
ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้ำง
 วงเงนิทีจ่ะ

ซื้อหรือจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซื้อหรือจ้ำง

 รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำที่

เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลทีค่ัดเลือก

โดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซื้อหรือจ้ำง

1
ค่าจา้งเหมาบริการต าแหน่ง
คนงานทัว่ไป

9,000.00        9,000.00       ตกลงราคา
  นางสาวอาทิตยา  เสมอกลาง    

ราคา 9,000.00 บาท
นางสาวอาทิตยา  เสมอกลาง

มีคุณสมบติัเป็นไป
ตามเง่ือนไขท่ีอบต.
 พะงาด ก าหนด

19/61 ลว. 2 ต.ค. 60

2
ค่าจา้งเหมาบริการ บนัทึก
ขอ้มูล กองคลงั

9,000.00        9,000.00       ตกลงราคา
     นางลดัดา  โกบสนัเทียะ     

ราคา  9,000.00  บาท
นางลดัดา  โกบสนัเทียะ

มีคุณสมบติัเป็นไป
ตามเง่ือนไขท่ีอบต.
 พะงาด ก าหนด

75/61 ลว. 19 เม.ย. 61

3
ค่าจา้งเหมาบริการคนงาน
ทัว่ไป

9,000.00        9,000.00       ตกลงราคา
       นายดนยั  ทว่มกลาง       ราคา

 9,000.00 บาท
นายดนยั  ทว่มกลาง

มีคุณสมบติัเป็นไป
ตามเง่ือนไขท่ีอบต.
 พะงาด ก าหนด

39/61 ลว. 30 พ.ย. 60

4
ค่าจา้งเหมาผูช่้วยเจา้พนกังาน
ธุรการ (การศึกษา)

9,000.00        9,000.00       ตกลงราคา
    นายวรุต  สิงห์วรรณุรัตน์    

ราคา 9,000.00 บาท
นายวรุต  สิงห์วรรณุรัตน์

มีคุณสมบติัเป็นไป
ตามเง่ือนไขท่ีอบต.
 พะงาด ก าหนด

30/61 ลว. 2 ต.ค. 60

แบบ สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดอืน  กนัยำยน 2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพะงำด  อ ำเภอขำมสะแกแสง   จังหวดันครรำชสีมำ



ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้ำง
 วงเงนิทีจ่ะ

ซื้อหรือจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซื้อหรือจ้ำง

 รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำที่

เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลทีค่ัดเลือก

โดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซื้อหรือจ้ำง

5
ค่าจา้งเหมาบริการรักษาท า
ความสะอาด ศพด. อบต. 
พะงาด

4,000.00        4,000.00       ตกลงราคา
           นางยนต ์ แจงกลาง           

ราคา 4,000.00 บาท
นางยนต ์ แจงกลาง

มีคุณสมบติัเป็นไป
ตามเง่ือนไขท่ีอบต.
 พะงาด ก าหนด

16/61 ลว. 2 ต.ค. 60

6 ค่าจา้งเหมาคนสวน 5,500.00        5,500.00       ตกลงราคา
       นางสาวกาญจนา  พสักา       

 ราคา 5,500.00 บาท
นางสาวกาญจนา  พสักา

มีคุณสมบติัเป็นไป
ตามเง่ือนไขท่ีอบต.
 พะงาด ก าหนด

15/61 ลว. 2 ต.ค. 60

7 ค่าจา้งเหมาครูผูดู้แลเด็ก 5,500.00        5,500.00       ตกลงราคา
  นางสาวกมลชนก  มุง่ทุง่กลาง  

ราคา  5,500.00  บาท
นางสาวกมลชนก  มุง่ทุง่กลาง

มีคุณสมบติัเป็นไป
ตามเง่ือนไขท่ีอบต.
 พะงาด ก าหนด

18/61 ลว. 2 ต.ค. 60

8 ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 5,500.00        5,500.00       ตกลงราคา
    นางสาวฤทยัรัตน์  พาจนัอดั     

 ราคา 5,500 บาท
นางสาวฤทยัรัตน์  พาจนัอดั

มีคุณสมบติัเป็นไป
ตามเง่ือนไขท่ีอบต.
 พะงาด ก าหนด

17/61 ลว. 2 ต.ค. 60

แบบ สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดอืน  กนัยำยน 2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพะงำด  อ ำเภอขำมสะแกแสง   จังหวดันครรำชสีมำ



ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้ำง
 วงเงนิทีจ่ะ

ซื้อหรือจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซื้อหรือจ้ำง

 รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำที่

เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลทีค่ัดเลือก

โดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซื้อหรือจ้ำง

9 ค่าจา้งเหมาขบัรถยกกระเชา้ 9,000.00        9,000.00       ตกลงราคา
    นายอนนัต ์ หวงัรักกลาง      

ราคา 9,000.00 บาท
นายอนนัต ์ หวงัรักกลาง

มีคุณสมบติัเป็นไป
ตามเง่ือนไขท่ีอบต.
 พะงาด ก าหนด

2/61 ลว. 2 ต.ค. 60

10
ค่าจา้งเหมาบริการต าแหน่ง
คนงานทัว่ไป

9,000.00        9,000.00       ตกลงราคา
      นายยงยทุธ  เชิงกลาง         

ราคา 9,000.00 บาท
นายยงยทุธ  เชิงกลาง

มีคุณสมบติัเป็นไป
ตามเง่ือนไขท่ีอบต.
 พะงาด ก าหนด

69/61 ลว. 2 เม.ย. 61

11
ค่าจา้งเหมาบริการพนกังาน
จดมาตรวดัน ้า

9,000.00        9,000.00       ตกลงราคา
    นายธีรยทุธ  เสมอกลาง      

ราคา 9,000.00 บาท
นายธีรยทุธ  เสมอกลาง

มีคุณสมบติัเป็นไป
ตามเง่ือนไขท่ีอบต.
 พะงาด ก าหนด

3/61 ลว. 2 ต.ค. 60

12
ค่าจา้งเหมาบริการพนกังาน
จดมาตรวดัน ้า

9,000.00        9,000.00       ตกลงราคา
  นายศุภชยั  แกว้ระหนันอก    

ราคา 9,000.00 บาท
นายศุภชยั  แกว้ระหนันอก

มีคุณสมบติัเป็นไป
ตามเง่ือนไขท่ีอบต.
 พะงาด ก าหนด

4/61 ลว. 2 ต.ค. 60

แบบ สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดอืน  กนัยำยน 2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพะงำด  อ ำเภอขำมสะแกแสง   จังหวดันครรำชสีมำ



ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้ำง
 วงเงนิทีจ่ะ

ซื้อหรือจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซื้อหรือจ้ำง

 รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำที่

เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลทีค่ัดเลือก

โดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซื้อหรือจ้ำง

13
ค่าจา้งเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภยั

2,500.00        2,500.00       ตกลงราคา
         นายเฉลิม  เยื้องกลาง         

ราคา 2,500.00 บาท
นายเฉลิม  เยื้องกลาง

มีคุณสมบติัเป็นไป
ตามเง่ือนไขท่ีอบต.
 พะงาด ก าหนด

5/61 ลว. 2 ต.ค. 60

14 ค่าจา้งเหมาคนครัว 5,000.00        5,000.00       ตกลงราคา
        นางสาวก่วง ระวงักลาง        

 ราคา  5,000.00  บาท
นางสาวก่วง ระวงักลาง

มีคุณสมบติัเป็นไป
ตามเง่ือนไขท่ีอบต.
 พะงาด ก าหนด

6/61 ลว.2 ต.ค. 61

15
ค่าจา้งเหมาบริการนกัการภาร
โรง

9,000.00        9,000.00       ตกลงราคา
        นายสมชาติ  หวีกลาง     

ราคา 9,000.00 บาท
นายสมชาติ  หวีกลาง

มีคุณสมบติัเป็นไป
ตามเง่ือนไขท่ีอบต.
 พะงาด ก าหนด

9/60 ลว. 2 ต.ค. 60

16 ค่าจา้งเหมาบริการ(กูชี้พ) 9,000.00        9,000.00       ตกลงราคา
      นายพิสิทธ์  กล่อมจอหอ       

ราคา 9,000.00 บาท
นายพิสิทธ์  กล่อมจอหอ

มีคุณสมบติัเป็นไป
ตามเง่ือนไขท่ีอบต.
 พะงาด ก าหนด

8/61 ลว. 2 ต.ค. 60

แบบ สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดอืน  กนัยำยน 2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพะงำด  อ ำเภอขำมสะแกแสง   จังหวดันครรำชสีมำ



ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้ำง
 วงเงนิทีจ่ะ

ซื้อหรือจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซื้อหรือจ้ำง

 รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำที่

เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลทีค่ัดเลือก

โดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซื้อหรือจ้ำง

17 ค่าจา้งเหมา คนงานทัว่ไป 9,000.00        9,000.00       ตกลงราคา
       นายปิยะพงษ ์ ถ  ่ากลาง        

