
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 3/๒๕๖3

ประจ าเดือนพฤษภาคม  2563 ๕,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ จ าหนา่ยน้ ามนั ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓
๒ จ้างเหมารักษาความปลอดภยั อบต. ๘๔,๐๐๐.๐๐ ๘๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายเผชิญ  รอดชะพรม นายเผชิญ  รอดชะพรม เปน็ผู้มอีาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ ๑/๒๕๖3 

ประจ าเดือนพฤษภาคม  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 าเดือนพฤษภาคม  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 าเดือนพฤษภาคม  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 าเดือนพฤษภาคม  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 าเดือนพฤษภาคม  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 าเดือนพฤษภาคม  2563 ๓,๐๑๒.๘๕ ๓,๐๑๒.๘๕ ใหบ้ริการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

8 จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว อบต.ทา่หลวง ๑,๐๘๐.๐๐ ๑,๐๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายปรีชา  บวัระบติั นายปรีชา  บวัระบติั เปน็ผู้มอีาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 59/๒๕๖3 

ประจ าเดือนพฤษภาคม  2563 ๑,๐๘๐.๐๐ ๑,๐๘๐.๐๐ จ าหนา่ยสินค้า ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

จ านวน  2  รายการ 

9 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน (เคร่ืองโทรสาร) ๑๘,๐๐๐.๐๐ ๑๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านแมก็เทคคอมพวิเตอร์ ร้านแมก็เทคคอมพวิเตอร์ เปน็ผู้มอีาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 60/๒๕๖3 

จ านวน  ๑  เคร่ือง ๑๗,๘๐๐.๐๐ ๑๗,๘๐๐.๐๐ จ าหนา่ยสินค้า ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

10 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน (ตู้เหล็ก 2 บาน) ๑๑,๐๐๐.๐๐ ๑๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านโนนแดงเฟอร์นเิจอร์ ร้านโนนแดงเฟอร์นเิจอร์ เปน็ผู้มอีาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 61/๒๕๖3 

จ านวน  2  หลัง ๑๑,๐๐๐.๐๐ ๑๑,๐๐๐.๐๐ จ าหนา่ยสินค้า ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

11 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส ารวจ (เทปวัดระยะ) ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านโนนแดงเฟอร์นเิจอร์ ร้านโนนแดงเฟอร์นเิจอร์ เปน็ผู้มอีาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 62/๒๕๖3 

จ านวน  1  มว้น ๒,๕๐๐.๐๐ ๒,๕๐๐.๐๐ จ าหนา่ยสินค้า ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

แบบ สขร.๑

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง วิธีซ้ือหรือจา้ง

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

รายงานการก ากับตดิตามการด าเนินงานในรอบเดอืนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖3  



วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลอืกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ

หรือจา้ง ราคากลาง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง คัดเลอืก สญัญาหรือขอ้ตกลง

โดยสรุป ในการซ้ือหรือจา้ง

12 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ๑๒,๑๒๑.๐๐ กล่องละ เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว  จ ากดั สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว  จ ากดั เปน็ผู้ได้รับ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 63/๒๕๖3 

ช่วงเล่ือนเปดิภาคเรียนที่ 1/2563 7.82 บาท ๑๒,๑๒๑.๐๐ ๑๒,๑๒๑.๐๐ พื้นที่จัดสรร ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กต าบลทา่หลวง การจ าหนา่ย

จ านวน  1,550  กล่อง

13 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ๘๙,๙๓๗.๘๒ กล่องละ เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว  จ ากดั สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว  จ ากดั เปน็ผู้ได้รับ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 64/๒๕๖3 

ช่วงเล่ือนเปดิภาคเรียนที่ 1/2563 7.82 บาท ๕๙,๙๓๗.๘๒ ๘๙,๙๓๗.๘๒ พื้นที่จัดสรร ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ส าหรับโรงเรียนประถมศึกษาในเขตต าบล การจ าหนา่ย

ทา่หลวง  4 แหง่  จ านวน  11,501  กล่อง

14 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปร๊ินเตอร์ของ ๑,๐๕๐.๐๐ ๑,๐๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านแมก็เทคคอมพวิเตอร์ ร้านแมก็เทคคอมพวิเตอร์ เปน็ผู้มอีาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 50/๒๕๖3 

กองช่าง  จ านวน  1  รายการ ๑,๐๕๐.๐๐ ๑,๐๕๐.๐๐ รับจ้างท าของ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

15 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองส ารองไฟฟา้ของ ๑,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านแมก็เทคคอมพวิเตอร์ ร้านแมก็เทคคอมพวิเตอร์ เปน็ผู้มอีาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 51/๒๕๖3 

กองการศึกษาฯ  จ านวน  1  รายการ ๑,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ รับจ้างท าของ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

16 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางพารา ๓,๖๘๓,๐๐๐.๐๐ ๒,๙๘๙,๖๑๙.๙๐ ประมลูด้วยระบบ หจก. เอส.พ.ีอนิเตอร์ มาร์เกต็ต้ิง หจก. เอส.พ.ีอนิเตอร์ มาร์เกต็ต้ิง เปน็ผู้ชนะการ สัญญาจ้างเลขที่ 50/๒๕๖3 

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิ่น อเิล็กทรอนกิส์ ๑,๙๔๔,๐๐๐.๐๐ ๑,๙๔๔,๐๐๐.๐๐ ประมลูด้วยระบบ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

นม.ถ.171-07  บา้นทา่หลวง  หมู่ที่ 11- (e-bidding) อเิล็กทรอนกิส์

คลองชลประทาน  ต าบลทา่หลวง  (e-bidding)

จ านวน  2  ช่วง  หรือมพีื้นที่รวมไมน่อ้ยกว่า

7,375  ตารางเมตร    

องค์การบริหารส่วนต าบลทา่หลวง

อ าเภอพมิาย  จังหวัดนครราชสีมา

-2-

วิธีซ้ือหรือจา้งล าดับที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง

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

วันที่  1  เดอืนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร.๑


