
วงเงนิที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ หมายเหตุ
หรือจ้าง ราคากลาง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

๑ จัดซ้ือวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืนประจ ำเดือนตุลำคม  ๒๕๖๑ ๔๑,๓๕๓.๐๐ ๔๑,๓๕๓.๐๐ เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรพิมำย จ ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรพิมำย จ ำกัด ส ำนักงำนปลัด

๔,๐๐๐.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐

๒ จ้ำงเหมำรักษำควำมปลอดภัย อบต. ๘๔,๐๐๐.๐๐ ๘๔,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยเผชิญ  รอดชะพรม นำยเผชิญ  รอดชะพรม ส ำนักงำนปลัด

ประจ ำเดือนตุลำคม  ๒๕๖๑ ๗,๐๐๐.๐๐ ๗,๐๐๐.๐๐

๓ จ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด อบต. ๗๒,๐๐๐.๐๐ ๗๒,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงเจียว  บุญมำ นำงเจียว  บุญมำ ส ำนักงำนปลัด

ประจ ำเดือนตุลำคม  ๒๕๖๑ ๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐

๔ จ้ำงเหมำก ำจัดขยะมูลฝอย ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงส ำรวย  นำค ำ นำงส ำรวย  นำค ำ ส ำนักงำนปลัด

ประจ ำเดือนตุลำคม  ๒๕๖๑ ๙,๐๐๐.๐๐ ๙,๐๐๐.๐๐

๕ จ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด ศพด. ๖๖,๐๐๐.๐๐ ๖๖,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงวิไลวรรณ  สมัครค้ำ นำงวิไลวรรณ  สมัครค้ำ กองกำรศึกษำ

ประจ ำเดือนตุลำคม  ๒๕๖๑ ๕,๕๐๐.๐๐ ๕,๕๐๐.๐๐

๖ จ้ำงเหมำดูแลสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยสุริยำ  บุญศิริ นำยสุริยำ  บุญศิริ กองช่ำง

ประจ ำเดือนตุลำคม  ๒๕๖๑ ๕,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐

๗ จ้ำงเหมำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร ๓๓,๖๐๐.๐๐ ๓๓,๖๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกียรติกนก โอ เอ ร้ำนเกียรติกนก โอ เอ ส ำนักงำนปลัด

ประจ ำเดือนตุลำคม  ๒๕๖๑ ๓,๐๑๖.๓๕ ๓,๐๑๖.๓๕
๘ จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) โรงเรียน ๒๓,๗๔๐.๖๔ ถุงละ 6.58 บำท เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสีค้ิว จ ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสีค้ิว จ ำกัด กองกำรศึกษำ

แบบพำสเจอร์ไรส์  รสจืด  ชนิดถุง ๒๓,๗๔๐.๖๔ ๒๓,๗๔๐.๖๔
ประจ ำเดือนตุลำคม  ๒๕๖๑
จ ำนวน  3,608  ถุง

๙ จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) โรงเรียน ๕๒,๙๐๒.๓๐ กล่องละ 7.82 บำท เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสีค้ิว จ ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสีค้ิว จ ำกัด กองกำรศึกษำ
แบบ ยู เอช ที  ช่วงปิดภำคเรียนที่ 1 ๕๒,๙๐๒.๓๐ ๕๒,๙๐๒.๓๐
จ ำนวน  6,765  กล่อง

๑๐ จ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวันส ำหรับ ๒๖,๐๔๐.๐๐ ๒๖,๐๔๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงนุชจรี  เตำะไธสง นำงนุชจรี  เตำะไธสง กองกำรศึกษำ
เด็กศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลท่ำหลวง ๒๖,๐๔๐.๐๐ ๒๖,๐๔๐.๐๐
ประจ ำเดือนตุลำคม  2561
ระยะเวลำ  21  วันท ำกำร

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
รายงายผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



วงเงนิที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

หรือจ้าง ราคากลาง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

๑ จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ๔๑,๓๕๓.๐๐ ๔๑,๓๕๓.๐๐ เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรพมิำย จ ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรพมิำย จ ำกัด ส ำนักงำนปลัด

ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน  ๒๕๖๑ ๔,๐๐๐.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐

๒ จ้ำงเหมำรักษำควำมปลอดภยั อบต. ๘๔,๐๐๐.๐๐ ๘๔,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยเผชิญ  รอดชะพรม นำยเผชิญ  รอดชะพรม ส ำนักงำนปลัด

ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน  ๒๕๖๑ ๗,๐๐๐.๐๐ ๗,๐๐๐.๐๐

๓ จ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด อบต. ๗๒,๐๐๐.๐๐ ๗๒,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงเจียว  บญุมำ นำงเจียว  บญุมำ ส ำนักงำนปลัด

ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน  ๒๕๖๑ ๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐

๔ จ้ำงเหมำก ำจัดขยะมูลฝอย ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงส ำรวย  นำค ำ นำงส ำรวย  นำค ำ กองช่ำง

ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน  ๒๕๖๑ ๙,๐๐๐.๐๐ ๙,๐๐๐.๐๐

๕ จ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด ศพด. ๖๖,๐๐๐.๐๐ ๖๖,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงวไิลวรรณ  สมัครค้ำ นำงวไิลวรรณ  สมัครค้ำ กองกำรศึกษำ

ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน  ๒๕๖๑ ๕,๕๐๐.๐๐ ๕,๕๐๐.๐๐

๖ จ้ำงเหมำดูแลสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟำ้ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยสุริยำ  บญุศิริ นำยสุริยำ  บญุศิริ กองช่ำง

ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน  ๒๕๖๑ ๕,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐

๗ จ้ำงเหมำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร ๓๓,๖๐๐.๐๐ ๓๓,๖๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกียรติกนก โอ เอ ร้ำนเกียรติกนก โอ เอ ส ำนักงำนปลัด

ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน  ๒๕๖๑ ๒,๕๑๐.๒๕ ๒,๕๑๐.๒๕

๘ จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) โรงเรียน ๖๔,๘๕๒.๔๘ ถุงละ 6.58 บำท เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสีค้ิว จ ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสีค้ิว จ ำกัด กองกำรศึกษำ

แบบพำสเจอร์ไรส์  รสจืด  ชนิดถุง ๖๔,๘๕๒.๔๘ ๖๔,๘๕๒.๔๘

ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน  ๒๕๖๑

จ ำนวน  9,856  ถุง

๑๐ จ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวนัส ำหรับ ๒๖,๔๐๐.๐๐ ๒๖,๔๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงนุชจรี  เตำะไธสง นำงนุชจรี  เตำะไธสง กองกำรศึกษำ

เด็กศูนย์พฒันำเด็กเล็กต ำบลทำ่หลวง ๒๖,๔๐๐.๐๐ ๒๖,๔๐๐.๐๐

ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน  ๒๕๖๑

ระยะเวลำ  22  วนัท ำกำร

รายงายผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงนิที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

หรือจ้าง ราคากลาง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

๑๑ จัดซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว  อบต. ๑,๙๕๕.๐๐ ๑,๙๕๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยปรีชำ  บวัระบติั นำยปรีชำ  บวัระบติั ส ำนักงำนปลัด

จ ำนวน  8  รำยกำร ๑,๙๕๕.๐๐ ๑,๙๕๕.๐๐

12 จัดซ้ือวสัดุไฟฟำ้และวทิยุ ๙๘๐.๐๐ ๙๘๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม็กเทคคอมพวิเตอร์ ร้ำนแม็กเทคคอมพวิเตอร์ ส ำนักงำนปลัด

ของส ำนักงำนปลัด  จ ำนวน  1 รำยกำร ๙๘๐.๐๐ ๙๘๐.๐๐

13 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ ๒๕๐.๐๐ ๒๕๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม็กเทคคอมพวิเตอร์ ร้ำนแม็กเทคคอมพวิเตอร์ กองกำรศึกษำ

ของกองกำรศึกษำฯ  จ ำนวน 1 รำยกำร ๒๕๐.๐๐ ๒๕๐.๐๐

๑๔ จัดซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว  อบต. ๑,๖๗๕.๐๐ ๑,๖๗๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยปรีชำ  บวัระบติั นำยปรีชำ  บวัระบติั ส ำนักงำนปลัด

จ ำนวน  4 รำยกำร ๑,๖๗๕.๐๐ ๑,๖๗๕.๐๐

๑๕ จัดซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว ศพด. ๔,๒๕๕.๐๐ ๔,๒๕๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยปรีชำ  บวัระบติั นำยปรีชำ  บวัระบติั กองกำรศึกษำ

จ ำนวน  11  รำยกำร ๔,๒๕๕.๐๐ ๔,๒๕๕.๐๐

16 จ้ำงเหมำซ่อมแซมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ๕๐๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนฟรีดอม ไอท ีเซอร์วสิ ร้ำนฟรีดอม ไอท ีเซอร์วสิ ส ำนักงำนปลัด

ของส ำนักงำนปลัด  จ ำนวน  1  เคร่ือง ๕๐๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐

17 จ้ำงเหมำจัดโต๊ะหมู่บชูำประดับพระบรม ๗,๐๐๐.๐๐ ๗,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงปรำง  จำรย์ต ำรำ นำงปรำง  จำรย์ต ำรำ กองกำรศึกษำ

ฉำยำลักษณ์ในหลวงรัชกำรลที่ 9 ๗,๐๐๐.๐๐ ๗,๐๐๐.๐๐

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายงายผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับที่



วงเงนิที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

หรือจ้าง ราคากลาง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

๑๘ จัดซ้ือชุดอุปกรณ์ส ำหรับหอ้งเรียน ๓๐,๗๐๐.๐๐ ๓๐,๗๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บจก.แสงเพชรกำรค้ำ บจก.แสงเพชรกำรค้ำ กองกำรศึกษำ

โครงกำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำด้วย ๒๕,๕๐๐.๐๐ ๒๕,๕๐๐.๐๐

