
 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565  

เทศบาลต าบลพระซอง (ใบสั่งซ้ือ) 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธี
ซื้อ 

รายช่ือผู้เสนอ
ราคาและราคาที่

เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 น้้ามันเชื้อเพลิงส้านักปลัด เดือน
ตุลาคม 2564 

11,190.00 11,190.00 ซ้ือ หจก.มากเสริมสิน
ฯ 

หจก.มากเสริมสินฯ รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

1/2565 
(1 ต.ค.64) 

2 น้้ามันเชื้อเพลิงป้องกันฯ เดือน
ตุลาคม  2564 

4,500.00 4,500.00 ซ้ือ หจก.มากเสริมสิน
ฯ 

หจก.มากเสริมสินฯ รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

2/2565 
(1 ต.ค.64) 

3 น้้ามันเชื้อเพลิงสาธารณสุขฯ เดือน
ตุลาคม 2564 

7,049.00 7,049.00 ซ้ือ หจก.มากเสริมสิน
ฯ 

หจก.มากเสริมสินฯ รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

3/2565 
(1 ต.ค.64) 

4 จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม 
โครงการจัดกิจกรรมโรงเรียน
ผู้สูงอายุ ต.พระซอง ดือน ตุลาคม 
ถึง ธันวาคม ๒๕๖๔ 

16,500.00 16,500.00 ซ้ือ ร้านบอลคอฟฟ่ี ร้านบอลคอฟฟ่ี รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

4/2565  
 (18 ต.ค.64) 

5 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ อาหารว่างและ
เครื่องดื่มส้าหรับโครงการ
อาสาสมัครท้องถิ่น 

5,345.00 5,345.00 ซ้ือ ร้านบอลคอฟฟ่ี ร้านบอลคอฟฟ่ี รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

5/2565   
(25 ต.ค.64) 

6 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือปรับปรุง
สถานที่จัดตั้งสถานที่กักกัน (Local 
Quarantine) 

32,120.00 32,120.00 ซ้ือ ร้านทุ่งตะวัน
พาณิชย์ 

ร้านทุ่งตะวันพาณิชย์ รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

6/2565   
(25 ต.ค.64) 

7 น้้ามันเชื้อเพลิงส้านักปลัด เดือน
พฤศจิกายน 2564 

15,030.00 15,030.00 ซ้ือ หจก.มากเสริมสิน
ฯ 

หจก.มากเสริมสินฯ รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

7/2565 
(1 พ.ย.64) 

8 น้้ามันเชื้อเพลิงป้องกันฯ เดือน
พฤศจิกายน 2564 

10,449.00 10,449.00 ซ้ือ หจก.มากเสริมสิน
ฯ 

หจก.มากเสริมสินฯ รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

8/2565 
(1 พ.ย.64) 

9 น้้ามันเชื้อเพลิงสาธารณสุขฯ เดือน
พฤศจิกายน 2564 

6,000.00 6,000.00 ซ้ือ หจก.มากเสริมสิน
ฯ 

หจก.มากเสริมสินฯ รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

9/2565 
(1 พ.ย.64) 

แบบ สขร. 1 



 

 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธี
ซื้อ 

รายช่ือผู้เสนอ
ราคาและราคาที่

เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

10 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  
ส้านักปลัด ครั้งที่ 1 

9,710.00 9,710.00 ซ้ือ ร้านมณีวัสดุ
การค้า 

ร้านมณีวัสดุการค้า รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

10/2565  
 (5 พ.ย.64) 

11 จัดเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
(ราคารวมติดตั้ง) แบบติดผนัง 
 ส้านักปลัด 

25,300.00 25,300.00 ซ้ือ ร้านชัชวาล
อิเล็กทรอนิกส์ 

ร้านชัชวาล
อิเล็กทรอนิกส์ 

รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

11/2565  
 (10 พ.ย.64) 

12 จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ 10,000.00 10,000.00  บริษัท อาร์พีซี 
ทูลมาร์ท จ้ากัด 

บริษัท อาร์พีซี ทูล
มาร์ท จ้ากัด 

รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

12/2565  
 (10 พ.ย.64) 

13 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction  
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)   

7,500.00 7,500.00 ซ้ือ ร้านทุ่งตะวัน
พาณิชย์ 

ร้านทุ่งตะวันพาณิชย์ รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

13/2565  
 (15 พ.ย.64) 

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
14 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction  

แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)  ส้านัก
ปลัด 

7,500.00 7,500.00 ซ้ือ ร้านทุ่งตะวัน
พาณิชย์ 

ร้านทุ่งตะวันพาณิชย์ รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

14/2565   
(15 พ.ย.64) 

 
15 จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ๔ บาน หน้า

กระจกไม้น็อคดาว ส้านัก
ปลัดเทศบาล 

8,000.00 8,000.00 ซ้ือ ร้านเปเล่เฟออร์นิ
เเจออร์ 

ร้านเปเล่เฟออร์นิเเจ
ออร์ 

รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

15/2565  
(15 พ.ย.64) 

16 จดัซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction  
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)  กองช่าง 

7,500.00 7,500.00 ซ้ือ ร้านทุ่งตะวัน
พาณิชย์ 

ร้านทุ่งตะวันพาณิชย์ รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

16/2565   
(15 พ.ย.64) 

 



 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธี
ซื้อ 

รายช่ือผู้เสนอ
ราคาและราคาที่

เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

17 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ในโครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทงต้าบลพระซอง 

20,540.00 20,540.00 ซ้ือ ร้านคินโชการค้า ร้านคินโชการค้า รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

17/2565   
(17 พ.ย.64) 

18 จัดเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
(ราคารวมติดตั้ง) แบบติดผนัง กอง
สวัสดิการสังตม 

25,300.00 25,300.00 ซ้ือ ร้านชัชวาล
อิเล็กทรอนิกส์ 

ร้านชัชวาล
อิเล็กทรอนิกส์ 

รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

18/2565  
 (17 พ.ย.64) 

