
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 าเดือนมกราคม  2563 ๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ 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 าเดือนมกราคม  2563 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 าเดือนมกราคม  2563 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 าเดือนมกราคม  2563 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 าเดือนมกราคม  2563 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 าเดือนมกราคม  2563 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 าเดือนมกราคม  2563 ๒,๔๐๐.๐๐ ๒,๔๐๐.๐๐ ใหบ้ริการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

8 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ๙,๓๙๖.๒๔ ถุงละ 6.58 บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว จ ากดั สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว จ ากดั เปน็ผู้แทน ใบส่ังซ้ือเลขที่ 21/๒๕๖3 

แบบพาสเจอร์ไรส์  ส าหรับศูนย์พฒันา ๙,๓๙๖.๒๔ ๙,๓๙๖.๒๔ จัดจ าหนา่ย ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

เด็กเล็กต าบลทา่หลวง  ประจ าเดือน

มกราคม  2563  จ านวน  1,428  ถุง

9 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ๕๓,๘๙๐.๒๐ ถุงละ 6.58 บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว จ ากดั สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว จ ากดั เปน็ผู้แทน ใบส่ังซ้ือเลขที่ 22/๒๕๖3 

แบบพาสเจอร์ไรส์  ส าหรับโรงเรียน ๕๓,๘๙๐.๒๐ ๕๓,๘๙๐.๒๐ จัดจ าหนา่ย ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

ประถมศึกษา  4  แหง่  ประจ าเดือน  

มกราคม  2563  จ านวน  8,190  ถุง

แบบ สขร.๑

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง วิธีซ้ือหรือจา้ง

วันที่  3  เดอืนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖3
ขององค์การบริหารสว่นต าบลท่าหลวง  อ าเภอพิมาย  จงัหวัดนครราชสมีา

รายงานผลการก ากับตดิตามการด าเนินงานในรอบเดอืนมกราคม  พ.ศ. ๒๕๖3  



วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลอืกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ

หรือจา้ง ราคากลาง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง คัดเลอืก สญัญาหรือขอ้ตกลง

โดยสรุป ในการซ้ือหรือจา้ง

10 จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว อบต.ทา่หลวง ๗๕๐.๐๐ ๗๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายปรีชา  บวัระบติั นายปรีชา  บวัระบติั เปน็ผู้มอีาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 23/๒๕๖3 

ประจ าเดือนมกราคม  2563 ๗๕๐.๐๐ ๗๕๐.๐๐ จ าหนา่ยสินค้า ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

จ านวน  1  รายการ 

11 จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว ศพด.ทา่หลวง ๕๕๕.๐๐ ๕๕๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายปรีชา  บวัระบติั นายปรีชา  บวัระบติั เปน็ผู้มอีาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 24/๒๕๖3 

ประจ าเดือนมกราคม  2563 ๕๕๕.๐๐ ๕๕๕.๐๐ จ าหนา่ยสินค้า ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

จ านวน  1  รายการ 

12 จัดซ้ือหนงัสือพมิพเ์ดือนมกราคม  ถึงเดือน          ๓,๖๔๐.๐๐ ๓,๖๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง โรงพมิพสุ์นทร โรงพมิพสุ์นทร เปน็ผู้มอีาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 25/๒๕๖3 

มนีาคม 2563  จ านวน  364  ฉบบั  ๓,๖๔๐.๐๐ ๓,๖๔๐.๐๐ จ าหนา่ยสินค้า ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

13 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ของกองการศึกษาฯ          ๑,๙๕๐.๐๐ ๑,๙๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง แมก็เทคคอมพวิเตอร์ แมก็เทคคอมพวิเตอร์ เปน็ผู้มอีาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 26/๒๕๖3 

จ านวน  4  รายการ ๑,๙๕๐.๐๐ ๑,๙๕๐.๐๐ จ าหนา่ยสินค้า ๓ มกราคม ๒๕๖๓

14 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้างองกองช่าง          ๒๙,๒๐๐.๐๐ ๒๙,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก. ส โจการโยธา 2009 หจก. ส โจการโยธา 2009 เปน็ผู้มอีาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 27/๒๕๖3 

จ านวน  8  รายการ  ๒๙,๒๐๐.๐๐ ๒๙,๒๐๐.๐๐ จ าหนา่ยสินค้า ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓

15 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ๒๘,๕๖๐.๐๐ ๒๘,๕๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางนชุจรี  เตาะไธสง นางนชุจรี  เตาะไธสง เปน็ผู้มอีาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 24/๒๕๖3 

(ปรุงส าเร็จ) ส าหรับเด็กศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ๒๘,๕๖๐.๐๐ ๒๘,๕๖๐.๐๐ ประกอบอาหาร ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

ต าบลทา่หลวง  จ านวน  68  คน

ประจ าเดือนมกราคม  2563 

16 จ้างผู้ดูแลเด็กของ ศพด.ต าบลทา่หลวง ๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวยุพาภรณ์  รอดชะพรม นางสาวยุพาภรณ์  รอดชะพรม ขาดแคลนบคุลากร ใบส่ังจ้างเลขที่ 25/๒๕๖3 

รายนางสาวยุพาภรณ์  รอดชะพรม ๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

ประจ าเดือนมกราคม  2563 

-๒-

รายงานผลการก ากับตดิตามการด าเนินงานในรอบเดอืนมกราคม  พ.ศ. ๒๕๖3  
ขององค์การบริหารสว่นต าบลท่าหลวง  อ าเภอพิมาย  จงัหวัดนครราชสมีา

วันที่  3  เดอืนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร.๑

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง วิธีซ้ือหรือจา้ง
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หรือจา้ง ราคากลาง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง คัดเลอืก สญัญาหรือขอ้ตกลง

โดยสรุป ในการซ้ือหรือจา้ง

17 จ้างผู้ดูแลเด็กของ ศพด.ต าบลทา่หลวง ๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกญัญา  ผ่องพรรณ์ นางสาวสุกญัญา  ผ่องพรรณ์ ขาดแคลนบคุลากร ใบส่ังจ้างเลขที่ 26/๒๕๖3 

รายนางสาวสุกญัญา  ผ่องพรรณ์ ๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

ประจ าเดือนมกราคม  2563 

18 จ้างผู้ดูแลเด็กของ ศพด.ต าบลทา่หลวง ๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวประภาพร  ขอจุนกลาง นางสาวประภาพร  ขอจุนกลาง ขาดแคลนบคุลากร ใบส่ังจ้างเลขที่ 27/๒๕๖3 

รายนางสาวประภาพร  ขอจุนกลาง ๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

ประจ าเดือนมกราคม  2563 

19 จ้างเหมาบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ ๒,๗๑๗.๓๑ ๒,๗๑๗.๓๑ เฉพาะเจาะจง หจก.โตโยต้าโคราช 1988 หจก.โตโยต้าโคราช 1988 เปน็ศูนย์บริการ ใบส่ังจ้างเลขที่ 28/๒๕๖3 

หมายเลขทะเบยีน งข 679 นครราชสีมา ๒,๗๑๗.๓๑ ๒,๗๑๗.๓๑ โตโยต้า ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓

จ านวน  6  รายการ

20 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการ ๖,๖๐๐.๐๐ ๖,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านต๋ี  หมอ้น้ า ร้านต๋ี  หมอ้น้ า เปน็ผู้มอีาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 29/๒๕๖3 

หมายเลขทะเบยีน กฉ 7215 นครราชสีมา ๖,๖๐๐.๐๐ ๖,๖๐๐.๐๐ ใหบ้ริการ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓

จ านวน  6  รายการ

21 จ้างเหมารถโดยสารไมป่ระจ าทางปรับ ๑๗,๐๐๐.๐๐ ๑๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสมส่วน  ต่างกลาง นางสมส่วน  ต่างกลาง เปน็ผู้ประกอบการ ใบส่ังจ้างเลขที่ 30/๒๕๖3 

อากาศ  โครงการทศันศึกษานอกสถานที่ ๑๗,๐๐๐.๐๐ ๑๗,๐๐๐.๐๐ ขนส่ง ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓

ของ ศพด.ต าบลทา่หลวง  จ านวน  2  คัน

-3-
แบบ สขร.๑

รายงานผลการก ากับตดิตามการด าเนินงานในรอบเดอืนมกราคม  พ.ศ. ๒๕๖3  
ขององค์การบริหารสว่นต าบลท่าหลวง  อ าเภอพิมาย  จงัหวัดนครราชสมีา

วันที่  3  เดอืนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖3

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง วิธีซ้ือหรือจา้ง


