
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 
เร่ือง ประกาศผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

 ประจ าปี พ.ศ.2563 
      -------------------------------- 

   อาศัยอ านาจตามความในข้อ 1 และข้อ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ ทางราชการเรื่องก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ  เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ  ทางราชการ พ.ศ. 2540 โดย
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ  จัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุก ๆ เดือน โดยให้มี
รายละเอียด เกี่ยวกับงานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณวิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เข้าเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา และเหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอราคาราย
นั้นโดยสรุป เพ่ือเป็นดรรชนีส าหรับการตรวจดูของประชาชน  นั้น  

ดังนั้น  เพ่ือปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวและเพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง จึงขอประกาศผลการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี  พ.ศ.2563  ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามแบบ สขร.1  แนบท้ายประกาศนี้ 

 
      ประกาศ  ณ  วันที่  5  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 

 
 
 

  (นายปิยะศักดิ์ สุริยนต์)  
นายกองค์การบริหารวนต าบลโพนแพง 

 

 

 

 



     รายงาน แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจ้างในรอบเดือน 
(องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง) 

วันที่...31...เดือน..ตุลาคม...พ.ศ..๒๕๖2....(๑) 
ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ
จ้าง 

๑. จัดจ้างอาสากู้ชีพ เดือนตุลาคม 
2562 ถึง เดือนกันยายน 2563 

96,000 - เฉพาะเจาะจง นายประไพย์ พนาจันทร์ 
8,000 บ./เดือน 
รวม 96,000 บ. 

นายประไพย์ พนาจันทร์ 
8,000 บ./เดือน 
รวม 96,000 บ. 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

CNTR-0001/63 
 

 
๒. 
 

จัดจ้างอาสากู้ชีพ เดือนตุลาคม 
2562 ถึง เดือนกันยายน 2563 

96,000 - เฉพาะเจาะจง นายส าราญ ครโสภา 
8,000 บ./เดือน 
รวม 96,000 บ. 

นายส าราญ ครโสภา 
8,000 บ./เดือน 
รวม 96,000 บ. 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0002/63 
 

 

๓. 
 

จัดจ้างอาสากู้ชีพ เดือนตุลาคม 
2562 ถึง เดือนกันยายน 2563 

96,000 - เฉพาะเจาะจง นายอดุลย์ ใจหาญ 
8,000 บ./เดือน 
รวม 96,000 บ. 

นายอดุลย์ ใจหาญ 
8,000 บ./เดือน 
รวม 96,000 บ. 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0003/63 
 

 

๔. 
 

จัดจ้างอาสากู้ชีพ เดือนตุลาคม 
2562 ถึง เดือนกันยายน 2563 

96,000 - เฉพาะเจาะจง นายรังสี บริบูรณ์ 
8,000 บ./เดือน 
รวม 96,000 บ. 

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

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0004/63 
 

 

๕. จัดจ้างพนักงานขับรถกู้ชีพ เดือน
ตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 
2563 

96,000 - เฉพาะเจาะจง นายบัวลัย แสงสว่าง 
8,000 บ./เดือน 
รวม 96,000 บ. 

นายบัวลัย แสงสว่าง 
8,000 บ./เดือน 
รวม 96,000 บ. 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0005/63 
 

 

๖. จัดจ้างพนักงานขับรถกู้ชีพ เดือน
ตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 
2563 

96,000 - เฉพาะเจาะจง นายทศพล อินาลา 
8,000 บ./เดือน 
รวม 96,000 บ. 

นายทศพล อินาลา 
8,000 บ./เดือน 
รวม 96,000 บ. 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0006/63 
 

 
7. 
 

จัดซ้ือน ามันเชื้อเพลิง ส าหรับรถกู้
ชีพ  จ านวน 10 งวดๆละ 3,000 
บ. 

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

หจก.ปอปอเรณูนคร 
30,000 บ. 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0007/63 
 

 



สรุปผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจ้างในรอบเดือน 
(องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง) 

วันที่...31...เดือน..ตุลาคม....พ.ศ..๒๕๖2....(2) 
ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาท่ีเสนอ 
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 

8 จัดซ้ือน ามันเชื้อเพลิง(ปกติ)  
จ านวน 5 งวดๆละ 20,000 บ. 

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

หจก.ปอปอเรณูนคร 
100,000 บ. 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน CNTR-0008/63 

9 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) โรงเรียน 
เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือน
พฤศจิกายน 2562 

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

อ.ส.ค. 
110,871.96 บ. 

ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง CNTR-0009/63 

10 จัดจ้างเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือน
กันยายน 2563 

42,307.80 - เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากัด 
มหาชน 

42,307.80 บ. 

บริษัท ทีโอที จ ากัด มหาชน 
42,307.80 บ. 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0010/63 
 

 

11 จัดซ้ือน้ าดื่ม เดือนตุลาคม 2562 
ถึงเดือนกันยายน 2563 

7,200 - เฉพาะเจาะจง กองทุนบ้านไทยเจริญ 
ม.7 

7,200 บ. 

กองทุนบ้านไทยเจริญ ม.7 
7,200 บ. 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0011/63 
 

 

12 จัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือน
กันยายน 2563 
 

18,000 - เฉพาะเจาะจง หจก.สกลนครเซอร์วิส
โอเอ 

18,000 บ. 

หจก.สกลนครเซอร์วิสโอเอ 
18,000 บ. 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0012/63 
 

 

13 จัดจ้างจัดท าพวงมาลา  
วันท่ี 13 ตุลาคม 2562 

1,000 - เฉพาะเจาะจง ร้านมัลลิกาดอกไม้สด 
1,000 บ. 

ร้านมัลลิกาดอกไม้สด 
1,000 บ. 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0013/63 
 

 

14 จัดจ้างจัดท าพวงมาลา  
วันท่ี 23 ตุลาคม 2562 

1,000 - เฉพาะเจาะจง ร้านมัลลิกาดอกไม้สด 
1,000 บ. 