ราคา  9,000.00  บาท
นายปิยะพงษ ์ ถ  ่ากลาง

มีคุณสมบติัเป็นไป
ตามเง่ือนไขท่ีอบต.
 พะงาด ก าหนด

27/61 ลว. 1 พ.ย. 60

18 ค่าจา้งเหมาบริการ(กูชี้พ) 5,300.00        5,300.00       ตกลงราคา
   นายประสิทธ์ิ  แขวนสนัเทียะ    

 ราคา  5,300.00  บาท
นายประสิทธ์ิ  แขวนสนัเทียะ

มีคุณสมบติัเป็นไป
ตามเง่ือนไขท่ีอบต.
 พะงาด ก าหนด

12/61 ลว. 2 ต.ค. 60

19 ค่าจา้งเหมาบริการ(กูชี้พ) 5,300.00        5,300.00       ตกลงราคา
    นายธนวฒัน์  เอ้ือเฟ้ือกลาง     

ราคา 5,300 บาท
นายธนวฒัน์  เอ้ือเฟ้ือกลาง

มีคุณสมบติัเป็นไป
ตามเง่ือนไขท่ีอบต.
 พะงาด ก าหนด

11/61 ลว. 2 ต.ค. 60

20 ค่าจา้งเหมาบริการ(กูชี้พ) 5,300.00        5,300.00       ตกลงราคา
      นายสวง  หวงัใจกลาง       

ราคา 5,300.00 บาท
นายสวง  หวงัใจกลาง

มีคุณสมบติัเป็นไป
ตามเง่ือนไขท่ีอบต.
 พะงาด ก าหนด

14/61 ลว. 2 ต.ค. 60

แบบ สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดอืน  กนัยำยน 2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพะงำด  อ ำเภอขำมสะแกแสง   จังหวดันครรำชสีมำ



ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้ำง
 วงเงนิทีจ่ะ

ซื้อหรือจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซื้อหรือจ้ำง

 รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำที่

เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลทีค่ัดเลือก

โดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซื้อหรือจ้ำง

21 ค่าจา้งเหมาบริการ(กูชี้พ) 5,300.00        5,300.00       ตกลงราคา
            นายสงดั  พกูลาง            

ราคา 5,300 บาท
นายสงดั  พกูลาง

มีคุณสมบติัเป็นไป
ตามเง่ือนไขท่ีอบต.
 พะงาด ก าหนด

10/61 ลว. 2 ต.ค. 60

22 ค่าจา้งเหมาบริการ(กูชี้พ) 5,000.00        5,000.00       ตกลงราคา
       นายกอ้งภพ  ศรีชุม          

ราคา 5,000.00 บาท
นายกอ้งภพ  ศรีชุม

มีคุณสมบติัเป็นไป
ตามเง่ือนไขท่ีอบต.
 พะงาด ก าหนด

26/61 ลว. 1 พ.ย. 60

23 ค่าจา้งเหมาบริการ(กูชี้พ) 4,500.00        4,500.00       ตกลงราคา
     นายไพรอนนัต ์ จนัทร์โอ        

  ราคา 4,500.00 บาท
นายไพรอนนัต ์ จนัทร์โอ

มีคุณสมบติัเป็นไป
ตามเง่ือนไขท่ีอบต.
 พะงาด ก าหนด

92/61 ลว. 28 มิ.ย. 61

24
ค่าจา้งเหมาบริการเช่าเคร่ือง
ถ่ายเอกสาร

2,251.80        2,251.80       ตกลงราคา
         ร้านออฟฟิศเซ็นเตอร์           
  โดยนายณัฐวตัร  สระพรม     

ราคา 2,251.80 บาท

       ร้านออฟฟิศเซ็นเตอร์       
โดยนายณัฐวตัร  สระพรม

มีคุณสมบติัเป็นไป
ตามเง่ือนไขท่ีอบต.
 พะงาด ก าหนด

07/60 ลว. 2 ต.ค. 60

แบบ สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดอืน  กนัยำยน 2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพะงำด  อ ำเภอขำมสะแกแสง   จังหวดันครรำชสีมำ



ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้ำง
 วงเงนิทีจ่ะ

ซื้อหรือจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซื้อหรือจ้ำง

 รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำที่

เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลทีค่ัดเลือก

โดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซื้อหรือจ้ำง

25
ค่าจา้งเหมาท าป้าย
ประชาสมัพนัธ์

3,075.00        3,075.00       ตกลงราคา
       นางสุรินทร  ชินราช      ราคา

 3,075.00 บาท
นางสุรินทร  ชินราช

มีคุณสมบติัเป็นไป
ตามเง่ือนไขท่ีอบต.
 พะงาด ก าหนด

116/61 ลว. 21 ส.ค. 61

26 ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ 13,400.00      13,400.00     ตกลงราคา
      บริษทั รวมวิทยา จ  ากดั    

