
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 าเดือนมนีาคม  2563 ๑๐,๕๐๐.๐๐ ๑๐,๕๐๐.๐๐ 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 าเดือนมนีาคม  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 าเดือนมนีาคม  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 าเดือนมนีาคม  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 าเดือนมนีาคม  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 าเดือนมนีาคม  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 าเดือนมนีาคม  2563 ๒,๔๐๐.๐๐ ๒,๔๐๐.๐๐ ใหบ้ริการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

8 จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว อบต.ทา่หลวง ๑,๖๘๐.๐๐ ๑,๖๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายปรีชา  บวัระบติั นายปรีชา  บวัระบติั เปน็ผู้มอีาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 32/๒๕๖3 

ประจ าเดือนมนีาคม  2563 ๑,๖๘๐.๐๐ ๑,๖๘๐.๐๐ จ าหนา่ยสินค้า ๒๘ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓

จ านวน  2  รายการ 

9 จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว ศพด.ทา่หลวง ๑,๐๘๐.๐๐ ๑,๐๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายปรีชา  บวัระบติั นายปรีชา  บวัระบติั เปน็ผู้มอีาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 33/๒๕๖3 

ประจ าเดือนมนีาคม  2563 ๑,๐๘๐.๐๐ ๑,๐๘๐.๐๐ จ าหนา่ยสินค้า ๒๘ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓

จ านวน  2  รายการ 

แบบ สขร.๑

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง วิธีซ้ือหรือจา้ง

วันที่  1  เดอืนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๖3
ขององค์การบริหารสว่นต าบลท่าหลวง  อ าเภอพิมาย  จงัหวัดนครราชสมีา
รายงานการก ากับตดิตามการด าเนินงานในรอบเดอืนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖3  



วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลอืกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ

หรือจา้ง ราคากลาง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง คัดเลอืก สญัญาหรือขอ้ตกลง

โดยสรุป ในการซ้ือหรือจา้ง

10 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ๙,๓๙๖.๒๔ ถุงละ เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว จ ากดั สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว จ ากดั เปน็ผู้แทน ใบส่ังซ้ือเลขที่ 34/๒๕๖3 

แบบพาสเจอร์ไรส์  ส าหรับศูนย์พฒันา 6.58 บาท ๙,๓๙๖.๒๔ ๙,๓๙๖.๒๔ จัดจ าหนา่ย ๒๘ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓

เด็กเล็กต าบลทา่หลวง  ประจ าเดือน

มนีาคม  2563  จ านวน  1,428  ถุง

11 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ๕๔,๐๒๘.๓๘ ถุงละ เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว จ ากดั สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว จ ากดั เปน็ผู้แทน ใบส่ังซ้ือเลขที่ 35/๒๕๖3 

แบบพาสเจอร์ไรส์  ส าหรับโรงเรียน 6.58 บาท ๕๔,๐๒๘.๓๘ ๕๔,๐๒๘.๓๘ จัดจ าหนา่ย ๒๘ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓

ประถมศึกษา  4  แหง่  ประจ าเดือน  

มนีาคม  2563  จ านวน  8,211  ถุง

12 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ๒๓,๙๒๙.๒๐ กล่องละ เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว จ ากดั สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว จ ากดั เปน็ผู้แทน ใบส่ังซ้ือเลขที่ 36/๒๕๖3 

แบบยู เอช ท ี ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 7.82 บาท ๒๓,๙๒๙.๒๐ ๒๓,๙๒๙.๒๐ จัดจ าหนา่ย ๑๐ มนีาคม ๒๕๖๓

ต าบลทา่หลวง  ช่วงปดิภาคเรียนที่ 2

ปกีารศึกษา 2562 จ านวน 3,060 กล่อง

13 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ๑๓๗,๕๙๒.๙๐ กล่องละ เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว จ ากดั สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว จ ากดั เปน็ผู้แทน ใบส่ังซ้ือเลขที่ 37/๒๕๖3 