ร้านมัลลิกาดอกไม้สด 
1,000 บ. 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0014/63 
 

 

 

 



สรุปผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจ้างในรอบเดือน 
(องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง) 

วันที่...31...เดือน..ตุลาคม....พ.ศ..๒๕๖2....(3) 
ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาท่ีเสนอ 
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 

15 จัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ 
หมายเลขทะเบียน บฉ 2982 นพ 

1,500 - เฉพาะเจาจง อู่ช่างบุ๋ม 
1,500 บ. 

อู่ช่างบุ๋ม 
1,500 บ. 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน CNTR-0015/63 

16 จัดจ้างจัดหาอาหารว่าง น้ าด่ืม 
น้ าแข็ง งานลอยกระทง 

5,000 - เฉพาะเจาะจง น.ส.เสาวลักษณ์  
อินาลา 

5,000 บ. 

น.ส.เสาวลักษณ์  
อินาลา 

5,000 บ. 

ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง CNTR-0016/63 

17 จัดซ้ือถ้วยรางวัล งานลอยกระทง 10,000 - เฉพาะเจาะจง ร้านชัยวิทยา 
10,000 บ. 

ร้านชัยวิทยา 
10,000 บ. 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0017/63 
 

 

18 จัดจ้างจัดงานลอยกระทง 185,000 - เฉพาะเจาะจง ร้านนาซ่า 
185,000 บ. 

ร้านนาซ่า 
185,000 บ. 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0018/63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     รายงาน แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจ้างในรอบเดือน 
(องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง) 

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

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง 
๑. จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) โรงเรียน 

เดือนพฤศจิกายน 2562 ถึงเดือน
พฤษภาคม 2563 

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

อ.ส.ค. 
486,372.72 บ. 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

CNTR-0019/63 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     รายงาน แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจ้างในรอบเดือน 
(องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง) 

วันที่...31...เดือน..ธนัวาคม...พ.ศ..๒๕๖2....(๑) 
ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ
จ้าง 

๑. จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 416-52-
0014 และเปลี่ยนแบตเตอรี่
เมนบอร์ด 

750 - เฉพาะเจาะจง หจก.กวงเชียง หจก.กวงเชียง 
(750 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

CNTR-0020/63 
 

 
๒. 
 

จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า(หลอดไฟ) 3,950 - เฉพาะเจาะจง ร้านเรณูแสงเสียง ร้านเรณูแสงเสียง 
(3,950 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0021/63 
 

 

๓. 
 

จัดซ้ือตลับผงหมึกเครื่องปริ้น 
brather HL1210w 

1,100 - เฉพาะเจาะจง ร้านปริญญาการพิมพ์ ร้านปริญญาการพิมพ์ 
(1,100 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0022/63 
 

 

๔. 
 

จ้างเปลี่ยนมาตรวัดแรงดันน้ ามันไฮ
ดรอลิค รถขยะ 

1,800 - เฉพาะเจาะจง อู่ช่างบุ๋ม อู่ช่างบุ๋ม 
(1,800 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0023/63 
 

 

๕. จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม 

800 - เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวลักษณ์ อินาลา นางสาวเสาวลักษณ์ อินาลา 
(800 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0024/63 
 

 

๖. จัดซ้ือเลื่อยโซ่ 7,500 - เฉพาะเจาจง ร้านชอบวัสดุ ร้านชอบวัสดุ 
(7,500 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0025/63 
 

 
7. 
 

จัดซ้ือวัสดุโครงการลด คัด แยก
ขยะ 

15,320 - เฉพาะเจาจง ร้านนิศาพาณิชย์รุ่งเรือง ร้านนิศาพาณิชย์รุ่งเรือง 
(15,320 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0026/63 
 

 



สรุปผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจ้างในรอบเดือน 
(องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง) 

วันที่...31...เดือน..ธนัวาคม....พ.ศ..๒๕๖2....(2) 
ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาท่ีเสนอ 
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 

8 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการขยะ 1,050 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นไนซ์อิงค์เจ็ท ร้านเอ็นไนซ์อิงค์เจ็ท 
(1,050 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน CNTR-0027/63 

9 จัดจ้างจัดอาหารกลางวัน อาหาร
ว่าง พร้อมเครื่องดื่มโครงการขยะ 

8,000 - เฉพาะเจาะจง นางวิภาวรรณ อินาลา นางวิภาวรรณ อินาลา 
(8,000 บาท) 

ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง CNTR-0028/63 

10 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ขยะ 31,951 - เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญศรี
นครพนม 

บริษัท เจริญศรีนครพนม 
(31,950 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0029/63 
 

 

11 จัดจ้างเปล่ียนฝาท้ายรถกู้ชีพ 
 

3,500 - เฉพาะเจาะจง ร้านมาวินประดับยนต์ ร้านมาวินประดับยนต์ 
(3,500 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0030/63 
 

 

12 จัดจ้างท าป้ายไวนิลรณรงค์สม
หมวกกันน๊อค 

512 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นไนซ์อิงค์เจ็ท ร้านเอ็นไนซ์อิงค์เจ็ท 
(512 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0031/63 
 

 

13 จัดจ้างท าป้ายไวนิลรณรงค์ปีใหม่ 1,200 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นไนซ์อิงค์เจ็ท ร้านเอ็นไนซ์อิงค์เจ็ท 
(1,200 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0032/63 
 

 

14 จัดซ้ือชุดสะท้อนแสง 7,340 - เฉพาะเจาจง ร้านนครพนมโพรเทค
ไฟร์แอนด์แทคติคอล 

ร้านนครพนมโพรเทคไฟร์ 
แอนด์แทคติคอล 
(7,340 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0033/63 
 

   

 



     รายงาน แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจ้างในรอบเดือน 
(องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง) 

วันที่...31...เดือน..มกราคม...พ.ศ..๒๕๖3....(๑) 
ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ
จ้าง 

๑. จัดซ้ือน้ าดื่ม น้ าแข็ง วันเด็ก 1,250 - เฉพาะเจาะจง ร้านถุงเงิน ร้านถุงเงิน 
(1,250 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

CNTR-0034/63 
 

 
๒. 
 