เทคโนโลยีสำรสนเทศ DLTV หจก.โครำชคอมพวิเตอร์

จ ำนวน  1  ชุด ๒๖,๐๐๐.๐๐

บจก.พำวเวอร์ สกำย

๒๗,๙๐๐.๐๐

หจก.เทวญัครุภณัฑ์สตีล

๒๘,๐๐๐.๐๐

หจก.ออลล์เวบ็เทคโนโลยี่

๒๘,๕๐๐.๐๐

บจก.ใต้ฟำ้มอเตอร์ คอมพวิเตอร์

๒๙,๙๐๐.๐๐

บจก.มั่งค่ังทรัพย์ 2018

๓๐,๗๐๐.๐๐

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายงายผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา



วงเงนิที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

หรือจ้าง ราคากลาง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

๑ จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ๔๑,๓๕๓.๐๐ ๔๑,๓๕๓.๐๐ เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรพมิำย จ ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรพมิำย จ ำกัด ส ำนักงำนปลัด

ประจ ำเดือนธนัวำคม  ๒๕๖๑ ๔,๘๐๐.๐๐ ๔,๘๐๐.๐๐

๒ จ้ำงเหมำรักษำควำมปลอดภยั อบต. ๘๔,๐๐๐.๐๐ ๘๔,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยเผชิญ  รอดชะพรม นำยเผชิญ  รอดชะพรม ส ำนักงำนปลัด

ประจ ำเดือนธนัวำคม  ๒๕๖๑ ๗,๐๐๐.๐๐ ๗,๐๐๐.๐๐

๓ จ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด อบต. ๗๒,๐๐๐.๐๐ ๗๒,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงเจียว  บญุมำ นำงเจียว  บญุมำ ส ำนักงำนปลัด

ประจ ำเดือนธนัวำคม  ๒๕๖๑ ๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐

๔ จ้ำงเหมำก ำจัดขยะมูลฝอย ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงส ำรวย  นำค ำ นำงส ำรวย  นำค ำ กองช่ำง

ประจ ำเดือนธนัวำคม  ๒๕๖๑ ๙,๐๐๐.๐๐ ๙,๐๐๐.๐๐

๕ จ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด ศพด. ๖๖,๐๐๐.๐๐ ๖๖,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงวไิลวรรณ  สมัครค้ำ นำงวไิลวรรณ  สมัครค้ำ กองกำรศึกษำ

ประจ ำเดือนธนัวำคม  ๒๕๖๑ ๕,๕๐๐.๐๐ ๕,๕๐๐.๐๐

๖ จ้ำงเหมำดูแลสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟำ้ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยสุริยำ  บญุศิริ นำยสุริยำ  บญุศิริ กองช่ำง

ประจ ำเดือนธนัวำคม  ๒๕๖๑ ๕,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐

๗ จ้ำงเหมำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร ๓๓,๖๐๐.๐๐ ๓๓,๖๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกียรติกนก โอ เอ ร้ำนเกียรติกนก โอ เอ ส ำนักงำนปลัด

ประจ ำเดือนธนัวำคม  ๒๕๖๑ ๒,๔๐๐.๐๐ ๒,๔๐๐.๐๐

๘ จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) โรงเรียน ๕๒,๗๐๕.๘๐ ถุงละ 6.58 บำท เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสีค้ิว จ ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสีค้ิว จ ำกัด กองช่ำง

แบบพำสเจอร์ไรส์  รสจืด  ชนิดถุง ๕๒,๗๐๕.๘๐ ๕๒,๗๐๕.๘๐

ประจ ำเดือนธนัวำคม  ๒๕๖๑

จ ำนวน  8,010  ถุง

๑๐ จ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวนัส ำหรับ ๒๑,๖๐๐.๐๐ ๒๑,๖๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงนุชจรี  เตำะไธสง นำงนุชจรี  เตำะไธสง กองกำรศึกษำ

เด็กศูนย์พฒันำเด็กเล็กต ำบลทำ่หลวง ๒๑,๖๐๐.๐๐ ๒๑,๖๐๐.๐๐

ประจ ำเดือนธนัวำคม  ๒๕๖๑

ระยะเวลำ  18  วนัท ำกำร

รายงายผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงนิที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

หรือจ้าง ราคากลาง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

๑๑ จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ส ำนักงำนปลัด ๑๔,๐๘๐.๐๐ ๑๔,๐๘๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม็กเทคคอมพวิเตอร์ ร้ำนแม็กเทคคอมพวิเตอร์ ส ำนักงำนปลัด

จ ำนวน  9  รำยกำร ๑๔,๐๘๐.๐๐ ๑๔,๐๘๐.๐๐

12 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์กองคลัง ๑๒,๕๘๐.๐๐ ๑๒,๕๘๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม็กเทคคอมพวิเตอร์ ร้ำนแม็กเทคคอมพวิเตอร์ กองคลัง

จ ำนวน  7  รำยกำร ๑๒,๕๘๐.๐๐ ๑๒,๕๘๐.๐๐

13 จัดซ้ือส่ือกำรเรียนกำรสอน ๑๐๕,๔๐๐.๐๐ ๑๐๕,๔๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนออฟฟศิอีซ่ี ร้ำนออฟฟศิอีซ่ี กองกำรศึกษำ

กองกำรศึกษำฯ  จ ำนวน  35  รำยกำร ๑๐๕,๔๐๐.๐๐ ๑๐๕,๔๐๐.๐๐

๑๔ จ้ำงเหมำท ำปำ้ยไวนิลโครงกำรจัดเก็บ ๓,๕๖๔.๐๐ ๓,๕๖๔.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอ.พ.ี อิงค์เจ็ท ร้ำน เอ.พ.ี อิงค์เจ็ท กองคลัง

ภำษ ี จ ำนวน  3  ปำ้ย ๓,๕๖๔.๐๐ ๓,๕๖๔.๐๐

๑๕ จ้ำงเหมำท ำปำ้ยไวนิลโครงกำรลด ๑,๗๑๐.๐๐ ๑,๗๑๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอ.พ.ี อิงค์เจ็ท ร้ำน เอ.พ.ี อิงค์เจ็ท ส ำนักงำนปลัด

อุบติัเหตุทำงถนน  จ ำนวน  3  ปำ้ย ๑,๗๑๐.๐๐ ๑,๗๑๐.๐๐

16 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ๔๔๑,๐๐๐.๐๐ ๔๔๐,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก. ส โจกำรโยธำ 2009 หจก. ส โจกำรโยธำ 2009 กองช่ำง

สำยกลำงบำ้น  บำ้นปำ่ยำง  หมู่ที่ 9 ๔๓๙,๐๐๐.๐๐ ๔๓๙,๐๐๐.๐๐

(ช่วงทำงเข้ำหมู่บำ้น-ทำ้ยหมู่บำ้น)
17 โครงกำรปรับปรุงถนนเสริมดินพร้อมลง ๒๘๙,๐๐๐.๐๐ ๒๘๔,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก. ส โจกำรโยธำ 2009 หจก. ส โจกำรโยธำ 2009 กองช่ำง

หนิคลุก  บำ้นสระงำม  หมู่ที่ 12 ๒๘๓,๐๐๐.๐๐ ๒๘๓,๐๐๐.๐๐

(สำยซอยศิริเรือง)

18 โครงกำรปรับปรุงถนนลงหนิคลุก ๓๓๔,๐๐๐.๐๐ ๓๓๐,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก. ศิริกำร ก่อสร้ำง 2004 หจก. ศิริกำร ก่อสร้ำง 2004 กองช่ำง

บำ้นขำมกลำง  หมู่ที่ 8 ๓๒๙,๐๐๐.๐๐ ๓๒๙,๐๐๐.๐๐

(สำยคลองหนองกรดฝ่ังซ้ำย)
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ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงนิที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

หรือจ้าง ราคากลาง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

19 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยทำ่หลวง ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก. ส โจกำรโยธำ 2009 หจก. ส โจกำรโยธำ 2009 กองช่ำง

หนองปรือ  บำ้นสนุ่น  หมู่ที่ 6 ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ ๔๙๗,๐๐๐.๐๐

(ช่วงบำ้นสนุ่น  หมู่ที่ 6  ฝ่ังขวำ)
20 โครงกำรซ่อมแซมถนนลงหนิคลุก ๖๙,๐๐๐.๐๐ ๖๘,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บจก. ป.เจริญกำรช่ำงพิมำย 2004 บจก. ป.เจริญกำรช่ำงพิมำย 2004 กองช่ำง

บำ้นสนุ่น  หมู่ที่ 6  (สำยบอ่ทรำย- ๖๗,๐๐๐.๐๐ ๖๗,๐๐๐.๐๐

สำมแยกทำงเข้ำตะกรุดตำสุข)

21 โครงกำรซ่อมแซมถนนลงหนิคลุก ๒๕๘,๐๐๐.๐๐ ๒๕๔,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บจก. ป.เจริญกำรช่ำงพิมำย 2004 บจก. ป.เจริญกำรช่ำงพิมำย 2004 กองช่ำง

บำ้นขำมกลำง  หมู่ที่ 8 ๒๕๓,๐๐๐.๐๐ ๒๕๓,๐๐๐.๐๐

(สำยไปประปำหมู่บำ้น)

22 โครงกำรเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔๘๑,๐๐๐.๐๐ ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก. ส โจกำรโยธำ 2009 หจก. ส โจกำรโยธำ 2009 กองช่ำง

บำ้นทำ่หลวง  หมู่ที่ 2-หนองพลับพลำ ๔๗๙,๐๐๐.๐๐ ๔๗๙,๐๐๐.๐๐

ช่วงที่ 1
23 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ ๔๙๖,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก. ส โจกำรโยธำ 2009 หจก. ส โจกำรโยธำ 2009 กองช่ำง

บำ้นทำ่หลวง  หมู่ที่ 11 ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ ๔๙๕,๐๐๐.๐๐

(สำยวงัปลำหมอ-กม.4 ช่วงที่ 4)
24 โครงกำรปรับปรุงถนนลงหนิคลุก ๔๕๕,๐๐๐.๐๐ ๔๔๙,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก. ศิริกำร ก่อสร้ำง 2004 หจก. ศิริกำร ก่อสร้ำง 2004 กองช่ำง