ราคา13,400.00 บาท
บริษทั รวมวิทยา จ  ากดั

เป็นผูมี้อาชีพขาย
ส่ิงของท่ีตกลงซ้ือ

ดงักล่าว
129/61 ลว. 4 ก.ย. 61

27 ค่าวสัดุส านกังาน 10,675.00      10,675.00     ตกลงราคา
      บริษทั รวมวิทยา จ  ากดั    

ราคา10,675.00 บาท
บริษทั รวมวิทยา จ  ากดั

เป็นผูมี้อาชีพขาย
ส่ิงของท่ีตกลงซ้ือ

ดงักล่าว
131/61 ลว. 4 ก.ย. 61

28
ค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
ประจ าเดือนสิงหาคม 2561

12,164.00      12,164.00     ตกลงราคา
           สหกรณ์การเกษตร             
       ขามสะแกแสง จ ากดั           

ราคา 12,164.00 บาท

         สหกรณ์การเกษตร          
ขามสะแกแสง จ ากดั

เป็นผูมี้อาชีพขาย
ส่ิงของท่ีตกลงซ้ือ

ดงักล่าว
66/61 ลว. 2 เม.ย. 61

แบบ สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดอืน  กนัยำยน 2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพะงำด  อ ำเภอขำมสะแกแสง   จังหวดันครรำชสีมำ



ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้ำง
 วงเงนิทีจ่ะ

ซื้อหรือจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซื้อหรือจ้ำง

 รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำที่

เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลทีค่ัดเลือก

โดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซื้อหรือจ้ำง

29
ค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
ประจ าเดือนสิงหาคม 2561

2,895.00        2,895.00       ตกลงราคา
           สหกรณ์การเกษตร             
       ขามสะแกแสง จ ากดั           

ราคา 2,895.00 บาท

         สหกรณ์การเกษตร          
ขามสะแกแสง จ ากดั

เป็นผูมี้อาชีพขาย
ส่ิงของท่ีตกลงซ้ือ

ดงักล่าว
66/61 ลว. 2 เม.ย. 61

30 ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ 19,730.00      19,730.00     ตกลงราคา
 นางสาวส่งศรี หวงัประสพกลาง 

 ราคา  19,730.00  บาท
นางสาวส่งศรี หวงัประสพกลาง

เป็นผูมี้อาชีพขาย
ส่ิงของท่ีตกลงซ้ือ

ดงักล่าว
136/61 ลว. 4 ก.ย. 61

31 ค่าวสัดุอ่ืน 16,000.00      16,000.00     ตกลงราคา
       นายอ๋อย  เกษตรเวทิน    ราคา

 16,000.00  บาท
นายอ๋อย  เกษตรเวทิน

เป็นผูมี้อาชีพขาย
ส่ิงของท่ีตกลงซ้ือ

ดงักล่าว
130/61 ลว. 4 ก.ย. 61

32
ค่าจดัซ้ือเคร่ืองสูบน ้าแบบ
หอยโข่ง

66,000.00      66,000.00     ตกลงราคา
  หจก. วอเตอร์โปร มาร็เก็ตต้ิง    

ราคา 66,000.00 บาท
หจก. วอเตอร์โปร มาร็เก็ตต้ิง

เป็นผูมี้อาชีพขาย
ส่ิงของท่ีตกลงซ้ือ

ดงักล่าว
134/61 ลว. 4 ก.ย. 61

แบบ สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดอืน  กนัยำยน 2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพะงำด  อ ำเภอขำมสะแกแสง   จังหวดันครรำชสีมำ



ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้ำง
 วงเงนิทีจ่ะ

ซื้อหรือจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซื้อหรือจ้ำง

 รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำที่

เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลทีค่ัดเลือก

โดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซื้อหรือจ้ำง

33 ค่าจดัซ้ือเล่ือยยนต์ 14,000.00      14,000.00     ตกลงราคา
   นายจิรพฒัน์  จนัทร์สูงเนิน    