จัดจ้างท าป้ายไวนิล วันเด็ก 1,050 - เฉพาะเจาะจง ร้านถุงเงิน ร้านถุงเงิน 
(1,050 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0035/63 
 

 

๓. 
 

จัดซ้ือขนม วันเด็ก 18,700 - เฉพาะเจาะจง ร้านถุงเงิน ร้านถุงเงิน 
(18,700 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0036/63 
 

 

๔. 
 

จัดจ้างตกแต่งสถานท่ีและเครื่อง
เสียง  วันเด็ก 

5,000 - เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐยา แสนเขื่อน นางสาวณัฐยา แสนเขื่อน 
(5,000 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0037/63 
 

 

๕. จัดซ้ือเครื่องแต่งกายพนักงานกู้ชีพ 19,200 - เฉพาะเจาะจง ร้านนครพนมโพรแทคไพร์
แอนด์แทคติคอล 

ร้านนครพนมโพรแทคไพร์แอนด์
แทคติคอล 

(19,200 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0038/63 
 

 

๖. จัดซ้ือเครื่องปริ้น กองสวัสดิการ 2,600 - เฉพาะเจาจง ร้านสองพี่น้องการพาณิชย์ ร้านสองพี่น้องการพาณิชย์ 
(2,600 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0040/63 
 

7. 
 

จัดซ้ือโซ่บาร์ 1,600 - เฉพาะเจาจง ร้านชอบวัสดุ ร้านชอบวัสดุ 
(1,600 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0041/63 
 

 



สรุปผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจ้างในรอบเดือน 
(องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง) 

วันที่...31...เดือน..มกราคม....พ.ศ..๒๕๖3....(2) 
ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง 

8 จัดซื้อตลับหมึก กองสวัสดิการ 5,600 - เฉพาะเจาะจง ร้านสองพี่น้องการ
พาณิชย ์

ร้านสองพี่น้องการพาณิชย ์
(5,600) บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน CNTR-0042/63 

9 จ้างเหมานางสาวสุดารัตน์  ทองมา 
 

36,903 - เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน์  
ทองมา 

นางสาวสุดารัตน์  ทองมา 
(36,903 บาท) 

ที่จะซ้ือหรือจา้ง CNTR-0043/63 

10 จัดซื้อเครื่องบัตร 1,400 - เฉพาะเจาะจง ร้านสองพี่น้องการ
พาณิชย ์

ร้านสองพี่น้องการพาณิชย ์
(1,400 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน 
ที่จะซ้ือหรือจา้ง 

 
 

CNTR-0044/63 
 

 

11 จัดจ้างจัดหาอาหารว่าง เครื่องดื่ม 3,750 - เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวลกัษณ์   
อินาลา 

นางสาวเสาวลกัษณ์  อินาลา 
(3,750 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงินที่
จะซ้ือหรือจา้ง 

 
 

CNTR-0045/63 
 

 

12 จัดจ้างจัดสถานที่จัดงานรับ
พระราชทานพระบรมฯ 

11,000 - เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐยา 
แสนเขื่อน 

นางสาวณัฐยา 
แสนเขื่อน 

(11,000 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงินที่
จะซ้ือหรือจา้ง 

 
 

CNTR-0046/63 
 

 

13 จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ ส านัก
ปลัด 

2,600 - เฉพาะเจาะจง หจก.กวงเชียง หจก.กวงเชียง 
(2,600 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงินที่
จะซ้ือหรือจา้ง 

 
 

CNTR-0047/63 
 

 

14 จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์อิงค์เจ็ท ส านัก
ปลัด 

10,600 - เฉพาะเจาจง หจก.กวงเชียง หจก.กวงเชียง 
(10,600 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงินที่
จะซ้ือหรือจา้ง 

 
 

CNTR-0048/63 

15 จัดจ้างจัดหาอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม 

800 - เฉพาะเจาจง นางสาวเสาวลกัษณ์  
อินาลา 

 

นางสาวเสาวลกัษณ์  
อินาลา (800 บาท) 

 

เสนอราคาไม่เกินวงเงินที่
จะซ้ือหรือจา้ง 

 
 

CNTR-0049/63 
 

   



     รายงาน แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจ้างในรอบเดือน 
(องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง) 

วันที่...29...เดือน..กุมภาพนัธ์...พ.ศ..๒๕๖3....(๑) 
ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ
จ้าง 

๑. จัดจ้างท าป้ายไวนิล ร.10+ราชินี
พร้อมกรอบไม้ 

800 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นไนซ์ อิงค์เจ็ท ร้านเอ็นไนซ์ อิงค์เจ็ท 
(800 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

CNTR-0050/63 
 

 
๒. 
 

จัดซ้ือเครื่องปริ้น กองคลัง 8,000 - เฉพาะเจาะจง หจก.กวงเชียง หจก.กวงเชียง 
(8,000 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0051/63 
 

 

๓. 
 

จัดซ้ือวัสดุส านักงาน กองคลัง 11,384 - เฉพาะเจาะจง ร้านชัยวิทยา ร้านชัยวิทยา 
(11,384 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0052/63 
 

 

๔. 
 

จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า กองช่าง 7,000 - เฉพาะเจาะจง ร้านชอบวัสดุ ร้านชอบวัสดุ 
(7,000 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0053/63 
 

 

๕. จัดซ้ือยางรถยนต์ 80-7711 นพ 22,200 - เฉพาะเจาะจง หจก.โชคชัยยางยนต์ หจก.โชคชัยยางยนต์ 
(22,200 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0054/63 
 

 

๖. จัดซ้ือวัสดุส านักงาน กองสวัสดิการ
สังคม 

15,000 - เฉพาะเจาจง ร้านชัยวิทยา ร้านชัยวิทยา 
(15,000 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0055/63 
 

7. 
 