บำ้นทำ่หลวง  หมู่ที่ 2 ๔๔๘,๐๐๐.๐๐ ๔๔๘,๐๐๐.๐๐

(สำยท ำนบใหม-่ทะลุหนองจอก)

25 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓๔๐,๐๐๐.๐๐ ๓๓๙,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก. ส โจกำรโยธำ 2009 หจก. ส โจกำรโยธำ 2009 กองช่ำง

บำ้นทำ่หลวง  หมู่ที่ 1 ๓๓๘,๐๐๐.๐๐ ๓๓๘,๐๐๐.๐๐

(สำยธนำคำรข้ำว)

 
รายงายผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงนิที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

หรือจ้าง ราคากลาง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

26 โครงกำรเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔๘๒,๐๐๐.๐๐ ๔๘๑,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก. ส โจกำรโยธำ 2009 หจก. ส โจกำรโยธำ 2009 กองช่ำง

บำ้นโนนม่วง  หมู่ที่ 4 ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ ๔๘๐,๐๐๐.๐๐

(สำยทำงเข้ำบำ้นโนนม่วง  หมู่ที่ 4)
27 โครงกำรปรับปรุงถนนลงหนิคลุก ๙๔,๐๐๐.๐๐ ๙๓,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก. ศิริกำร ก่อสร้ำง 2004 หจก. ศิริกำร ก่อสร้ำง 2004 กองช่ำง

บำ้นโนนม่วง  หมู่ที่ 4 ๙๒,๐๐๐.๐๐ ๙๒,๐๐๐.๐๐

(สำยนำนำยสวำท)

28 โครงกำรเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๓๙,๐๐๐.๐๐ ๑๓๘,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก. ส โจกำรโยธำ 2009 หจก. ส โจกำรโยธำ 2009 กองช่ำง

บำ้นหนองบวั  หมู่ที่ 3 (จำกสำมแยก ๑๓๗,๐๐๐.๐๐ ๑๓๗,๐๐๐.๐๐

โรงสี-บำ้นนำยสุเชำว ์ ช่วงที่ 3)
29 โครงกำรเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๓๑,๐๐๐.๐๐ ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก. ส โจกำรโยธำ 2009 หจก. ส โจกำรโยธำ 2009 กองช่ำง

บำ้นสระงำม  หมู่ที่ 12 ๑๒๙,๐๐๐.๐๐ ๑๒๙,๐๐๐.๐๐

(สำยโนนศำลำ-ไทรงำม  ช่วงที่ 4)
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ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงนิที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

หรือจ้าง ราคากลาง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

๑ จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ๔๑,๓๕๓.๐๐ ๔๑,๓๕๓.๐๐ เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรพมิำย จ ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรพมิำย จ ำกัด ส ำนักงำนปลัด

ประจ ำเดือนมกรำคม  ๒๕๖2 ๓,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐

๒ จ้ำงเหมำรักษำควำมปลอดภยั อบต. ๘๔,๐๐๐.๐๐ ๘๔,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยเผชิญ  รอดชะพรม นำยเผชิญ  รอดชะพรม ส ำนักงำนปลัด

ประจ ำเดือนมกรำคม  ๒๕๖2 ๗,๐๐๐.๐๐ ๗,๐๐๐.๐๐

๓ จ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด อบต. ๗๒,๐๐๐.๐๐ ๗๒,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงเจียว  บญุมำ นำงเจียว  บญุมำ ส ำนักงำนปลัด

ประจ ำเดือนมกรำคม  ๒๕๖2 ๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐

๔ จ้ำงเหมำก ำจัดขยะมูลฝอย ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงส ำรวย  นำค ำ นำงส ำรวย  นำค ำ ส ำนักงำนปลัด

ประจ ำเดือนมกรำคม  ๒๕๖2 ๙,๐๐๐.๐๐ ๙,๐๐๐.๐๐

๕ จ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด ศพด. ๖๖,๐๐๐.๐๐ ๖๖,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงวไิลวรรณ  สมัครค้ำ นำงวไิลวรรณ  สมัครค้ำ กองกำรศึกษำ

ประจ ำเดือนมกรำคม  ๒๕๖2 ๕,๕๐๐.๐๐ ๕,๕๐๐.๐๐

๖ จ้ำงเหมำดูแลสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟำ้ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยสุริยำ  บญุศิริ นำยสุริยำ  บญุศิริ ส ำนักงำนปลัด

ประจ ำเดือนมกรำคม  ๒๕๖2 ๕,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐

๗ จ้ำงเหมำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร ๓๓,๖๐๐.๐๐ ๓๓,๖๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกียรติกนก โอ เอ ร้ำนเกียรติกนก โอ เอ ส ำนักงำนปลัด

ประจ ำเดือนมกรำคม  ๒๕๖2 ๒,๔๐๐.๐๐ ๒,๔๐๐.๐๐

๘ จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) โรงเรียน ๖๑,๔๙๐.๑๐ ถุงละ 6.58 บำท เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสีค้ิว จ ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสีค้ิว จ ำกัด กองกำรศึกษำ

แบบพำสเจอร์ไรส์  รสจืด  ชนิดถุง ๖๔,๔๑๘.๒๐ ๖๔,๔๑๘.๒๐

ประจ ำเดือนมกรำคม  ๒๕๖2

จ ำนวน  9,790  ถุง

๙ จ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวนัส ำหรับ ๒๖,๔๐๐.๐๐ ๒๖,๔๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงนุชจรี  เตำะไธสง นำงนุชจรี  เตำะไธสง กองกำรศึกษำ

เด็กศูนย์พฒันำเด็กเล็กต ำบลทำ่หลวง ๒๖,๔๐๐.๐๐ ๒๖,๔๐๐.๐๐

ประจ ำเดือนมกรำคม  ๒๕๖2

ระยะเวลำ  22  วนัท ำกำร

รายงายผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงนิที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

หรือจ้าง ราคากลาง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

๑๐ จัดซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว อบต. ๗๒๐.๐๐ ๗๒๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยปรีขำ  บวัระบติั นำยปรีขำ  บวัระบติั ส ำนักงำนปลัด

จ ำนวน  1  รำยกำร ๗๒๐.๐๐ ๗๒๐.๐๐

๑๑ จัดซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว ศพด. ๔๕๐.๐๐ ๔๕๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยปรีขำ  บวัระบติั นำยปรีขำ  บวัระบติั กองกำรศึกษำ

จ ำนวน  1  รำยกำร ๔๕๐.๐๐ ๔๕๐.๐๐

12 จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถจักรยำนยนต์ ๑,๕๕๐.๐๐ ๑,๕๕๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยพเิชษ  สินประเสริฐ นำยพเิชษ  สินประเสริฐ ส ำนักงำนปลัด

ขมค 865 นครรำชสีมำ ๑,๕๕๐.๐๐ ๑,๕๕๐.๐๐

จ ำนวน  6  รำยกำร

13 จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลำง ๓,๐๕๐.๐๐ ๓,๐๕๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง อู่ยุโรปรวมยนต์ อู่ยุโรปรวมยนต์ ส ำนักงำนปลัด

กฉ 7215 นครรำชสีมำ ๓,๐๕๐.๐๐ ๓,๐๕๐.๐๐

จ ำนวน  4  รำยกำร

๑๔ จ้ำงเหมำซ่อมแซมถนนหนิคลุก ๙๗,๐๐๐.๐๐ ๙๗,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริกำร ก่อสร้ำง 2004 หจก.ศิริกำร ก่อสร้ำง 2004 กองช่ำง

บำ้นสนุ่น  หมู่ที่ 6 ๙๗,๐๐๐.๐๐ ๙๗,๐๐๐.๐๐

(สำยคลองระก ำฝ่ังซ้ำย)

 
รายงายผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงนิที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

หรือจ้าง ราคากลาง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

๑ จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ๔๑,๓๕๓.๐๐ ๔๑,๓๕๓.๐๐ เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรพมิำย จ ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรพมิำย จ ำกัด ส ำนักงำนปลัด

ประจ ำเดือนมีนำคม  ๒๕๖2 ๕,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐

๒ จ้ำงเหมำรักษำควำมปลอดภยั อบต. ๘๔,๐๐๐.๐๐ ๘๔,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยเผชิญ  รอดชะพรม นำยเผชิญ  รอดชะพรม ส ำนักงำนปลัด

ประจ ำเดือนมีนำคม  ๒๕๖2 ๗,๐๐๐.๐๐ ๗,๐๐๐.๐๐

๓ จ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด อบต. ๗๒,๐๐๐.๐๐ ๗๒,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงเจียว  บญุมำ นำงเจียว  บญุมำ ส ำนักงำนปลัด

ประจ ำเดือนมีนำคม  ๒๕๖2 ๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐

๔ จ้ำงเหมำก ำจัดขยะมูลฝอย ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงส ำรวย  นำค ำ นำงส ำรวย  นำค ำ ส ำนักงำนปลัด

ประจ ำเดือนมีนำคม  ๒๕๖2 ๙,๐๐๐.๐๐ ๙,๐๐๐.๐๐

๕ จ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด ศพด. ๖๖,๐๐๐.๐๐ ๖๖,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงวไิลวรรณ  สมัครค้ำ นำงวไิลวรรณ  สมัครค้ำ กองกำรศึกษำ

ประจ ำเดือนมีนำคม  ๒๕๖2 ๕,๕๐๐.๐๐ ๕,๕๐๐.๐๐

๖ จ้ำงเหมำดูแลสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟำ้ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยสุริยำ  บญุศิริ นำยสุริยำ  บญุศิริ ส ำนักงำนปลัด

ประจ ำเดือนมีนำคม  ๒๕๖2 ๕,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐

๗ จ้ำงเหมำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร ๓๓,๖๐๐.๐๐ ๓๓,๖๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกียรติกนก โอ เอ ร้ำนเกียรติกนก โอ เอ ส ำนักงำนปลัด

