
งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินที่จัดซื้อหรือ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวันที่ของสัญญา

จัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อจาง หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นประจําเดือนต.ค. 2561 80,885.00        80,885.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยสวัสดิ์ปากชอง หจก.ชัยสวัสดิ์ปากชอง สป.85/2561 ลว. 26 ก.ย.61

ราคาที่เสนอ 80,885.00 บาท ราคาที่เสนอ 80,885.00 บาท 

2 คาวัสดุคอมพิวเตอร 5,800.00          5,800.00       เฉพาะเจาะจง บ.เมืองยา ออฟฟศ โพรดักส จก. บ.เมืองยา ออฟฟศ โพรดักส จก. สป.01/2562 ลว.26 ต.ค.61

ราคาที่เสนอ 5,800.00 บาท ราคาที่เสนอ 5,800.00 บาท

3 คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประจําเดือนพ.ย.256 97,087.30        97,087.30     เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยสวัสดิ์ปากชอง หจก.ชัยสวัสดิ์ปากชอง สป.02/2562 ลว. 29 ต.ค.61

ราคาที่เสนอ 97,087.30 บาท ราคาที่เสนอ 97,087.30 บาท

4 คาใชจายในการประชุมสภา 1,375.00          1,375.00       เฉพาะเจาะจง รานปาเรียม รานปาเรียม สป.01/2562 ลว. 9 ต.ค.61

ราคาที่เสนอ 1,375.00 บาท ราคา 1,375.00 บาท

5 โครงการสงเสริมการทองเที่ยวตําบลปากชอง 480.00             480.00          เฉพาะเจาะจง พีพลัส แอดเวอรไทซิ่ง พีพลัส แอดเวอรไทซิ่ง สป.02/2562 ลว. 25 ต.ค.61

ราคาที่เสนอ 480.00 บาท ราคาที่เสนอ 480.00 บาท

6 คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม 200.00             200.00          เฉพาะเจาะจง ลพบุรีหลอยาง ลพบุรีหลอยาง สป.03/2562 ลว. 26 ต.ค.61

ราคาที่เสนอ 200.00 บาท ราคาที่เสนอ 200.00 บาท

7 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 6,720.00          6,720.00       เฉพาะเจาะจง นายบุญยงค  หาพุทรา นายบุญยงค  หาพุทรา สธ.01/2562 ลว. 1 ต.ค.61

(คาจางเหมาแรงงาน ประจําเดือน ตุลาคม 2561) ราคาที่เสนอ 6,720.00 บาท ราคาที่เสนอ 6,720.00 บาท 

8 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 160.00             160.00          เฉพาะเจาะจง รานพีพลัสแอดเวอรไทซิ่ง รานพีพลัสแอดเวอรไทซิ่ง สธ.02/2562 ลว.25 ต.ค.61

ราคาที่เสนอ 160.00 บาท ราคาที่เสนอ 160.00 บาท

9 คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม 250.00             250.00          เฉพาะเจาะจง ลพบุรีหลอยาง ลพบุรีหลอยาง สธ.03/2562 ลว. 26 ต.ค.61

ราคาที่เสนอ 250.00 บาท ราคาที่เสนอ 250.00 บาท

และไมเกินราคากลาง

และไมเกินราคากลาง

และไมเกินราคากลาง

และไมเกินราคากลาง

แบบ สขร.1

เฉพาะเจาะจงผูคารายเดียว

เฉพาะเจาะจงผูคารายเดียว

เฉพาะเจาะจงผูคารายเดียว

เฉพาะเจาะจงผูคารายเดียว

และไมเกินราคากลาง

เฉพาะเจาะจงผูคารายเดียว

และไมเกินราคากลาง

เฉพาะเจาะจงผูคารายเดียว

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  ตุลาคม 2561

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561

วิธีซื้อ/จาง

องคการบริหารสวนตําบลปากชอง

โดยสรุป

เหตุผลที่คัดเลือก
ลําดับที่

เฉพาะเจาะจงผูคารายเดียว

และไมเกินราคากลาง

เฉพาะเจาะจงผูคารายเดียว

และไมเกินราคากลาง

เฉพาะเจาะจงผูคารายเดียว

และไมเกินราคากลาง



งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินที่จัดซื้อหรือ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวันที่ของสัญญา

จัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อจาง หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 2,204.20          2,204.20       เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยสวัสดิ์ปากชอง หจก.ชัยสวัสดิ์ปากชอง สป.03/2562 ลว. 20 พ.ย.61

ราคาที่เสนอ 2,204.20 บาท ราคาที่เสนอ 2,204.20 บาท

2 คาวัสดุสํานักงาน 2,970.00          2,970.00       เฉพาะเจาะจง ธนาคูณ ธนาคูณ สป.04/2562 ลว. 27 พ.ย.61

ราคาที่เสนอ 2,970.00 บาท ราคาที่เสนอ 2,970.00 บาท

3 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 5,100.00          5,100.00       เฉพาะเจาะจง รานมานิตยกอปป รานมานิตยกอปป สป.04/2562 ลว. 6 พ.ย. 61

ราคาที่เสนอ 5,100.00 บาท ราคาที่เสนอ 5,100.00  บาท

4 คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม 7,169.00          7,169.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีศิลปอีเล็คทริค หจก.ทวีศิลปอีเล็คทริค สป.05/2561 ลว. 8 พ.ย. 61

ราคาที่เสนอ 7,169.00 บาท ราคาที่เสนอ 7,169.00 บาท

5 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 1,925.00          1,925.00       เฉพาะเจาะจง รานมานิตยกอปป รานมานิตยกอปป สป.06/2562 ลว. 8 พ.ย. 61

ราคาที่เสนอ 1,925.00 บาท ราคาที่เสนอ 1,925.00 บาท

6 คาใชจายในการประชุมสภา 1,375.00          1,375.00       เฉพาะเจาะจง รานปาเรียม รานปาเรียม สป.07/2562 ลว. 9 พ.ย.61

ราคาที่เสนอ 1,375.00 บาท ราคาที่เสนอ 1,375.00 บาท

7 คาใชจายในการรับเสด็จฯ 5,300.00          5,300.00       เฉพาะเจาะจง รานนิดเต็นทเชา รานนิดเต็นทเชา สป.08/2562 ลว. 13 พ.ย.61

ราคาที่เสนอ 5,300.00 บาท ราคาที่เสนอ 5,300.00 บาท

8 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 1,600.00          1,600.00       เฉพาะเจาะจง รานมานิตยกอปป รานมานิตยกอปป สป.09/2562 ลว. 27 พ.ย. 61

ราคาที่เสนอ 1,600.00 บาท ราคาที่เสนอ 1,600.00  บาท

9 คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม 150.00             150.00          เฉพาะเจาะจง ลพบุรีหลอยาง ลพบุรีหลอยาง สธ.04/2562 ลว. 9 พ.ย.61

ราคาที่เสนอ 150.00 บาท ราคาที่เสนอ 150.00 บาท

10 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 3,200.00          3,200.00       เฉพาะเจาะจง นายแหลม  ทองคํา นายแหลม  ทองคํา สธ.05/2562 ลว. 16 พ.ย.61

คาจางเหมาแรงงาน (19 พ.ย.-30 พ.ย.2561) ราคาที่เสนอ 3,200.00 บาท ราคาที่เสนอ 3,200.00 บาท 

11 คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม 300.00             300.00          เฉพาะเจาะจง ลพบุรีหลอยาง ลพบุรีหลอยาง สธ.06/2562 ลว. 21 พ.ย.61