จัดซ้ือไมโครโฟนส าหรับวิทยุ
สื่อสาร 

2,900 - เฉพาะเจาจง ร้านนครพนมโพรแทคไพร์
แอนด์แทคติคอล 

ร้านนครพนมโพรแทคไพร์แอนด์
แทคติคอล 

(2,900 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0056/63 
 

 



 
สรุปผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจ้างในรอบเดือน 

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

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง 

8 จัดซื้อนมโรงเรียน ศพด.วัดยางเด่ียว
(เพิ่มเติม) 

3,331.32 - เฉพาะเจาะจง อสค. อสค. 
(3,331.32) บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน CNTR-0057/63 

9 จัดซื้อน้ าดื่ม งานกีฬาฯ 3,000 - เฉพาะเจาะจง ร้านถุงเงิน ร้านถุงเงินา 
(3,000 บาท) 

ที่จะซ้ือหรือจา้ง CNTR-0058/63 

10 จัดซื้อเสื้อกีฬา งานกีฬาฯ 17,600 - เฉพาะเจาะจง ร้านนท์สปอร์ต ร้านนท์สปอร์ต 
(17,600 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน 
ที่จะซ้ือหรือจา้ง 

 
 

CNTR-0059/63 
 

 

11 จัดจ้างจัดสถานที ่เครื่องเสียง งาน
กีฬาฯ 

5,000 - เฉพาะเจาะจง นายวิลยั อินาลา นายวิลยั อินาลา 
(5,000 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงินที่
จะซ้ือหรือจา้ง 

 
 

CNTR-0060/63 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



      รายงาน แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจ้างในรอบเดือน 
(องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง) 

วันที่...31...เดือน..มนีาคม...พ.ศ..๒๕๖3....(๑) 
ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ
จ้าง 

๑. จัดจ้างซ่อมรถขยะ 2,800 - เฉพาะเจาะจง อู่ช่างบุ๋ม อู่ช่างบุ๋ม 
(2,800 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

CNTR-0061/63 
 

 
๒. 
 

จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ส านักปลัด 25,021 - เฉพาะเจาะจง ร้านชัยวิทยา ร้านชัยวิทยา 
(25,021 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0062/63 
 

 

๓. 
 

จัดจ้างเหมาท าป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์ 

2,400 - เฉพาะเจาะจง ร้านนิศาพาณิชย์ ร้านนิศาพาณิชย์ 
(2,400 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0063/63 
 

 

๔. 
 

จัดจ้างเหมารถบัสศึกษาดูงาน 108,000 - เฉพาะเจาะจง นายศิริศักดิ์ พรมหสาขาฯ นายศิริศักดิ์ พรมหสาขาฯ 
(108,000 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0064/63 
 

 

๕. จัดซ้ือวัสดุหน้ากากอนามัย 19,116 - เฉพาะเจาะจง ร้านสาม อ.เทคนิค ร้านสาม อ.เทคนิค 
(19,116 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0065/63 
 

 

๖. จัดจ้างเติมน้ ายาแอร์ กข 2365 
นพ 

500 - เฉพาะเจาจง ร้านวิวัฒน์แอร์ ร้านวิวัฒน์แอร์ 
(500 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0066/63 
 

7. 
 

จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,710 - เฉพาะเจาจง ร้านชอบวัสดุ ร้านชอบวัสดุ 
(1,710 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0067/63 
 

 



 
สรุปผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจ้างในรอบเดือน 

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

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง 

8 จัดจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนน
สมบูรณ์ หมู่ที่ 6 

200,000 - เฉพาะเจาะจง หจก.นครนพม ป.เจริญ
การช่าง 

หจก.นครนพม ป.เจริญการช่าง 
(200,000) บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน 
ที่จะซ้ือหรือจา้ง 

 

CNTR-0068/63 

9 จัดจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านโพน
แพง หมู่ที่ 2 

200,000 - เฉพาะเจาะจง หจก.นครนพม ป.เจริญ
การช่าง 

หจก.นครนพม ป.เจริญการช่าง 
(200,000) บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน 
ที่จะซ้ือหรือจา้ง 

 

CNTR-0069/63 

10 จัดจ้างเช่าเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร 
เดือนเมษายน 2563 ถึงเดือน
กันยายน 2563 

18,000 - เฉพาะเจาะจง หจก.สกลนครเซอร์วิส
โอเอ 

หจก.สกลนครเซอร์วิสโอเอ 
(18,000 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน 
ที่จะซ้ือหรือจา้ง 

 
 

CNTR-0070/63 
 

 

11 จัดจ้างเหมาเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต
เดือนเมษายน 2563 ถึงเดือน
กันยายน 2563 

42,307.80 - เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอท ีจ ากัด
(มหาชน) 

บริษัท ทีโอท ีจ ากัด(มหาชน) 
(42,307.80 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงินที่
จะซ้ือหรือจา้ง 

 
 

CNTR-0071/63 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



     รายงาน แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจ้างในรอบเดือน 
(องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง) 

วันที่...30...เดือน..เมษายน...พ.ศ..๒๕๖3....(๑) 
ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ
จ้าง 

๑. จัดซ้ือน้ ายาโควิด 43,200 - เฉพาะเจาะจง ร้านธนวิทย์การค้าก้าวหน้า ร้านธนวิทย์การค้าก้าวหน้า 
(43,200 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

CNTR-0072/63 
 

 
๒. 
 

จัดจ้างซ่อมแอร์ จ านวน 4 เครื่อง 8,000 - เฉพาะเจาะจง ร้านก๊วยเจ๋ง แอร์นาถ่อน ร้านก๊วยเจ๋ง แอร์นาถ่อน 
(8,000 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0073/63 
 

 

๓. 
 

