
วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลอืกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ
หรือจา้ง ราคากลาง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง คัดเลอืก สญัญาหรือขอ้ตกลง

โดยสรุป ในการซ้ือหรือจา้ง
๑ จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรพมิาย จ ากดั สหกรณ์การเกษตรพมิาย จ ากดั เปน็ผู้ประกอบการ บนัทกึตกลงซ้ือ 1/๒๕๖3

ประจ าเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖2 ๘,๐๐๐.๐๐ ๘,๐๐๐.๐๐ จ าหนา่ยน้ ามนั ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
๒ จ้างเหมารักษาความปลอดภยั อบต. ๘๔,๐๐๐.๐๐ ๘๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายเผชิญ  รอดชะพรม นายเผชิญ  รอดชะพรม เปน็ผู้มอีาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ ๑/๒๕๖3 

ประจ าเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖2 ๗,๐๐๐.๐๐ ๗,๐๐๐.๐๐ รับจ้างท าของ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
๓ จ้างเหมาท าความสะอาด อบต. ๗๒,๐๐๐.๐๐ ๗๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางเจียว  บญุมา นางเจียว  บญุมา เปน็ผู้มอีาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 2/๒๕๖3 

ประจ าเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖2 ๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ รับจ้างท าของ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
๔ จ้างเหมาก าจัดขยะมลูฝอย ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางส ารวย  นาค า นางส ารวย  นาค า เปน็ผู้มอีาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 3/๒๕๖3 

ประจ าเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖2 ๙,๐๐๐.๐๐ ๙,๐๐๐.๐๐ รับจ้างท าของ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
๕ จ้างเหมาท าความสะอาด ศพด. ๗๒,๐๐๐.๐๐ ๖๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางวิไลวรรณ  สมคัรค้า นางวิไลวรรณ  สมคัรค้า เปน็ผู้มอีาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 4/๒๕๖3 

ประจ าเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖2 ๕,๕๐๐.๐๐ ๕,๕๐๐.๐๐ รับจ้างท าของ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

๖ จ้างเหมาดูแลสถานสูีบน้ าด้วยไฟฟา้ ๗๒,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายสุริยา  บญุศิริ นายสุริยา  บญุศิริ เปน็ผู้มอีาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 5/๒๕๖3 

ประจ าเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖2 ๕,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ รับจ้างท าของ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

๗ จ้างเหมาเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๓๓,๖๐๐.๐๐ ๓๓,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านเกยีรติกนก โอ เอ ร้านเกยีรติกนก โอ เอ เปน็ผู้มอีาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 6/๒๕๖3 

ประจ าเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖2 ๓,๓๗๔.๐๕ ๓,๓๗๔.๐๕ ใหบ้ริการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

8 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ๙,๓๙๖.๒๔ ถุงละ 6.58 บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว จ ากดั สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว จ ากดั เปน็ผู้แทน ใบส่ังซ้ือเลขที่ 8/๒๕๖3 

แบบพาสเจอร์ไรส์  ส าหรับศูนย์พฒันา ๙,๓๙๖.๒๔ ๙,๓๙๖.๒๔ จัดจ าหนา่ย ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เด็กเล็กต าบลทา่หลวง  ประจ าเดือน

พฤศจิกายน ๒๕๖2 จ านวน 1,428 ถุง

9 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ๕๓,๑๙๙.๓๐ ถุงละ 6.58 บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว จ ากดั สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว จ ากดั เปน็ผู้แทน ใบส่ังซ้ือเลขที่ 9/๒๕๖3 

แบบพาสเจอร์ไรส์  ส าหรับโรงเรียน ๕๓,๑๙๙.๓๐ ๕๓,๑๙๙.๓๐ จัดจ าหนา่ย ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

ประถมศึกษา  4  แหง่  ประจ าเดือน  

พฤศจิกายน 2562 จ านวน 8,085 ถุง

แบบ สขร.๑

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง วิธีซ้ือหรือจา้ง

วันที่  2  เดอืนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖2
ขององค์การบริหารสว่นต าบลท่าหลวง  อ าเภอพิมาย  จงัหวัดนครราชสมีา