ประจ ำเดือนมีนำคม  ๒๕๖2 ๒,๔๐๐.๐๐ ๒,๔๐๐.๐๐

๘ จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) โรงเรียน ๕๘,๕๖๒.๐๐ ถุงละ  เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสีค้ิว จ ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสีค้ิว จ ำกัด กองกำรศึกษำ

แบบพำสเจอร์ไรส์  รสจืด  ชนิดถุง 6.58 บำท ๕๘,๕๖๒.๐๐ ๕๘,๕๖๒.๐๐

ประจ ำเดือนมีนำคม  ๒๕๖2

จ ำนวน  8,900  ถุง

๙ จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) โรงเรียน ๑๕๖,๕๙๕.๕๐ กล่องละ  เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสีค้ิว จ ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสีค้ิว จ ำกัด กองกำรศึกษำ

แบบยู เอช ท ี รสจืด  ชนิดกล่อง 7.82 บำท ๑๕๖,๕๙๕.๕๐ ๑๕๖,๕๙๕.๕๐

ช่วงปดิภำคเรียนที่ 2/2561

จ ำนวน  20,025  กล่อง

รายงายผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงนิที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

หรือจ้าง ราคากลาง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

๑๐ จ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวนัส ำหรับ ๒๕,๒๐๐.๐๐ ๒๕,๒๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงนุชจรี  เตำะไธสง นำงนุชจรี  เตำะไธสง กองกำรศึกษำ

เด็กศูนย์พฒันำเด็กเล็กต ำบลทำ่หลวง ๒๕,๒๐๐.๐๐ ๒๕,๒๐๐.๐๐

ประจ ำเดือนมีนำคม  ๒๕๖2

ระยะเวลำ  21  วนัท ำกำร
๑๑ จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์กองคลัง ๓,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม็กเทคคอมพวิเตอร์ ร้ำนแม็กเทคคอมพวิเตอร์ กองคลัง

จ ำนวน  2  รำยกำร ๓,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐

๑๒ จัดซ้ือวสัดุไฟฟำ้และวทิยุส ำนักงำนปลัด ๙๘๐.๐๐ ๙๘๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม็กเทคคอมพวิเตอร์ ร้ำนแม็กเทคคอมพวิเตอร์ กองกำรศึกษำ

จ ำนวน  1  รำยกำร ๙๘๐.๐๐ ๙๘๐.๐๐

13 จัดซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว อบต. ๑,๒๐๐.๐๐ ๑,๒๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยปรีชำ  บวัระบติั นำยปรีชำ  บวัระบติั กองกำรศึกษำ

จ ำนวน  2  รำยกำร ๑,๒๐๐.๐๐ ๑,๒๐๐.๐๐

14 จัดซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว ศพด. ๗๙๕.๐๐ ๗๙๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยปรีชำ  บวัระบติั นำยปรีชำ  บวัระบติั กองกำรศึกษำ

จ ำนวน  1  รำยกำร ๗๙๕.๐๐ ๗๙๕.๐๐

๑๕ จ้ำงเหมำซ่อมแซมระบบไฟฟำ้ภำยใน ๑,๕๗๒.๐๐ ๑,๕๗๒.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยสุพจน์  คล่องชอบ นำยสุพจน์  คล่องชอบ กองกำรศึกษำ

อำคำร ศพด.  จ ำนวน  2  รำยกำร ๑,๕๗๒.๐๐ ๑,๕๗๒.๐๐

๑๖ จ้ำงเหมำซ่อมแซมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ๕๐๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนฟรีด่อม ไอท ีเซอร์วสิ ร้ำนฟรีด่อม ไอท ีเซอร์วสิ กองกำรศึกษำ

ส ำนักงำนปลัด  จ ำนวน  1  รำยกำร ๕๐๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐

๑๗ จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ ๑๖,๕๐๐.๐๐ ๑๖,๕๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยมนัส  สทำ้นหล้ำ นำยมนัส  สทำ้นหล้ำ ส ำนักงำนปลัด

อบต.ทำ่หลวง  จ ำนวน  16  เคร่ือง ๑๖,๕๐๐.๐๐ ๑๖,๕๐๐.๐๐

รายงายผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงนิที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

หรือจ้าง ราคากลาง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

๑๘ โครงกำรซ่อมแซมคันดินฝ่ังแม่น้ ำมูล ๙๕,๐๐๐.๐๐ ๙๕,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก. ส โจกำรโยธำ 2009 หจก. ส โจกำรโยธำ 2009 กองช่ำง

บำ้นหนองบวั  หมู่ที่ 3 ๙๕,๐๐๐.๐๐ ๙๕,๐๐๐.๐๐

(ช่วงที่นำนำงจุล  รวยดี)

๑๙ จัดซ้ือเคร่ืองออกกก ำลังพร้อมติดต้ัง ๑๒๒,๐๐๐.๐๐ ๑๒๒,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บริษทั  เค เค แพค็ปร๊ิน  จ ำกัด บริษทั  เค เค แพค็ปร๊ิน  จ ำกัด กองกำรศึกษำ

ประจ ำหมู่บำ้นปำ่ยำง  หมู่ที่ 9 ๑๒๒,๐๐๐.๐๐ ๑๒๒,๐๐๐.๐๐

จ ำนวน  10  ชุด

รายงายผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงนิที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

หรือจ้าง ราคากลาง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

๑ จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ๔๑,๓๕๓.๐๐ ๔๑,๓๕๓.๐๐ เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรพมิำย จ ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรพมิำย จ ำกัด ส ำนักงำนปลัด

ประจ ำเดือนเมษำยน  ๒๕๖2 ๔,๐๐๐.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐

๒ จ้ำงเหมำรักษำควำมปลอดภยั อบต. ๘๔,๐๐๐.๐๐ ๘๔,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยเผชิญ  รอดชะพรม นำยเผชิญ  รอดชะพรม ส ำนักงำนปลัด

ประจ ำเดือนเมษำยน  ๒๕๖2 ๗,๐๐๐.๐๐ ๗,๐๐๐.๐๐

๓ จ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด อบต. ๗๒,๐๐๐.๐๐ ๗๒,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงเจียว  บญุมำ นำงเจียว  บญุมำ ส ำนักงำนปลัด

ประจ ำเดือนเมษำยน  ๒๕๖2 ๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐

๔ จ้ำงเหมำก ำจัดขยะมูลฝอย ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงส ำรวย  นำค ำ นำงส ำรวย  นำค ำ ส ำนักงำนปลัด

ประจ ำเดือนเมษำยน  ๒๕๖2 ๙,๐๐๐.๐๐ ๙,๐๐๐.๐๐

๕ จ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด ศพด. ๖๖,๐๐๐.๐๐ ๖๖,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงวไิลวรรณ  สมัครค้ำ นำงวไิลวรรณ  สมัครค้ำ กองกำรศึกษำ

ประจ ำเดือนเมษำยน  ๒๕๖2 ๕,๕๐๐.๐๐ ๕,๕๐๐.๐๐

๖ จ้ำงเหมำดูแลสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟำ้ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยสุริยำ  บญุศิริ นำยสุริยำ  บญุศิริ ส ำนักงำนปลัด

ประจ ำเดือนเมษำยน  ๒๕๖2 ๕,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐

๗ จ้ำงเหมำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร ๓๓,๖๐๐.๐๐ ๓๓,๖๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกียรติกนก โอ เอ ร้ำนเกียรติกนก โอ เอ ส ำนักงำนปลัด

ประจ ำเดือนเมษำยน  ๒๕๖2 ๒,๔๐๐.๐๐ ๒,๔๐๐.๐๐

8 จัดซ้ือหนังสือพมิพเ์ดือนเมษำยน-เดือน ๓,๖๔๐.๐๐ ๓,๖๔๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง โรงพมิพสุ์นทร โรงพมิพสุ์นทร ส ำนักงำนปลัด

มิถุนำยน 2562 จ ำนวน 364 ฉบบั ๓,๖๔๐.๐๐ ๓,๖๔๐.๐๐

9 จัดซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว อบต. ๖๗๕.๐๐ ๖๗๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยปรีชำ  บวัระบติั นำยปรีชำ  บวัระบติั ส ำนักงำนปลัด

จ ำนวน  1  รำยกำร ๖๗๕.๐๐ ๖๗๕.๐๐

10 จัดซ้ือวสัดุฝึกอบรมโครงกำรเสริมสร้ำง ๑๑,๔๐๐.๐๐ ๑๑,๔๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงสุปรำณี  พบหรัิญ นำงสุปรำณี  พบหรัิญ กองสวสัดิกำรสังคม

คุณภำพผู้สูงอำยุ  จ ำนวน  380  ชุด ๑๑,๔๐๐.๐๐ ๑๑,๔๐๐.๐๐

11 จ้ำงเหมำท ำปำ้ยไวนิลโครงกำรผู้สูงอำยุ ๙๐๐.๐๐ ๙๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอ.พ.ีอิงค์เจ็ท ร้ำน เอ.พ.ีอิงค์เจ็ท กองสวสัดิกำรสังคม

ต ำบลทำ่หลวง  จ ำนวน  1  ปำ้ย ๙๐๐.๐๐ ๙๐๐.๐๐

รายงายผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงนิที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

หรือจ้าง ราคากลาง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

๑๒ จ้ำงเหมำจัดเตรียมสถำนที่โครงกำร ๒,๒๐๐.๐๐ ๒,๒๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยมำนะศักด์ิ  ขำวเมืองน้อย นำยมำนะศักด์ิ  ขำวเมืองน้อย กองสวสัดิกำรสังคม
ผู้สูงอำยุต ำบลทำ่หลวง ๒,๒๐๐.๐๐ ๒,๒๐๐.๐๐

13 จ้ำงเหมำท ำปำ้ยไวนิลโครงกำร ๑,๓๕๐.๐๐ ๑,๓๕๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอ.พ.ีอิงค์เจ็ท ร้ำน เอ.พ.ีอิงค์เจ็ท ส ำนักงำนปลัด