19 ซื้อเครื่องโทรศัพท์ โทรสาร (ส้านก
ปลัด เทศบาลต้าบลพระซอง) 

9,900.00 9,900.00 ซ้ือ ร้าน 2009 ช๊อป 
ไอที 

ร้าน 2009 ช๊อป ไอที รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

19/2565  
 (19 พ.ย.64) 

20 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ส้าหรับประมวลผล กองคลัง 

44,000.00 44,000.00 ซ้ือ ร้าน 2009 ช๊อป 
ไอที 

ร้าน 2009 ช๊อป ไอที รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

20/2565  
 (19 พ.ย.64) 

21 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ส้าหรับประมวลผล ส้านักปลัด 

22,000.00 22,000.00 ซ้ือ ร้าน 2009 ช๊อป 
ไอที 

ร้าน 2009 ช๊อป ไอที รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

21/2565   
(19 พ.ย.64) 

22 จัดซื้อแบตเตอร์รี่ รถยนต์ส่วนกลาง 
บจ 1308 

3,103.00 3,103.00 ซ้ือ ร้านพงษ์ศักดิ์คาร์
แคร์ 

ร้านพงษ์ศักดิ์คาร์แคร์ รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

22/2565   
(24 พ.ย.64) 

23 น้้ามันเชื้อเพลิงส้านักปลัด เดือน
ธันวาคม 2564 

8,520.00 8,520.00 ซ้ือ หจก.มากเสริมสิน
ฯ 

หจก.มากเสริมสินฯ รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

23/2565  
(1 ธ.ค.64) 

24 น้้ามันเชื้อเพลิงป้องกันฯ เดือน
ธันวาคม 2564 

9,000.00 9,000.00 ซ้ือ หจก.มากเสริมสิน
ฯ 

หจก.มากเสริมสินฯ รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

24/2565  
(1 ธ.ค.64) 

25 น้้ามันเชื้อเพลิงสาธารณสุขฯ เดือน
ธันวาคม 2564 

4,000.00 4,000.00 ซ้ือ หจก.มากเสริมสิน
ฯ 

หจก.มากเสริมสินฯ รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

25/2565  
(1 ธ.ค.64) 

26 จัดซื้อแบตเตอรี่พร้อมติดตั้ง เพ่ือ
ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 
๘๐-๙๔๒๕ นครพนม ครั้งที่ ๒ 

6,000.00 6,000.00 ซ้ือ ร้านพลังยนต์ ร้านพลังยนต์ รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

26/2565  
(15 ธ.ค.64) 

 

 



 

 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธี
ซื้อ 

รายช่ือผู้เสนอ
ราคาและราคาที่

เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

27 จัดซื้อวัสดุส้านักงานกองช่างครั้งที่ 1 6,600.00 6,600.00 ซ้ือ ร้านคินโช ร้านคินโช รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

27/2565  
(15 ธ.ค.64) 

28 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง 126,920.00 126,920.00 ซ้ือ ร้านมะยุรา
ก่อสร้าง 

ร้านมะยุราก่อสร้าง รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

28/2565 
 (27 ธ.ค.64) 

29 น้้ามันเชื้อเพลิงส้านักปลัด เดือน
มกราคม 2565 

9,870.00 9,870.00 ซ้ือ หจก.มากเสริมสิน
ฯ 

หจก.มากเสริมสินฯ รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

29/2565  
(4 ม.ค.65) 

30 น้้ามันเชื้อเพลิงป้องกันฯ เดือน
มกราคม 2565 

3,000.00 3,000.00 ซ้ือ หจก.มากเสริมสิน
ฯ 

หจก.มากเสริมสินฯ รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

30/2565 
 (4 ม.ค.65) 

31 น้้ามันเชื้อเพลิงสาธารณสุขฯ เดือน
มกราคม 2565 

7,649.00 7,649.00 ซ้ือ หจก.มากเสริมสิน
ฯ 

หจก.มากเสริมสินฯ รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

31/2565  
(4 ม.ค.65) 

32 น้้ามันเชื้อเพลิงกองช่าง เดือน
มกราคม 2565 

2,200.00 2,200.00 ซ้ือ หจก.มากเสริมสิน
ฯ 

หจก.มากเสริมสินฯ รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

32/2565 
 (5 ม.ค.65) 

33 จัดซื้อชุดตรวจ (ATK) 120,000.00 120,000.00 ซ้ือ ร้านธนทรัพย์
การค้า 

ร้านธนทรัพย์การค้า รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

33/2565 
 (6 ม.ค.65) 

34 จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ส้านักปลัด 5,900.00 5,900.00 ซ้ือ ค้านคินโชการค้า ค้านคินโชการค้า รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

34/2565 
 (11 ม.ค.65) 

35 จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร กองคลัง 11,800.00 11,800.00 ซ้ือ ค้านคินโชการค้า ค้านคินโชการค้า รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

35/2565  
(11 ม.ค.65) 

36 จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร กองสวัสดิการ
สังคม 

5,000.00 5,000.00 ซ้ือ ค้านคินโชการค้า ค้านคินโชการค้า รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

36/2565 
 (11 ม.ค.65) 

37 จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร กองยุทธศาสตร์ 5,900.00 5,900.00 ซ้ือ ค้านคินโชการค้า ค้านคินโชการค้า รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

37/2565  
(11 ม.ค.65) 

 



 

 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธี
ซื้อ 

รายช่ือผู้เสนอ
ราคาและราคาที่

เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

38 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สร้างบ้าน
ผู้สูงอายุ 

67,500.00 67,500.00 ซ้ือ ร้านมณีวัสดุ
การค้า 

ร้านมณีวัสดุการค้า รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

38/2565  
(14 ม.ค.65) 

39 วัสดุก่อสร้าง กองช่าง ครั้งที่ 2 148,200.00 148,200.00 ซ้ือ ร้านทุ่งตะวัน
พาณิชย์ 

