
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 าเดือนเมษายน  2563 ๕,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ 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 าเดือนเมษายน  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 าเดือนเมษายน  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 าเดือนเมษายน  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 าเดือนเมษายน  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 าเดือนเมษายน  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 าเดือนเมษายน  2563 ๒,๔๐๐.๐๐ ๒,๔๐๐.๐๐ ใหบ้ริการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

8 จัดซ้ือหนงัสือพมิพต้ั์งแต่เดือนเมษายน ๓,๖๔๐.๐๐ ฉบบัละ 10 บาท เฉพาะเจาะจง โรงพมิพสุ์นทร โรงพมิพสุ์นทร เปน็ผู้มอีาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 48/๒๕๖3 

ถึงเดือนมถิุนายน  พ.ศ. 2563 ๓,๖๔๐.๐๐ ๓,๖๔๐.๐๐ จ าหนา่ยสินค้า ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๓

จ านวน  364  ฉบบั

9 จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว อบต.ทา่หลวง ๖๗๕.๐๐ ๖๗๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายปรีชา  บวัระบติั นายปรีชา  บวัระบติั เปน็ผู้มอีาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 49/๒๕๖3 

ประจ าเดือนเมษายน  2563 ๖๗๕.๐๐ ๖๗๕.๐๐ จ าหนา่ยสินค้า ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๓

จ านวน  1  รายการ 

10 จัดซ้ือวัสดุตามโครงการปอ้งกนัและระงับ ๓๖,๐๐๐.๐๐ ๓๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนพาณิช ร้านรัตนพาณิช เปน็ผู้มอีาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 50/๒๕๖3 

โรคไข้เลือดออก  จ านวน  1  รายการ ๓๖,๐๐๐.๐๐ ๓๖,๐๐๐.๐๐ จ าหนา่ยสินค้า ๑ เมษายน ๒๕๖๓

แบบ สขร.๑

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง วิธีซ้ือหรือจา้ง

วันที่  1  เดอืนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖3
ขององค์การบริหารสว่นต าบลท่าหลวง  อ าเภอพิมาย  จงัหวัดนครราชสมีา

รายงานการก ากับตดิตามการด าเนินงานในรอบเดอืนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๖3  



วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลอืกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ

หรือจา้ง ราคากลาง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง คัดเลอืก สญัญาหรือขอ้ตกลง

โดยสรุป ในการซ้ือหรือจา้ง

11 จัดซ้ือวัสดุโครงการปอ้งกนัโรคพษิสุนขับา้ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนพาณิช ร้านรัตนพาณิช เปน็ผู้มอีาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 51/๒๕๖3 

พร้อมอปุกรณ์  จ านวน  100  ชุด ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ จ าหนา่ยสินค้า ๑ เมษายน ๒๕๖๓

12 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านออ้มการยาง ร้านออ้มการยาง เปน็ผู้มอีาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 52/๒๕๖3 

รถยนต์ราชการ กฉ 7215 นครราชสีมา ๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ จ าหนา่ยสินค้า ๓ เมษายน ๒๕๖๓

จ านวน  3  รายการ

13 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ของกองคลัง ๕๖,๓๐๐.๐๐ ๕๖,๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านแมก็เทคคอมพวิเตอร์ ร้านแมก็เทคคอมพวิเตอร์ เปน็ผู้มอีาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 53/๒๕๖3 

จ านวน  5  รายการ ๕๖,๓๐๐.๐๐ ๕๖,๓๐๐.๐๐ จ าหนา่ยสินค้า ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓

14 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ของกองการศึกษา ๒๗,๔๐๐.๐๐ ๒๗,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านแมก็เทคคอมพวิเตอร์ ร้านแมก็เทคคอมพวิเตอร์ เปน็ผู้มอีาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 54/๒๕๖3 

จ านวน  4  รายการ ๒๗,๔๐๐.๐๐ ๒๗,๔๐๐.๐๐ จ าหนา่ยสินค้า ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓

15 จัดซ้ือวัสดุตามโครงการควบคุมปอ้งกนั ๑๙,๕๐๐.๐๐ ๑๙,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนพาณิช ร้านรัตนพาณิช เปน็ผู้มอีาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 55/๒๕๖3 

โรคไข้เลือดออก  จ านวน  2  รายการ ๑๙,๕๐๐.๐๐ ๑๙,๕๐๐.๐๐ จ าหนา่ยสินค้า ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓

16 จัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ๙๑,๘๐๐.๐๐ ๙๑,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านยุทธศักด์ิ ออฟฟศิ เซ็นเตอร์ ร้านยุทธศักด์ิ ออฟฟศิ เซ็นเตอร์ เปน็ผู้มอีาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 56/๒๕๖3 

และเคร่ืองเล่นพฒันาการเด็กปฐมวัย ๙๑,๘๐๐.๐๐ ๙๑,๘๐๐.๐๐ จ าหนา่ยสินค้า ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กต าบลทา่หลวง

จ านวน  54  รายการ

17 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้างตามโครงการปรับสภาพ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ประสุขเสาปนู หจก.ประสุขเสาปนู เปน็ผู้มอีาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 57/๒๕๖3 

แวดล้อมส่ิงอ านวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ จ าหนา่ยสินค้า ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

รายนายดี  บม่กลาง  บา้นขามกลาง  หมู่ 8

จ านวน  16  รายการ

-๒-

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

วันที่  1  เดอืนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร.๑

วิธีซ้ือหรือจา้งล าดับที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง



วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลอืกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ

หรือจา้ง ราคากลาง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง คัดเลอืก สญัญาหรือขอ้ตกลง

โดยสรุป ในการซ้ือหรือจา้ง

18 จ้างผู้ดูแลเด็กของ ศพด.ต าบลทา่หลวง ๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวยุพาภรณ์  รอดชะพรม นางสาวยุพาภรณ์  รอดชะพรม ขาดแคลนบคุลากร ใบส่ังจ้างเลขที่ 45/๒๕๖3 

รายนางสาวยุพาภรณ์  รอดชะพรม ๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๓

ประจ าเดือนเมษายน  2563 

19 จ้างผู้ดูแลเด็กของ ศพด.ต าบลทา่หลวง ๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวประภาพร  ขอจุนกลาง นางสาวประภาพร  ขอจุนกลาง ขาดแคลนบคุลากร ใบส่ังจ้างเลขที่ 46/๒๕๖3 

รายนางสาวประภาพร  ขอจุนกลาง ๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๓

ประจ าเดือนเมษายน  2563 

20 จ้างบคุคลฉีดวัคซีนปอ้งกนัโรคพษิสุนขับา้ ๔,๕๐๐.๐๐ วันละ 300 บาท เฉพาะเจาะจง นายถวัลย์  ปราชญ์กระโทก นายถวัลย์  ปราชญ์กระโทก เปน็ผู้มอีาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 47/๒๕๖3 

ในเขตต าบลทา่หลวง  จ านวน  15  วัน ๔,๕๐๐.๐๐ ๔,๕๐๐.๐๐ รับจ้างท าของ ๓ เมษายน ๒๕๖๓

21 จ้างบคุคลฉีดวัคซีนปอ้งกนัโรคพษิสุนขับา้ ๔,๕๐๐.๐๐ วันละ 300 บาท เฉพาะเจาะจง นายสันจร  แกว้ดอนรีย์ นายสันจร  แกว้ดอนรีย์ เปน็ผู้มอีาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 48/๒๕๖3 

ในเขตต าบลทา่หลวง  จ านวน  15  วัน ๔,๕๐๐.๐๐ ๔,๕๐๐.๐๐ รับจ้างท าของ ๓ เมษายน ๒๕๖๓

22 โครงการกอ่สร้างทอ่ลอดเหล่ียมทดแทน ๓๐๑,๐๐๐.๐๐ ๓๐๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก. ส โจการโยธา 2009 หจก. ส โจการโยธา 2009 เปน็ผู้มอีาชีพ สัญญาจ้างเลขที่ 42/๒๕๖3 

ทอ่เดิม  บา้นจารย์ต ารา  หมู่ที่ 5 ๓๐๐,๕๐๐.๐๐ ๓๐๐,๕๐๐.๐๐ รับจ้างกอ่สร้าง ๒ เมษายน ๒๕๖๓

(ช่วงล าหว้ยแกง่จารย์ต ารา-ปา่ยาง)

23 โครงการเสริมผิวถนน คสล. ๑๙๑,๐๐๐.๐๐ ๑๘๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก. ส โจการโยธา 2009 หจก. ส โจการโยธา 2009 เปน็ผู้มอีาชีพ สัญญาจ้างเลขที่ 43/๒๕๖3 