รายงานผลการก ากับตดิตามการด าเนินงานในรอบเดอืนพฤศจกิายน  พ.ศ. ๒๕๖2   



วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลอืกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ

หรือจา้ง ราคากลาง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง คัดเลอืก สญัญาหรือขอ้ตกลง

โดยสรุป ในการซ้ือหรือจา้ง

10 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ๒๘,๕๖๐.๐๐ ๒๘,๕๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางนชุจรี  เตาะไธสง นางนชุจรี  เตาะไธสง เปน็ผู้มอีาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 10/๒๕๖3 

(ปรุงส าเร็จ) ส าหรับเด็กศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ๒๘,๕๖๐.๐๐ ๒๘,๕๖๐.๐๐ ประกอบอาหาร ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

ต าบลทา่หลวง  จ านวน  68  คน

ประจ าเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖2

11 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ของส านกังานปลัด ๓๙๐.๐๐ ๓๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง แมก็เทคคอมพวิเตอร์ แมก็เทคคอมพวิเตอร์ เปน็ผู้มอีาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 12/๒๕๖3 

จ านวน  1  รายการ  ๓๙๐.๐๐ ๓๙๐.๐๐ จ าหนา่ยสินค้า ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

12 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ของกองคลัง ๓๙๐.๐๐ ๓๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง แมก็เทคคอมพวิเตอร์ แมก็เทคคอมพวิเตอร์ เปน็ผู้มอีาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 13/๒๕๖3 

จ านวน  1  รายการ  ๓๙๐.๐๐ ๓๙๐.๐๐ จ าหนา่ยสินค้า ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

13 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ของกองสวัสดิการฯ ๓๕๐.๐๐ ๓๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง แมก็เทคคอมพวิเตอร์ แมก็เทคคอมพวิเตอร์ เปน็ผู้มอีาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 14/๒๕๖3 

จ านวน  1  รายการ  ๓๕๐.๐๐ ๓๕๐.๐๐ จ าหนา่ยสินค้า ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

14 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านกังานของส านกัปลัด ๒๘,๖๐๐.๐๐ ๒๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านสุกญัญาแอร์ ร้านสุกญัญาแอร์ เปน็ผู้มอีาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 15/๒๕๖3 

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ๒๘,๐๐๐.๐๐ ๒๘,๐๐๐.๐๐ จ าหนา่ยสินค้า ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒
ขนาด 18000 บทียีู  จ านวน  1  เคร่ือง

15 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านกังานของกองช่าง ๓๒,๔๐๐.๐๐ ๓๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านสุกญัญาแอร์ ร้านสุกญัญาแอร์ เปน็ผู้มอีาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 16/๒๕๖3 

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ๓๒,๐๐๐.๐๐ ๓๒,๐๐๐.๐๐ จ าหนา่ยสินค้า ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒
ขนาด 24000 บทียีู  จ านวน  1  เคร่ือง

16 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ๑,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ฟรีด่อม ไอท ีเซอร์วิส ฟรีด่อม ไอท ีเซอร์วิส เปน็ผู้มอีาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 11/๒๕๖3 

ของกองช่าง  จ านวน  1  เคร่ือง ๑,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ รับจ้างท าของ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

17 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ๕๐๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ฟรีด่อม ไอท ีเซอร์วิส ฟรีด่อม ไอท ีเซอร์วิส เปน็ผู้มอีาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 12/๒๕๖3 

ของกองการศึกษาฯ  จ านวน  1  เคร่ือง ๕๐๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ รับจ้างท าของ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

-๒-

ายงานผลการก ากับตดิตามการด าเนินงานในรอบเดอืนพฤศจกิายน  พ.ศ. ๒๕๖2   
ขององค์การบริหารสว่นต าบลท่าหลวง  อ าเภอพิมาย  จงัหวัดนครราชสมีา