ลดอุบติัเหตุทำงถนน  จ ำนวน  2  ปำ้ย ๑,๓๕๐.๐๐ ๑,๓๕๐.๐๐

14 จ้ำงเหมำท ำพวงมำลำดอกไม้สดงำน ๕๐๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงสำววลัภำ  ภู่ค ำ นำงสำววลัภำ  ภู่ค ำ ส ำนักงำนปลัด

บวงสรวงทำ้วสุรนำรี  จ ำนวน  1  พวง ๕๐๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐

๑๕ จ้ำงเหมำเคร่ืองเสียงพร้อมอุปกรณ์ ๒,๕๐๐.๐๐ ๒,๕๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยมำนะศักด์ิ  ขำวเมืองน้อย นำยมำนะศักด์ิ  ขำวเมืองน้อย กองสวสัดิกำรสังคม
โครงกำรผู้สูงอำยุต ำบลทำ่หลวง ๒,๕๐๐.๐๐ ๒,๕๐๐.๐๐

16 จ้ำงเหมำท ำปำ้ยไวนิลเนื่องในโอกำส ๒,๔๐๐.๐๐ ๒,๔๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอ.พ.ีอิงค์เจ็ท ร้ำน เอ.พ.ีอิงค์เจ็ท กองกำรศึกษำ

พระรำชพธิบีรมรำชำภเิษก  ๒,๔๐๐.๐๐ ๒,๔๐๐.๐๐

จ ำนวน  2  ปำ้ย
๑๗ จัดซ้ือครุภณัฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง ๘๑๔,๐๐๐.๐๐ ๘๑๔,๐๐๐.๐๐ e-bidding หจก.โตโยต้ำโครำช 1988 หจก.โตโยต้ำโครำช 1988 ส ำนักงำนปลัด

รถบรรทกุ (ดีเซล)  ขนำด  1  ตัน ผู้จ ำหน่ำยโตโยต้ำ ผู้จ ำหน่ำยโตโยต้ำ
ขับเคล่ือน  2  ล้อ  แบบดับเบิ้ลแค็บ ๘๑๔,๐๐๐.๐๐ ๘๑๔,๐๐๐.๐๐

จ ำนวน  1  คัน

 
รายงายผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงนิที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

หรือจ้าง ราคากลาง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

๑ จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ๔๑,๓๕๓.๐๐ ๔๑,๓๕๓.๐๐ เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรพมิำย จ ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรพมิำย จ ำกัด ส ำนักงำนปลัด

ประจ ำเดือนพฤษภำคม  ๒๕๖2 ๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐

๒ จ้ำงเหมำรักษำควำมปลอดภยั อบต. ๘๔,๐๐๐.๐๐ ๘๔,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยเผชิญ  รอดชะพรม นำยเผชิญ  รอดชะพรม ส ำนักงำนปลัด

ประจ ำเดือนพฤษภำคม  ๒๕๖2 ๗,๐๐๐.๐๐ ๗,๐๐๐.๐๐

๓ จ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด อบต. ๗๒,๐๐๐.๐๐ ๗๒,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงเจียว  บญุมำ นำงเจียว  บญุมำ ส ำนักงำนปลัด

ประจ ำเดือนพฤษภำคม  ๒๕๖2 ๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐

๔ จ้ำงเหมำก ำจัดขยะมูลฝอย ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงส ำรวย  นำค ำ นำงส ำรวย  นำค ำ ส ำนักงำนปลัด

ประจ ำเดือนพฤษภำคม  ๒๕๖2 ๙,๐๐๐.๐๐ ๙,๐๐๐.๐๐

๕ จ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด ศพด. ๖๖,๐๐๐.๐๐ ๖๖,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงวไิลวรรณ  สมัครค้ำ นำงวไิลวรรณ  สมัครค้ำ กองกำรศึกษำ

ประจ ำเดือนพฤษภำคม  ๒๕๖2 ๕,๕๐๐.๐๐ ๕,๕๐๐.๐๐

๖ จ้ำงเหมำดูแลสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟำ้ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยสุริยำ  บญุศิริ นำยสุริยำ  บญุศิริ ส ำนักงำนปลัด

ประจ ำเดือนพฤษภำคม  ๒๕๖2 ๕,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐

๗ จ้ำงเหมำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร ๓๓,๖๐๐.๐๐ ๓๓,๖๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกียรติกนก โอ เอ ร้ำนเกียรติกนก โอ เอ ส ำนักงำนปลัด

ประจ ำเดือนพฤษภำคม  ๒๕๖2 ๒,๔๐๐.๐๐ ๒,๔๐๐.๐๐

8 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) โรงเรียน ๓๐,๖๑๖.๗๔ ถุงละ 6.58 บำท เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสีค้ิว จ ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสีค้ิว จ ำกัด กองกำรศึกษำ

แบบพำสเจอร์ไรส์  รสจืด  ชนิดถุง ๓๐,๖๑๖.๗๔ ๓๐,๖๑๖.๗๔

ประจ ำเดือนพฤษภำคม  ๒๕๖2

จ ำนวน  4,653  ถุง

9 จ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวนั ๑๑,๐๐๐.๐๐ ๑๑,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงนุชจรี  เตำะไธสง นำงนุชจรี  เตำะไธสง กองกำรศึกษำ

(ปรุงส ำเร็จ) ส ำหรับเด็กศูนย์พฒันำ ๑๑,๐๐๐.๐๐ ๑๑,๐๐๐.๐๐

เด็กเล็กต ำบลทำ่หลวง จ ำนวน  50 คน

ประจ ำเดือนพฤษภำคม  ๒๕๖2
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ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงนิที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

หรือจ้าง ราคากลาง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

๑๐ จัดซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว อบต. ๙๑๕.๐๐ ๙๑๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยปรีชำ  บวัระบติั นำยปรีชำ  บวัระบติั กองกำรศึกษำ

จ ำนวน  2  รำยกำร ๙๑๕.๐๐ ๙๑๕.๐๐

๑๑ จัดซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว ศพด. ๕๒๕.๐๐ ๕๒๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยปรีชำ  บวัระบติั นำยปรีชำ  บวัระบติั กองกำรศึกษำ

จ ำนวน  2  รำยกำร ๕๒๕.๐๐ ๕๒๕.๐๐

12 จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองปร๊ินเตอร์กองช่ำง ๑,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนฟรีด่อม ไอท ีเซอร์วสิ ร้ำนฟรีด่อม ไอท ีเซอร์วสิ กองช่ำง

จ ำนวน  1  รำยกำร ๑,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐

๑๓ จ้ำงท ำปำ้ยไวนิลเฉลิมพระเกียรติ ๗๙๔.๐๐ ๗๙๔.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ.พ.ีอิงค์เจ็ท ร้ำนเอ.พ.ีอิงค์เจ็ท กองกำรศึกษำ

สมเด็จพระรำชินี  เนื่องในวนัเฉลิมพระ 794.00 794.00
ชนมพรรษำ  จ ำนวน  1  ปำ้ย

รายงายผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงนิที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

หรือจ้าง ราคากลาง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

๑ จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรพมิำย จ ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรพมิำย จ ำกัด ส ำนักงำนปลัด

ประจ ำเดือนมิถุนำยน  ๒๕๖2 ๕,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐

๒ จ้ำงเหมำรักษำควำมปลอดภยั อบต. ๘๔,๐๐๐.๐๐ ๘๔,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยเผชิญ  รอดชะพรม นำยเผชิญ  รอดชะพรม ส ำนักงำนปลัด

ประจ ำเดือนมิถุนำยน  ๒๕๖2 ๗,๐๐๐.๐๐ ๗,๐๐๐.๐๐

๓ จ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด อบต. ๗๒,๐๐๐.๐๐ ๗๒,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงเจียว  บญุมำ นำงเจียว  บญุมำ ส ำนักงำนปลัด

ประจ ำเดือนมิถุนำยน  ๒๕๖2 ๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐

๔ จ้ำงเหมำก ำจัดขยะมูลฝอย ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงส ำรวย  นำค ำ นำงส ำรวย  นำค ำ ส ำนักงำนปลัด

ประจ ำเดือนมิถุนำยน  ๒๕๖2 ๙,๐๐๐.๐๐ ๙,๐๐๐.๐๐

๕ จ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด ศพด. ๖๖,๐๐๐.๐๐ ๖๖,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงวไิลวรรณ  สมัครค้ำ นำงวไิลวรรณ  สมัครค้ำ กองกำรศึกษำ

ประจ ำเดือนมิถุนำยน  ๒๕๖2 ๕,๕๐๐.๐๐ ๕,๕๐๐.๐๐

๖ จ้ำงเหมำดูแลสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟำ้ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยสุริยำ  บญุศิริ นำยสุริยำ  บญุศิริ ส ำนักงำนปลัด

ประจ ำเดือนมิถุนำยน  ๒๕๖2 ๕,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐

๗ จ้ำงเหมำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร ๓๓,๖๐๐.๐๐ ๓๓,๖๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกียรติกนก โอ เอ ร้ำนเกียรติกนก โอ เอ ส ำนักงำนปลัด

ประจ ำเดือนมิถุนำยน  ๒๕๖2 ๓,๓๖๗.๔๐ ๓,๓๖๗.๔๐

8 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) โรงเรียน ๕๓,๓๘๓.๕๔ ถุงละ 6.58 บำท เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสีค้ิว จ ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสีค้ิว จ ำกัด กองกำรศึกษำ

แบบพำสเจอร์ไรส์  รสจืด  ชนิดถุง ๕๖,๔๕๖.๔๐ ๕๖,๔๕๖.๔๐

ประจ ำเดือนมิถุนำยน  ๒๕๖2

จ ำนวน  8,113  ถุง

9 จ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวนั ๒๐,๕๒๐.๐๐ ๒๐,๕๒๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงนุชจรี  เตำะไธสง นำงนุชจรี  เตำะไธสง กองกำรศึกษำ