จัดซ้ือชุด DLVT ศพด.ตาลกุด/
ศพด.วัดยางเดี่ยว 

60,600 - เฉพาะเจาะจง ร้าน สาม อ.เทคนิค ร้าน สาม อ.เทคนิค 
(60,600 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0074/63 
 

 

๔. 
 

จัดจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านไทย
เจริญ หมู่ท่ี 7 

199,500 - เฉพาะเจาะจง หจก.นครพนม ป.เจริญการ
ช่าง 

หจก.นครพนม ป.เจริญการช่าง 
(199,500 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0076/63 
 

 

๕. จัดซ้ือวัสดุเครื่องแต่งกาย(พนักงาน
เก็บขนขยะ) 

13,680 - เฉพาะเจาะจง ร้านยศการค้า ร้านยศการค้า 
(13,680 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0077/63 
 

 

๖. จัดจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านตาล
กุด หมู่ท่ี 3 

135,500 - เฉพาะเจาจง หจก.หลวงทองผ้าใบ หจก.หลวงทองผ้าใบ 
(135,500 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0078/63 
 

7. 
 

จัดจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านห้วย
ทราย หมู่ท่ี 5 

189,000 - เฉพาะเจาจง หจก.หลวงทองผ้าใบ หจก.หลวงทองผ้าใบ 
(189,000 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0079/63 
 

 



     รายงานแบบ สขร.๑ 

สรุปผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจ้างในรอบเดือน 
(องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง) 

วันที่...31...เดือน..พฤษภาคม...พ.ศ..๒๕๖3....(๑) 
ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ
จ้าง 

๑. จัดจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง  
บ้านยางเดี่ยว ม.4 

130,900 - เฉพาะเจาะจง หจก.หลวงทองผ้าใบ 
130,900 บ. 

หจก.หลวงทองผ้าใบ 
130,900 บ. 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0080/63 
 

๒. 
 

จัดจ้างส ารวจสุนัข และแมว 4,116 - เฉพาะเจาะจง นายวิเศษ เลวารี 
4,116 บ. 

นายวิเศษ เลวารี 
4,116 บ. 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0081/63 
 

 

๓. 
 

จัดซ้ือหมึกพิมพ์ 2 กล่อง  
ส านักปลัด 

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

หจก.กวงเชียง 
1,800 บ. 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0082/63 
 

 

๔. 
 

จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง(ปกติ) 60,000 - เฉพาะเจาะจง หจก.ปอปอเรณูนคร หจก.ปอปอเรณูนคร 
(60,000 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0083/63 
 

 

๕. จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง ส านักปลัด 8,400 - เฉพาะเจาะจง ร้านนิศาพาณิชย์รุ่งเรือง ร้านนิศาพาณิชย์รุ่งเรือง 
(8,400 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0084/63 
 

 

๖. จัดจ้างท าป้ายไวนิลเตือนภัยจาก
แหล่งน้ า 

4,000 - เฉพาะเจาจง ร้านเอ็นไนซ์ อิงค์เจ็ท ร้านเอ็นไนซ์ อิงค์เจ็ท 
(4,000 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0085/63 
 

 

 



รายงานแบบ สขร.๑ 

สรุปผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจ้างในรอบเดือน 
(องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง) 

วันที่...31...เดือน..พฤษภาคม...พ.ศ..๒๕๖3....(2) 
ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ
จ้าง 

7. 
 

จัดจ้างนางสาวสุดารัตน์ ทองมา 8,000 - เฉพาะเจาจง นางสาวสุดารัตน์ ทองมา นางสาวสุดารัตน์ ทองมา 
(8,000 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0086/63 
 

8. จัดซ้ือนมโรงเรียน เดือนมิถุนายน 
253 ถึงเดือนกรกฎาคม 2563 

136,959.48 - เฉพาะเจาจง อสค. อสค. 
(136,959.48 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0087/63 
 

9. 
 

จัดจ้างก่อสร้างอาคาร ศพด.โพน
แพง 

1,454,000 - เฉพาะเจาะจง หจก.นครพนม ป.เจริญการ
ช่าง 

หจก.นครพนม ป.เจริญการช่าง 
(1,454,000 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0088/63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     รายงานแบบ สขร.๑ 

สรุปผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจ้างในรอบเดือน 
(องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง) 

วันที่...30...เดือน..มิถุนายน...พ.ศ..๒๕๖3....(๑) 
ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ
จ้าง 

๑. จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ  
จ านวน 2 เครื่อง กองคลัง 

86,000 - เฉพาะเจาะจง บริษัท เสียงทิพย์ไฮเทค จ ากัด 
86,000 บ. 

บริษัท เสียงทิพย์ไฮเทค จ ากัด 
86,000 บ. 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0089/63 
 

๒. 
 

จัดซ้ือตลับเมตร 2,400 - เฉพาะเจาะจง ร้านชอบวัสดุ 
2,400 บ. 

ร้านชอบวัสดุ 
2,400 บ. 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0090/63 
 

 

๓. 
 

จัดซ้ือปลอกคล้องคอพร้อมสาย 620 - เฉพาะเจาะจง ร้านทักษิยา 
620 บ. 

ร้านทักษิยา 
620 บ. 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0091/63 
 

 

๔. 
 

จัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษา รถยนต์
หมายเลขทะเบียน กง 463 นพ 

5,200.04 - เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า จ ากัด 
5,200.04 บ. 

บริษัท โตโยต้า จ ากัด 
5,200.04 บ. 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0092/63 
 

 

๕. จัดจ้างท าป้ายไวนิลปลูกผักสวนครัว 600 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นไนท์อิงค์เจ็ท 
600 บ. 