แบบยู เอช ท ี ส าหรับโรงเรียนประถม 7.82 บาท ๑๓๗,๕๙๒.๙๐ ๑๓๗,๕๙๒.๙๐ จัดจ าหนา่ย ๑๐ มนีาคม ๒๕๖๓

ศึกษา  4  แหง่  ช่วงปดิภาคเรียนที่ 2

ปกีารศึกษา 2562 จ านวน 17,595 กล่อง

14 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ท าหนา้กากอนามยั ๔๑,๗๓๗.๐๐ ๔๑,๗๓๗.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางอรอมุา  บญุมศิีริทพิงศ์ นางอรอมุา  บญุมศิีริทพิงศ์ เปน็ผู้มอีาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 38/๒๕๖3 

เพื่อปอ้งกนัตนเอง  จ านวน  8  รายการ ๑๓๗,๕๙๒.๙๐ ๑๓๗,๕๙๒.๙๐ จัดจ าหนา่ย ๑๗ มนีาคม ๒๕๖๓

15 จัดซ้ือวัสดุส านกังานของส านกังานปลัด ๑๗,๖๐๐.๐๐ ๑๗,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง เปน็ผู้มอีาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 39/๒๕๖3 

จ านวน  17  รายการ ๑๗,๖๐๐.๐๐ ๑๗,๖๐๐.๐๐ จัดจ าหนา่ย ๒๖ มนีาคม ๒๕๖๓

-๒-

รายงานการก ากับตดิตามการด าเนินงานในรอบเดอืนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖3  
ขององค์การบริหารสว่นต าบลท่าหลวง  อ าเภอพิมาย  จงัหวัดนครราชสมีา

วันที่  1  เดอืนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร.๑

วิธีซ้ือหรือจา้งล าดับที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง



วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลอืกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ

หรือจา้ง ราคากลาง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง คัดเลอืก สญัญาหรือขอ้ตกลง

โดยสรุป ในการซ้ือหรือจา้ง

16 จัดซ้ือวัสดุส านกังานของกองคลัง ๑๔,๓๖๐.๐๐ ๑๔,๓๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง เปน็ผู้มอีาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 40/๒๕๖3 

จ านวน  9  รายการ ๑๔,๓๖๐.๐๐ ๑๔,๓๖๐.๐๐ จัดจ าหนา่ย ๒๖ มนีาคม ๒๕๖๓

17 จัดซ้ือวัสดุส านกังานของกองช่าง ๔,๗๒๕.๐๐ ๔,๗๒๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง เปน็ผู้มอีาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 41/๒๕๖3 

จ านวน  1  รายการ ๔,๗๒๕.๐๐ ๔,๗๒๕.๐๐ จัดจ าหนา่ย ๒๖ มนีาคม ๒๕๖๓

18 จัดซ้ือวัสดุส านกังานของกองศึกษาฯ ๕,๖๒๕.๐๐ ๕,๖๒๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง เปน็ผู้มอีาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 42/๒๕๖3 

จ านวน  7  รายการ ๕,๖๒๕.๐๐ ๕,๖๒๕.๐๐ จัดจ าหนา่ย ๒๖ มนีาคม ๒๕๖๓

19 จัดซ้ือวัสดุส านกังานของกองสวัสดิการสังคม ๒,๐๒๕.๐๐ ๒,๐๒๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง เปน็ผู้มอีาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 43/๒๕๖3 

จ านวน  1  รายการ ๒,๐๒๕.๐๐ ๒,๐๒๕.๐๐ จัดจ าหนา่ย ๒๖ มนีาคม ๒๕๖๓

20 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ของส านกังานปลัด ๖,๖๐๐.๐๐ ๖,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านแมก็เทคคอมพวิเตอร์ ร้านแมก็เทคคอมพวิเตอร์ เปน็ผู้มอีาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 44/๒๕๖3 