ร้านทุ่งตะวันพาณิชย์ รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

39/2565  
(20 ม.ค.65) 

40 จัดซื้อจาระบี ส้าหรับรถบรรทุกน้้า
ดับเพลิงอเนกประสงค์ 

2,400.00 2,400.00 ซ้ือ ร้านพงษ์ศักดิ์คาร์
แคร์ 

ร้านพงษ์ศักดิ์คาร์แคร์ รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

40/2565 
 (20 ม.ค.65) 

41 จัดซื้อเครื่องกรองน้้า 30,000.00 30,000.00 ซ้ือ ร้านวินเนอร์ นา
เหนือพาณิชย์ 

ร้านวินเนอร์ นาเหนือ
พาณิชย์ 

รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

41/2565  
(28 ม.ค.65) 

42 จัดซื้อวัสดุส้านักงานกองยุทธศาสตร์ 13,100.00 13,100.00 ซ้ือ ร้านคินโชการค้า ร้านคินโชการค้า รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

42/2565 
 (28 ม.ค.65) 

43 จัดซื้อวัสดุส้านักงาน กองศึกษา 1,800.00 1,800.00 ซ้ือ ร้านคินโชการค้า ร้านคินโชการค้า รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

43/2565  
(28 ม.ค.65) 

44 จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม 
โรงเรียนผู้สูงอายุฯ 

5,995.00 5,995.00 ซ้ือ ร้านบอลคอฟฟ่ี ร้านบอลคอฟฟ่ี รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

44/2565 
 (28 ม.ค.65) 

45 จัดซื้อน้้ายาฆ่าเชื้อส้าหรับป้องกัน
และควบคุมโรค ตามโครงการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ 

81,000.00 81,000.00 ซ้ือ ร้านทุ่งตะวัน
พาณิชย์ 

ร้านทุ่งตะวันพาณิชย์ รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

45/2565  
(31 ม.ค.65) 

46 น้้ามันเชื้อเพลิงส้านักปลัด เดือน
กุมภาพันธ์ 2565 

  ซ้ือ หจก.มากเสริมสิน
ฯ 

หจก.มากเสริมสินฯ รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

46/2565 
 (1 ก.พ.65) 

47 น้้ามันเชื้อเพลิงป้องกันฯ เดือน
กุมภาพันธ์  2565 

  ซ้ือ หจก.มากเสริมสิน
ฯ 

หจก.มากเสริมสินฯ รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

47/2565 
 (1 ก.พ.65) 

 



 

 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธี
ซื้อ 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

48 น้้ามันเชื้อเพลิงสาธารณสุขฯ 
เดือนกุมภาพันธ์ 2565 

  ซ้ือ หจก.มากเสริมสินฯ หจก.มากเสริมสินฯ รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

48/2565  
(1 ก.พ.65) 

49 น้้ามันเชื้อเพลิงกองช่าง เดือน
กุมภาพันธ์  2565 

  ซ้ือ หจก.มากเสริมสินฯ หจก.มากเสริมสินฯ รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

49/2565 
 (1 ก.พ.65) 

50 จัดซื้อวัสดุส้านักงาน กอง
สวัสดิการสังคม 

14,045.00 14,045.00 ซ้ือ ร้านคินโชการค้า ร้านคินโชการค้า รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

50/2565 
 (1 ก.พ.65) 

51 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กอง
สวัสดิการสังคม 

๖,๕๘๐.๐๐ ๖,๕๘๐.๐๐ ซ้ือ ร้านเอ็มอีลาย ร้านเอ็มอีลาย รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

51/2565 
 (1 ก.พ.65) 

52 จัดซื้อวัสดุส้านักงาน กอง
สาธารณสุขฯ 

15,350.00 15,350.00 ซ้ือ ร้านคินโชการค้า ร้านคินโชการค้า รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

52/2565 
 (3 ก.พ.65) 

53 จัดซื้อวัสดุส้านักงาน กองช่าง  
ครัง้ที่ 2 

11,770.00 11,770.00 ซ้ือ ร้านคินโชการค้า ร้านคินโชการค้า รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

53/2565  
(7 ก.พ.65) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565  
เทศบาลต าบลพระซอง (สัญญาซื้อขาย) 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธี
ซื้อ 

รายช่ือผู้เสนอ
ราคาและราคาที่

เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 จัดซื้อเรือท้องแบนกู้ภัยทางน้้า 
พร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายและ
อุปกรณ์ 

300,000.00 300,000.00 ซ้ือ ร้านธนทรัพย์ 
การค้า 

ร้านธนทรัพย์ การค้า รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

1/2565  
 (15 ต.ค.64) 

2 จัดซื้อป้ายชื่อถนนตามซอยต่าง ๆ 
ในหมู่บ้านพร้อมติดตั้ง 

310,000.00 310,000.00 ซ้ือ ร้านธนทรัพย์ 
การค้า 

ร้านธนทรัพย์ การค้า รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

2/2565  
 (15 ต.ค.64) 

3 จัดซื้อรถกระบะ CARRY พร้อม
ติดตั้งอุปกรณ์ 

395,900.00 395,900.00 ซ้ือ บริษัทมิตรชัย 
ไชโย จ้ากัด 

บริษัทมิตรชัย ไชโย 
จ้ากัด 

รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

3/2565   
(12 พ.ย.64) 

4 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ใน
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เดือนพ.ย. ถึง เดือนธ.ค. 
๒๕๖๔ 

170,788.80 170,788.80 ซ้ือ องค์การส่งเสริม
กิจการโคนมแห่ง

ประเทศไทย 
(อ.ส.ค.) 

องค์การส่งเสริม
กิจการโคนมแห่ง

ประเทศไทย (อ.ส.ค.) 

รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

4/2565  
 (17 พ.ย.64) 

5 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตเทศบาลต้าบลพระ
ซอง เดือนพฤศจิกายน ถึงธันวาคม 
๒๕๖๔ 

42,368.76 42,368.76 ซ้ือ องค์การส่งเสริม
กิจการโคนมแห่ง

ประเทศไทย 
(อ.ส.ค.) 