ราคาที่เสนอ 300.00 บาท ราคาที่เสนอ 300.00 บาท

12 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 6,720.00          6,720.00       เฉพาะเจาะจง นายบุญยงค  หาพุทรา นายบุญยงค  หาพุทรา สธ.01/2562 ลว. 1 ต.ค.61

(คาจางเหมาแรงงาน ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561) ราคาที่เสนอ 6,720.00 บาท ราคาที่เสนอ 6,720.00 บาท 

เฉพาะเจาะจงผูคารายเดียว

และไมเกินราคากลาง

เฉพาะเจาะจงผูคารายเดียว

และไมเกินราคากลาง

เฉพาะเจาะจงผูคารายเดียว

เฉพาะเจาะจงผูคารายเดียว

และไมเกินราคากลาง

เฉพาะเจาะจงผูคารายเดียว

วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561

เฉพาะเจาะจงผูคารายเดียว

และไมเกินราคากลาง

และไมเกินราคากลาง

แบบ สขร.1

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤศจิกายน 2561

องคการบริหารสวนตําบลปากชอง

ลําดับที่ วิธีซื้อ/จาง
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

และไมเกินราคากลาง

เฉพาะเจาะจงผูคารายเดียว

และไมเกินราคากลาง

เฉพาะเจาะจงผูคารายเดียว

และไมเกินราคากลาง

เฉพาะเจาะจงผูคารายเดียว

และไมเกินราคากลาง

เฉพาะเจาะจงผูคารายเดียว

และไมเกินราคากลาง

เฉพาะเจาะจงผูคารายเดียว

และไมเกินราคากลาง

เฉพาะเจาะจงผูคารายเดียว

และไมเกินราคากลาง



งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินที่จัดซื้อหรือ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวันที่ของสัญญา

จัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อจาง หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 โครงการตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อปองกันและบรร 3,300.00          3,300.00       เฉพาะเจาะจง รานปายพัฒนนรี รานปายพัฒนนรี สป.12/2561 ลว.21 ธ.ค.60

เทาสาธารณภัย ราคาที่เสนอ 3,300.00 บาท ราคาที่เสนอ 3,300.00 บาท

2 คาวัสดุสํานักงาน 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 คาใชจายในการรับเสด็จฯ 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 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 1,320.00          1,320.00       เฉพาะเจาะจง นายมงคล  บุญพิมาย นายมงคล  บุญพิมาย สป.06/2561 ลว.21 ธ.ค.60

ราคาที่เสนอ 1,320.00 บาท ราคาที่เสนอ 1,320.00 บาท

5 คาใชจายในการรับเสด็จฯ 77,480.00        77,480.00     เฉพาะเจาะจง เอส ซี อินเตอร กรุป เอส ซี อินเตอร กรุป สป.08/2561 ลว.21 ธ.ค.60

ราคาที่เสนอ 77,480.00 บาท ราคาที่เสนอ 77,480.00 บาท

6 คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นประจําเดือนธ.ค. 2560 82,338.30        82,338.30     เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยสวัสดิ์ปากชอง หจก.ชัยสวัสดิ์ปากชอง สป.07/2561 ลว.21 ธ.ค.60

ราคาที่เสนอ 82,338.30 บาท ราคาที่เสนอ 82,338.30 บาท

7 คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นประจําเดือนม.ค. 2561 75,347.70        75,347.70     เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยสวัสดิ์ปากชอง หจก.ชัยสวัสดิ์ปากชอง สป.09/2561 ลว.26 ธ.ค.60

ราคาที่เสนอ 75,347.70 บาท ราคาที่เสนอ 75,347.70 บาท

8 เงินสํารองจาย ซอมแซมถนนลาดยาง(คุมเจ็ดสหาย)ม.7 30,000.00        30,000.00     เฉพาะเจาะจง ส.รุงเรืองประสพโชค ส.รุงเรืองประสพโชค สป.07/2561 ลว.4 ธ.ค.60