ราคา 14,000.00 บาท
นายจิรพฒัน์  จนัทร์สูงเนิน

เป็นผูมี้อาชีพขาย
ส่ิงของท่ีตกลงซ้ือ

ดงักล่าว
132/61 ลว. 4 ก.ย. 61

34
ค่าจดัซ้ือเคร่ืองตดัหญา้แบบ
ขอ้แข็ง

19,000.00      19,000.00     ตกลงราคา
   นายจิรพฒัน์  จนัทร์สูงเนิน    

ราคา 19,000.00 บาท
นายจิรพฒัน์  จนัทร์สูงเนิน

เป็นผูมี้อาชีพขาย
ส่ิงของท่ีตกลงซ้ือ

ดงักล่าว
135/61 ลว. 4 ก.ย. 61

35
โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลทติ์ก 
บา้นดอนใหญ่ หมู ่7

107,500.00    107,500.00   ตกลงราคา
      หจก. อรุณกลการจตุัรัส    

ราคา 107,500.00  บาท
หจก. อรุณกลการจตุัรัส

มีคุณสมบติัเป็นไป
ตามเง่ือนไขท่ีอบต.
 พะงาด ก าหนด

17/61 ลว. 20 ก.ค. 61

36
โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลทติ์ก 
บา้นหนองไอเ้ผือก หมู ่8

199,500.00    199,500.00   ตกลงราคา
      หจก. อรุณกลการจตุัรัส    

ราคา 199,500.00  บาท
หจก. อรุณกลการจตุัรัส

มีคุณสมบติัเป็นไป
ตามเง่ือนไขท่ีอบต.
 พะงาด ก าหนด

18/61 ลว. 20 ก.ค. 61

แบบ สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดอืน  กนัยำยน 2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพะงำด  อ ำเภอขำมสะแกแสง   จังหวดันครรำชสีมำ



ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้ำง
 วงเงนิทีจ่ะ

ซื้อหรือจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซื้อหรือจ้ำง

 รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำที่

เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลทีค่ัดเลือก

โดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซื้อหรือจ้ำง

37 ค่าน ้าด่ืมบริการประชาชน 1,090.00        1,090.00       ตกลงราคา
      นายณรงค ์ แกว้จอหอ    ราคา 

 1,090.00  บาท
นายณรงค ์ แกว้จอหอ

เป็นผูมี้อาชีพขาย
ส่ิงของท่ีตกลงซ้ือ

ดงักล่าว
111/61 ลว. 1 ส.ค. 61

38
ค่าจดัซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน 
โต๊ะขาวเอนกประสงค ์จ  านวน
 6 ตวั

12,600.00      12,600.00     ตกลงราคา
      บริษทั รวมวิทยา จ  ากดั    

ราคา12,600.00 บาท
บริษทั รวมวิทยา จ  ากดั

เป็นผูมี้อาชีพขาย
ส่ิงของท่ีตกลงซ้ือ

ดงักล่าว
133/61 ลว. 4 ก.ย. 61

39 ค่าวสัดุส านกังาน 2,140.00        2,140.00       ตกลงราคา
 นางสาวส่งศรี หวงัประสพกลาง 

 ราคา  2,140.00  บาท
นางสาวส่งศรี หวงัประสพกลาง

เป็นผูมี้อาชีพขาย
ส่ิงของท่ีตกลงซ้ือ

ดงักล่าว
139/61 ลว. 7 ก.ย. 61

40 ค่าวสัดุก่อสร้าง 3,400.00        3,400.00       ตกลงราคา
 นางสาวส่งศรี หวงัประสพกลาง 

 ราคา  3,400.00  บาท
นางสาวส่งศรี หวงัประสพกลาง

เป็นผูมี้อาชีพขาย
ส่ิงของท่ีตกลงซ้ือ

ดงักล่าว
138/61 ลว. 7 ก.ย. 61

แบบ สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดอืน  กนัยำยน 2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพะงำด  อ ำเภอขำมสะแกแสง   จังหวดันครรำชสีมำ



ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้ำง
 วงเงนิทีจ่ะ

ซื้อหรือจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซื้อหรือจ้ำง

 รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำที่

เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลทีค่ัดเลือก

โดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซื้อหรือจ้ำง

41
ค่าติดตั้งมุง้ลวด ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก แห่ง2 อบต.พะงาด

12,600.00      12,600.00     ตกลงราคา
     นายสมพงษ ์ จนัทร์สูงเนิน     

ราคา 12,600.00  บาท
นายสมพงษ ์ จนัทร์สูงเนิน

เป็นผูมี้อาชีพขาย
ส่ิงของท่ีตกลงซ้ือ

ดงักล่าว
117/61 ลว. 27 ส.ค. 61

42 จา้งซ่อมรถจกัรยานยนต์ 4,390.00        4,390.00       ตกลงราคา
  นายณัฎฐ์ธนนั  หวงัเคียงกลาง    