องค์การส่งเสริม
กิจการโคนมแห่ง

ประเทศไทย (อ.ส.ค.) 

รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

5/2565 
  (17 พ.ย.64) 

6 จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
จ้านวน ๒ รายการ 

437,416.00 437,416.00 ซ้ือ ร้านพี เอส  
ซัพพลาย 

ร้านพี เอส ซัพพลาย รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

6/2565  
 (19 พ.ย.64) 

8 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ใน
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เดือนม.ค. ถึง เดือนมี.ค. 
๒๕๖๔ 

254,541.00 254,541.00 ซ้ือ องค์การส่งเสริม
กิจการโคนมแห่ง

ประเทศไทย 
(อ.ส.ค.) 

องค์การส่งเสริม
กิจการโคนมแห่ง

ประเทศไทย (อ.ส.ค.) 

รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

8/2565  
 (27 ธ.ค.64) 

แบบ สขร. 1 



 

 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธี
ซื้อ 

รายช่ือผู้เสนอ
ราคาและราคาที่

เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

9 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตเทศบาลต้าบลพระ
ซอง เดือนม.ค. ถึง เดือนมี.ค. 
๒๕๖๔ 

62,544.36 62,544.36 ซ้ือ องค์การส่งเสริม
กิจการโคนมแห่ง

ประเทศไทย 
(อ.ส.ค.) 

องค์การส่งเสริม
กิจการโคนมแห่ง

ประเทศไทย (อ.ส.ค.) 

รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

9/2565  
 (27 ธ.ค.64) 

10 จัดซื้อโคมไฟถนนพร้อมขาจับแผง
หลอดฯ 

295,000.00 295,000.00 ซ้ือ ร้านทุ่งตะวัน
พาณิชย์ 

ร้านทุ่งตะวันพาณิชย์ รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

10/2565   
(20 ม.ค.65) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565  

เทศบาลต าบลพระซอง (ใบสั่งจ้าง) 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีซื้อ รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
1 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาฯ 16,500.00 16,500.00 จ้าง นายสมัย  เสนาค้า นายสมัย  เสนาค้า รายการที่

เสนอถูกต้อง
ตามก้าหนด 

1/2565 
(1 ต.ค.64) 

2 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาฯ 19,500.00 19,500.00 จ้าง นางสาวขนิษฐา  แซ่เฮง นางสาวขนิษฐา  แซ่เฮง รายการที่
เสนอถูกต้อง
ตามก้าหนด 

2/2565 
(1 ต.ค.64) 

3 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาฯ 21,000.00 21,000.00 จ้าง นายจันลา  มีพรหม นายจันลา  มีพรหม รายการที่
เสนอถูกต้อง
ตามก้าหนด 

3/2565 
(1 ต.ค.64) 

4 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาฯ 24,000.00 24,000.00 จ้าง นายทับทิม วงศ์ค้าจันทร์ นายทับทิม วงศ์ค้าจันทร์ รายการที่
เสนอถูกต้อง
ตามก้าหนด 

4/2565 
(1 ต.ค.64) 

5 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาฯ 21,000.00 21,000.00 จ้าง นางสาวธิดารัตน์  ชาเทราช นางสาวธิดารัตน์  ชาเทราช รายการที่
เสนอถูกต้อง
ตามก้าหนด 

5/2565 
(1 ต.ค.64) 

6 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาฯ 19,500.00 19,500.00 จ้าง น.ส.แก้วมาลา  เชื้อพระซอง น.ส.แก้วมาลา  เชื้อพระซอง รายการที่
เสนอถูกต้อง
ตามก้าหนด 

6/2565 
(1 ต.ค.64) 

 

แบบ สขร. 1 



 

 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีซื้อ รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
7 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาฯ 19,500.00 19,500.00 จ้าง น.ส.วราภรณ์  แสนกลาง น.ส.วราภรณ์  แสนกลาง รายการที่

เสนอถูกต้อง
ตามก้าหนด 

7/2565 
(1 ต.ค.64) 

8 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาฯ 6,000.00 6,000.00 จ้าง นายพนมทวน  ทิพย์วงค์ นายพนมทวน  ทิพย์วงค์ รายการที่
เสนอถูกต้อง
ตามก้าหนด 

8/2565  
 (1 ต.ค.64) 

9 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาฯ 16,500.00 16,500.00 จ้าง นางสาวจุฑามาศ  หมอก
ไสย์ 

นางสาวจุฑามาศ  หมอกไสย์ รายการที่
เสนอถูกต้อง
ตามก้าหนด 

9/2565  
 (1 ต.ค.64) 

10 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาฯ 5,000.00 5,000.00 จ้าง นายประหยัด เชื้อพระซอง นายประหยัด เชื้อพระซอง รายการที่
เสนอถูกต้อง
ตามก้าหนด 

10/2565  
 (1 ต.ค.64) 

11 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาฯ 5,000.00 5,000.00 จ้าง นายอพิชัย  พ่อชมภู นายอพิชัย  พ่อชมภู รายการที่
เสนอถูกต้อง
ตามก้าหนด 

11/2565  
 (1 ต.ค.64) 

12 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาฯ 6,000.00 6,000.00 จ้าง นายเสรีภาพ  ทิพย์วงค์ นายเสรีภาพ  ทิพย์วงค์ รายการที่
เสนอถูกต้อง
ตามก้าหนด 

12/2565   
(1 ต.ค.64) 

 

 

 



 

 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีซื้อ รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
13 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาฯ 5,500.00 5,500.00 จ้าง นายฉันทกรณ์ อินธิแสง นายฉันทกรณ์ อินธิแสง รายการที่

เสนอถูกต้อง
ตามก้าหนด 

13/2565  
  (1 ต.ค.64) 

14 จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน
ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2564 