บา้นสระงาม  หมู่ที่ 12 ๑๘๗,๕๐๐.๐๐ ๑๘๗,๕๐๐.๐๐ รับจ้างกอ่สร้าง ๒ เมษายน ๒๕๖๓

(ซอยนามเมอืง)

24 โครงการวางทอ่ระบายน้ า ๙๖,๗๐๐.๐๐ ๙๔,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก. ส โจการโยธา 2009 หจก. ส โจการโยธา 2009 เปน็ผู้มอีาชีพ สัญญาจ้างเลขที่ 44/๒๕๖3 

บา้นทา่หลวง  หมู่ที่ 2 ๙๔,๐๐๐.๐๐ ๙๔,๐๐๐.๐๐ รับจ้างกอ่สร้าง ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓

(สายทา่สวนยาง)

วิธีซ้ือหรือจา้ง

-3-
แบบ สขร.๑

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

วันที่  1  เดอืนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖3

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง



วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลอืกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ

หรือจา้ง ราคากลาง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง คัดเลอืก สญัญาหรือขอ้ตกลง

โดยสรุป ในการซ้ือหรือจา้ง

25 โครงการวางทอ่ระบายน้ าพร้อมติดต้ังบาน ๑๕๙,๐๐๐.๐๐ ๑๕๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก. ส โจการโยธา 2009 หจก. ส โจการโยธา 2009 เปน็ผู้มอีาชีพ สัญญาจ้างเลขที่ 45/๒๕๖3 

ประตูระบายน้ าแบบพวงมาลัยมอืหมนุปดิ- ๑๕๕,๕๐๐.๐๐ ๑๕๕,๕๐๐.๐๐ รับจ้างกอ่สร้าง ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓

เปดิ  หมู่ที่ 5  (บริเวณประปาหมู่บา้น)

26 โครงการขยายถนน คสล. สายทา่หลวง- ๓๘๙,๐๐๐.๐๐ ๓๘๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก. ส โจการโยธา 2009 หจก. ส โจการโยธา 2009 เปน็ผู้มอีาชีพ สัญญาจ้างเลขที่ 46/๒๕๖3 

หนองปรือ  (ช่วงบา้นสนุ่น  หมู่ที่ 6- ๓๘๘,๕๐๐.๐๐ ๓๘๘,๕๐๐.๐๐ รับจ้างกอ่สร้าง ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓

บา้นตะคร้อ  หมู่ที่ 7)

27 โครงการเทคอนกรีตรอบสระกลางบา้น ๓๒๗,๐๐๐.๐๐ ๓๒๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษทั ป.เจริญการช่างพมิาย 2004 จ ากัด บริษทั ป.เจริญการช่างพมิาย 2004 จ ากัด เปน็ผู้มอีาชีพ สัญญาจ้างเลขที่ 47/๒๕๖3 

บา้นโนนมว่ง  หมู่ที่ 4 ๓๒๖,๕๐๐.๐๐ ๓๒๖,๕๐๐.๐๐ รับจ้างกอ่สร้าง ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓

28 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อม ๑๙๑,๐๐๐.๐๐ ๑๘๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษทั ป.เจริญการช่างพมิาย 2004 จ ากัด บริษทั ป.เจริญการช่างพมิาย 2004 จ ากัด เปน็ผู้มอีาชีพ สัญญาจ้างเลขที่ 48/๒๕๖3 

ฝาปดิ  บา้นง้ิวพฒันา  หมู่ที่ 10 ๑๘๔,๕๐๐.๐๐ ๑๘๔,๕๐๐.๐๐ รับจ้างกอ่สร้าง ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓

(สายโคจร)

29 โครงการกอ่สร้างโรงจอดรถ อบต.ทา่หลวง ๒๐๑,๐๐๐.๐๐ ๒๐๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก. ส โจการโยธา 2009 หจก. ส โจการโยธา 2009 เปน็ผู้มอีาชีพ สัญญาจ้างเลขที่ 49/๒๕๖3 

บา้นสระงาม  หมู่ที่ 12  ๒๐๐,๕๐๐.๐๐ ๒๐๐,๕๐๐.๐๐ รับจ้างกอ่สร้าง ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓

-4-
แบบ สขร.๑

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

วันที่  1  เดอืนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖3

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง วิธีซ้ือหรือจา้ง