(ปรุงส ำเร็จ) ส ำหรับเด็กศูนย์พฒันำ ๒๐,๕๒๐.๐๐ ๒๐,๕๒๐.๐๐

เด็กเล็กต ำบลทำ่หลวง จ ำนวน  54 คน

ประจ ำเดือนมิถุนำยน  ๒๕๖2

รายงายผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงนิที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

หรือจ้าง ราคากลาง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

๑๐ จัดซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว อบต. ๗๖๕.๐๐ ๗๖๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยปรีชำ  บวัระบติั นำยปรีชำ  บวัระบติั กองกำรศึกษำ

จ ำนวน  2  รำยกำร ๗๖๕.๐๐ ๗๖๕.๐๐

๑๑ จัดซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว ศพด. ๖๗๕.๐๐ ๖๗๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยปรีชำ  บวัระบติั นำยปรีชำ  บวัระบติั กองกำรศึกษำ

จ ำนวน  2  รำยกำร ๖๗๕.๐๐ ๖๗๕.๐๐

๑๒ จัดซ้ือวสัดุก่อสร้ำงส ำหรับปรับปรุงบำ้น ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.ยูเนี่ยนค้ำวสัดุก่อสร้ำง หจก.ยูเนี่ยนค้ำวสัดุก่อสร้ำง กองกำรศึกษำ

ผู้พกิำร  จ ำนวน  23  รำยกำร ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐

๑๓ จ้ำงท ำซุ้มเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน ๕๑,๓๖๐.๐๐ ๕๑,๓๖๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.เดอะเบสทโ์คออพเพอเรชั่น หจก.เดอะเบสทโ์คออพเพอเรชั่น กองกำรศึกษำ

พระรำชพธิบีรมรำชำภเิษกในหลวง 51360.00 51360.00
รัชกำลที่ 10  จ ำนวน  1  ซุ้ม

๑๔ จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรแผนพฒันำทอ้งถิ่น ๖,๔๐๙.๐๐ ๖,๔๐๙.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร.ต.ท. สรศักด์ิ  อยู่เสรี ร.ต.ท. สรศักด์ิ  อยู่เสรี ส ำนักปลัด
ส่ีป ี(พ.ศ. 2562-พ.ศ. 2565) 6409.00 6409.00
จ ำนวน  221  หน้ำ

๑๕ จ้ำงเหมำซ่อมแซมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ๓๐๐.๐๐ ๓๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนฟรีด่อม ไอท ีเซอร์วสิ ร้ำนฟรีด่อม ไอท ีเซอร์วสิ กองกำรศึกษำ

ของกองกำรศึกษำฯ  จ ำนวน 1 รำยกำร 300.00 300.00
๑๖ จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลำง ๕,๑๔๐.๐๐ ๕,๑๔๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุรชัยไดนำโม ร้ำนสุรชัยไดนำโม ส ำนักปลัด

เลขทะเบยีน กฉ 7215 นครรำชสีมำ 5140.00 5140.00

จ ำนวน  2  รำยกำร
๑๗ จ้ำงซ่อมแซมทอ่ระบำยน้ ำจำกเหมือง ๓,๑๐๐.๐๐ ๓,๑๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก. ส โจกำรโยธำ 2009 หจก. ส โจกำรโยธำ 2009 กองช่ำง

ลงสู่แม่น้ ำมูล  บำ้นตะคร้อ  หมู่ที่ 7 3100.00 3100.00

(ช่วงที่นำนำยดำว)

 
รายงายผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงนิที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

หรือจ้าง ราคากลาง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

๑๘ จ้ำงซ่อมแซมคันดินฝ่ังมูล ๒๐,๙๐๐.๐๐ ๒๐,๙๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก. ส โจกำรโยธำ 2009 หจก. ส โจกำรโยธำ 2009 กองช่ำง
บำ้นทำ่หลวง  หมู่ที่ 2 20900.00 20900.00

(ช่วงที่นำนำยสุข  ส ำรำญ)
๑๙ จ้ำงซ่อมแซมทอ่ระบำยน้ ำเลียบซอย ๗,๖๐๐.๐๐ ๗,๖๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก. ส โจกำรโยธำ 2009 หจก. ส โจกำรโยธำ 2009 กองช่ำง

ตำอินทร์  บำ้นทำ่หลวง  หมู่ที่ 2 7600.00 7600.00

(ช่วงหน้ำบำ้นนำงฉันทนำ  สินสวสัด์ิ)
๒๐ จ้ำงท ำปำ้ยเดินรณรงค์วนัต่อต้ำน ๔๕๐.๐๐ ๔๕๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอ.พ.ีอิงค์เจ็ท ร้ำน เอ.พ.ีอิงค์เจ็ท ส ำนักงำนปลัด

ยำเสพติด  จ ำนวน  1  ปำ้ย 450.00 450.00
๒๑ จ้ำงเหมำรถโดยสำรไม่ประจ ำทำง ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยประวติั  ชะมังพล นำยประวติั  ชะมังพล กองกำรศึกษำ

ปรับอำกำศ  โครงกำรศึกษำดูงำนและ 60,000.00                      60,000.00                        

อบรมคุณธรรม จริยธรรม จ ำนวน 1 คัน
๒๒ จ้ำงเกรดปรับปรุงถนนสำยหวัสะพำน- ๓๕,๓๐๐.๐๐ ๓๕,๓๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก. ส โจกำรโยธำ 2009 หจก. ส โจกำรโยธำ 2009 กองช่ำง

บำ้นนำยวฒันชัย บำ้นโนนม่วง  หมู่ที่ 4 35,300.00                      35,300.00                        
๒๓ จ้ำงเกรดปรับปรุงถนนสำยบำ้นง้ิวพฒันำ ๓๓,๖๐๐.๐๐ ๓๓,๖๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก. ส โจกำรโยธำ 2009 หจก. ส โจกำรโยธำ 2009 กองช่ำง

หมู่ที่ 10 - บำ้นพทุรำ ต.รังกำใหญ่ 33,600.00                      33,600.00                        
๒๔ จ้ำงเกรดปรับปรุงถนนสำยหนองอ้ำย ๕๗,๖๐๐.๐๐ ๕๗,๖๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก. ส โจกำรโยธำ 2009 หจก. ส โจกำรโยธำ 2009 กองช่ำง

โกรด-คลองส้มกุ้ง บำ้นสระงำม หมู่ที่ 12 57,600.00                      57,600.00                        
๒๕ จ้ำงเกรดปรับปรุงถนนสำยหนองตำเกียด ๖,๑๐๐.๐๐ ๖,๑๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก. ส โจกำรโยธำ 2009 หจก. ส โจกำรโยธำ 2009 กองช่ำง

บำ้นหนองบวั  หมู่ที่ 3 6,100.00                        6,100.00                          

 
รายงายผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงนิที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

หรือจ้าง ราคากลาง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

๑ จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรพมิำย จ ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรพมิำย จ ำกัด ส ำนักงำนปลัด

ประจ ำเดือนกรกฎำคม  ๒๕๖2 ๘,๐๐๐.๐๐ ๘,๐๐๐.๐๐

๒ จ้ำงเหมำรักษำควำมปลอดภยั อบต. ๘๔,๐๐๐.๐๐ ๘๔,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยเผชิญ  รอดชะพรม นำยเผชิญ  รอดชะพรม ส ำนักงำนปลัด

ประจ ำเดือนกรกฎำคม  ๒๕๖2 ๗,๐๐๐.๐๐ ๗,๐๐๐.๐๐

๓ จ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด อบต. ๗๒,๐๐๐.๐๐ ๗๒,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงเจียว  บญุมำ นำงเจียว  บญุมำ ส ำนักงำนปลัด

ประจ ำเดือนกรกฎำคม  ๒๕๖2 ๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐

๔ จ้ำงเหมำก ำจัดขยะมูลฝอย ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงส ำรวย  นำค ำ นำงส ำรวย  นำค ำ ส ำนักงำนปลัด

ประจ ำเดือนกรกฎำคม  ๒๕๖2 ๙,๐๐๐.๐๐ ๙,๐๐๐.๐๐

๕ จ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด ศพด. ๖๖,๐๐๐.๐๐ ๖๖,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงวไิลวรรณ  สมัครค้ำ นำงวไิลวรรณ  สมัครค้ำ กองกำรศึกษำ

ประจ ำเดือนกรกฎำคม  ๒๕๖2 ๕,๕๐๐.๐๐ ๕,๕๐๐.๐๐

๖ จ้ำงเหมำดูแลสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟำ้ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยสุริยำ  บญุศิริ นำยสุริยำ  บญุศิริ ส ำนักงำนปลัด

ประจ ำเดือนกรกฎำคม  ๒๕๖2 ๕,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐

๗ จ้ำงเหมำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร ๓๓,๖๐๐.๐๐ ๓๓,๖๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกียรติกนก โอ เอ ร้ำนเกียรติกนก โอ เอ ส ำนักงำนปลัด

ประจ ำเดือนกรกฎำคม  ๒๕๖2 ๓,๓๖๗.๔๐ ๓,๓๖๗.๔๐

8 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) โรงเรียน ๕๖,๔๕๖.๔๐ ถุงละ 6.58 บำท เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสีค้ิว จ ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสีค้ิว จ ำกัด กองกำรศึกษำ

แบบพำสเจอร์ไรส์  รสจืด  ชนิดถุง ๕๖,๔๕๖.๔๐ ๕๖,๔๕๖.๔๐

ประจ ำเดือนกรกฎำคม  ๒๕๖2

จ ำนวน  8,580  ถุง

9 จ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวนั ๒๑,๖๐๐.๐๐ ๒๑,๖๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงนุชจรี  เตำะไธสง นำงนุชจรี  เตำะไธสง กองกำรศึกษำ

(ปรุงส ำเร็จ) ส ำหรับเด็กศูนย์พฒันำ ๒๑,๖๐๐.๐๐ ๒๑,๖๐๐.๐๐

เด็กเล็กต ำบลทำ่หลวง จ ำนวน  54 คน

ประจ ำเดือนกรกฎำคม  ๒๕๖2

รายงายผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงนิที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