14,400.00 14,400.00 จ้าง หจก.โอเอก๊อปปี้เซอร์วิส หจก.โอเอก๊อปปี้เซอร์วิส รายการที่
เสนอถูกต้อง
ตามก้าหนด 

14/2565 
  (1 ต.ค.64) 

15 จ้างเหมาประกอบอาหาร ผู้เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ต้าบลพระซอง ฯ (กองยุทธศาสตร์) 

1,400.00 1,400.00 จ้าง นางสาวลลิตา  แซ่กัว นางสาวลลิตา  แซ่กัว รายการที่
เสนอถูกต้อง
ตามก้าหนด 

15/2565  
 (1 ต.ค.64) 

16 จ้างเหมาถ่ายเอกสารแผนการ
ด้าเนินงานและแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖5 

2,926.00 2,926.00 จ้าง ศูนย์ถ่ายเอกสาร  
ดาวรุ่งซีร๊อกซ์ 

ศูนย์ถ่ายเอกสาร  
ดาวรุ่งซีร๊อกซ์ 

รายการที่
เสนอถูกต้อง
ตามก้าหนด 

16/2565  
 (1 ต.ค.64) 

17 จ้างเหมาจัดท้าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลต้าบลพระซอง  (กอง
ยุทธศาสตร์) 

700.00 700.00 จ้าง ร้านบอลคอฟฟ่ี ร้านบอลคอฟฟ่ี รายการที่
เสนอถูกต้อง
ตามก้าหนด 

17/2565   
(1 ต.ค.64) 

18 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 80-
6003 นครพนม ครั้งที่ 1 

4,900.00 4,900.00 จ้าง ร้านอู่ ส.สง่าแทรคเตอร์ ร้านอู่ ส.สง่าแทรคเตอร์ รายการที่
เสนอถูกต้อง
ตามก้าหนด 

18/2565  
(12 ต.ค.64) 

 

 



 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีซื้อ รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และ
วันที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซื้อหรือ

จ้าง 
19 จ้างเหมาประกอบอาหาร ผู้เข้าร่วม

โครงการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุต้าบล
พระซอง เดือน ตุลาคม ถึง ธนัวาคม 64 

23,100.00 23,100.00 จ้าง นางวไิลวรรณ ขอดเมชัย นางวไิลวรรณ ขอดเมชัย รายการที่
เสนอถูกต้อง
ตามก้าหนด 

19/2565  
(18 ต.ค.64) 

20 จ้างเหมาจัดท้าป้ายไวนิล เพ่ือใช้ในพิธีมอบ
โล่เกียรติคุณแด่ชมรมผู้สูงอายุดีเด่นระดับ
เขตสุขภาพ ประจ้าปี พ.ศ.2564 

540.00 540.00 จ้าง ร้านเก่ง สติ๊กเกอร์แอนด์ 

ปริ้นติ้ง 

ร้านเก่ง สติ๊กเกอร์แอนด์ 

ปริ้นติ้ง 

รายการที่
เสนอถูกต้อง
ตามก้าหนด 

20/2565  
(18 ต.ค.64) 

21 จ้างเหมาจัดท้าป้ายไวนิลโครงการผู้สูงอายุ 540.00 540.00 จ้าง ร้านเก่ง สติ๊กเกอร์แอนด์ 

ปริ้นติ้ง 

ร้านเก่ง สติ๊กเกอร์แอนด์ 

ปริ้นติ้ง 

รายการที่
เสนอถูกต้อง
ตามก้าหนด 

21/2565  
(18 ต.ค.64) 

22 จ้างเหมาจัดท้าพวงมาลาดอกไม้สด เนื่อง
ในวันปิยะมหาราช พุทธศักราช 256๔  
ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

2,000.00 2,000.00 จ้าง น.ส.พูลทรัพย ์ ด้วงค้าพา น.ส.พูลทรัพย ์ ด้วงค้าพา รายการที่
เสนอถูกต้อง
ตามก้าหนด 

22/2565  
(21 ต.ค.64) 

23 จ้างเหมาจัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์ตาม
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกต้าบล
พระซอง 

540.00 540.00 จ้าง ร้านเก่ง สติ๊กเกอร์แอนด์ 

ปริ้นติ้ง 

ร้านเก่ง สติ๊กเกอร์แอนด์ 

ปริ้นติ้ง 

รายการที่
เสนอถูกต้อง
ตามก้าหนด 

23/2565  
(25 ต.ค.64) 

24 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 
หมายเลขทะเบียน นข 2469 นครพนม 
ครั้งที่ 1 

22,340.53 ๒๒,๓๔๐.๕๓ จ้าง บริษัท สยามนสิสันนครพนม 
จ้ากัด 

บริษัท สยามนสิสัน
นครพนม จ้ากัด 

รายการที่
เสนอถูกต้อง
ตามก้าหนด 

24/2565  
(27 ต.ค.64) 



 

 

ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และ
วันที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซื้อหรือ

จ้าง 
25 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาฯ 5,500.00 5,500.00 จ้าง นายฉันทกรณ์ อินธิแสง นายฉันทกรณ์ อินธิแสง รายการที่

เสนอถูกต้อง
ตามก้าหนด 

25/2565  
(1 พ.ย.64) 

26 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาฯ 6,000.00 6,000.00 จ้าง นายเสรีภาพ  ทิพย์วงค ์ นายเสรีภาพ  ทิพย์วงค ์ รายการที่
เสนอถูกต้อง
ตามก้าหนด 

26/2565  
(1 พ.ย.64) 

27 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาฯ 5,000.00 5,000.00 จ้าง นายประหยัด เชื้อพระซอง นายประหยัด เชื้อพระซอง รายการที่
เสนอถูกต้อง
ตามก้าหนด 

27/2565  
(1 พ.ย.64) 

28 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาฯ 5,000.00 5,000.00 จ้าง นายอพิชัย  พ่อชมภ ู นายอพิชัย  พ่อชมภ ู รายการที่
เสนอถูกต้อง
ตามก้าหนด 

28/2565  
(1 พ.ย.64) 

