 61
ราคาที่เสนอ 300.00 บาท ราคาที่เสนอ 300.00 บาท

14 ค่าบา้รุงรักษาหรือซ่อมแซม 11,750.00         11,750.00      เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการเหมราชเซอร์วิส ศูนย์บริการเหมราชเซอร์วิส สป.65/2561 ลว. 22 มิ.ย. 61
ราคาที่เสนอ 11,750.00 บาท ราคาที่เสนอ 11,750.00 บาท

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มถุินายน 2561
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

วันที ่29 เดือน มถุินายน พ.ศ.2561

เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง

เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง

เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง

เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง

เหตุผลทีคั่ดเลือก

แบบ สขร.1

ล าดับที่ วิธีซ้ือ/จ้าง

และไม่เกนิราคากลาง

และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง

และไม่เกนิราคากลาง

และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง

โดยสรุป

เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง

เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง

เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง

และไม่เกนิราคากลาง

เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง

เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง

และไม่เกนิราคากลาง



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือหรือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
จัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

15 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวต้าบลปากช่อง 30,000.00         30,000.00      เฉพาะเจาะจง นายสมบติั  พบสูงเนิน นายสมบติั  พบสูงเนิน สป.66/2561 ลว. 25 มิ.ย. 61
ราคาที่เสนอ 30,000.00 บาท ราคาที่เสนอ 30,000.00 บาท

16 รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 3,600.00           3,600.00        เฉพาะเจาะจง ร้านมานิตย์กอ๊ปปี้ ร้านมานิตย์กอ๊ปปี้ สป.67/2561 ลว. 25 มิ.ย. 61
ราคาที่เสนอ 3,600.00 บาท ราคาที่เสนอ 3,600.00 บาท

17 ค่าบา้รุงรักษาหรือซ่อมแซม 29,400.00         29,400.00      เฉพาะเจาะจง ร้านออ๋ยออโต้แอร์ ร้านออ๋ยออโต้แอร์ สป.68/2561 ลว. 25 มิ.ย. 61
ราคาที่เสนอ 29,400.00 บาท ราคาที่เสนอ 29,400.00 บาท

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มถุินายน 2561
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

วันที ่29 เดือน มถุินายน พ.ศ.2561

โดยสรุป

และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง

และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง

เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง

ล าดับที่ วิธีซ้ือ/จ้าง
เหตุผลทีคั่ดเลือก

แบบ สขร.1



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือหรือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
จัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 780.00              780.00           เฉพาะเจาะจง นายมงคล  บญุพมิาย นายมงคล  บญุพมิาย สป.57/2561 ลว.2 ก.ค.61
ราคาที่เสนอ 780.00 บาท ราคาที่เสนอ 780.00 บาท

2 โครงการครอบครัวคุณธรรมน้าสังคมไทยเขม้แขง็ 500.00              500.00           เฉพาะเจาะจง ธนาคูณ ธนาคูณ สป.58/2561 ลว.8 ก.ค.61
ราคาที่เสนอ 500.00 บาท ราคาที่เสนอ 500.00 บาท

3 วัสดุงานบา้นงานครัว 7,325.00           7,325.00        เฉพาะเจาะจง ร้านแสงทอง ร้านแสงทอง สป.60/2561 ลว.31 ก.ค.61
ราคาที่เสนอ 7,325.00 บาท ราคาที่เสนอ 7,325.00 บาท

4 โครงการอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดล้อม 2,100.00           2,100.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคูณ ธนาคูณ สป.61/2561 ลว.31 ก.ค.61
ราคาที่เสนอ 2,100.00 บาท ราคาที่เสนอ 2,100.00 บาท

5 ค่าวัสดุส้านักงาน 9,118.00           9,118.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคูณ ธนาคูณ สป.63/2561 ลว.31 ก.ค.61
ราคาที่เสนอ 9,118  บาท ราคาที่เสนอ 9,118  บาท

6 โครงการฝึกซ้อมแผนปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัย 3,556.10           3,556.10        เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยสวัสด์ิปากช่อง หจก.ชัยสวัสด์ิปากช่อง สป.59/2561 ลว.24 ก.ค.61
ราคาที่เสนอ 3,556.10 บาท ราคาที่เสนอ 3,556.10 บาท