 ราคา 4,390.00 บาท
 นายณัฎฐ์ธนนั  หวงัเคียงกลาง

มีคุณสมบติัเป็นไป
ตามเง่ือนไขท่ีอบต.
 พะงาด ก าหนด

119/61 ลว. 7 ก.ย. 61

43 ค่าจดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 6,990.00        6,990.00       ตกลงราคา
      บริษทั รวมวิทยา จ  ากดั    

ราคา6,990.00 บาท
บริษทั รวมวิทยา จ  ากดั

เป็นผูมี้อาชีพขาย
ส่ิงของท่ีตกลงซ้ือ

ดงักล่าว
142/61 ลว. 13 ก.ย. 61

44 ค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน 21,603.00      21,603.00     ตกลงราคา
      บริษทั รวมวิทยา จ  ากดั    

ราคา 21,603.00 บาท
บริษทั รวมวิทยา จ  ากดั

เป็นผูมี้อาชีพขาย
ส่ิงของท่ีตกลงซ้ือ

ดงักล่าว
141/61 ลว. 13 ก.ย. 61

แบบ สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดอืน  กนัยำยน 2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพะงำด  อ ำเภอขำมสะแกแสง   จังหวดันครรำชสีมำ



ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้ำง
 วงเงนิทีจ่ะ

ซื้อหรือจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซื้อหรือจ้ำง

 รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำที่

เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลทีค่ัดเลือก

โดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซื้อหรือจ้ำง

45
ค่าซ่อมแซมรถยนต ์
หมายเลขทะเบียน 87-3564

6,290.00        6,290.00       ตกลงราคา
       นายส าฤทธ์ิ  กมลกลาง   

ราคา 6,290.00 บาท
นายส าฤทธ์ิ  กมลกลาง

เป็นผูมี้อาชีพขาย
ส่ิงของท่ีตกลงซ้ือ

ดงักล่าว
123/61 ลว. 13 ก.ย. 61

46 ค่าซ่อมประตูหอ้งกองช่าง 2,500.00        2,500.00       ตกลงราคา
   นายจิรพฒัน์  จนัทร์สูงเนิน    

ราคา 2,500.00 บาท
นายจิรพฒัน์  จนัทร์สูงเนิน

เป็นผูมี้อาชีพขาย
ส่ิงของท่ีตกลงซ้ือ

ดงักล่าว
121/61 ลว. 12 ก.ย. 61

47 จา้งเหมาซ่อมแซมรถกระเชา้ 3,917.27        3,917.27       ตกลงราคา
      บริษทั ตงัปักโคราช จ ากดั     

 ราคา 3,917.27 บาท
บริษทั ตงัปักโคราช จ ากดั

มีคุณสมบติัเป็นไป
ตามเง่ือนไขท่ีอบต.
 พะงาด ก าหนด

120/61 ลว. 11 ก.ย. 61

48 ค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน 11,078.00      11,078.00     ตกลงราคา
      บริษทั รวมวิทยา จ  ากดั    

ราคา 11,078.00 บาท
บริษทั รวมวิทยา จ  ากดั

เป็นผูมี้อาชีพขาย
ส่ิงของท่ีตกลงซ้ือ

ดงักล่าว
144/61 ลว. 18 ก.ย. 61

แบบ สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดอืน  กนัยำยน 2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพะงำด  อ ำเภอขำมสะแกแสง   จังหวดันครรำชสีมำ



ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้ำง
 วงเงนิทีจ่ะ

ซื้อหรือจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซื้อหรือจ้ำง

 รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำที่

เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลทีค่ัดเลือก

โดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซื้อหรือจ้ำง

49 ค่าจดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 4,810.00        4,810.00       ตกลงราคา
      บริษทั รวมวิทยา จ  ากดั    

ราคา 4,810.00 บาท
บริษทั รวมวิทยา จ  ากดั

เป็นผูมี้อาชีพขาย
ส่ิงของท่ีตกลงซ้ือ

ดงักล่าว
148/61 ลว. 18 ก.ย. 61

50 ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 13,480.00      13,480.00     ตกลงราคา
      บริษทั รวมวิทยา จ  ากดั    

ราคา 13,480.00 บาท
บริษทั รวมวิทยา จ  ากดั

เป็นผูมี้อาชีพขาย
ส่ิงของท่ีตกลงซ้ือ

ดงักล่าว
145/61 ลว. 18 ก.ย. 61

51
ค่าจดัซ้ืออาหารเสริม(นม)  
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