ร้านเอ็นไนท์อิงค์เจ็ท 
600 บ. 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0093/63 
 

 

๖. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ปลูกผักสวนครัว 3,750 - เฉพาะเจาจง ร้านสองพี่การพาณิชย์ 
3,750 บ. 

ร้านสองพี่การพาณิชย์ 
3,750 บ. 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0094/63 
 

 

 



รายงานแบบ สขร.๑ 

สรุปผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจ้างในรอบเดือน 
(องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง) 

วันที่...30...เดือน..มิถุนายน...พ.ศ..๒๕๖3....(2) 
ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ
จ้าง 

7. 
 

จัดซ้ือน้ ามันไฮดรอลิค 1,500 - เฉพาะเจาจง อู่ช่างบุ๋ม 
1,500 บ. 

อู่ช่างบุ๋ม 
1,500 บ. 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0096/63 
 

8. จัดซ้ือมิเตอร์น้ าประปา 74,250 - เฉพาะเจาจง ร้านดีดีสเตช่ัน 
74,250 บ. 

ร้านดีดีสเตช่ัน 
74,250 บ. 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0097/63 
 

9. 
 

จัดจ้างท าป้ายไข้เลือดออก 4,000 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นไนท์อิงค์เจ็ท 
4,000 บ. 

ร้านเอ็นไนท์อิงค์เจ็ท 
4,000 บ. 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0098/63 
 

 

10. จัดจ้างเปล่ียนน้ ามันเครื่อง รถขยะ 2,600 - เฉพาะเจาะจง อู่ช่างบุ๋ม 
2,600 บ. 

อู่ช่างบุ๋ม 
2,600 บ. 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0099/63 
 

 

11. จัดจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
เบี้ยผู้สูงอายุ 

3,200 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นไนท์อิงค์เจ็ท 
3,200 บ. 

ร้านเอ็นไนท์อิงค์เจ็ท 
3,200 บ. 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0100/63 
 

 

12. จัดจ้างเหมาบริการนางสาวสุดา
รัตน์ ทองมา เดือนกรกฎาคม 
2563 ถึงเดือนกันยายน 2563 

24,000 - เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน์ ทองมา 
24,000 บ. 

นางสาวสุดารัตน์ ทองมา 
24,000 บ. 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0101/63 
 

 

 

 



     รายงานแบบ สขร.๑ 

สรุปผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจ้างในรอบเดือน 
(องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง) 

วันที่...31...เดือน..กรกฎาคม...พ.ศ..๒๕๖3....(๑) 
ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ
จ้าง 

๑. จัดจ้างก่อสร้างฝายน้ าล้น  
บ้านโพนแพง ม.7 

499,000 - เฉพาะเจาะจง หจก.พักตราพร 
499,000 บ. 

หจก.พักตราพร 
499,000 บ. 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0104/63 
 

๒. 
 

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการกู้ชีพ 
จิตอาสาฯ 

12,000 - เฉพาะเจาะจง ร้านดีไฟร์แอนด์เซฟตี้ 
12,000 บ. 

ร้านดีไฟร์แอนด์เซฟตี้ 
12,000 บ. 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0105/63 
 

 

๓. 
 

จัดจ้างท าป้ายไวนิล รัชกาลท่ี 10 1,200 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นไนท์อิงค์เจ็ท 
1,200 บ. 

ร้านเอ็นไนท์อิงค์เจ็ท 
1,200 บ. 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0106/63 
 

 

๔. 
 

จัดจ้างขุดลอกห้วย บ้านโพนแพง  
ม.7 

449,800 - เฉพาะเจาะจง หจก.หลวงทองผ้าใบ 
449,800 บ. 

หจก.หลวงทองผ้าใบ 
449,800 บ. 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0107/63 
 

 

๕. จัดจ้างท าป้ายไวนิลภาษี 2,400 - เฉพาะเจาจง ร้านเอ็นไนท์อิงค์เจ็ท 
2,400 บ. 

ร้านเอ็นไนท์อิงค์เจ็ท 
2,400 บ. 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0108/63 
 

๖. จัดซ้ือหมึกเครื่องพิมพ์ กองคลัง 9,925 - เฉพาะเจาะจง ร้านสองพี่น้องการพาณิชย์ 
9,925 บ. 

ร้านสองพี่น้องการพาณิชย์ 
9,925 บ. 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0110/63 
 

 

 

 



รายงานแบบ สขร.๑ 

สรุปผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจ้างในรอบเดือน 
(องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง) 

วันที่...31...เดือน..กรกฎาคม...พ.ศ..๒๕๖3....(2) 
ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ
จ้าง 

7. 
 

จัดซ้ือวัสดุไฟตกไฟเกิน 9,000 - เฉพาะเจาจง ร้านนิศาพาณิชย์ 
9,000 บ. 

ร้านนิศาพาณิชย์ 
9,000 บ. 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0112/63 
 

8. จัดจ้างก่อสร้างห้วยค าตาเกลี้ยง 
บ้านยางเดี่ยว ม.4 

449,800 - เฉพาะเจาจง หจก.หลวงทองผ้าใบ 
449,800 บ. 

หจก.หลวงทองผ้าใบ 
449,800 บ. 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0113/63 
 

9. 
 

จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง 4,000 - เฉพาะเจาะจง ร้านชัยวิทยา 
4,000 บ. 

ร้านชัยวิทยา 
4,000 บ. 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0114/63 
 

 

10. จัดซ้ือวัสดุส านักงาน กองช่าง 15,000 - เฉพาะเจาะจง ร้านชัยวิทยา 
15,000 บ. 

ร้านชัยวิทยา 
15,000 บ. 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0115/63 
 

 

11. จัดซ้ือวัสดุส านักงาน กองคลัง 28,572 - เฉพาะเจาะจง ร้านชัยวิทยา 
28,572 บ. 