จ านวน  1  รายการ ๖,๖๐๐.๐๐ ๖,๖๐๐.๐๐ จัดจ าหนา่ย ๒๖ มนีาคม ๒๕๖๓

21 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ของกองคลัง ๑,๐๕๐.๐๐ ๑,๐๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านแมก็เทคคอมพวิเตอร์ ร้านแมก็เทคคอมพวิเตอร์ เปน็ผู้มอีาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 45/๒๕๖3 

จ านวน  1  รายการ ๑,๐๕๐.๐๐ ๑,๐๕๐.๐๐ จัดจ าหนา่ย ๒๖ มนีาคม ๒๕๖๓

22 จัดซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุของส านกังานปลัด ๔๙๐.๐๐ ๔๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านแมก็เทคคอมพวิเตอร์ ร้านแมก็เทคคอมพวิเตอร์ เปน็ผู้มอีาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 46/๒๕๖3 

จ านวน  1  รายการ ๔๙๐.๐๐ ๔๙๐.๐๐ จัดจ าหนา่ย ๒๖ มนีาคม ๒๕๖๓

23 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้างของกองช่าง ๙๘๕.๐๐ ๙๘๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง เปน็ผู้มอีาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 47/๒๕๖3 

จ านวน  1  รายการ ๙๘๕.๐๐ ๙๘๕.๐๐ จัดจ าหนา่ย ๒๖ มนีาคม ๒๕๖๓

24 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ๒๙,๙๒๐.๐๐ ๒๙,๙๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางนชุจรี  เตาะไธสง นางนชุจรี  เตาะไธสง เปน็ผู้มอีาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 40/๒๕๖3 

(ปรุงส าเร็จ) ส าหรับเด็กศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ๒๙,๙๒๐.๐๐ ๒๙,๙๒๐.๐๐ ประกอบอาหาร ๒๘ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓

ต าบลทา่หลวง  จ านวน  68  คน

ประจ าเดือนมนีาคม  2563 

-3-
แบบ สขร.๑

รายงานการก ากับตดิตามการด าเนินงานในรอบเดอืนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖3  
ขององค์การบริหารสว่นต าบลท่าหลวง  อ าเภอพิมาย  จงัหวัดนครราชสมีา

วันที่  1  เดอืนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๖3

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง วิธีซ้ือหรือจา้ง



วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลอืกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ

หรือจา้ง ราคากลาง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง คัดเลอืก สญัญาหรือขอ้ตกลง

โดยสรุป ในการซ้ือหรือจา้ง

25 จ้างผู้ดูแลเด็กของ ศพด.ต าบลทา่หลวง ๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวยุพาภรณ์  รอดชะพรม นางสาวยุพาภรณ์  รอดชะพรม ขาดแคลนบคุลากร ใบส่ังจ้างเลขที่ 41/๒๕๖3 

รายนางสาวยุพาภรณ์  รอดชะพรม ๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ ๒๘ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓

ประจ าเดือนมนีาคม  2563 

26 จ้างผู้ดูแลเด็กของ ศพด.ต าบลทา่หลวง ๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกญัญา  ผ่องพรรณ์ นางสาวสุกญัญา  ผ่องพรรณ์ ขาดแคลนบคุลากร ใบส่ังจ้างเลขที่ 42/๒๕๖3 

รายนางสาวสุกญัญา  ผ่องพรรณ์ ๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ ๒๘ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓

ประจ าเดือนมนีาคม  2563 

27 จ้างผู้ดูแลเด็กของ ศพด.ต าบลทา่หลวง ๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวประภาพร  ขอจุนกลาง นางสาวประภาพร  ขอจุนกลาง ขาดแคลนบคุลากร ใบส่ังจ้างเลขที่ 43/๒๕๖3 

รายนางสาวประภาพร  ขอจุนกลาง ๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ ๒๘ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓

ประจ าเดือนมนีาคม  2563 

28 จ้างเหมาท าปา้ยไวนลิตามโครงการอบรม ๔๕๐.๐๐ ๔๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.พ.ีองิค์เจ็ท ร้านเอ.พ.ีองิค์เจ็ท เปน็ผู้มอีาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 44/๒๕๖3 

เชิงปฏบิติัการใหค้วามรู้ในเร่ืองการปอ้งกนั ๔๕๐.๐๐ ๔๕๐.๐๐ รับจ้างท าของ ๑๗ มนีาคม ๒๕๖๓

เชื่อไวรัสโคโรนา 2019  จ านวน  1  ปา้ย

29 โครงการขุดลอกคลองตาล ๔๙๖,๐๐๐.๐๐ ๔๗๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก. ส โจการโยธา 2009 หจก. ส โจการโยธา 2009 เปน็ผู้มอีาชีพ สัญญาจ้างเลขที่ 26/๒๕๖3 

บา้นทา่หลวง  หมู่ที่ 11 ๔๗๕,๕๐๐.๐๐ ๔๗๕,๕๐๐.๐๐ รับจ้างกอ่สร้าง ๔ มนีาคม ๒๕๖๓

30 โครงการเสริมผิวถนน คสล. ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.นกิรรุ่งเรือง หจก.นกิรรุ่งเรือง เปน็ผู้มอีาชีพ สัญญาจ้างเลขที่ 27/๒๕๖3 

บา้นทา่หลวง  หมู่ที่ 2 ๔๙๔,๕๐๐.๐๐ ๔๙๔,๕๐๐.๐๐ รับจ้างกอ่สร้าง ๔ มนีาคม ๒๕๖๓

(สายทา่หลวง ม.2-หนองพลับพลา ช่วงที่ 3)

31 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.นกิรรุ่งเรือง หจก.นกิรรุ่งเรือง เปน็ผู้มอีาชีพ สัญญาจ้างเลขที่ 28/๒๕๖3 

บา้นหนองบวั  หมู่ที่ 3 ๔๙๘,๕๐๐.๐๐ ๔๙๘,๕๐๐.๐๐ รับจ้างกอ่สร้าง ๖ มนีาคม ๒๕๖๓

(สายหนองตาเกยีด)

วิธีซ้ือหรือจา้ง

-4-
แบบ สขร.๑

รายงานการก ากับตดิตามการด าเนินงานในรอบเดอืนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖3  
ขององค์การบริหารสว่นต าบลท่าหลวง  อ าเภอพิมาย  จงัหวัดนครราชสมีา

วันที่  1  เดอืนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๖3

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง



วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลอืกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ

หรือจา้ง ราคากลาง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง คัดเลอืก สญัญาหรือขอ้ตกลง

โดยสรุป ในการซ้ือหรือจา้ง

32 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุก ๔๘๕,๐๐๐.๐๐ ๔๗๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษทั ป.เจริญการช่างพมิาย 2004 จ ากัด บริษทั ป.เจริญการช่างพมิาย 2004 จ ากัด เปน็ผู้มอีาชีพ สัญญาจ้างเลขที่ 29/๒๕๖3 

บา้นทา่หลวง  หมู่ที่ 11 ๔๗๕,๕๐๐.๐๐ ๔๗๕,๕๐๐.๐๐ รับจ้างกอ่สร้าง ๖ มนีาคม ๒๕๖๓

(สายคลองชลประทาน-คลองตาล)

33 โครงการขุดลอกคลองตาตุ่น ๒๑๒,๐๐๐.๐๐ ๒๐๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก. ชุมพลโยธาพาณิชย์ หจก. ชุมพลโยธาพาณิชย์ เปน็ผู้มอีาชีพ สัญญาจ้างเลขที่ 30/๒๕๖3 

บา้นทา่หลวง  หมู่ที่ 11  (ช่วงที่ 2) ๒๐๓,๕๐๐.๐๐ ๒๐๓,๕๐๐.๐๐ รับจ้างกอ่สร้าง ๑๑ มนีาคม ๒๕๖๓

