
     รายงาน แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจ้างในรอบเดือน 
(องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง) 

วันที่...31...เดือน..ตุลาคม...พ.ศ..๒๕๖2....(๑) 
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง 
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ 
ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี

ตกลงซื้อหรือจ้ำง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง 

๑. จัดจ้ำงอำสำกู้ชีพ เดือนตุลำคม 
2562 ถึง เดือนกันยำยน 2563 

96,000 - เฉพำะเจำะจง นำยประไพย์ พนำจันทร์ 
8,000 บ./เดือน 
รวม 96,000 บ. 

นำยประไพย์ พนำจันทร์ 
8,000 บ./เดือน 
รวม 96,000 บ. 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

CNTR-0001/63 
 

 
๒. 
 

จัดจ้ำงอำสำกู้ชีพ เดือนตุลำคม 
2562 ถึง เดือนกันยำยน 2563 

96,000 - เฉพำะเจำะจง นำยส ำรำญ ครโสภำ 
8,000 บ./เดือน 
รวม 96,000 บ. 

นำยส ำรำญ ครโสภำ 
8,000 บ./เดือน 
รวม 96,000 บ. 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0002/63 
 

 

๓. 
 

จัดจ้ำงอำสำกู้ชีพ เดือนตุลำคม 
2562 ถึง เดือนกันยำยน 2563 

96,000 - เฉพำะเจำะจง นำยอดุลย์ ใจหำญ 
8,000 บ./เดือน 
รวม 96,000 บ. 

นำยอดุลย์ ใจหำญ 
8,000 บ./เดือน 
รวม 96,000 บ. 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0003/63 
 

 

๔. 
 

จัดจ้ำงอำสำกู้ชีพ เดือนตุลำคม 
2562 ถึง เดือนกันยำยน 2563 

96,000 - เฉพำะเจำะจง นำยรังสี บริบูรณ์ 
8,000 บ./เดือน 
รวม 96,000 บ. 

นำยรังสี บริบูรณ์ 
8,000 บ./เดือน 
รวม 96,000 บ. 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0004/63 
 

 

๕. จัดจ้ำงพนักงำนขับรถกู้ชีพ เดือน
ตุลำคม 2562 ถึง เดือนกันยำยน 
2563 

96,000 - เฉพำะเจำะจง นำยบัวลัย แสงสว่ำง 
8,000 บ./เดือน 
รวม 96,000 บ. 

นำยบัวลัย แสงสว่ำง 
8,000 บ./เดือน 
รวม 96,000 บ. 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0005/63 
 

 

๖. จัดจ้ำงพนักงำนขับรถกู้ชีพ เดือน
ตุลำคม 2562 ถึง เดือนกันยำยน 
2563 

96,000 - เฉพำะเจำะจง นำยทศพล อินำลำ 
8,000 บ./เดือน 
รวม 96,000 บ. 

นำยทศพล อินำลำ 
8,000 บ./เดือน 
รวม 96,000 บ. 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0006/63 
 

 
7. 
 

จัดซ้ือน ำมันเชื้อเพลิง ส ำหรับรถกู้
ชีพ  จ ำนวน 10 งวดๆละ 3,000 
บ. 

30,000 - เฉพำะเจำจง หจก.ปอปอเรณูนคร 
30,000 บ. 

หจก.ปอปอเรณูนคร 
30,000 บ. 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0007/63 
 

 



สรุปผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจ้างในรอบเดือน 
(องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง) 

วันที่...31...เดือน..ตุลาคม....พ.ศ..๒๕๖2....(2) 
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง 
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ 

และรำคำท่ีเสนอ 
ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี

ตกลงซื้อหรือจ้ำง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง 

8 จัดซ้ือน ำมันเชื้อเพลิง(ปกติ)  
จ ำนวน 5 งวดๆละ 20,000 บ. 

100,000 - เฉพำะเจำจง หจก.ปอปอเรณูนคร 
100,000 บ. 

หจก.ปอปอเรณูนคร 
100,000 บ. 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน CNTR-0008/63 

9 จัดซ้ืออำหำรเสริม(นม) โรงเรียน 
เดือนตุลำคม 2562 ถึง เดือน
พฤศจิกำยน 2562 

110,871.96 - เฉพำะเจำะจง อ.ส.ค. 
110,871.96 บ. 

อ.ส.ค. 
110,871.96 บ. 

ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง CNTR-0009/63 

10 จัดจ้ำงเช่ำสัญญำณอินเตอร์เน็ต 
เดือนตุลำคม 2562 ถึงเดือน
กันยำยน 2563 

42,307.80 - เฉพำะเจำะจง บริษัท ทีโอที จ ำกัด 
มหำชน 

42,307.80 บ. 

บริษัท ทีโอที จ ำกัด มหำชน 
42,307.80 บ. 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0010/63 
 

 

11 จัดซ้ือน้ ำดื่ม เดือนตุลำคม 2562 
ถึงเดือนกันยำยน 2563 

7,200 - เฉพำะเจำะจง กองทุนบ้ำนไทยเจริญ 
ม.7 

7,200 บ. 

กองทุนบ้ำนไทยเจริญ ม.7 
7,200 บ. 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0011/63 
 

 

12 จัดจ้ำงเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร 
เดือนตุลำคม 2562 ถึงเดือน
กันยำยน 2563 
 

18,000 - เฉพำะเจำะจง หจก.สกลนครเซอร์วิส
โอเอ 

18,000 บ. 

หจก.สกลนครเซอร์วิสโอเอ 
18,000 บ. 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0012/63 
 

 

13 จัดจ้ำงจัดท ำพวงมำลำ  
วันท่ี 13 ตุลำคม 2562 

1,000 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนมัลลิกำดอกไม้สด 
1,000 บ. 

ร้ำนมัลลิกำดอกไม้สด 
1,000 บ. 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0013/63 
 

 

14 จัดจ้ำงจัดท ำพวงมำลำ  
วันท่ี 23 ตุลำคม 2562 

1,000 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนมัลลิกำดอกไม้สด 
1,000 บ. 