29 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาฯ 6,000.00 6,000.00 จ้าง นายพนมทวน  ทิพย์วงค์ นายพนมทวน  ทิพย์วงค์ รายการที่
เสนอถูกต้อง
ตามก้าหนด 

29/2565  
(1 พ.ย.64) 

30 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มรายงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2564 

1,280.00 1,280.00 จ้าง ศูนย์ถ่ายเอกสาร  

ดาวรุ่งซีร๊อกซ ์

ศูนย์ถ่ายเอกสาร  

ดาวรุ่งซีร๊อกซ ์

รายการที่
เสนอถูกต้อง
ตามก้าหนด 

30/2565  
(1 พ.ย.64) 



 

ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และ
วันที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซื้อหรือ

จ้าง 
31 จ้างเหมาจัดท้าป้ายไวนิล โครงการสืบสาน

ประเพณีลอยกระทงต้าบลพระซอง 
ประจ้าปี ๒๕๖๔ 

3,960.00 3960 จ้าง ร้านเก่ง สติ๊กเกอร์ 

แอนด์ปริ้นติ้ง 

ร้านเก่ง สติ๊กเกอร์
แอนด์ปริ้นติ้ง 

รายการที่
เสนอถูกต้อง
ตามก้าหนด 

31/2565  
(17 พ.ย.64) 

32 จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงพร้อมชุด เพ่ือใช้ใน
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงต้าบล
พระซอง ประจ้าปี ๒๕๖๔ 

5,500.00 5500 จ้าง นายกนกชัย โคตรทุมมา นายกนกชัย โคตรทุมมา รายการที่
เสนอถูกต้อง
ตามก้าหนด 

32/2565  
(17 พ.ย.64) 

33 จ้างเหมาจัดท้าป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์
ตลาดสดเทศบาลต้าบลพระซอง 

780.00 780 จ้าง ร้านเก่ง สติ๊กเกอร์แอนด์ป
ริ้นติ้ง 

ร้านเก่ง สติ๊กเกอร์
แอนด์ปริ้นติ้ง 

รายการที่
เสนอถูกต้อง
ตามก้าหนด 

33/2565  
(18 พ.ย.64) 

34 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 
หมายเลขทะเบียน กค 2666 นครพนม 
ครั้งที่ 1 

2,365.00 2,365.00 จ้าง ร้านพงษ์ศักดิ์ คาร์แคร์ ร้านพงษ์ศักดิ์ คาร์แคร์ รายการที่
เสนอถูกต้อง
ตามก้าหนด 

34/2565  
(30 พ.ย.64) 

35 จ้างเหมาจัดท้าป้ายไวนิลพระบรมฉายา
ลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  รูปธง
ชาติ และป้ายไวนิลเทศบาลต้าบลพระซอง 

2,380.00 2380 จ้าง ร้านเก่ง สติ๊กเกอร์ 

แอนด์ปริ้นติ้ง 

ร้านเก่ง สติ๊กเกอร์
แอนด์ปริ้นติ้ง 

รายการที่
เสนอถูกต้อง
ตามก้าหนด 

35/2565  
(30 พ.ย.64) 

 

 

 



 

 

ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธี
ซื้อ 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือ

จ้าง 
36 จ้างเหมาจัดท้าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพ่ือ

รับรองผู้เข้าร่วมประชุมติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

500.00 500 จ้าง นางสาวลลิตา  แซ่กัว นางสาวลลิตา  แซ่กัว รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

36/2565  
(30 พ.ย.64) 

37 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มรายงานการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2564 

1,280.00 1,280.00 จ้าง ศูนย์ถ่ายเอกสาร  

ดาวรุ่งซีร๊อกซ์ 

ศูนย์ถ่ายเอกสาร 

 ดาวรุ่งซีร๊อกซ์ 

รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

37/2565  
(30 พ.ย.64) 

38 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาฯ 6,000.00 6,000.00 จ้าง นายเสรีภาพ  ทิพย์วงค์ นายเสรีภาพ  ทิพย์วงค์ รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

38/2565  
(1 ธ.ค.64) 

39 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาฯ 5,000.00 5,000.00 จ้าง นายอพิชัย  พ่อชมภู นายอพิชัย  พ่อชมภู รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

39/2565  
(1 ธ.ค.64) 

40 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาฯ 6,000.00 6,000.00 จ้าง นายพนมทวน  ทิพย์วงค์ นายพนมทวน  ทิพย์วงค์ รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

40/2565  
(1 ธ.ค.64) 

41 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาฯ 5,000.00 5,000.00 จ้าง นายประหยัด เชื้อพระซอง นายประหยัด เชื้อพระซอง รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

41/2565  
(1 ธ.ค.64) 

 

 

 

 



 

 

ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธี
ซื้อ 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือ

จ้าง 
42 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาฯ 5,000.00 5000 จ้าง นางสาวราตรี  พ่อแง้เขา นางสาวราตรี  พ่อแง้เขา รายการที่เสนอ

ถูกต้องตาม
ก้าหนด 

42/2565  
(1 ธ.ค.64) 

43 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาฯ 5,000.00 5000 จ้าง นางศิริวัลย์  กลางประพันธ์ นางศิริวัลย์  กลางประพันธ์ รายการที่เสนอ
ถูกต้องตาม
ก้าหนด 

43/2565  
(1 ธ.ค.64) 

44 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาฯ 5,000.00 5000 จ้าง นายศุภมิตร  นักบุญ นายศุภมิตร  นักบุญ รายการที่เสนอ
ถูกต้องตาม
ก้าหนด 

44/2565  
(1 ธ.ค.64) 

45 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาฯ 5,500.00 5,500.00 จ้าง นายฉันทกรณ์ อินธิแสง นายฉันทกรณ์ อินธิแสง รายการที่เสนอ
ถูกต้องตาม
ก้าหนด 

45/2565  
(1 ธ.ค.64) 

46 จัดเหมาจัดท้าพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร 
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 