7 โครงการอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดล้อม 5,000.00           5,000.00        เฉพาะเจาะจง นายปณิธาน  ต้ังขนุทด นายปณิธาน  ต้ังขนุทด สป.65/2561 ลว.31 ก.ค.61
ราคาที่เสนอ 5,000.00บาท ราคาที่เสนอ 5,000.00บาท

8 ค่าวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 92,259.40         92,259.40      เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยสวัสด์ิปากช่อง หจก.ชัยสวัสด์ิปากช่อง สป.70/2561 ลว.31 ก.ค.61
ราคาที่เสนอ 92,259.40 บาท ราคาที่เสนอ 92,259.40 บาท

9 โครงการครอบครัวคุณธรรมน้าสังคมไทยเขม้แขง็ 300.00              300.00           เฉพาะเจาะจง นายสุภพงษ ์มลิทอง นายสุภพงษ ์มลิทอง สป.69/2561 ลว.9 ก.ค.61
ราคาที่เสนอ 300.00 บาท ราคาที่เสนอ 300.00 บาท

10 ค่าใช้จา่ยในการประชุมสภาฯ 1,375.00           1,375.00        เฉพาะเจาะจง ร้านปา้เรียม ร้านปา้เรียม สป.70/2561 ลว.9 ก.ค.61
ราคาที่เสนอ 1,375.00 บาท ราคาที่เสนอ 1,375.00 บาท

11 รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 360.00              360.00           เฉพาะเจาะจง ร้านมานิตย์กอ๊ปปี้ ร้านมานิตย์กอ๊ปปี้ สป.71/2561 ลว.9 ก.ค.61
ราคาที่เสนอ 360.00 บาท ราคาที่เสนอ 360.00 บาท

12 ค่าใช้จา่ยในการรับเสด็จฯ 337,500.00       337,500.00    เฉพาะเจาะจง นายหรรษวัฒน์  อิม่จนัทึก นายหรรษวัฒน์  อิม่จนัทึก สป.72/2561 ลว.18 ก.ค.61
ราคาที่เสนอ 337,500.00 บาท ราคาที่เสนอ 337,500.00 บาท

13 โครงการฝึกซ้อมแผนปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัย 22,500.00         22,500.00      เฉพาะเจาะจง เจ บ ีไฟร์ เจ บ ีไฟร์ สป.81/2561ลว . 24 ก.ค.61
ราคาที่เสนอ 22,500.00 บาท ราคาที่เสนอ 22,500.00 บาท

14 โครงการฝึกซ้อมแผนปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัย 2,310.00           2,310.00        เฉพาะเจาะจง นางสังวร  โสมเสา นางสังวร  โสมเสา สป.82/2561 ลว.24 ก.ค.61
ราคาที่เสนอ 2,310.00 บาท ราคาที่เสนอ 2,310.00 บาท

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2561
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

วันที ่31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561

และไม่เกนิราคากลาง

เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง

และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง

แบบ สขร.1

และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง

และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง

ล าดับที่ วิธีซ้ือ/จ้าง
เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง

เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง

เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง

เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง

และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง

และไม่เกนิราคากลาง

เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง

และไม่เกนิราคากลาง

และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือหรือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
จัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

15 โครงการเพิม่ศักยภาพอปพร . 1,200.00           1,200.00        เฉพาะเจาะจง ร้านช่างจุน่โฆษณา ร้านช่างจุน่โฆษณา สป.83/2561 ลว.24 ก.ค.61
ราคาที่เสนอ 1,200.00 บาท ราคาที่เสนอ 1,200.00 บาท

16 โครงการฝึกซ้อมแผนปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัย 1,200.00           1,200.00        เฉพาะเจาะจง ร้านช่างจุน่โฆษณา ร้านช่างจุน่โฆษณา สป.84/2561 ลว.24 ก.ค.61
ราคาที่เสนอ 1,200.00 บาท ราคาที่เสนอ 1,200.00 บาท

17 รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 100.00              100.00           เฉพาะเจาะจง ร้านช่างจุน่โฆษณา ร้านช่างจุน่โฆษณา สป.85/2561 ลว.24 ก.ค.61
ราคาที่เสนอ 100.00 บาท ราคาที่เสนอ 100.00 บาท

18 ค่าวัสดุส้านักงาน 780.00              780.00           เฉพาะเจาะจง ธนาคูณ ธนาคูณ สป.86/2561 ลว.24 ก.ค.61
ราคาที่เสนอ  780.00 บาท ราคาที่เสนอ  780.00 บาท