ร้ำนมัลลิกำดอกไม้สด 
1,000 บ. 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0014/63 
 

 

 

 



สรุปผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจ้างในรอบเดือน 
(องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง) 

วันที่...31...เดือน..ตุลาคม....พ.ศ..๒๕๖2....(3) 
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง 
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ 

และรำคำท่ีเสนอ 
ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี

ตกลงซื้อหรือจ้ำง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง 

15 จัดจ้ำงซ่อมบ ำรุงรักษำรถยนต์ 
หมำยเลขทะเบียน บฉ 2982 นพ 

1,500 - เฉพำะเจำจง อู่ช่ำงบุ๋ม 
1,500 บ. 

อู่ช่ำงบุ๋ม 
1,500 บ. 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน CNTR-0015/63 

16 จัดจ้ำงจัดหำอำหำรว่ำง น้ ำด่ืม 
น้ ำแข็ง งำนลอยกระทง 

5,000 - เฉพำะเจำะจง น.ส.เสำวลักษณ์  
อินำลำ 

5,000 บ. 

น.ส.เสำวลักษณ์  
อินำลำ 

5,000 บ. 

ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง CNTR-0016/63 

17 จัดซ้ือถ้วยรำงวัล งำนลอยกระทง 10,000 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยวิทยำ 
10,000 บ. 

ร้ำนชัยวิทยำ 
10,000 บ. 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0017/63 
 

 

18 จัดจ้ำงจัดงำนลอยกระทง 185,000 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนนำซ่ำ 
185,000 บ. 

ร้ำนนำซ่ำ 
185,000 บ. 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0018/63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจ้างในรอบเดือน 
(องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง) 

วันที่...30...เดือน..พฤศจกิายน...พ.ศ..๒๕๖2....(๑) 
 

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ 

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง 
๑. จัดซ้ืออำหำรเสริม(นม) โรงเรียน 

เดือนพฤศจิกำยน 2562 ถึงเดือน
พฤษภำคม 2563 

486,372.72 - เฉพำะเจำะจง อ.ส.ค. 
486,372.72 บ. 

อ.ส.ค. 
486,372.72 บ. 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

CNTR-0019/63 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจ้างในรอบเดือน 
(องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง) 

วันที่...31...เดือน..ธนัวาคม...พ.ศ..๒๕๖2....(๑) 
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง 
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ 
ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี

ตกลงซื้อหรือจ้ำง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง 

๑. จ้ำงซ่อมคอมพิวเตอร์ 416-52-
0014 และเปลี่ยนแบตเตอรี่
เมนบอร์ด 

750 - เฉพำะเจำะจง หจก.กวงเชียง หจก.กวงเชียง 
(750 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

CNTR-0020/63 
 

 
๒. 
 

จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ(หลอดไฟ) 3,950 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนเรณูแสงเสียง ร้ำนเรณูแสงเสียง 
(3,950 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0021/63 
 

 

๓. 
 

จัดซ้ือตลับผงหมึกเครื่องปริ้น 
brather HL1210w 

1,100 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนปริญญำกำรพิมพ์ ร้ำนปริญญำกำรพิมพ์ 
(1,100 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0022/63 
 

 

๔. 
 

จ้ำงเปลี่ยนมำตรวัดแรงดันน้ ำมันไฮ
ดรอลิค รถขยะ 

1,800 - เฉพำะเจำะจง อู่ช่ำงบุ๋ม อู่ช่ำงบุ๋ม 
(1,800 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0023/63 
 

 

๕. จ้ำงเหมำจัดหำอำหำรว่ำงพร้อม
เครื่องดื่ม 

800 - เฉพำะเจำะจง นำงสำวเสำวลักษณ์ อินำลำ นำงสำวเสำวลักษณ์ อินำลำ 
(800 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0024/63 
 

 

๖. จัดซ้ือเลื่อยโซ่ 7,500 - เฉพำะเจำจง ร้ำนชอบวัสดุ ร้ำนชอบวัสดุ 
(7,500 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0025/63 
 

 
7. 
 

จัดซ้ือวัสดุโครงกำรลด คัด แยก
ขยะ 

15,320 - เฉพำะเจำจง ร้ำนนิศำพำณิชย์รุ่งเรือง ร้ำนนิศำพำณิชย์รุ่งเรือง 
(15,320 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0026/63 
 

 
สรุปผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจ้างในรอบเดือน 

(องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง) 



วันที่...31...เดือน..ธนัวาคม....พ.ศ..๒๕๖2....(2) 
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง 
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ 

และรำคำท่ีเสนอ 
ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี

ตกลงซื้อหรือจ้ำง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง 

8 จัดจ้ำงท ำป้ำยไวนิลโครงกำรขยะ 1,050 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็นไนซ์อิงค์เจ็ท ร้ำนเอ็นไนซ์อิงค์เจ็ท 
(1,050 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน CNTR-0027/63 

9 จัดจ้ำงจัดอำหำรกลำงวัน อำหำร
ว่ำง พร้อมเครื่องดื่มโครงกำรขยะ 

8,000 - เฉพำะเจำะจง นำงวิภำวรรณ อินำลำ นำงวิภำวรรณ อินำลำ 
(8,000 บำท) 

ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง CNTR-0028/63 

10 จัดจ้ำงซ่อมรถยนต์ขยะ 31,951 - เฉพำะเจำะจง บริษัท เจริญศรี
นครพนม 

บริษัท เจริญศรีนครพนม 
(31,950 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0029/63 
 

 

11 จัดจ้ำงเปล่ียนฝำท้ำยรถกู้ชีพ 
 

3,500 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนมำวินประดับยนต์ ร้ำนมำวินประดับยนต์ 
(3,500 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0030/63 
 

 

12 จัดจ้ำงท ำป้ำยไวนิลรณรงค์สม
หมวกกันน๊อค 

512 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็นไนซ์อิงค์เจ็ท ร้ำนเอ็นไนซ์อิงค์เจ็ท 
(512 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0031/63 
 

 

13 จัดจ้ำงท ำป้ำยไวนิลรณรงค์ปีใหม่ 1,200 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็นไนซ์อิงค์เจ็ท ร้ำนเอ็นไนซ์อิงค์เจ็ท 
(1,200 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0032/63 
 

 

14 จัดซ้ือชุดสะท้อนแสง 7,340 - เฉพำะเจำจง ร้ำนนครพนมโพรเทค
ไฟร์แอนด์แทคติคอล 

ร้ำนนครพนมโพรเทคไฟร์ 
แอนด์แทคติคอล 
(7,340 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0033/63 
 

 

 

 



สรุปผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจ้างในรอบเดือน 
(องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง) 

วันที่...31...เดือน..มกราคม...พ.ศ..๒๕๖3....(๑) 
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง 
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ 
ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี

ตกลงซื้อหรือจ้ำง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง 

๑. จัดซ้ือน้ ำดื่ม น้ ำแข็ง วันเด็ก 1,250 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนถุงเงิน ร้ำนถุงเงิน 
(1,250 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

CNTR-0034/63 
 

 
๒. 
 