34 โครงการซ่อมแซมถนนลงหนิคลุก ๓๐๖,๐๐๐.๐๐ ๓๐๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษทั ป.เจริญการช่างพมิาย 2004 จ ากัด บริษทั ป.เจริญการช่างพมิาย 2004 จ ากัด เปน็ผู้มอีาชีพ สัญญาจ้างเลขที่ 31/๒๕๖3 

บา้นทา่หลวง  หมู่ที่ 2 ๓๐๐,๕๐๐.๐๐ ๓๐๐,๕๐๐.๐๐ รับจ้างกอ่สร้าง ๑๑ มนีาคม ๒๕๖๓

(สายนาตาเปล้ือง-เขตหมทูี่ 2)

35 โครงการขุดลอกคลองสีฟา้ ๔๙๖,๐๐๐.๐๐ ๔๖๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก. ชุมพลโยธาพาณิชย์ หจก. ชุมพลโยธาพาณิชย์ เปน็ผู้มอีาชีพ สัญญาจ้างเลขที่ 32/๒๕๖3 

บา้นสระงาม  หมู่ที่ 12 ๔๖๑,๕๐๐.๐๐ ๔๖๑,๕๐๐.๐๐ รับจ้างกอ่สร้าง ๑๓ มนีาคม ๒๕๖๓

36 โครงการติดต้ังบานประตูระบายน้ า ๑๖๐,๐๐๐.๐๐ ๑๖๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก. ส โจการโยธา 2009 หจก. ส โจการโยธา 2009 เปน็ผู้มอีาชีพ สัญญาจ้างเลขที่ 33/๒๕๖3 

ทอ่ลอดเหล่ียมท านบใหม่ ๑๕๙,๕๐๐.๐๐ ๑๕๙,๕๐๐.๐๐ รับจ้างกอ่สร้าง ๑๓ มนีาคม ๒๕๖๓

บา้นทา่หลวง  หมู่ที่ 2

37 โครงการซ่อมแซมถนนลงหนิคลุก ๓๘๓,๐๐๐.๐๐ ๓๖๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษทั ป.เจริญการช่างพมิาย 2004 จ ากัด บริษทั ป.เจริญการช่างพมิาย 2004 จ ากัด เปน็ผู้มอีาชีพ สัญญาจ้างเลขที่ 34/๒๕๖3 

บา้นโนนมว่ง  หมู่ที่ 4 ๓๖๘,๕๐๐.๐๐ ๓๖๘,๕๐๐.๐๐ รับจ้างกอ่สร้าง ๑๓ มนีาคม ๒๕๖๓

(สายบา้นโนนมว่ง-ที่นานายบรรจบ)

38 โครงการเสริมผิวถนน คสล. ๒๑๔,๐๐๐.๐๐ ๒๑๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก. ส โจการโยธา 2009 หจก. ส โจการโยธา 2009 เปน็ผู้มอีาชีพ สัญญาจ้างเลขที่ 35/๒๕๖3 

บา้นหนองบวั-ขามกลาง ๒๑๓,๕๐๐.๐๐ ๒๑๓,๕๐๐.๐๐ รับจ้างกอ่สร้าง ๑๘ มนีาคม ๒๕๖๓

บา้นหนองบวั  หมู่ที่ 3  (ช่วงที่ 3)

-5-
แบบ สขร.๑

รายงานการก ากับตดิตามการด าเนินงานในรอบเดอืนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖3  
ขององค์การบริหารสว่นต าบลท่าหลวง  อ าเภอพิมาย  จงัหวัดนครราชสมีา

วันที่  1  เดอืนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๖3

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง วิธีซ้ือหรือจา้ง



วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลอืกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ

หรือจา้ง ราคากลาง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง คัดเลอืก สญัญาหรือขอ้ตกลง