19 ค่าบา้รุงรักษาหรือซ่อมแซม 13,910.00         13,910.00      เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าเขาใหญ ่จก. บ.โตโยต้าเขาใหญ ่จก. สป.87/2561 ลว.24 ก.ค.61
ราคาที่เสนอ 13,910.00 บาท ราคาที่เสนอ 13,910.00 บาท

20 ค่าบา้รุงรักษาหรือซ่อมแซม 2,568.00           2,568.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีศิลปอ์เีลคทริค หจก.ทวีศิลปอ์เีลคทริค สป.88/2561 ลว.24 ก.ค.61
ราคาที่เสนอ 2,568.00 บาท ราคาที่เสนอ 2,568.00 บาท

21 รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 53,000.00         53,000.00      เฉพาะเจาะจง น้้าดีไซด์ น้้าดีไซด์ สป.89/2561 ลว.24 ก.ค.61
ราคาที่เสนอ 53,000.00บาท ราคาที่เสนอ 53,000.00บาท

22 โครงการอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดล้อม 6,225.00           6,225.00        เฉพาะเจาะจง ร้านมานิตย์กอ๊ปปี้ ร้านมานิตย์กอ๊ปปี้ สป.90/2561 ลว.24 ก.ค.61
ราคาที่เสนอ 6,225.00 บาท ราคาที่เสนอ 6,225.00 บาท

23 โครงการอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดล้อม 300.00              300.00           เฉพาะเจาะจง ร้านช่างจุน่โฆษณา ร้านช่างจุน่โฆษณา สป.91/2561 ลว.31 ก.ค.61
ราคาที่เสนอ 300.00 บาท ราคาที่เสนอ 300.00 บาท

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2561
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

วันที ่31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561

และไม่เกนิราคากลาง

แบบ สขร.1

ล าดับที่ วิธีซ้ือ/จ้าง

และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง

และไม่เกนิราคากลาง

และไม่เกนิราคากลาง

เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง

เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง

เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง

เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง

และไม่เกนิราคากลาง



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือหรือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
จัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าใช้จา่ยในการประชุมสภาฯ 1,375.00           1,375.00        เฉพาะเจาะจง ร้านปา้เรียม ร้านปา้เรียม สป.93/2561 ลว.07 ส.ค.61
ราคาที่เสนอ 1,375.00 บาท ราคาที่เสนอ 1,375.00 บาท

2 รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 7,745.00           7,745.00        เฉพาะเจาะจง ร้านมานิตย์กอ๊ปปี้ ธนาคูณ สป.94/2561 ลว.09 ส.ค.61
ราคาที่เสนอ 7,745.00 บาท ราคาที่เสนอ 7,745.00 บาท

3 ค่าบา้รุงรักษาหรือซ่อมแซม 200.00              200.00           เฉพาะเจาะจง ลพบรีุหล่อยาง ลพบรีุหล่อยาง สป.100/2561 ลว17 ส.ค.61
ราคาที่เสนอ 200.00 บาท ราคาที่เสนอ 200.00 บาท

4 ค่าบา้รุงรักษาหรือซ่อมแซม 200.00              200.00           เฉพาะเจาะจง ลพบรีุหล่อยาง ลพบรีุหล่อยาง สป.101/2561 ลว.17 ส.ค.61
ราคาที่เสนอ 200.00 บาท ราคาที่เสนอ 200.00 บาท

5 ค่าใช้จา่ยในการประชุมสภาฯ 1,375.00           1,375.00        เฉพาะเจาะจง ร้านปา้เรียม ร้านปา้เรียม สป.102/2561 ลว.24 ส.ค.61
ราคาที่เสนอ 1,375.00 บาท ราคาที่เสนอ 1,375.00 บาท

6 โครงการชุมชนเขม้แขง็ 360.00              360.00           เฉพาะเจาะจง พพีลัสแอดเวอร์ไทซ่ิง พพีลัสแอดเวอร์ไทซ่ิง สป.105/2561 ลว.31 ส.ค.61
ราคาที่เสนอ 360.00 บาท ราคาที่เสนอ 360.00 บาท

7 โครงการชุมชนเขม้แขง็ 2,200.00           2,200.00        เฉพาะเจาะจง ร้านมานิตย์กอ๊ปปี้ ร้านมานิตย์กอ๊ปปี้ สป.106/2561 ลว.31 ส.ค.61
ราคาที่เสนอ 2,200.00บาท ราคาที่เสนอ 2,200.00บาท