จัดจ้ำงท ำป้ำยไวนิล วันเด็ก 1,050 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนถุงเงิน ร้ำนถุงเงิน 
(1,050 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0035/63 
 

 

๓. 
 

จัดซ้ือขนม วันเด็ก 18,700 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนถุงเงิน ร้ำนถุงเงิน 
(18,700 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0036/63 
 

 

๔. 
 

จัดจ้ำงตกแต่งสถำนท่ีและเครื่อง
เสียง  วันเด็ก 

5,000 - เฉพำะเจำะจง นำงสำวณัฐยำ แสนเขื่อน นำงสำวณัฐยำ แสนเขื่อน 
(5,000 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0037/63 
 

 

๕. จัดซ้ือเครื่องแต่งกำยพนักงำนกู้ชีพ 19,200 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนนครพนมโพรแทคไพร์
แอนด์แทคติคอล 

ร้ำนนครพนมโพรแทคไพร์แอนด์
แทคติคอล 

(19,200 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0038/63 
 

 

๖. จัดซ้ือเครื่องปริ้น กองสวัสดิกำร 2,600 - เฉพำะเจำจง ร้ำนสองพี่น้องกำรพำณิชย์ ร้ำนสองพี่น้องกำรพำณิชย์ 
(2,600 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0040/63 
 

7. 
 

จัดซ้ือโซ่บำร์ 1,600 - เฉพำะเจำจง ร้ำนชอบวัสดุ ร้ำนชอบวัสดุ 
(1,600 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0041/63 
 

 
สรุปผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจ้างในรอบเดือน 

(องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง) 



วันที่...31...เดือน..มกราคม....พ.ศ..๒๕๖3....(2) 
ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ้ำง 
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ 

และรำคำที่เสนอ 
ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้ำง 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง 

8 จัดซื้อตลับหมึก กองสวัสดิกำร 5,600 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนสองพี่น้องกำร
พำณิชย ์

ร้ำนสองพี่น้องกำรพำณิชย ์
(5,600) บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน CNTR-0042/63 

9 จ้ำงเหมำนำงสำวสุดำรัตน์  ทองมำ 
 

36,903 - เฉพำะเจำะจง นำงสำวสุดำรัตน์  
ทองมำ 

นำงสำวสุดำรัตน์  ทองมำ 
(36,903 บำท) 

ที่จะซ้ือหรือจำ้ง CNTR-0043/63 

10 จัดซื้อเครื่องบัตร 1,400 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนสองพี่น้องกำร
พำณิชย ์

ร้ำนสองพี่น้องกำรพำณิชย ์
(1,400 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน 
ที่จะซ้ือหรือจำ้ง 

 
 

CNTR-0044/63 
 

 

11 จัดจ้ำงจัดหำอำหำรว่ำง เครื่องดื่ม 3,750 - เฉพำะเจำะจง นำงสำวเสำวลกัษณ์   
อินำลำ 

นำงสำวเสำวลกัษณ์  อินำลำ 
(3,750 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินที่
จะซ้ือหรือจำ้ง 

 
 

CNTR-0045/63 
 

 

12 จัดจ้ำงจัดสถำนที่จัดงำนรับ
พระรำชทำนพระบรมฯ 

11,000 - เฉพำะเจำะจง นำงสำวณัฐยำ 
แสนเขื่อน 

นำงสำวณัฐยำ 
แสนเขื่อน 

(11,000 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินที่
จะซ้ือหรือจำ้ง 

 
 

CNTR-0046/63 
 

 

13 จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ ส ำนัก
ปลัด 

2,600 - เฉพำะเจำะจง หจก.กวงเชียง หจก.กวงเชียง 
(2,600 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินที่
จะซ้ือหรือจำ้ง 

 
 

CNTR-0047/63 
 

 

14 จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์อิงค์เจ็ท ส ำนัก
ปลัด 

10,600 - เฉพำะเจำจง หจก.กวงเชียง หจก.กวงเชียง 
(10,600 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินที่
จะซ้ือหรือจำ้ง 

 
 

CNTR-0048/63 

15 จัดจ้ำงจัดหำอำหำรว่ำงพร้อม
เครื่องดื่ม 

800 - เฉพำะเจำจง นำงสำวเสำวลกัษณ์  
อินำลำ 

 

นำงสำวเสำวลกัษณ์  
อินำลำ (800 บำท) 

 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินที่
จะซ้ือหรือจำ้ง 

 
 

CNTR-0049/63 
 

 

 



สรุปผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจ้างในรอบเดือน 
(องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง) 

วันที่...29...เดือน..กุมภาพนัธ์...พ.ศ..๒๕๖3....(๑) 
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง 
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ 
ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี

ตกลงซื้อหรือจ้ำง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง 

๑. จัดจ้ำงท ำป้ำยไวนิล ร.10+รำชินี
พร้อมกรอบไม้ 

800 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็นไนซ์ อิงค์เจ็ท ร้ำนเอ็นไนซ์ อิงค์เจ็ท 
(800 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

CNTR-0050/63 
 

 
๒. 
 

จัดซ้ือเครื่องปริ้น กองคลัง 8,000 - เฉพำะเจำะจง หจก.กวงเชียง หจก.กวงเชียง 
(8,000 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0051/63 
 

 

๓. 
 

จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน กองคลัง 11,384 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยวิทยำ ร้ำนชัยวิทยำ 
(11,384 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0052/63 
 

 

๔. 
 

จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ กองช่ำง 7,000 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนชอบวัสดุ ร้ำนชอบวัสดุ 
(7,000 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0053/63 
 

 

๕. จัดซ้ือยำงรถยนต์ 80-7711 นพ 22,200 - เฉพำะเจำะจง หจก.โชคชัยยำงยนต์ หจก.โชคชัยยำงยนต์ 
(22,200 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0054/63 
 

 

๖. จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน กองสวัสดิกำร
สังคม 

15,000 - เฉพำะเจำจง ร้ำนชัยวิทยำ ร้ำนชัยวิทยำ 
(15,000 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0055/63 
 

7. 
 

จัดซ้ือไมโครโฟนส ำหรับวิทยุ
สื่อสำร 

2,900 - เฉพำะเจำจง ร้ำนนครพนมโพรแทคไพร์
แอนด์แทคติคอล 

ร้ำนนครพนมโพรแทคไพร์แอนด์
แทคติคอล 

(2,900 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0056/63 
 

 
 

สรุปผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจ้างในรอบเดือน 



(องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง) 
วันที่...29...เดือน..กุมภาพนัธ์....พ.ศ..๒๕๖3....(2) 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ 
และรำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง 

8 จัดซื้อนมโรงเรียน ศพด.วัดยำงเด่ียว
(เพิ่มเติม) 

3,331.32 - เฉพำะเจำะจง อสค. อสค. 
(3,331.32) บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน CNTR-0057/63 

9 จัดซื้อน้ ำดื่ม งำนกีฬำฯ 3,000 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนถุงเงิน ร้ำนถุงเงินำ 
(3,000 บำท) 

ที่จะซ้ือหรือจำ้ง CNTR-0058/63 

10 จัดซื้อเสื้อกีฬำ งำนกีฬำฯ 17,600 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนนท์สปอร์ต ร้ำนนท์สปอร์ต 
(17,600 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน 
ที่จะซ้ือหรือจำ้ง 

 
 

CNTR-0059/63 
 

 

11 จัดจ้ำงจัดสถำนที ่เครื่องเสียง งำน
กีฬำฯ 

5,000 - เฉพำะเจำะจง นำยวิลยั อินำลำ นำยวิลยั อินำลำ 
(5,000 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินที่
จะซ้ือหรือจำ้ง 

 
 

CNTR-0060/63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจ้างในรอบเดือน 
(องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง) 

วันที่...31...เดือน..มนีาคม...พ.ศ..๒๕๖3....(๑) 
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง 
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ 
ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี

ตกลงซื้อหรือจ้ำง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง 

๑. จัดจ้ำงซ่อมรถขยะ 2,800 - เฉพำะเจำะจง อู่ช่ำงบุ๋ม อู่ช่ำงบุ๋ม 
(2,800 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

CNTR-0061/63 
 

 
๒. 
 

จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน ส ำนักปลัด 25,021 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยวิทยำ ร้ำนชัยวิทยำ 
(25,021 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0062/63 
 

 

๓. 
 

จัดจ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิล
ประชำสัมพันธ์ 

2,400 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนนิศำพำณิชย์ ร้ำนนิศำพำณิชย์ 
(2,400 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0063/63 
 

 

๔. 
 

จัดจ้ำงเหมำรถบัสศึกษำดูงำน 108,000 - เฉพำะเจำะจง นำยศิริศักดิ์ พรมหสำขำฯ นำยศิริศักดิ์ พรมหสำขำฯ 
(108,000 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0064/63 
 

 

๕. จัดซ้ือวัสดุหน้ำกำกอนำมัย 19,116 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนสำม อ.เทคนิค ร้ำนสำม อ.เทคนิค 
(19,116 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0065/63 
 

 

๖. จัดจ้ำงเติมน้ ำยำแอร์ กข 2365 
นพ 

500 - เฉพำะเจำจง ร้ำนวิวัฒน์แอร์ ร้ำนวิวัฒน์แอร์ 
(500 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0066/63 
 

7. 
 

จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 1,710 - เฉพำะเจำจง ร้ำนชอบวัสดุ ร้ำนชอบวัสดุ 
(1,710 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0067/63 
 

 
 

สรุปผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจ้างในรอบเดือน 



(องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง) 
วันที่...31...เดือน..มนีาคม....พ.ศ..๒๕๖3....(2) 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ 
และรำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง 

8 จัดจ้ำงก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำนโนน
สมบูรณ์ หมู่ที่ 6 

200,000 - เฉพำะเจำะจง หจก.นครนพม ป.เจริญ
กำรช่ำง 

หจก.นครนพม ป.เจริญกำรช่ำง 
(200,000) บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน 
ที่จะซ้ือหรือจำ้ง 

 

CNTR-0068/63 

9 จัดจ้ำงก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำนโพน
แพง หมู่ที่ 2 

200,000 - เฉพำะเจำะจง หจก.นครนพม ป.เจริญ
กำรช่ำง 

หจก.นครนพม ป.เจริญกำรช่ำง 
(200,000) บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน 
ที่จะซ้ือหรือจำ้ง 

 

CNTR-0069/63 

10 จัดจ้ำงเช่ำเหมำเครื่องถ่ำยเอกสำร 
เดือนเมษำยน 2563 ถึงเดือน
กันยำยน 2563 

18,000 - เฉพำะเจำะจง หจก.สกลนครเซอร์วิส
โอเอ 

หจก.สกลนครเซอร์วิสโอเอ 
(18,000 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน 
ที่จะซ้ือหรือจำ้ง 

 
 

CNTR-0070/63 
 

 

11 จัดจ้ำงเหมำเช่ำสัญญำณอินเตอร์เน็ต
เดือนเมษำยน 2563 ถึงเดือน
กันยำยน 2563 

42,307.80 - เฉพำะเจำะจง บริษัท ทีโอท ีจ ำกัด
(มหำชน) 

บริษัท ทีโอท ีจ ำกัด(มหำชน) 
(42,307.80 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินที่
จะซ้ือหรือจำ้ง 

 
 

CNTR-0071/63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจ้างในรอบเดือน 
(องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง) 

วันที่...30...เดือน..เมษายน...พ.ศ..๒๕๖3....(๑) 
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง 
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ 
ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี

ตกลงซื้อหรือจ้ำง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง 

๑. จัดซ้ือน้ ำยำโควิด 43,200 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนวิทย์กำรค้ำก้ำวหน้ำ ร้ำนธนวิทย์กำรค้ำก้ำวหน้ำ 
(43,200 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

CNTR-0072/63 
 

 
๒. 
 