ร้านชัยวิทยา 
28,572 บ. 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0116/63 
 

 

12. จัดจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
คสล.บ้านตาลกุด ม.8 

199,500 - เฉพาะเจาะจง ร้านไทยรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร ์
199,500 บ. 

ร้านไทยรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร ์
199,500 บ. 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0117/63 
 

 

13. จัดซ้ือวัสดุส านักงาน กิจการ
ประปา 

4,980 - เฉพาะเจาะจง ร้านชัยวิทยา 
4,980 บ. 

ร้านชัยวิทยา 
4,980 บ. 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0118/63 
 

 



     รายงานแบบ สขร.๑ 

สรุปผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจ้างในรอบเดือน 
(องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง) 

วันที่...31...เดือน..สิงหาคม...พ.ศ..๒๕๖3....(๑) 
ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ
จ้าง 

๑. จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)โรงเรียน 
เดือนสิงหาคม 2563 ถึงเดือน 
กันยายน 2563 

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

อ.ส.ค. 
131,376 บ. 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0119/63 
 

๒. 
 

จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง ส านักปลัด 30,000 - เฉพาะเจาะจง ร้านนิศาพาณิชย์ 
30,000 บ. 

ร้านนิศาพาณิชย์ 
30,000 บ. 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0120/63 
 

 

๓. 
 

จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า กองช่าง 13,130 - เฉพาะเจาะจง ร้านเรณูแสงเสียง 
13,130 บ. 

ร้านเรณูแสงเสียง 
13,130 บ. 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0121/63 
 

 

๔. 
 

จัดจ้างท าป้ายไวนิล พระพันปีฯ 800 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นไนท์อิงค์เจ็ท 
800 บ. 

ร้านเอ็นไนท์อิงค์เจ็ท 
800 บ. 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0122/63 
 

 

๕. จัดจ้างจัดหาอาหารว่าง เครื่องดื่ม 1,500 - เฉพาะเจาะจง นางวิภาวรรณ อินาลา 
1,500 บ. 

นางวิภาวรรณ อินาลา 
1,500 บ. 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0123/63 
 

 

๖. จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง กองช่าง 10,000 - เฉพาะเจาจง ร้านชอบวัสดุ 
10,000 บ. 

ร้านชอบวัสดุ 
10,000 บ. 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0124/63 
 

 

 



รายงานแบบ สขร.๑ 

สรุปผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจ้างในรอบเดือน 
(องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง) 

วันที่...31...เดือน..สิงหาคม...พ.ศ..๒๕๖3....(2) 
ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ
จ้าง 

7. 
 

จัดซ้ือวัสดุประปา กองคลัง 20,000 - เฉพาะเจาจง ร้านชอบวัสดุ ร้านชอบวัสดุ 
(20,000 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0125/63 
 

8. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ น้ าด่ืม น้ าแข็ง 3,380 - เฉพาะเจาจง ร้านถุงเงิน ร้านถุงเงิน 
(3,380 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0126/63 
 

9. 
 

จัดซ้ือวัคซีนสุนัข และแมว 41,888 - เฉพาะเจาะจง ร้านรวมยาปศุสัตว์นาแก ร้านรวมยาปศุสัตว์นาแก 
(41,888 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0127/63 
 

 

10. จัดซ้ือทรายอะเบท และน้ ายาพ่น
หมอกควัน 

63,380 - เฉพาะเจาะจง ร้านอัมพรภัณฑ์ ร้านอัมพรภัณฑ์ 
(63,380 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0128/63 
 

 

11. จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 7,968 - เฉพาะเจาะจง ร้านถุงเงิน ร้านถุงเงิน 
(7,968 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0129/63 
 

 

12. จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ส านักปลัด 12,601 - เฉพาะเจาะจง ร้านชัยวิทยา ร้านชัยวิทยา 
(12,601 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0130/63 
 

 

13. จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง กองช่าง 10,000 - เฉพาะเจาะจง ร้านชอบวัสดุ ร้านชอบวัสดุ 
(10,000 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0131/63 
 

 



รายงานแบบ สขร.๑ 

สรุปผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจ้างในรอบเดือน 
(องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง) 

วันที่...31...เดือน..สิงหาคม...พ.ศ..๒๕๖3....(3) 
ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ
จ้าง 

14. จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า กองช่าง 43,000 - เฉพาะเจาจง ร้านเรณูแสงเสียง ร้านเรณูแสงเสียง 
(43,000 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0132/63 
 

15. จัดซ้ือตู้หนังสือ จ านวน 2 หลัง 5,000 - เฉพาะเจาจง ร้านวันเพ็ญเฟอร์นิเจอร์ ร้านวันเพ็ญเฟอร์นิเจอร์ 
(5,000 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0133/63 
 

16. จัดจ้างจัดท าเว็บไซต์ อบต.โพน
แพง 

6,000 - เฉพาะเจาะจง ร้านทีเอส คอมพิวเตอร์ ร้านทีเอส คอมพิวเตอร์ 
(6,000 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0134/63 
 

 

17. จัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษารถขยะ 54,260 - เฉพาะเจาะจง ร้านเคที เซอร์วิส ร้านเคที เซอร์วิส 
(54,260 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0135/63 
 

 

18. จัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษารถบรรทุก
น้ าดับเพลิง 

2,610.80 - เฉพาะเจาะจง บริษัท อีซูซุนครพนม จ ากัด บริษัท อีซูซุนครพนม จ ากัด 
(2,610.80 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0136/63 
 

 

19. จัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษารถกระเช้า 2,493.10 - เฉพาะเจาะจง บริษัท อีซูซุนครพนม จ ากัด บริษัท อีซูซุนครพนม จ ากัด 
(2,493.10 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0137/63 
 

 

20. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก 
ส านักปลัด 

7,330 - เฉพาะเจาะจง ร้านชัยวิทยา ร้านชัยวิทยา 
(7,330 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0138/63 
 

 



     รายงานแบบ สขร.๑ 

สรุปผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจ้างในรอบเดือน 
(องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง) 

วันที่...30...เดือน..กนัยายน...พ.ศ..๒๕๖3....(๑) 
ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ
จ้าง 

๑. จัดจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบ
ประปา บ้านโพนแพง ม.1 

169,500 - เฉพาะเจาะจง ร้านไทยรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ 
169,500 บ. 