ราคาที่เสนอ 30,000.00 บาท ราคาที่เสนอ 30,000.00 บาท

9 คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ 1,250.00          1,250.00       เฉพาะเจาะจง นายธนรัฐ  รักษแพทย นายธนรัฐ  รักษแพทย สป.08/2561 ลว.4 ธ.ค.60

ราคาที่เสนอ 1,250.00 บาท ราคาที่เสนอ 1,250.00 บาท

10 คาใชจายในการรับเสด็จ 3,000.00          3,000.00       เฉพาะเจาะจง รานปายพัฒนนรี รานปายพัฒนนรี สป.09/2561 ลว.19 ธ.ค.60

ราคาที่เสนอ 3,000.00 บาท ราคาที่เสนอ 3,000.00 บาท

11 คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ 4,494.00          4,494.00       เฉพาะเจาะจง ส.รุงเรืองอะไหลยนต ส.รุงเรืองอะไหลยนต สป.10/2561 ลว.19 ธ.ค.60

ราคาที่เสนอ 4,494.00 บาท ราคาที่เสนอ 4,494.00 บาท

12 คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ 1,580.00          1,580.00       เฉพาะเจาะจง สมคิดการไฟฟา สมคิดการไฟฟา สป.11/2561 ลว.19 ธ.ค.60

ราคาที่เสนอ 1,580.00 บาท ราคาที่เสนอ 1,580.00 บาท

13 เงินสํารองจาย ซอมแซมถนนลูกรัง (หนองอีเหลอ-เชื่อม 9,000.00          9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายเชี่ยว ภาพยนตร นายเชี่ยว ภาพยนตร สป.13/2561 ลว.21 ธ.ค.60

บานหนองยาง) ม.6 ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท

และไมเกินราคากลาง

เปนวิธีเฉพาะเจาะจง

และไมเกินราคากลาง

เปนวิธีเฉพาะเจาะจง

และไมเกินราคากลาง

เปนวิธีเฉพาะเจาะจง

แบบ สขร.1

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  ธันวาคม 2561

องคการบริหารสวนตําบลปากชอง

วันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561

ลําดับที่ วิธีซื้อ/จาง
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เปนวิธีเฉพาะเจาะจง

และไมเกินราคากลาง

และไมเกินราคากลาง

เปนวิธีเฉพาะเจาะจง

เปนวิธีเฉพาะเจาะจง

และไมเกินราคากลาง

เปนวิธีเฉพาะเจาะจง

และไมเกินราคากลาง

เปนวิธีเฉพาะเจาะจง

และไมเกินราคากลาง

เปนวิธีเฉพาะเจาะจง

และไมเกินราคากลาง

เปนวิธีเฉพาะเจาะจง

และไมเกินราคากลาง

เปนวิธีเฉพาะเจาะจง

และไมเกินราคากลาง

เปนวิธีเฉพาะเจาะจง

และไมเกินราคากลาง

เปนวิธีเฉพาะเจาะจง

และไมเกินราคากลาง



14 คาใชจายในการรับเสด็จฯ 237,540.00      237,540.00   เฉพาะเจาะจง นางอัญชิษฐา ทองสุข นางอัญชิษฐา ทองสุข สป.14/2561 ลว.21 ธ.ค.60

ราคาที่เสนอ 237,540.00 บาท ราคาที่เสนอ 237,540.00 บา

15 คาวัสดุยานพาหนะและขนสง 6,420.00          6,420.00       เฉพาะเจาะจง บริษัทสามเจริญอะไหล จํากัด บริษัทสามเจริญอะไหล จํากัด สธ.03/2561 ลว.13 ธ.ค.60

ราคาที่เสนอ 6,420.00 บาท ราคาที่เสนอ 6,420.00 บาท และไมเกินราคากลาง

เปนวิธีเฉพาะเจาะจง

และไมเกินราคากลาง

เปนวิธีเฉพาะเจาะจง


	สป.2561