จัดจ้ำงซ่อมแอร์ จ ำนวน 4 เครื่อง 8,000 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนก๊วยเจ๋ง แอร์นำถ่อน ร้ำนก๊วยเจ๋ง แอร์นำถ่อน 
(8,000 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0073/63 
 

 

๓. 
 

จัดซ้ือชุด DLVT ศพด.ตำลกุด/
ศพด.วัดยำงเดี่ยว 

60,600 - เฉพำะเจำะจง ร้ำน สำม อ.เทคนิค ร้ำน สำม อ.เทคนิค 
(60,600 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0074/63 
 

 

๔. 
 

จัดจ้ำงก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำนไทย
เจริญ หมู่ท่ี 7 

199,500 - เฉพำะเจำะจง หจก.นครพนม ป.เจริญกำร
ช่ำง 

หจก.นครพนม ป.เจริญกำรช่ำง 
(199,500 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0076/63 
 

 

๕. จัดซ้ือวัสดุเครื่องแต่งกำย(พนักงำน
เก็บขนขยะ) 

13,680 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนยศกำรค้ำ ร้ำนยศกำรค้ำ 
(13,680 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0077/63 
 

 

๖. จัดจ้ำงก่อสร้ำงถนนลูกรัง บ้ำนตำล
กุด หมู่ท่ี 3 

135,500 - เฉพำะเจำจง หจก.หลวงทองผ้ำใบ หจก.หลวงทองผ้ำใบ 
(135,500 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0078/63 
 

7. 
 

จัดจ้ำงก่อสร้ำงถนนลูกรัง บ้ำนห้วย
ทรำย หมู่ท่ี 5 

189,000 - เฉพำะเจำจง หจก.หลวงทองผ้ำใบ หจก.หลวงทองผ้ำใบ 
(189,000 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0079/63 
 

 

 



สรุปผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจ้างในรอบเดือน 
(องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง) 

วันที่...31...เดือน..พฤษภาคม...พ.ศ..๒๕๖3....(๑) 
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง 
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ 
ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี

ตกลงซื้อหรือจ้ำง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง 

๑. จัดจ้ำงก่อสร้ำงถนนลูกรัง  
บ้ำนยำงเดี่ยว ม.4 

130,900 - เฉพำะเจำะจง หจก.หลวงทองผ้ำใบ 
130,900 บ. 

หจก.หลวงทองผ้ำใบ 
130,900 บ. 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0080/63 
 

๒. 
 

จัดจ้ำงส ำรวจสุนัข และแมว 4,116 - เฉพำะเจำะจง นำยวิเศษ เลวำรี 
4,116 บ. 

นำยวิเศษ เลวำรี 
4,116 บ. 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0081/63 
 

 

๓. 
 

จัดซ้ือหมึกพิมพ์ 2 กล่อง  
ส ำนักปลัด 

1,800 - เฉพำะเจำะจง หจก.กวงเชียง 
1,800 บ. 

หจก.กวงเชียง 
1,800 บ. 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0082/63 
 

 

๔. 
 

จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิง(ปกติ) 60,000 - เฉพำะเจำะจง หจก.ปอปอเรณูนคร หจก.ปอปอเรณูนคร 
(60,000 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0083/63 
 

 

๕. จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง ส ำนักปลัด 8,400 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนนิศำพำณิชย์รุ่งเรือง ร้ำนนิศำพำณิชย์รุ่งเรือง 
(8,400 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0084/63 
 

 

๖. จัดจ้ำงท ำป้ำยไวนิลเตือนภัยจำก
แหล่งน้ ำ 

4,000 - เฉพำะเจำจง ร้ำนเอ็นไนซ์ อิงค์เจ็ท ร้ำนเอ็นไนซ์ อิงค์เจ็ท 
(4,000 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0085/63 
 

 

 

รายงานแบบ สขร.๑ 



สรุปผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจ้างในรอบเดือน 
(องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง) 

วันที่...31...เดือน..พฤษภาคม...พ.ศ..๒๕๖3....(2) 
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง 
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ 
ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี

ตกลงซื้อหรือจ้ำง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง 

7. 
 

จัดจ้ำงนำงสำวสุดำรัตน์ ทองมำ 8,000 - เฉพำะเจำจง นำงสำวสุดำรัตน์ ทองมำ นำงสำวสุดำรัตน์ ทองมำ 
(8,000 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0086/63 
 

8. จัดซ้ือนมโรงเรียน เดือนมิถุนำยน 
253 ถึงเดือนกรกฎำคม 2563 

136,959.48 - เฉพำะเจำจง อสค. อสค. 
(136,959.48 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0087/63 
 

9. 
 

จัดจ้ำงก่อสร้ำงอำคำร ศพด.โพน
แพง 

1,454,000 - เฉพำะเจำะจง หจก.นครพนม ป.เจริญกำร
ช่ำง 

หจก.นครพนม ป.เจริญกำรช่ำง 
(1,454,000 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0088/63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจ้างในรอบเดือน 
(องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง) 

วันที่...30...เดือน..มิถุนายน...พ.ศ..๒๕๖3....(๑) 
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง 
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ 
ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี

ตกลงซื้อหรือจ้ำง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง 

๑. จัดซ้ือเครื่องปรับอำกำศ  
จ ำนวน 2 เครื่อง กองคลัง 

86,000 - เฉพำะเจำะจง บริษัท เสียงทิพย์ไฮเทค จ ำกัด 
86,000 บ. 

บริษัท เสียงทิพย์ไฮเทค จ ำกัด 
86,000 บ. 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0089/63 
 

๒. 
 

จัดซ้ือตลับเมตร 2,400 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนชอบวัสดุ 
2,400 บ. 

ร้ำนชอบวัสดุ 
2,400 บ. 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0090/63 
 

 

๓. 
 

จัดซ้ือปลอกคล้องคอพร้อมสำย 620 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนทักษิยำ 
620 บ. 

ร้ำนทักษิยำ 
620 บ. 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0091/63 
 

 

๔. 
 

จัดจ้ำงซ่อมบ ำรุงรักษำ รถยนต์
หมำยเลขทะเบียน กง 463 นพ 

5,200.04 - เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำ จ ำกัด 
5,200.04 บ. 