8 โครงการชุมชนเขม้แขง็ 44,000.00         44,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพย์เจริญแทรเวล 2007 หจก.ทรัพย์เจริญแทรเวล 2007 สป.107/2561 ลว.31 ส.ค.61
ราคาที่เสนอ 44,000.00 บาท ราคาที่เสนอ 44,000.00 บาท

9 โครงการอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดล้อม 1,750.00           1,750.00        เฉพาะเจาะจง นายสนิท  ทิพย์ประเสริฐ นายสนิท  ทิพย์ประเสริฐ สป.64/2561 ลว.06 ส.ค.61
ราคาที่เสนอ 1,750.00 บาท ราคาที่เสนอ 1,750.00 บาท

10 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 4,119.50           4,119.50        เฉพาะเจาะจง บริษทั สามเจริญอะไหล่ จา้กดั บริษทั สามเจริญอะไหล่ จา้กดั สป.66/2561 ลว.07 ส.ค.61
ราคาที่เสนอ 4,119.50 บาท ราคาที่เสนอ 4,119.50 บาท

11 ครุภัณฑ์อืน่ หุน่สาธิตการฟืน้คืนชีพ 42,000.00         42,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษทัอนิโนเวชั่นอคิวิปเม้นท์จา้กดั บริษทัอนิโนเวชั่นอคิวิปเม้นท์จา้กดั สป.67/2561 ลว.07 ส.ค.61
ราคาที่เสนอ 42,000.00 บาท ราคาที่เสนอ 42,000.00 บาท

12 โครงการชุมชนเขม้แขง็ 1,220.00           1,220.00        เฉพาะเจาะจง ร้านแสงทองปากช่อง ร้านแสงทองปากช่อง สป.68/2561 ลว.10 ส.ค.61
ราคาที่เสนอ 1,220.00 บาท ราคาที่เสนอ 1,220.00 บาท

13 ค่าวัสดุอืน่ 14,960.00         14,960.00      เฉพาะเจาะจง เจ บ ีไฟร์ เจ บ ีไฟร์ สป.73/2561 ลว.21 ส.ค.61
ราคาที่เสนอ 14,960.00 บาท ราคาที่เสนอ 14,960.00 บาท

14 ค่าวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงฯ 86,757.20         86,757.20      เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยสวัสด์ิปากช่อง หจก.ชัยสวัสด์ิปากช่อง สป.74/2561 ลว.29 ส.ค.61
ราคาที่เสนอ 86,757.20 บาท ราคาที่เสนอ 86,757.20 บาท

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

วันที ่31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561

ล าดับที่ วิธีซ้ือ/จ้าง

และไม่เกนิราคากลาง

เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง

และไม่เกนิราคากลาง

เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง

และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง

เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง

เหตุผลทีคั่ดเลือก

และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง

แบบ สขร.1

และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง

เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง

และไม่เกนิราคากลาง

โดยสรุป

เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง

เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง

เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือหรือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
จัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

15 ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 42,980.00         42,980.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ราชสีมาไอที คอมพวิเตอร์ หจก.ราชสีมาไอที คอมพวิเตอร์ สป.75/2561 ลว.29 ส.ค.61
ราคาที่เสนอ 42,980.00 บาท ราคาที่เสนอ 42,980.00 บาท

16 โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานพือ่พฒันาศักยภาพใน 600.00              600.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเลิฟแมนกรอบรูป ร้านเลิฟแมนกรอบรูป สป.76/2561 ลว.31 ส.ค.61
การบริหารงานฯ ราคาที่เสนอ 600.00 บาท ราคาที่เสนอ 600.00 บาท

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

วันที ่31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

แบบ สขร.1

ล าดับที่ วิธีซ้ือ/จ้าง

เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือหรือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
จัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 โครงการชุมชนเขม้แขง็ 48,000.00         48,000.00      เฉพาะเจาะจง นายศักด์ิชัย   วิลัยรัตน์ นายศักด์ิชัย   วิลัยรัตน์ สป.108/2561 ลว. 03 ก.ย.61
ราคาที่เสนอ 48,000.00 บาท ราคาที่เสนอ 48,000.00 บาท

2 โครงการปอ้งกนัเด็กจมน้้า 300.00              300.00           เฉพาะเจาะจง ร้านพ ีพลัส แอดเวอร์ไทซ่ิง ร้านพ ีพลัส แอดเวอร์ไทซ่ิง สป.109/2561 ลว. 03 ก.ย.61
ราคาที่เสนอ 300.00 บาท ราคาที่เสนอ 300.00 บาท