76,245.00      76,245.00     ตกลงราคา
 สหกรณ์โคนมวงัน ้าเยน็ จ  ากดั    

 ราคา 76,245.80 บาท
สหกรณ์โคนมวงัน ้าเยน็ จ  ากดั

เป็นผูมี้อาชีพขาย
ส่ิงของท่ีตกลงซ้ือ

ดงักล่าว
5/61 ลว. 15 พ.ค. 61

52 ค่าจดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 292,487.46    292,487.46   ตกลงราคา
 สหกรณ์โคนมวงัน ้าเยน็ จ  ากดั    

 ราคา 292,487.46 บาท
สหกรณ์โคนมวงัน ้าเยน็ จ  ากดั

เป็นผูมี้อาชีพขาย
ส่ิงของท่ีตกลงซ้ือ

ดงักล่าว
3/61 ลว. 15 พ.ค. 61

แบบ สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดอืน  กนัยำยน 2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพะงำด  อ ำเภอขำมสะแกแสง   จังหวดันครรำชสีมำ



ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้ำง
 วงเงนิทีจ่ะ

ซื้อหรือจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซื้อหรือจ้ำง

 รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำที่

เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลทีค่ัดเลือก

โดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซื้อหรือจ้ำง

53
ค่าจดัจา้งเติมน ้ายาเคร่ือง
ดบัเพลิง

10,650.00      10,650.00     ตกลงราคา
      เอส เค ซบัพลายเซอร์วิส    

ราคา 10,650.00 บาท
เอส เค ซบัพลายเซอร์วิส

เป็นผูมี้อาชีพขาย
ส่ิงของท่ีตกลงซ้ือ

ดงักล่าว
124/61 ลว. 18 ก.ย. 61

54 ค่าจดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 4,220.00        4,220.00       ตกลงราคา
 นางสาวส่งศรี หวงัประสพกลาง 

 ราคา  4,220.00  บาท
นางสาวส่งศรี หวงัประสพกลาง

เป็นผูมี้อาชีพขาย
ส่ิงของท่ีตกลงซ้ือ

ดงักล่าว
142/61 ลว. 14 ก.ย. 61

55 จา้งซ่อมรถจกัรยานยนต์ 1,150.00        1,150.00       ตกลงราคา
  นายณัฎฐ์ธนนั  หวงัเคียงกลาง    

 ราคา 1,150.00 บาท
 นายณัฎฐ์ธนนั  หวงัเคียงกลาง

มีคุณสมบติัเป็นไป
ตามเง่ือนไขท่ีอบต.
 พะงาด ก าหนด

122/61 ลว. 13 ก.ย. 61

56 ค่าวสัดุก่อสร้าง 4,914.00        4,914.00       ตกลงราคา
   ร้านพรนรินทร์  วสัดุก่อสร้าง   

 ราคา  4,914.00  บาท
  ร้านพรนรินทร์  วสัดุก่อสร้าง

เป็นผูมี้อาชีพขาย
ส่ิงของท่ีตกลงซ้ือ

ดงักล่าว
147/61 ลว. 18 ก.ย. 61

แบบ สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดอืน  กนัยำยน 2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพะงำด  อ ำเภอขำมสะแกแสง   จังหวดันครรำชสีมำ



ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้ำง
 วงเงนิทีจ่ะ

ซื้อหรือจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซื้อหรือจ้ำง

 รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำที่

เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลทีค่ัดเลือก

โดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซื้อหรือจ้ำง

57 ค่าวสัดุก่อสร้าง 20,669.40      20,669.40     ตกลงราคา
   ร้านพรนรินทร์  วสัดุก่อสร้าง   

 ราคา  20,669.40  บาท
  ร้านพรนรินทร์  วสัดุก่อสร้าง

เป็นผูมี้อาชีพขาย
ส่ิงของท่ีตกลงซ้ือ

ดงักล่าว
140/61 ลว. 13 ก.ย. 61

58
ค่าวสัดุอ่ืนๆ(ระบบประปา
บา้นแปะหมู ่3)

3,721.00        3,721.00       ตกลงราคา
   ร้านพรนรินทร์  วสัดุก่อสร้าง   

 ราคา  3,721.00  บาท
  ร้านพรนรินทร์  วสัดุก่อสร้าง

เป็นผูมี้อาชีพขาย
ส่ิงของท่ีตกลงซ้ือ

ดงักล่าว
146/61 ลว. 18 ก.ย. 61

59
ค่าจา้งเหมาโครงการปรับปรุง
ภูมิทศัน์ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