โดยสรุป ในการซ้ือหรือจา้ง

39 โครงการเสริมผิวถนน คสล. ๒๐๒,๐๐๐.๐๐ ๒๐๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก. นกิรรุ่งเรือง หจก. นกิรรุ่งเรือง เปน็ผู้มอีาชีพ สัญญาจ้างเลขที่ 36/๒๕๖3 

บา้นจารย์ต ารา  หมู่ที่ 5 ๒๐๑,๕๐๐.๐๐ ๒๐๑,๕๐๐.๐๐ รับจ้างกอ่สร้าง ๑๘ มนีาคม ๒๕๖๓

(ซอยนางรอ)

40 โครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก ๑๙๑,๐๐๐.๐๐ ๑๘๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษทั ป.เจริญการช่างพมิาย 2004 จ ากัด บริษทั ป.เจริญการช่างพมิาย 2004 จ ากัด เปน็ผู้มอีาชีพ สัญญาจ้างเลขที่ 37/๒๕๖3 

บา้นจารย์ต ารา  หมู่ที่ 5 ๑๘๓,๕๐๐.๐๐ ๑๘๓,๕๐๐.๐๐ รับจ้างกอ่สร้าง ๑๙ มนีาคม ๒๕๖๓

(สายเลียบล าตะกรุดใหญ่  ช่วงที่ 2)

41 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ๑๓๒,๐๐๐.๐๐ ๑๓๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก. ส โจการโยธา 2009 หจก. ส โจการโยธา 2009 เปน็ผู้มอีาชีพ สัญญาจ้างเลขที่ 38/๒๕๖3 

บา้นทา่หลวง  หมู่ที่ 11 ๑๓๑,๕๐๐.๐๐ ๑๓๑,๕๐๐.๐๐ รับจ้างกอ่สร้าง ๒๐ มนีาคม ๒๕๖๓

(สายล าหว้ยไผ่  ช่วงที่ 2)

42 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ๑๔๙,๐๐๐.๐๐ ๑๔๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก. ส โจการโยธา 2009 หจก. ส โจการโยธา 2009 เปน็ผู้มอีาชีพ สัญญาจ้างเลขที่ 39/๒๕๖3 

บา้นทา่หลวง  หมู่ที่ 11 ๑๔๘,๕๐๐.๐๐ ๑๔๘,๕๐๐.๐๐ รับจ้างกอ่สร้าง ๒๐ มนีาคม ๒๕๖๓

(สายซอยหนองบวัแดง  ช่วงที่ 3)

43 โครงการเสริมผิวถนน คสล. ๙๗,๐๐๐.๐๐ ๙๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก. ส โจการโยธา 2009 หจก. ส โจการโยธา 2009 เปน็ผู้มอีาชีพ สัญญาจ้างเลขที่ 40/๒๕๖3 

บา้นทา่หลวง  หมู่ที่ 2 ๙๖,๕๐๐.๐๐ ๙๖,๕๐๐.๐๐ รับจ้างกอ่สร้าง ๒๐ มนีาคม ๒๕๖๓

(สายตาอนิทร์  ช่วงที่ 2)

44 โครงการขุดลอกคลองละเลิง ๔๔๘,๐๐๐.๐๐ ๔๑๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก. ส โจการโยธา 2009 หจก. ส โจการโยธา 2009 เปน็ผู้มอีาชีพ สัญญาจ้างเลขที่ 41/๒๕๖3 

บา้นทา่หลวง  หมู่ที่ 11 ๔๑๕,๕๐๐.๐๐ ๔๑๕,๕๐๐.๐๐ รับจ้างกอ่สร้าง ๒๕ มนีาคม ๒๕๖๓

วันที่  1  เดอืนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๖3

-6-
แบบ สขร.๑

รายงานการก ากับตดิตามการด าเนินงานในรอบเดอืนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖3  
ขององค์การบริหารสว่นต าบลท่าหลวง  อ าเภอพิมาย  จงัหวัดนครราชสมีา

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง วิธีซ้ือหรือจา้ง