3 โครงการชุมชนเขม้แขง็ 360.00              360.00           เฉพาะเจาะจง ร้านพ ีพลัส แอดเวอร์ไทซ่ิง ร้านพ ีพลัส แอดเวอร์ไทซ่ิง สป.110/2561 ลว. 03 ก.ย.61
ราคาที่เสนอ 360.00 บาท ราคาที่เสนอ 360.00 บาท

4 โครงการชุมชนเขม้แขง็ 3,250.00           3,250.00        เฉพาะเจาะจง ร้านมานิตย์กอ๊ปปี้ ร้านมานิตย์กอ๊ปปี้ สป.111/2561 ลว. 03 ก.ย.61
ราคาที่เสนอ 3,250.00 บาท ราคาที่เสนอ 3,250.00 บาท

5 โครงการOSCC 300.00              300.00           เฉพาะเจาะจง ร้านช่างจุน่โฆษณา ร้านช่างจุน่โฆษณา สป.112/2561 ลว. 11 ก.ย.61
ราคาที่เสนอ 300.00  บาท ราคาที่เสนอ 300.00  บาท

6 รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 5,950.00           5,950.00        เฉพาะเจาะจง ร้านมานิตย์กอ๊ปปี้ ร้านมานิตย์กอ๊ปปี้ สป.113/2561 ลว. 26 ก.ย.61
ราคาที่เสนอ 5,950.00 บาท ราคาที่เสนอ 5,950.00 บาท

7 โครงการชุมชนเขม้แขง็ 600.00              600.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเลิฟแมนกรอบรูป ร้านเลิฟแมนกรอบรูป สป.77/2561 ลว. 03 ก.ย.61
ราคาที่เสนอ 600.00บาท ราคาที่เสนอ 600.00บาท

8 โครงการปอ้งกนัเด็กจมน้้า 15,000.00         15,000.00      เฉพาะเจาะจง เจ บ ีไฟร์ เจ บ ีไฟร์ สป.78/2561 ลว. 03 ก.ย.61
ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท

9 วัสดุส้านักงาน 6,200.00           6,200.00        เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าด่ืมเทมส์ ร้านน้้าด่ืมเทมส์ สป.79/2561 ลว. 11 ก.ย.61
ราคาที่เสนอ 6,200.00 บาท ราคาที่เสนอ 6,200.00 บาท

10 ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว 8,300.00           8,300.00        เฉพาะเจาะจง ร้านแสงทองปากช่อง ร้านแสงทองปากช่อง สป.80/2561 ลว. 13 ก.ย.61
ราคาที่เสนอ 8,300.00 บาท ราคาที่เสนอ 8,300.00 บาท

11 ค่าวัสดุส้านักงาน 18,943.00         18,943.00      เฉพาะเจาะจง ธนาคูณ ธนาคูณ สป.81/2561 ลว. 17 ก.ย.61
ราคาที่เสนอ 18,943.00 บาท ราคาที่เสนอ 18,943.00 บาท

12 ค่าวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 600.00              600.00           เฉพาะเจาะจง ร้านแสงทองปากช่อง ร้านแสงทองปากช่อง สป.82/2561 ลว. 17 ก.ย.61
ราคาที่เสนอ 600.00 บาท ราคาที่เสนอ 600.00 บาท

13 ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ 1,752.00           1,752.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคูณ ธนาคูณ สป.83/2561 ลว. 17 ก.ย.61
ราคาที่เสนอ 1,752.00 บาท ราคาที่เสนอ 1,752.00 บาท

14 ค่าวัสดุส้านักงาน 1,480.00           1,480.00        เฉพาะเจาะจง นายสมบติั  พบสูงเนิน นายสมบติั  พบสูงเนิน สป.84/2561 ลว. 17 ก.ย.61
ราคาที่เสนอ 1,480.00 บาท ราคาที่เสนอ 1,480.00 บาท

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

วันที ่28 เดือน กันยายน  พ.ศ.2561

ล าดับที่ วิธีซ้ือ/จ้าง

เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง

เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง

เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง

เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง

และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง

เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง
และไม่เกนิราคากลาง

และไม่เกนิราคากลาง

เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง

และไม่เกนิราคากลาง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

และไม่เกนิราคากลาง
เปน็วิธีเฉพาะเจาะจง

แบบ สขร.1




