ร้านไทยรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ 
169,500 บ. 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0139/63 
 

๒. 
 

จัดจ้างซ่อมแซม ศพด.ยางเดี่ยว 10,130 - เฉพาะเจาะจง ร้านนิศาพาณิชย์ 
10,130 บ. 

ร้านนิศาพาณิชย์ 
10,130 บ. 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0140/63 
 

 

๓. 
 

จัดจ้างเหมาบริการซักผ้าคลุมโต๊ะ
และผ้าออแกนซ่า 

3,000 - เฉพาะเจาะจง นางชุมแพ สิทธิสูงเนิน 
3,000 บ. 

นางชุมแพ สิทธิสูงเนิน 
3,000 บ. 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0141/63 
 

 

๔. 
 

จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง (ปกติ) 20,000 - เฉพาะเจาะจง หจก.ปอปอเรณูนคร 
20,000 บ. 

หจก.ปอปอเรณูนคร 
20,000 บ. 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0142/63 
 

 

๕. จัดซ้ือวัสดุท าสนามเด็กเล่น ส าหรับ
ศพด. 4 แห่ง 

49,745 - เฉพาะเจาะจง ร้านชอบวัสดุ 
49,745 บ. 

ร้านชอบวัสดุ 
49,745 บ. 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0143/63 
 

 

๖. จัดจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล 121,000 - เฉพาะเจาจง ร้านสว่าง พาณิชย์ 
121,000 บ. 

ร้านสว่าง พาณิชย์ 
121,000 บ. 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0144/63 
 

7. จัดจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อม
ทางเดินและรั้ว คสล.ศพด.โพนแพง 

383,000 - เฉพาะเจาจง หจก.นครพนม ป.เจริญการช่าง 
383,000 บ. 

หจก.นครพนม ป.เจริญการช่าง 
383,000 บ. 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0146/63 
 



รายงานแบบ สขร.๑ 

สรุปผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจ้างในรอบเดือน 
(องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง) 

วันที่...31...เดือน..กนัยายน...พ.ศ..๒๕๖3....(2) 
ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ
จ้าง 

7. 
 

จัดซ้ือวัสดุประปา กองคลัง 20,000 - เฉพาะเจาจง ร้านชอบวัสดุ ร้านชอบวัสดุ 
(20,000 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0125/63 
 

8. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ น้ าด่ืม น้ าแข็ง 3,380 - เฉพาะเจาจง ร้านถุงเงิน ร้านถุงเงิน 
(3,380 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0126/63 
 

9. 
 

จัดซ้ือวัคซีนสุนัข และแมว 41,888 - เฉพาะเจาะจง ร้านรวมยาปศุสัตว์นาแก ร้านรวมยาปศุสัตว์นาแก 
(41,888 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0127/63 
 

 

10. จัดซ้ือทรายอะเบท และน้ ายาพ่น
หมอกควัน 

63,380 - เฉพาะเจาะจง ร้านอัมพรภัณฑ์ ร้านอัมพรภัณฑ์ 
(63,380 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0128/63 
 

 

11. จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 7,968 - เฉพาะเจาะจง ร้านถุงเงิน ร้านถุงเงิน 
(7,968 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0129/63 
 

 

12. จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ส านักปลัด 12,601 - เฉพาะเจาะจง ร้านชัยวิทยา ร้านชัยวิทยา 
(12,601 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0130/63 
 

 

13. จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง กองช่าง 10,000 - เฉพาะเจาะจง ร้านชอบวัสดุ ร้านชอบวัสดุ 
(10,000 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0131/63 
 

 



รายงานแบบ สขร.๑ 

สรุปผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจ้างในรอบเดือน 
(องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง) 

วันที่...31...เดือน..กนัยายน...พ.ศ..๒๕๖3....(3) 
ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ
จ้าง 

14. จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า กองช่าง 43,000 - เฉพาะเจาจง ร้านเรณูแสงเสียง ร้านเรณูแสงเสียง 
(43,000 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0132/63 
 

15. จัดซ้ือตู้หนังสือ จ านวน 2 หลัง 5,000 - เฉพาะเจาจง ร้านวันเพ็ญเฟอร์นิเจอร์ ร้านวันเพ็ญเฟอร์นิเจอร์ 
(5,000 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0133/63 
 

16. จัดจ้างจัดท าเว็บไซต์ อบต.โพน
แพง 

6,000 - เฉพาะเจาะจง ร้านทีเอส คอมพิวเตอร์ ร้านทีเอส คอมพิวเตอร์ 
(6,000 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0134/63 
 

 

17. จัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษารถขยะ 54,260 - เฉพาะเจาะจง ร้านเคที เซอร์วิส ร้านเคที เซอร์วิส 
(54,260 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0135/63 
 

 

18. จัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษารถบรรทุก
น้ าดับเพลิง 

2,610.80 - เฉพาะเจาะจง บริษัท อีซูซุนครพนม จ ากัด บริษัท อีซูซุนครพนม จ ากัด 
(2,610.80 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0136/63 
 

 

19. จัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษารถกระเช้า 2,493.10 - เฉพาะเจาะจง บริษัท อีซูซุนครพนม จ ากัด บริษัท อีซูซุนครพนม จ ากัด 
(2,493.10 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0137/63 
 

 

20. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก 
ส านักปลัด 

7,330 - เฉพาะเจาะจง ร้านชัยวิทยา ร้านชัยวิทยา 
(7,330 บาท) 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

 
 

CNTR-0138/63 
 

 



 

 

 

 

 

   