วันที่  2  เดอืนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖2

แบบ สขร.๑

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง วิธีซ้ือหรือจา้ง



วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลอืกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ

หรือจา้ง ราคากลาง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง คัดเลอืก สญัญาหรือขอ้ตกลง

โดยสรุป ในการซ้ือหรือจา้ง

18 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ๕๐๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ฟรีด่อม ไอท ีเซอร์วิส ฟรีด่อม ไอท ีเซอร์วิส เปน็ผู้มอีาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 12/๒๕๖3 

ของกองการศึกษาฯ  จ านวน  1  เคร่ือง ๕๐๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ รับจ้างท าของ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

19 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ๔๕๐.๐๐ ๔๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง แมก็เทคคอมพวิเตอร์ แมก็เทคคอมพวิเตอร์ เปน็ผู้มอีาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 13/๒๕๖3 

ของกองสวัสดิการสังคม จ านวน 1 เคร่ือง ๔๕๐.๐๐ ๔๕๐.๐๐ รับจ้างท าของ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

20 จ้างเหมาซ่อมแซมและบ ารุงรักษา ๑๔,๘๕๓.๒๑ ๑๔,๘๕๓.๒๑ เฉพาะเจาะจง บริษทั  ราชาออโต้เซลล์  จ ากดั บริษทั  ราชาออโต้เซลล์  จ ากดั เปน็ผู้มอีาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 14/๒๕๖3 

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ๑๔,๘๕๓.๒๑ ๑๔,๘๕๓.๒๑ รับจ้างท าของ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

รถยนต์ กว 8970 นครราชสีมา

21 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ๑,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ฟรีด่อม ไอท ีเซอร์วิส ฟรีด่อม ไอท ีเซอร์วิส เปน็ผู้มอีาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 15/๒๕๖3 

ของกองสวัสดิการสังคม จ านวน 1 เคร่ือง ๑,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ รับจ้างท าของ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

22 จ้างเหมาท าปา้ยไวนลิพระบรมฉายาลักษณ์ ๖๘๐.๐๐ ๖๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.พ.ีองิค์เจ็ท ร้านเอ.พ.ีองิค์เจ็ท เปน็ผู้มอีาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 16/๒๕๖3 

สมเด็จพระราชิน ี จ านวน  1  ปา้ย ๖๘๐.๐๐ ๖๘๐.๐๐ รับจ้างท าของ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

23 โครงการขยายถนน คสล. สายทา่หลวง- ๔๗๒,๐๐๐.๐๐ ๔๗๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก. ส โจการโยธา 2009 หจก. ส โจการโยธา 2009 เปน็ผู้มอีาชีพ สัญญาจ้างเลขที่ 13/๒๕๖3 

หนองปรือ  บา้นง้ิวพฒันา  หมู่ที่ 10 ๔๖๙,๐๐๐.๐๐ ๔๖๙,๐๐๐.๐๐ รับจ้างกอ่สร้าง ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
(เขตหมู่ที่ 10  ช่วงที่ 2)

24 โครงการขยายถนน คสล. สายทา่หลวง- ๔๘๓,๐๐๐.๐๐ ๔๘๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก. ส โจการโยธา 2009 หจก. ส โจการโยธา 2009 เปน็ผู้มอีาชีพ สัญญาจ้างเลขที่ 14/๒๕๖3 

หนองปรือ  บา้นตะคร้อ  หมู่ที่ 7 ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ รับจ้างกอ่สร้าง ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
(ช่วงบา้นตะคร้อ  หมู่ที่ 7)

-3-
แบบ สขร.๑

ายงานผลการก ากับตดิตามการด าเนินงานในรอบเดอืนพฤศจกิายน  พ.ศ. ๒๕๖2   
ขององค์การบริหารสว่นต าบลท่าหลวง  อ าเภอพิมาย  จงัหวัดนครราชสมีา

วันที่  2  เดอืนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖2

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง วิธีซ้ือหรือจา้ง