1,000.00 1000 จ้าง นายสรศิลป์  ใจตรง นายสรศิลป์  ใจตรง รายการที่เสนอ
ถูกต้องตาม
ก้าหนด 

46/2565  
(2 ธ.ค.64) 

 



 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธี
ซื้อ 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
47 จ้างเหมาขุดลอกท่อระบายน้้า 

ครั้งที่ 1 หมู่ที่ 1 
8,500.00 8500 จ้าง นายเสด็จ  พรหมคนซื่อ นายเสด็จ  พรหมคนซื่อ รายการที่

เสนอถูกต้อง
ตามก้าหนด 

47/2565 
(15 ธ.ค.64) 

48 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 
หมายเลขทะเบียน บจ 1308 
นครพนม ครั้งที่ 2 

1,400.00 1400 จ้าง ร้านพงษ์ศักดิ์ คาร์แคร์ ร้านพงษ์ศักดิ์ คาร์แคร์ รายการที่
เสนอถูกต้อง
ตามก้าหนด 

48/2565 
(15 ธ.ค.64) 

49 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 
หมายเลขทะเบียน กค 2666 
นครพนม ครั้งที่ 2 

4,143.00 4143 จ้าง ร้านพงษ์ศักดิ์ คาร์แคร์ ร้านพงษ์ศักดิ์ คาร์แคร์ รายการที่
เสนอถูกต้อง
ตามก้าหนด 

49/2565 
(15 ธ.ค.64) 

50 จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ผู้เข้าร่วมการประชุม
สภาเทศบาลต้าบลพระซอง สมัย
สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ้าปี 
พ.ศ. 2564 

2,700.00 2700 จ้าง นางสาวลลิตา  แซ่กัว นางสาวลลิตา  แซ่กัว รายการที่
เสนอถูกต้อง
ตามก้าหนด 

50/2565 
(17 ธ.ค.64) 

51 จ้างเหมาจัดท้าป้ายไวนิลเพ่ือใช้ใน
กิจกรรมประกาศเจตจ้านงฯ 

540.00 540.00 จ้าง ร้านเก่ง สติ๊กเกอร์
แอนด์ปริ้นติ้ง 

ร้านเก่ง สติ๊กเกอร์
แอนด์ปริ้นติ้ง 

รายการที่
เสนอถูกต้อง
ตามก้าหนด 

51/2565 
(24 ธ.ค.64) 

52 จ้างเหมาจัดท้าเว็บไซต์ ส้านักปลัด 15,000.00 15,000.00 จ้าง ร้านคอมพิวเตอร์รีแพร์ ร้านคอมพิวเตอร์รีแพร์ รายการที่
เสนอถูกต้อง
ตามก้าหนด 

52/2565 
(27 ธ.ค.64) 

 

 



 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธี
ซื้อ 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
53 จ้างเหมาจัดท้าป้ายไวนิล

ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกัน
และอุบัติเหตุฯปีใหม่ 2565 

3,690.00 3,690.00 จ้าง ร้านเก่ง สติ๊กเกอร์ 
แอนด์ปริ้นติ้ง 

ร้านเก่ง สติ๊กเกอร์ 
แอนด์ปริ้นติ้ง 

รายการที่
เสนอถูกต้อง
ตามก้าหนด 

53/2565   
(27 ธ.ค.64) 

54 จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
เดือนมกราคมถึงมีนาคม 2565 

14,400.00 14,400.00 จ้าง หจก.โอเอก๊อปปี้เซอร์วิส หจก.โอเอก๊อปปี้เซอร์วิส รายการที่
เสนอถูกต้อง
ตามก้าหนด 

54/2565  
 (4 ม.ค.65) 

55 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาฯ 21,000.00 21,000.00 จ้าง นางสาวขนิษฐา  แซ่เฮง นางสาวขนิษฐา  แซ่เฮง รายการที่
เสนอถูกต้อง
ตามก้าหนด 

55/2565 
(4 ม.ค.65) 

56 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาฯ 19,500.00 19,500.00 จ้าง นายสมัย  เสนาค้า นายสมัย  เสนาค้า รายการที่
เสนอถูกต้อง
ตามก้าหนด 

56/2565  
 (4 ม.ค.65) 

57 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาฯ 16,500.00 16,500.00 จ้าง นายศุภมิตร  นักบุญ นายศุภมิตร  นักบุญ รายการที่
เสนอถูกต้อง
ตามก้าหนด 

57/2565   
(4 ม.ค.65) 

58 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาฯ 21,000.00 21,000.00 จ้าง น.ส.แก้วมาลา  เชื้อพระซอ น.ส.แก้วมาลา  เชื้อพระซอง รายการที่
เสนอถูกต้อง
ตามก้าหนด 

58/2565   
(4 ม.ค.65) 

59 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาฯ 22,500.00 22,500.00 จ้าง น.ส.ธิดารัตน ์ ชาเทราช น.ส.ธิดารัตน ์ ชาเทราช รายการที่
เสนอถูกต้อง
ตามก้าหนด 

59/2565   
 (4 ม.ค.65) 

 



 

 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธี
ซื้อ 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
60 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาฯ 16,500.00 16,500.00 จ้าง นางศิริวัลย์  กลางประพันธ์ นางศิริวัลย์  กลางประพันธ์ รายการที่เสนอ

ถูกต้องตามก้าหนด 
60/2565  
 (4 ม.ค.65) 

61 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาฯ 16,500.00 16,500.00 จ้าง นางสาวราตรี  พ่อแง้เขา นางสาวราตรี  พ่อแง้เขา รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

61/2565  
 (4 ม.ค.65) 

62 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาฯ 22,500.00 22,500.00 จ้าง นายจันลา  มีพรหม นายจันลา  มีพรหม รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

62/2565 
  (4 ม.ค.65) 

63 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาฯ 25,500.00 25,500.00 จ้าง นายทับทิม วงศ์ค้าจันทร์ นายทับทิม วงศ์ค้าจันทร์ รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

63/2565   
(4 ม.ค.65) 