383,000.00    383,000.00   ตกลงราคา
   นายจิรพฒัน์  จนัทร์สูงเนิน    

ราคา 383,000.00 บาท
นายจิรพฒัน์  จนัทร์สูงเนิน

เป็นผูมี้อาชีพขาย
ส่ิงของท่ีตกลงซ้ือ

ดงักล่าว
24/61 ลว. 31 ส.ค. 61

60
ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมหอ้งน ้า
อาหารส านกังาน(หอ้ง
ประชุมชั้น 2)

39,000.00      39,000.00     ตกลงราคา
   นายจิรพฒัน์  จนัทร์สูงเนิน    

ราคา 39,000.00 บาท
นายจิรพฒัน์  จนัทร์สูงเนิน

เป็นผูมี้อาชีพขาย
ส่ิงของท่ีตกลงซ้ือ

ดงักล่าว
25/61 ลว. 17 ก.ย. 61

แบบ สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดอืน  กนัยำยน 2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพะงำด  อ ำเภอขำมสะแกแสง   จังหวดันครรำชสีมำ



ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้ำง
 วงเงนิทีจ่ะ

ซื้อหรือจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซื้อหรือจ้ำง

 รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำที่

เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลทีค่ัดเลือก

โดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซื้อหรือจ้ำง

61 ค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน 8,946.00        8,946.00       ตกลงราคา
      บริษทั รวมวิทยา จ  ากดั    

ราคา 8,946.00 บาท
บริษทั รวมวิทยา จ  ากดั

เป็นผูมี้อาชีพขาย
ส่ิงของท่ีตกลงซ้ือ

ดงักล่าว
149/61 ลว. 20 ก.ย. 61

62 ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 18,950.00      18,950.00     ตกลงราคา
      บริษทั รวมวิทยา จ  ากดั    

ราคา 18,950.00 บาท
บริษทั รวมวิทยา จ  ากดั

เป็นผูมี้อาชีพขาย
ส่ิงของท่ีตกลงซ้ือ

ดงักล่าว
150/61 ลว. 20 ก.ย. 61

63
ค่าจา้งเหมาบริการเช่าเคร่ือง
ถ่ายเอกสาร

1,476.45        1,476.45       ตกลงราคา
         ร้านออฟฟิศเซ็นเตอร์           
  โดยนายณัฐวตัร  สระพรม     

ราคา 1,476.45 บาท

       ร้านออฟฟิศเซ็นเตอร์       
โดยนายณัฐวตัร  สระพรม

มีคุณสมบติัเป็นไป
ตามเง่ือนไขท่ีอบต.
 พะงาด ก าหนด

07/60 ลว. 2 ต.ค. 60

64
ค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
ประจ าเดือนกนัยายน 2561

16,295.00      16,295.00     ตกลงราคา
           สหกรณ์การเกษตร             
       ขามสะแกแสง จ ากดั           

ราคา 16,295.00 บาท

         สหกรณ์การเกษตร          
ขามสะแกแสง จ ากดั

เป็นผูมี้อาชีพขาย
ส่ิงของท่ีตกลงซ้ือ

ดงักล่าว
66/61 ลว. 2 เม.ย. 61

แบบ สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดอืน  กนัยำยน 2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพะงำด  อ ำเภอขำมสะแกแสง   จังหวดันครรำชสีมำ



ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้ำง
 วงเงนิทีจ่ะ

ซื้อหรือจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซื้อหรือจ้ำง

 รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำที่

เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลทีค่ัดเลือก

โดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซื้อหรือจ้ำง

65
ค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
ประจ าเดือนกนัยายน 2561

10,168.00      10,168.00     ตกลงราคา
           สหกรณ์การเกษตร             
       ขามสะแกแสง จ ากดั           

ราคา 10,168.00 บาท

         สหกรณ์การเกษตร          
ขามสะแกแสง จ ากดั

เป็นผูมี้อาชีพขาย
ส่ิงของท่ีตกลงซ้ือ

ดงักล่าว
66/61 ลว. 2 เม.ย. 61

66
ค่าวสัดุก่อสร้างเพ่ือปรับ
สภาพแวดลอ้มท่ีอยูอ่าศยั
ส าหรับผูพิ้การ

20,000.00      20,000.00     ตกลงราคา
   ร้านพรนรินทร์  วสัดุก่อสร้าง   

 ราคา  20,000.00  บาท
  ร้านพรนรินทร์  วสัดุก่อสร้าง

เป็นผูมี้อาชีพขาย
ส่ิงของท่ีตกลงซ้ือ

ดงักล่าว
151/61 ลว. 26 ก.ย. 61

แบบ สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดอืน  กนัยำยน 2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพะงำด  อ ำเภอขำมสะแกแสง   จังหวดันครรำชสีมำ