บริษัท โตโยต้ำ จ ำกัด 
5,200.04 บ. 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0092/63 
 

 

๕. จัดจ้ำงท ำป้ำยไวนิลปลูกผักสวนครัว 600 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็นไนท์อิงค์เจ็ท 
600 บ. 

ร้ำนเอ็นไนท์อิงค์เจ็ท 
600 บ. 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0093/63 
 

 

๖. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ปลูกผักสวนครัว 3,750 - เฉพำะเจำจง ร้ำนสองพี่กำรพำณิชย์ 
3,750 บ. 

ร้ำนสองพี่กำรพำณิชย์ 
3,750 บ. 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0094/63 
 

 

 

รายงานแบบ สขร.๑ 



สรุปผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจ้างในรอบเดือน 
(องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง) 

วันที่...30...เดือน..มิถุนายน...พ.ศ..๒๕๖3....(2) 
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง 
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ 
ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี

ตกลงซื้อหรือจ้ำง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง 

7. 
 

จัดซ้ือน้ ำมันไฮดรอลิค 1,500 - เฉพำะเจำจง อู่ช่ำงบุ๋ม 
1,500 บ. 

อู่ช่ำงบุ๋ม 
1,500 บ. 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0096/63 
 

8. จัดซ้ือมิเตอร์น้ ำประปำ 74,250 - เฉพำะเจำจง ร้ำนดีดีสเตช่ัน 
74,250 บ. 

ร้ำนดีดีสเตช่ัน 
74,250 บ. 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0097/63 
 

9. 
 

จัดจ้ำงท ำป้ำยไข้เลือดออก 4,000 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็นไนท์อิงค์เจ็ท 
4,000 บ. 

ร้ำนเอ็นไนท์อิงค์เจ็ท 
4,000 บ. 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0098/63 
 

 

10. จัดจ้ำงเปล่ียนน้ ำมันเครื่อง รถขยะ 2,600 - เฉพำะเจำะจง อู่ช่ำงบุ๋ม 
2,600 บ. 

อู่ช่ำงบุ๋ม 
2,600 บ. 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0099/63 
 

 

11. จัดจ้ำงท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 
เบี้ยผู้สูงอำยุ 

3,200 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็นไนท์อิงค์เจ็ท 
3,200 บ. 

ร้ำนเอ็นไนท์อิงค์เจ็ท 
3,200 บ. 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0100/63 
 

 

12. จัดจ้ำงเหมำบริกำรนำงสำวสุดำ
รัตน์ ทองมำ เดือนกรกฎำคม 
2563 ถึงเดือนกันยำยน 2563 

24,000 - เฉพำะเจำะจง นำงสำวสุดำรัตน์ ทองมำ 
24,000 บ. 

นำงสำวสุดำรัตน์ ทองมำ 
24,000 บ. 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0101/63 
 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจ้างในรอบเดือน 
(องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง) 

วันที่...31...เดือน..กรกฎาคม...พ.ศ..๒๕๖3....(๑) 
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง 
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ 
ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี

ตกลงซื้อหรือจ้ำง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง 

๑. จัดจ้ำงก่อสร้ำงฝำยน้ ำล้น  
บ้ำนโพนแพง ม.7 

499,000 - เฉพำะเจำะจง หจก.พักตรำพร 
499,000 บ. 

หจก.พักตรำพร 
499,000 บ. 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0104/63 
 

๒. 
 

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงกำรกู้ชีพ 
จิตอำสำฯ 

12,000 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนดีไฟร์แอนด์เซฟตี้ 
12,000 บ. 

ร้ำนดีไฟร์แอนด์เซฟตี้ 
12,000 บ. 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0105/63 
 

 

๓. 
 

จัดจ้ำงท ำป้ำยไวนิล รัชกำลท่ี 10 1,200 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็นไนท์อิงค์เจ็ท 
1,200 บ. 

ร้ำนเอ็นไนท์อิงค์เจ็ท 
1,200 บ. 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0106/63 
 

 

๔. 
 

จัดจ้ำงขุดลอกห้วย บ้ำนโพนแพง  
ม.7 

449,800 - เฉพำะเจำะจง หจก.หลวงทองผ้ำใบ 
449,800 บ. 

หจก.หลวงทองผ้ำใบ 
449,800 บ. 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0107/63 
 

 

๕. จัดจ้ำงท ำป้ำยไวนิลภำษี 2,400 - เฉพำะเจำจง ร้ำนเอ็นไนท์อิงค์เจ็ท 
2,400 บ. 

ร้ำนเอ็นไนท์อิงค์เจ็ท 
2,400 บ. 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0108/63 
 

๖. จัดซ้ือหมึกเครื่องพิมพ์ กองคลัง 9,925 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนสองพี่น้องกำรพำณิชย์ 
9,925 บ. 

ร้ำนสองพี่น้องกำรพำณิชย์ 
9,925 บ. 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0110/63 
 

 

 

 

รายงานแบบ สขร.๑ 



สรุปผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจ้างในรอบเดือน 
(องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง) 

วันที่...31...เดือน..กรกฎาคม...พ.ศ..๒๕๖3....(2) 
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง 
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ 
ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี

ตกลงซื้อหรือจ้ำง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง 

7. 
 

จัดซ้ือวัสดุไฟตกไฟเกิน 9,000 - เฉพำะเจำจง ร้ำนนิศำพำณิชย์ 
9,000 บ. 

ร้ำนนิศำพำณิชย์ 
9,000 บ. 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0112/63 
 

8. จัดจ้ำงก่อสร้ำงห้วยค ำตำเกลี้ยง 
บ้ำนยำงเดี่ยว ม.4 

449,800 - เฉพำะเจำจง หจก.หลวงทองผ้ำใบ 
449,800 บ. 

หจก.หลวงทองผ้ำใบ 
449,800 บ. 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0113/63 
 

9. 
 

จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่ำง 4,000 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยวิทยำ 
4,000 บ. 

ร้ำนชัยวิทยำ 
4,000 บ. 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0114/63 
 

 

10. จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน กองช่ำง 15,000 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยวิทยำ 
15,000 บ. 