หรือจ้าง ราคากลาง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

๑๐ จัดซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว อบต. ๙๑๕.๐๐ ๙๑๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยปรีชำ  บวัระบติั นำยปรีชำ  บวัระบติั กองกำรศึกษำ

จ ำนวน  2  รำยกำร ๙๑๕.๐๐ ๙๑๕.๐๐

๑๑ จัดซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว ศพด. ๗๖๕.๐๐ ๗๖๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยปรีชำ  บวัระบติั นำยปรีชำ  บวัระบติั กองกำรศึกษำ

จ ำนวน  2  รำยกำร ๗๖๕.๐๐ ๗๖๕.๐๐

๑๒ ครุภณัฑ์ไฟฟำ้และวทิยุ ๘,๐๐๐.๐๐ ๘,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ไก่มิวสิค แอนด์ ซัพพลำย ไก่มิวสิค แอนด์ ซัพพลำย ส ำนักงำนปลัด
จัดซ้ือล ำโพงเคล่ือนที่อเนกประสงค์ ๘,๐๐๐.๐๐ ๘,๐๐๐.๐๐

จ ำนวน  1  ตัว

๑๓ ครุภณัฑ์โฆษณำและเผยแพร่ ๒๗,๕๐๐.๐๐ ๒๗,๕๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ไก่มิวสิค แอนด์ ซัพพลำย ไก่มิวสิค แอนด์ ซัพพลำย กองกำรศึกษำ

จัดซ้ือกล้องถ่ำยรูปดิจิตอล ๒๗,๕๐๐.๐๐ ๒๗,๕๐๐.๐๐

จ ำนวน  1  ตัว

๑๔ จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ส ำนักงำนปลัด ๕,๙๒๐.๐๐ ๕,๙๒๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง แม็กเทคคอมพวิเตอร์ แม็กเทคคอมพวิเตอร์ ส ำนักงำนปลัด
จ ำนวน  8  รำยกำร ๕,๙๒๐.๐๐ ๕,๙๒๐.๐๐

๑๕ จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์กองคลัง ๒,๙๖๐.๐๐ ๒,๙๖๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง แม็กเทคคอมพวิเตอร์ แม็กเทคคอมพวิเตอร์ กองคลัง
จ ำนวน  8  รำยกำร ๒,๙๖๐.๐๐ ๒,๙๖๐.๐๐

๑๖ จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์กองสวสัดิกำรฯ ๑,๔๐๐.๐๐ ๑,๔๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง แม็กเทคคอมพวิเตอร์ แม็กเทคคอมพวิเตอร์ กองสวสัดิกำรสังคม
จ ำนวน  4  รำยกำร ๑,๔๐๐.๐๐ ๑,๔๐๐.๐๐

๑๗ จัดซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว อบต. ๔,๓๓๐.๐๐ ๔,๓๓๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยปรีชำ  บวัระบติั นำยปรีชำ  บวัระบติั ส ำนักงำนปลัด
จ ำนวน  8  รำยกำร ๔,๓๓๐.๐๐ ๔,๓๓๐.๐๐

๑๘ จัดซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว ศพด. ๓,๗๒๐.๐๐ ๓,๗๒๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยปรีชำ  บวัระบติั นำยปรีชำ  บวัระบติั กองกำรศึกษำ

จ ำนวน  6  รำยกำร ๓,๗๒๐.๐๐ ๓,๗๒๐.๐๐

 
รายงายผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงนิที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

หรือจ้าง ราคากลาง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

๑๙ จ้ำงซ่อมแซมทอ่ระบำยน้ ำ ๒๘,๐๐๐.๐๐ ๒๘,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก. ส โจกำรโยธำ 2009 หจก. ส โจกำรโยธำ 2009 กองช่ำง
บำ้นทำ่หลวง  หมู่ที่ 2 28000.00 28000.00

(ซอยยำยใหญ)่
๒๐ จ้ำงเหมำรถโดยสำรไม่ประจ ำทำง ๔,๐๐๐.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยธวทิย์  บรุณะสิงค์ิ นำยธวทิย์  บรุณะสิงค์ิ ส ำนักงำนปลัด

โครงกำรปอ้งกันกำรจมน้ ำเสียชีวติฯ 4,000.00                        4,000.00                          

จ ำนวน  2  คัน
๒๑ จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรแผนพฒันำทอ้งถิ่น ๓,๗๘๐.๐๐ ๓,๗๘๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนสรศักด์ิ ร้ำนสรศักด์ิ ส ำนักงำนปลัด

(พ.ศ. 2562-พ.ศ. 2565) 3,780.00                        3,780.00                          
จ ำนวน  35  ชุด

๒๒ จ้ำงซ่อมแซมครุภณัฑ์ส ำนักงำน ๕,๔๐๐.๐๐ ๕,๔๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยสมเกียรติ  สุ่มมำตย์ นำยสมเกียรติ  สุ่มมำตย์ กองคลัง
เก้ำอี้ระดับผู้บริหำร  ระดับอ ำนวยกำร 5,400.00                        5,400.00                          

จ ำนวน  3  ตัว
๒๓ จ้ำงขุดลอกแม่น้ ำมูลบริเวณประปำ ๖๑,๐๐๐.๐๐ ๖๑,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก. ส โจกำรโยธำ 2009 หจก. ส โจกำรโยธำ 2009 กองช่ำง

หมู่บำ้นทำ่หลวง  หมู่ที่ 2 61000.00 61000.00
๒๔ จ้ำงส ำรวจภำคสนำมงำนแผนที่ภำษแีละ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นริศำ ไอที นริศำ ไอที กองคลัง

ทะเบยีนทรัพย์สินของ อบต.ทำ่หลวง 400,000.00                    400,000.00                      

 
รายงายผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงนิที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

หรือจ้าง ราคากลาง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

๑ จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรพมิำย จ ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรพมิำย จ ำกัด ส ำนักงำนปลัด

ประจ ำเดือนสิงหำคม  ๒๕๖2 ๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐

๒ จ้ำงเหมำรักษำควำมปลอดภยั อบต. ๘๔,๐๐๐.๐๐ ๘๔,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยเผชิญ  รอดชะพรม นำยเผชิญ  รอดชะพรม ส ำนักงำนปลัด

ประจ ำเดือนสิงหำคม  ๒๕๖2 ๗,๐๐๐.๐๐ ๗,๐๐๐.๐๐

๓ จ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด อบต. ๗๒,๐๐๐.๐๐ ๗๒,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงเจียว  บญุมำ นำงเจียว  บญุมำ ส ำนักงำนปลัด

ประจ ำเดือนสิงหำคม  ๒๕๖2 ๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐

๔ จ้ำงเหมำก ำจัดขยะมูลฝอย ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงส ำรวย  นำค ำ นำงส ำรวย  นำค ำ ส ำนักงำนปลัด

ประจ ำเดือนสิงหำคม  ๒๕๖2 ๙,๐๐๐.๐๐ ๙,๐๐๐.๐๐

๕ จ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด ศพด. ๖๖,๐๐๐.๐๐ ๖๖,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงวไิลวรรณ  สมัครค้ำ นำงวไิลวรรณ  สมัครค้ำ กองกำรศึกษำ

ประจ ำเดือนสิงหำคม  ๒๕๖2 ๕,๕๐๐.๐๐ ๕,๕๐๐.๐๐

๖ จ้ำงเหมำดูแลสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟำ้ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยสุริยำ  บญุศิริ นำยสุริยำ  บญุศิริ ส ำนักงำนปลัด

ประจ ำเดือนสิงหำคม  ๒๕๖2 ๕,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐

๗ จ้ำงเหมำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร ๓๓,๖๐๐.๐๐ ๓๓,๖๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกียรติกนก โอ เอ ร้ำนเกียรติกนก โอ เอ ส ำนักงำนปลัด

ประจ ำเดือนสิงหำคม  ๒๕๖2 ๓,๓๒๗.๑๕ ๓,๓๒๗.๑๕

8 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) โรงเรียน ๕๙,๔๑๗.๔๐ ถุงละ 6.58 บำท เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสีค้ิว จ ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสีค้ิว จ ำกัด กองกำรศึกษำ

แบบพำสเจอร์ไรส์  รสจืด  ชนิดถุง ๕๙,๔๑๗.๔๐ ๕๙,๔๑๗.๔๐

ประจ ำเดือนสิงหำคม  ๒๕๖2

จ ำนวน  9,030  ถุง

9 จ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวนั ๒๒,๖๘๐.๐๐ ๒๒,๖๘๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงนุชจรี  เตำะไธสง นำงนุชจรี  เตำะไธสง กองกำรศึกษำ

(ปรุงส ำเร็จ)  ส ำหรับเด็กศูนย์พฒันำ ๒๒,๖๘๐.๐๐ ๒๒,๖๘๐.๐๐

เด็กเล็กต ำบลทำ่หลวง จ ำนวน  54 คน

ประจ ำเดือนสิงหำคม  ๒๕๖2

รายงายผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงนิที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

หรือจ้าง ราคากลาง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

๑๐ จัดซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว อบต. ๗๐๕.๐๐ ๗๐๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยปรีชำ  บวัระบติั นำยปรีชำ  บวัระบติั ส ำนักงำนปลัด

จ ำนวน  1  รำยกำร ๗๐๕.๐๐ ๗๐๕.๐๐

๑๑ จัดซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว ศพด. ๕๒๕.๐๐ ๕๒๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยปรีชำ  บวัระบติั นำยปรีชำ  บวัระบติั กองกำรศึกษำ

จ ำนวน  1  รำยกำร ๕๒๕.๐๐ ๕๒๕.๐๐

๑๒ จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์กองสวสัดิกำรฯ ๘๐๐.๐๐ ๘๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง แม็กเทคคอมพวิเตอร์ แม็กเทคคอมพวิเตอร์ กองสวสัดิกำรสังคม
จ ำนวน  1  รำยกำร ๘๐๐.๐๐ ๘๐๐.๐๐