64 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาฯ 19,500.00 19,500.00 จ้าง นายพนมทวน  ทิพย์วงค์ นายพนมทวน  ทิพย์วงค์ รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

64/2565   
(4 ม.ค.65) 

65 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาฯ 16,500.00 16,500.00 จ้าง นายประหยัด เชื้อพระซอง นายประหยัด เชื้อพระซอง รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

65/2565   
(4 ม.ค.65) 

60 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาฯ 16,500.00 16,500.00 จ้าง นางศิริวัลย์  กลางประพันธ์ นางศิริวัลย์  กลางประพันธ์ รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

60/2565   
(4 ม.ค.65) 

66 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาฯ 9,500.00 19,500.00 จ้าง นายเสรีภาพ  ทิพย์วงค์ นายเสรีภาพ  ทิพย์วงค์ รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

66/2565   
(4 ม.ค.65) 

67 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาฯ 18,000.00 18,000.00 จ้าง นายฉันทกรณ์ อินธิแสง  นายฉันทกรณ์ อินธิแสง  รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

67/2565   
(4 ม.ค.65) 

68 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาฯ 21,000.00 21,000.00 จ้าง น.ส.วราภรณ์  แสนกลาง  น.ส.วราภรณ์  แสนกลาง  รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

68/2565  
 (4 ม.ค.65) 

 



 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธี
ซื้อ 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
69 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาฯ 5,000.00 5,000.00 จ้าง นายศิริพงษ์  ดงสูงเนิน นายศิริพงษ์  ดงสูงเนิน รายการที่เสนอ

ถูกต้องตามก้าหนด 
69/2565   
(4 ม.ค.65) 

70 จ้างเหมาจัดท้าป้ายไวนิล 5,000.00 5,000.00 จ้าง นายเก่ง  เชื้อตาเคน นายเก่ง  เชื้อตาเคน รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

70/2565   
(5 ม.ค.65) 

71 จ้างเหมาซ่อมคีย์บอร์ดน๊ตบุค 1,540.00 1,540.00 จ้าง บริษัทแอดไวซ์เรณูนคร 
จ้ากัด 

บริษัทแอดไวซ์เรณูนคร 
จ้ากัด 

รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

71/2565  
(10 ม.ค.65) 

72 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ 
กองสาธารณสุขฯ 

840.00 840.00 จ้าง บริษัทแอดไวซ์เรณูนคร 
จ้ากัด 

บริษัทแอดไวซ์เรณูนคร 
จ้ากัด 

รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

72/2565  
(10 ม.ค.65) 

73 จ้างเหมาซ่อมรถมอเตอร์ไซต์ 
หมายเลขทะเบียน กทย 780 
ครั้งที่ 1 

2,570.00 2,570.00 จ้าง ร้านทินกรมอเตอร์ ร้านทินกรมอเตอร์ รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

73/2565  
(21 ม.ค.65) 

74 จ้างเหมาประกอบอาหาร 
โรงเรียนผู้สูงอายุฯ 

25,200.00 25,200.00 จ้าง นางวิไลวรรณ ขอดเมชัย นางวิไลวรรณ ขอดเมชัย รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

74/2565  
(28 ม.ค.65) 

75 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาฯ 5,000.00 5,000.00 จ้าง นายศิริพงษ์  ดงสูงเนิน นายศิริพงษ์  ดงสูงเนิน รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

75/2565  
 (1 ก.พ.65) 

76 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาฯ 6,000.00 6,000.00 จ้าง น.ส.ศยามนต ์ เชื้อค้าจันทร์ น.ส.ศยามนต์  เชื้อค้าจันทร์ รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

76/2565  
 (1 ก.พ.65) 

77 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้้า 
หมายเลขทะเบียน 80-6003 
นครพนม ครั้งที่ 2 

4,800.00 4,800.00 จ้าง ร้านพงษ์ศักดิ์คาร์แคร์ ร้านพงษ์ศักดิ์คาร์แคร์ รายการที่เสนอ
ถูกต้องตามก้าหนด 

77/2565   
(8 ก.พ.65) 

 

 



 

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565  

เทศบาลต าบลพระซอง (สัญญาจ้างก่อสร้าง) 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธี
ซื้อ 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
1 จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาหารห้อง

เก็บพัสดุ 
150,000.00 150,000.00 จ้าง ร้านมะยุราก่อสร้าง ร้านมะยุราก่อสร้าง รายการที่เสนอถูกต้อง

ตามก้าหนด 
1/2565 

(18 ต.ค.64) 
2 จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้้า

คอนกรีตเสริมเหล็กห้าเทศบาล
ต้าบลพระซอง 

465,000.00 465,000.00 จ้าง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พร
รัตน์ การโยธา 

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พร
รัตน์ การโยธา 

รายการที่เสนอถูกต้อง
ตามก้าหนด 

2/2565 
(4 ก.พ.65) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ สขร. 1 



 

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565  

เทศบาลต าบลพระซอง (สัญญาจ้างท าของ) 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธี
ซื้อ 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
1 จ้างติดตั้งกระจกโค้งจราจร 

ณ จุดเสี่ยงภายในหมู่ที่ 3  
บ้านพระซอง ต้าบลพระซอง 
อ้าเภอนาแก 

72,000.00 72,000.00 จ้าง ร้านพยับวัสดุ ร้านพยับวัสดุ รายการที่เสนอถูกต้อง
ตามก้าหนด 

1/2565   
(14 ต.ค.64) 

2 จ้างติดตั้งกระจกโค้งจราจร 
ณ จุดเสี่ยงภายในหมู่ที่ ๑๓  
บ้านท่าเจริญ ต้าบลพระซอง 
อ้าเภอนาแก 

43,000.00 43,000.00 จ้าง ร้านพยับวัสดุ ร้านพยับวัสดุ รายการที่เสนอถูกต้อง
ตามก้าหนด 

2/2565  
 (14 ต.ค.64) 

 

แบบ สขร. 1 