ร้ำนชัยวิทยำ 
15,000 บ. 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0115/63 
 

 

11. จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน กองคลัง 28,572 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยวิทยำ 
28,572 บ. 

ร้ำนชัยวิทยำ 
28,572 บ. 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0116/63 
 

 

12. จัดจ้ำงก่อสร้ำงวำงท่อระบำยน้ ำ 
คสล.บ้ำนตำลกุด ม.8 

199,500 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร ์
199,500 บ. 

ร้ำนไทยรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร ์
199,500 บ. 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0117/63 
 

 

13. จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน กิจกำร
ประปำ 

4,980 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยวิทยำ 
4,980 บ. 

ร้ำนชัยวิทยำ 
4,980 บ. 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0118/63 
 

 

 



สรุปผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจ้างในรอบเดือน 
(องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง) 

วันที่...31...เดือน..สิงหาคม...พ.ศ..๒๕๖3....(๑) 
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง 
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ 
ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี

ตกลงซื้อหรือจ้ำง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง 

๑. จัดซ้ืออำหำรเสริม(นม)โรงเรียน 
เดือนสิงหำคม 2563 ถึงเดือน 
กันยำยน 2563 

131,376 - เฉพำะเจำะจง อ.ส.ค. 
131,376 บ. 

อ.ส.ค. 
131,376 บ. 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0119/63 
 

๒. 
 

จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง ส ำนักปลัด 30,000 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนนิศำพำณิชย์ 
30,000 บ. 

ร้ำนนิศำพำณิชย์ 
30,000 บ. 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0120/63 
 

 

๓. 
 

จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ กองช่ำง 13,130 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนเรณูแสงเสียง 
13,130 บ. 

ร้ำนเรณูแสงเสียง 
13,130 บ. 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0121/63 
 

 

๔. 
 

จัดจ้ำงท ำป้ำยไวนิล พระพันปีฯ 800 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็นไนท์อิงค์เจ็ท 
800 บ. 

ร้ำนเอ็นไนท์อิงค์เจ็ท 
800 บ. 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0122/63 
 

 

๕. จัดจ้ำงจัดหำอำหำรว่ำง เครื่องดื่ม 1,500 - เฉพำะเจำะจง นำงวิภำวรรณ อินำลำ 
1,500 บ. 

นำงวิภำวรรณ อินำลำ 
1,500 บ. 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0123/63 
 

 

๖. จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง กองช่ำง 10,000 - เฉพำะเจำจง ร้ำนชอบวัสดุ 
10,000 บ. 

ร้ำนชอบวัสดุ 
10,000 บ. 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0124/63 
 

 

 

รายงานแบบ สขร.๑ 



สรุปผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจ้างในรอบเดือน 
(องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง) 

วันที่...31...เดือน..สิงหาคม...พ.ศ..๒๕๖3....(2) 
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง 
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ 
ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี

ตกลงซื้อหรือจ้ำง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง 

7. 
 

จัดซ้ือวัสดุประปำ กองคลัง 20,000 - เฉพำะเจำจง ร้ำนชอบวัสดุ ร้ำนชอบวัสดุ 
(20,000 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0125/63 
 

8. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ น้ ำด่ืม น้ ำแข็ง 3,380 - เฉพำะเจำจง ร้ำนถุงเงิน ร้ำนถุงเงิน 
(3,380 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0126/63 
 

9. 
 

จัดซ้ือวัคซีนสุนัข และแมว 41,888 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมยำปศุสัตว์นำแก ร้ำนรวมยำปศุสัตว์นำแก 
(41,888 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0127/63 
 

 

10. จัดซ้ือทรำยอะเบท และน้ ำยำพ่น
หมอกควัน 

63,380 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนอัมพรภัณฑ์ ร้ำนอัมพรภัณฑ์ 
(63,380 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0128/63 
 

 

11. จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 7,968 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนถุงเงิน ร้ำนถุงเงิน 
(7,968 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0129/63 
 

 

12. จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน ส ำนักปลัด 12,601 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยวิทยำ ร้ำนชัยวิทยำ 
(12,601 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0130/63 
 

 

13. จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง กองช่ำง 10,000 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนชอบวัสดุ ร้ำนชอบวัสดุ 
(10,000 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0131/63 
 

 

รายงานแบบ สขร.๑ 



สรุปผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจ้างในรอบเดือน 
(องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง) 

วันที่...31...เดือน..สิงหาคม...พ.ศ..๒๕๖3....(3) 
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง 
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ 
ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี

ตกลงซื้อหรือจ้ำง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง 

14. จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ กองช่ำง 43,000 - เฉพำะเจำจง ร้ำนเรณูแสงเสียง ร้ำนเรณูแสงเสียง 
(43,000 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0132/63 
 

15. จัดซ้ือตู้หนังสือ จ ำนวน 2 หลัง 5,000 - เฉพำะเจำจง ร้ำนวันเพ็ญเฟอร์นิเจอร์ ร้ำนวันเพ็ญเฟอร์นิเจอร์ 
(5,000 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0133/63 
 

16. จัดจ้ำงจัดท ำเว็บไซต์ อบต.โพน
แพง 

6,000 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนทีเอส คอมพิวเตอร์ ร้ำนทีเอส คอมพิวเตอร์ 
(6,000 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0134/63 
 

 

17. จัดจ้ำงซ่อมบ ำรุงรักษำรถขยะ 54,260 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนเคที เซอร์วิส ร้ำนเคที เซอร์วิส 
(54,260 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0135/63 
 

 

18. จัดจ้ำงซ่อมบ ำรุงรักษำรถบรรทุก
น้ ำดับเพลิง 

2,610.80 - เฉพำะเจำะจง บริษัท อีซูซุนครพนม จ ำกัด บริษัท อีซูซุนครพนม จ ำกัด 
(2,610.80 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0136/63 
 

 

19. จัดจ้ำงซ่อมบ ำรุงรักษำรถกระเช้ำ 2,493.10 - เฉพำะเจำะจง บริษัท อีซูซุนครพนม จ ำกัด บริษัท อีซูซุนครพนม จ ำกัด 
(2,493.10 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0137/63 
 

 

20. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก 
ส ำนักปลัด 

7,330 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยวิทยำ ร้ำนชัยวิทยำ 
(7,330 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0138/63 
 

 

 



สรุปผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจ้างในรอบเดือน 
(องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง) 

วันที่...30...เดือน..กนัยายน...พ.ศ..๒๕๖3....(๑) 
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง 
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ 
ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี

ตกลงซื้อหรือจ้ำง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง 

๑. จัดจ้ำงก่อสร้ำงขยำยเขตระบบ
ประปำ บ้ำนโพนแพง ม.1 

169,500 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ 
169,500 บ. 

ร้ำนไทยรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ 
169,500 บ. 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0139/63 
 

๒. 
 

จัดจ้ำงซ่อมแซม ศพด.ยำงเดี่ยว 10,130 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนนิศำพำณิชย์ 
10,130 บ. 

ร้ำนนิศำพำณิชย์ 
10,130 บ. 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0140/63 
 

 

๓. 
 

จัดจ้ำงเหมำบริกำรซักผ้ำคลุมโต๊ะ
และผ้ำออแกนซ่ำ 

3,000 - เฉพำะเจำะจง นำงชุมแพ สิทธิสูงเนิน 
3,000 บ. 

นำงชุมแพ สิทธิสูงเนิน 
3,000 บ. 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0141/63 
 

 

๔. 
 

จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิง (ปกติ) 20,000 - เฉพำะเจำะจง หจก.ปอปอเรณูนคร 
20,000 บ. 

หจก.ปอปอเรณูนคร 
20,000 บ. 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0142/63 
 

 

๕. จัดซ้ือวัสดุท ำสนำมเด็กเล่น ส ำหรับ
ศพด. 4 แห่ง 

49,745 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนชอบวัสดุ 
49,745 บ. 

ร้ำนชอบวัสดุ 
49,745 บ. 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0143/63 
 

 

๖. จัดจ้ำงขุดเจำะบ่อบำดำล 121,000 - เฉพำะเจำจง ร้ำนสว่ำง พำณิชย์ 
121,000 บ. 

ร้ำนสว่ำง พำณิชย์ 
121,000 บ. 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0144/63 
 

7. จัดจ้ำงก่อสร้ำงถนน คสล.พร้อม
ทำงเดินและรั้ว คสล.ศพด.โพนแพง 

383,000 - เฉพำะเจำจง หจก.นครพนม ป.เจริญกำรช่ำง 
383,000 บ. 

หจก.นครพนม ป.เจริญกำรช่ำง 
383,000 บ. 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0146/63 
 

 



รายงานแบบ สขร.๑ 

สรุปผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจ้างในรอบเดือน 
(องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง) 

วันที่...31...เดือน..สิงหาคม...พ.ศ..๒๕๖3....(2) 
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง 
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ 
ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี

ตกลงซื้อหรือจ้ำง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง 

7. 
 

จัดซ้ือวัสดุประปำ กองคลัง 20,000 - เฉพำะเจำจง ร้ำนชอบวัสดุ ร้ำนชอบวัสดุ 
(20,000 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0125/63 
 

8. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ น้ ำด่ืม น้ ำแข็ง 3,380 - เฉพำะเจำจง ร้ำนถุงเงิน ร้ำนถุงเงิน 
(3,380 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0126/63 
 

9. 
 

จัดซ้ือวัคซีนสุนัข และแมว 41,888 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมยำปศุสัตว์นำแก ร้ำนรวมยำปศุสัตว์นำแก 
(41,888 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0127/63 
 

 

10. จัดซ้ือทรำยอะเบท และน้ ำยำพ่น
หมอกควัน 

63,380 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนอัมพรภัณฑ์ ร้ำนอัมพรภัณฑ์ 
(63,380 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0128/63 
 

 

11. จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 7,968 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนถุงเงิน ร้ำนถุงเงิน 
(7,968 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0129/63 
 

 

12. จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน ส ำนักปลัด 12,601 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยวิทยำ ร้ำนชัยวิทยำ 
(12,601 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0130/63 
 

 

13. จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง กองช่ำง 10,000 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนชอบวัสดุ ร้ำนชอบวัสดุ 
(10,000 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0131/63 
 

 



รายงานแบบ สขร.๑ 

สรุปผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจ้างในรอบเดือน 
(องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง) 

วันที่...31...เดือน..สิงหาคม...พ.ศ..๒๕๖3....(3) 
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง 
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ 
ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี

ตกลงซื้อหรือจ้ำง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง 

14. จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ กองช่ำง 43,000 - เฉพำะเจำจง ร้ำนเรณูแสงเสียง ร้ำนเรณูแสงเสียง 
(43,000 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0132/63 
 

15. จัดซ้ือตู้หนังสือ จ ำนวน 2 หลัง 5,000 - เฉพำะเจำจง ร้ำนวันเพ็ญเฟอร์นิเจอร์ ร้ำนวันเพ็ญเฟอร์นิเจอร์ 
(5,000 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0133/63 
 

16. จัดจ้ำงจัดท ำเว็บไซต์ อบต.โพน
แพง 

6,000 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนทีเอส คอมพิวเตอร์ ร้ำนทีเอส คอมพิวเตอร์ 
(6,000 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0134/63 
 

 

17. จัดจ้ำงซ่อมบ ำรุงรักษำรถขยะ 54,260 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนเคที เซอร์วิส ร้ำนเคที เซอร์วิส 
(54,260 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0135/63 
 

 

18. จัดจ้ำงซ่อมบ ำรุงรักษำรถบรรทุก
น้ ำดับเพลิง 

2,610.80 - เฉพำะเจำะจง บริษัท อีซูซุนครพนม จ ำกัด บริษัท อีซูซุนครพนม จ ำกัด 
(2,610.80 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0136/63 
 

 

19. จัดจ้ำงซ่อมบ ำรุงรักษำรถกระเช้ำ 2,493.10 - เฉพำะเจำะจง บริษัท อีซูซุนครพนม จ ำกัด บริษัท อีซูซุนครพนม จ ำกัด 
(2,493.10 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0137/63 
 

 

20. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก 
ส ำนักปลัด 

7,330 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยวิทยำ ร้ำนชัยวิทยำ 
(7,330 บำท) 

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 

 
 

CNTR-0138/63 
 

 



 

 

 

 

 

 

   