๑๓ จัดซ้ือครุภณัฑ์ส ำนักงำนของกองคลัง ๑๖,๕๐๐.๐๐ ๑๖,๕๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนแดงเฟอร์นิเจอร์ ร้ำนโนนแดงเฟอร์นิเจอร์ กองคลัง
ตู้เก็บเอกสำร  จ ำนวน  3  หลัง ๑๖,๕๐๐.๐๐ ๑๖,๕๐๐.๐๐

๑๔ จัดซ้ือครุภณัฑ์สนำมของกองกำรศึกษำฯ ๔๘,๐๐๐.๐๐ ๔๘,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนอ ำนวยกำรช่ำง ร้ำนอ ำนวยกำรช่ำง กองกำรศึกษำ

เต็นท ์ จ ำนวน  6  หลัง ๔๘,๐๐๐.๐๐ ๔๘,๐๐๐.๐๐

๑๕ จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ส ำนักปลัด ๒,๐๑๐.๐๐ ๒,๐๑๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนฟรีด่อม ไอท ีเซอร์วสิ ร้ำนฟรีด่อม ไอท ีเซอร์วสิ ส ำนักงำนปลัด

สมำร์ทกำร์ด  จ ำนวน  3  ชุด ๒,๐๑๐.๐๐ ๒,๐๑๐.๐๐

๑๖ จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรของส ำนักงำนปลัด ๔,๖๖๔.๐๐ ๔,๖๖๔.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนสรศักด์ิ ร้ำนสรศักด์ิ ส ำนักงำนปลัด

จ ำนวน  2  รำยกำร 4,664.00                        4,664.00                          
17 จ้ำงเหมำประเมินควำมพงึพอใจของ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ม.รำชภฎันครรำชสีมำ ม.รำชภฎันครรำชสีมำ ส ำนักงำนปลัด

ประชำชนที่มีต่อใหก้ำรบริกำรของ 20,000.00                      20,000.00                        
อบต.ทำ่หลวง

18 จ้ำงเหมำติดต้ังระบบไฟฟำ้ 3 เฟส ๓๙,๗๐๐.๐๐ ๓๙,๗๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยชำญชัย  สุพรรณกลำง นำยชำญชัย  สุพรรณกลำง กองกำรศึกษำ
พร้อมอุปกรณ์  ศพด.ต ำบลทำ่หลวง 39,700.00                      39,700.00                        

 

 
รายงายผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงนิที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

หรือจ้าง ราคากลาง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

๑๙ จ้ำงเหมำซ่อมแซมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ๑,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนฟรีด่อม ไอท ีเซอร์วสิ ร้ำนฟรีด่อม ไอท ีเซอร์วสิ กองคลัง
ของกองคลัง  จ ำนวน  1  เคร่ือง 1000.00 1000.00

๒๐ จ้ำงเหมำซ่อมแซมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ๕๐๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนฟรีด่อม ไอท ีเซอร์วสิ ร้ำนฟรีด่อม ไอท ีเซอร์วสิ กองกำรศึกษำ
ของกองกำรศึกษำฯ  จ ำนวน  1  เคร่ือง 500.00 500.00

21 โครงกำรเสริมผิวถนนลำดยำงพำรำ ๑,๙๓๒,๐๐๐.๐๐ ๑,๙๓๒,๐๐๐.๐๐ e-bidding หจก.มะค่ำพฒันำกำร หจก.มะค่ำพฒันำกำร กองช่ำง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต  บำ้นโนนม่วง ๑,๕๖๓,๗๑๑.๐๐ ๑,๕๖๓,๗๑๑.๐๐

หมู่ที่ 4  ต ำบลทำ่หลวง หจก.สำธติเรืองกิจ
๑,๕๗๐,๐๐๐.๐๐

บริษัท ช.มิตรยนต์ 1993 จ ำกัด

๑,๖๙๐,๐๐๐.๐๐

หจก.วรรณวนัชวศิวกรรม
๑,๖๙๕,๐๐๐.๐๐

หจก.เอส.พ.ีอินเตอร์ มำร์เก็ตต้ิง
๑,๗๗๐,๐๐๐.๐๐

หจก.เกียรติคอร์เปอเรชั่น
๑,๘๔๓,๔๒๖.๐๐

รายงายผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงนิที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

หรือจ้าง ราคากลาง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

๑ จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรพมิำย จ ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรพมิำย จ ำกัด ส ำนักงำนปลัด

ประจ ำเดือนกันยำยน  ๒๕๖2 ๔,๕๐๐.๐๐ ๔,๕๐๐.๐๐

๒ จ้ำงเหมำรักษำควำมปลอดภยั อบต. ๘๔,๐๐๐.๐๐ ๘๔,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยเผชิญ  รอดชะพรม นำยเผชิญ  รอดชะพรม ส ำนักงำนปลัด

ประจ ำเดือนกันยำยน  ๒๕๖2 ๗,๐๐๐.๐๐ ๗,๐๐๐.๐๐

๓ จ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด อบต. ๗๒,๐๐๐.๐๐ ๗๒,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงเจียว  บญุมำ นำงเจียว  บญุมำ ส ำนักงำนปลัด

ประจ ำเดือนกันยำยน  ๒๕๖2 ๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐

๔ จ้ำงเหมำก ำจัดขยะมูลฝอย ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงส ำรวย  นำค ำ นำงส ำรวย  นำค ำ ส ำนักงำนปลัด

ประจ ำเดือนกันยำยน  ๒๕๖2 ๙,๐๐๐.๐๐ ๙,๐๐๐.๐๐

๕ จ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด ศพด. ๖๖,๐๐๐.๐๐ ๖๖,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงวไิลวรรณ  สมัครค้ำ นำงวไิลวรรณ  สมัครค้ำ กองกำรศึกษำ

ประจ ำเดือนกันยำยน  ๒๕๖2 ๕,๕๐๐.๐๐ ๕,๕๐๐.๐๐

๖ จ้ำงเหมำดูแลสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟำ้ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยสุริยำ  บญุศิริ นำยสุริยำ  บญุศิริ ส ำนักงำนปลัด

ประจ ำเดือนกันยำยน  ๒๕๖2 ๕,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐

๗ จ้ำงเหมำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร ๓๓,๖๐๐.๐๐ ๓๓,๖๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกียรติกนก โอ เอ ร้ำนเกียรติกนก โอ เอ ส ำนักงำนปลัด

ประจ ำเดือนกันยำยน  ๒๕๖2 ๒,๔๐๐.๐๐ ๒,๔๐๐.๐๐

8 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) โรงเรียน ๕๗,๖๔๐.๘๐ ถุงละ 6.58 บำท เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสีค้ิว จ ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรสีค้ิว จ ำกัด กองกำรศึกษำ

แบบพำสเจอร์ไรส์  รสจืด  ชนิดถุง ๕๗,๖๔๐.๘๐ ๕๗,๖๔๐.๘๐

ประจ ำเดือนกันยำยน  ๒๕๖2

จ ำนวน  8,760  ถุง

9 จ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวนั ๑๗,๒๘๐.๐๐ ๑๗,๒๘๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงนุชจรี  เตำะไธสง นำงนุชจรี  เตำะไธสง กองกำรศึกษำ

(ปรุงส ำเร็จ)  ส ำหรับเด็กศูนย์พฒันำ ๑๗,๒๘๐.๐๐ ๑๗,๒๘๐.๐๐

เด็กเล็กต ำบลทำ่หลวง จ ำนวน  54 คน

ประจ ำเดือนกันยำยน  ๒๕๖2

รายงายผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงนิที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

หรือจ้าง ราคากลาง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

๑๐ จัดซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว อบต. ๗๒๐.๐๐ ๗๒๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยปรีชำ  บวัระบติั นำยปรีชำ  บวัระบติั ส ำนักงำนปลัด

จ ำนวน  1  รำยกำร ๗๒๐.๐๐ ๗๒๐.๐๐

๑๑ จัดซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว ศพด. ๕๕๕.๐๐ ๕๕๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยปรีชำ  บวัระบติั นำยปรีชำ  บวัระบติั กองกำรศึกษำ
จ ำนวน  1  รำยกำร ๕๕๕.๐๐ ๕๕๕.๐๐

๑๒ จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำนของส ำนักงำนปลัด ๒๖,๐๙๒.๐๐ ๒๖,๐๙๒.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนศรีทอง ร้ำนศรีทอง ส ำนักงำนปลัด

จ ำนวน  32  รำยกำร ๒๖,๐๙๒.๐๐ ๒๖,๐๙๒.๐๐

๑๓ จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำนของกองคลัง ๑๓,๑๗๕.๐๐ ๑๓,๑๗๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนศรีทอง ร้ำนศรีทอง กองคลัง
จ ำนวน  3  รำยกำร ๑๓,๑๗๕.๐๐ ๑๓,๑๗๕.๐๐

๑๔ จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำนของกองกำรศึกษำฯ ๑๔,๒๙๘.๐๐ ๑๔,๒๙๘.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนศรีทอง ร้ำนศรีทอง กองกำรศึกษำ
จ ำนวน  31  รำยกำร ๑๔,๒๙๘.๐๐ ๑๔,๒๙๘.๐๐

๑๕ จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ของส ำนักปลัด ๓,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง แม็กเทคคอมพวิเตอร์ แม็กเทคคอมพวิเตอร์ ส ำนักงำนปลัด

จ ำนวน  2  รำยกำร ๓,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐

๑๖ จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ของกองคลัง ๗,๒๐๐.๐๐ ๗,๒๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง แม็กเทคคอมพวิเตอร์ แม็กเทคคอมพวิเตอร์ กองคลัง
จ ำนวน  2  รำยกำร ๗,๒๐๐.๐๐ ๗,๒๐๐.๐๐

๑๗ จัดซ้ือหนังสือเสริมประสบกำรณ์ ๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนศรีทอง ร้ำนศรีทอง กองกำรศึกษำ
ของศูนย์พฒันำเด็กเล็กต ำบลทำ่หลวง 6,000.00                        6,000.00                          
จ ำนวน  7  รำยกำร

รายงายผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง


