
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 าเดือนตุลาคม  ๒๕๖2 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 าเดือนตุลาคม  ๒๕๖2 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 าเดือนตุลาคม  ๒๕๖2 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 าเดือนตุลาคม  ๒๕๖2 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 าเดือนตุลาคม  ๒๕๖2 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 าเดือนตุลาคม  ๒๕๖2 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 าเดือนตุลาคม  ๒๕๖2 ๓,๙๕๕.๗๕ ๓,๙๕๕.๗๕ ใหบ้ริการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

๘ จัดซ้ือหนงัสือพมิพเ์ดือนตุลาคม ถึงเดือน ๓,๖๘๐.๐๐ ๓,๖๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง โรงพมิพสุ์นทร โรงพมิพสุ์นทร เปน็ผู้มอีาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1/๒๕๖3 

ธันวาคม  2562  จ านวน  368  ฉบบั ๓,๖๘๐.๐๐ ๓,๖๘๐.๐๐ จ าหนา่ยสินค้า ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

9 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ๒,๘๔๒.๕๖ ถุงละ 6.58 บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว จ ากดั สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว จ ากดั เปน็ผู้แทน ใบส่ังซ้ือเลขที่ 2/๒๕๖3 

แบบพาสเจอร์ไรส์  ส าหรับศูนย์พฒันา ๒,๘๔๒.๕๖ ๒,๘๔๒.๕๖ จัดจ าหนา่ย ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เด็กเล็กต าบลทา่หลวง  ประจ าเดือน

ตุลาคม  ๒๕๖2  จ านวน  432  ถุง

แบบ สขร.๑

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง วิธีซ้ือหรือจา้ง

วันที่  1  เดอืนพฤศจกิายน  พ.ศ. ๒๕๖2
ขององค์การบริหารสว่นต าบลท่าหลวง  อ าเภอพิมาย  จงัหวัดนครราชสมีา

สรุปผลการด าเนินการก ากับตดิตามการด าเนินงานในรอบเดอืนตลุาคม  พ.ศ. ๒๕๖2   



วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลอืกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ

หรือจา้ง ราคากลาง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง คัดเลอืก สญัญาหรือขอ้ตกลง

โดยสรุป ในการซ้ือหรือจา้ง

10 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ๒๐,๒๖๖.๔๐ ถุงละ 6.58 บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว จ ากดั สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว จ ากดั เปน็ผู้แทน ใบส่ังซ้ือเลขที่ 3/๒๕๖3 

แบบพาสเจอร์ไรส์  ส าหรับโรงเรียน ๒๐,๒๓๓.๔๐ ๒๐,๒๖๖.๔๐ จัดจ าหนา่ย ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

ประถมศึกษา  4  แหง่  ประจ าเดือน  

ตุลาคม 2562  จ านวน  3,080  ถุง

11 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ๖,๓๓๔.๒๐ กล่องละ เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว จ ากดั สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว จ ากดั เปน็ผู้แทน ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4/๒๕๖3 

แบบยู เอช ท ีส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 7.82 บาท ๖,๓๓๔.๒๐ ๖,๓๓๔.๒๐ จัดจ าหนา่ย ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

ต าบลทา่หลวง  ช่วงปดิภาคเรียนที่

1/2562  จ านวน  810  กล่อง

12 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ๔๕,๑๖๐.๕๐ กล่องละ เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว จ ากดั สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว จ ากดั เปน็ผู้แทน ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4/๒๕๖3 

แบบยู เอช ท ีส าหรับโรงเรียนประถม 7.82 บาท ๔๕,๑๖๐.๕๐ ๔๕,๑๖๐.๕๐ จัดจ าหนา่ย ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

ศึกษา  4  แหง่  ช่วงปดิภาคเรียนที่

1/2562  จ านวน  5,775  กล่อง

13 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ๒๒,๖๘๐.๐๐ ๒๒,๖๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางนชุจรี  เตาะไธสง นางนชุจรี  เตาะไธสง เปน็ผู้มอีาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 7/๒๕๖3 

(ปรุงส าเร็จ)  ส าหรับเด็กศูนย์พฒันา ๒๒,๖๘๐.๐๐ ๒๒,๖๘๐.๐๐ ประกอบอาหาร ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เด็กเล็กต าบลทา่หลวง จ านวน  54 คน

ประจ าเดือนตุลาคม  ๒๕๖2

๑๔ จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว อบต. ๒,๕๓๕.๐๐ ๒,๕๓๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายปรีชา  บวัระบติั นายปรีชา  บวัระบติั เปน็ผู้มอีาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6/๒๕๖3 

จ านวน  2  รายการ ๒,๕๓๕.๐๐ ๒,๕๓๕.๐๐ จ าหนา่ยสินค้า ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

๑๕ จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว ศพด. ๒,๙๓๐.๐๐ ๒,๙๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายปรีชา  บวัระบติั นายปรีชา  บวัระบติั เปน็ผู้มอีาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 7/๒๕๖3 

จ านวน  4  รายการ ๒,๙๓๐.๐๐ ๒,๙๓๐.๐๐ จ าหนา่ยสินค้า ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

-๒-

สรุปผลการด าเนินการก ากับตดิตามการด าเนินงานในรอบเดอืนตลุาคม  พ.ศ. ๒๕๖2   
ขององค์การบริหารสว่นต าบลท่าหลวง  อ าเภอพิมาย  จงัหวัดนครราชสมีา

วันที่  1  เดอืนพฤศจกิายน  พ.ศ. ๒๕๖2

แบบ สขร.๑

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง วิธีซ้ือหรือจา้ง



วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลอืกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ

หรือจา้ง ราคากลาง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง คัดเลอืก สญัญาหรือขอ้ตกลง

โดยสรุป ในการซ้ือหรือจา้ง

16 จ้างเหมาซ่อมแซมหอ้งน้ าชาย-หญิง ๑๑,๑๙๐.๐๐ ๑๑,๑๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายชัชพล  ทนัค้า นายชัชพล  ทนัค้า เปน็ผู้มอีาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 8/๒๕๖3 

ที่ท าการ อบต.ทา่หลวง ๑๑,๑๙๐.๐๐ ๑๑,๑๙๐.๐๐ รับจ้างท าของ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

17 จ้างเหมาซ่อมแซมบ ารุงรักษา ๖,๗๘๐.๐๐ ๖,๗๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านสุกญัญาแอร์ ร้านสุกญัญาแอร์ เปน็ผู้มอีาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 9/๒๕๖3 

เคร่ืองปรับอากาศ  อบต.ทา่หลวง ๖,๗๘๐.๐๐ ๖,๗๘๐.๐๐ รับจ้างท าของ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
จ านวน  5  เคร่ือง

18 โครงการเสริมผิวถนน คสล. ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก. ส โจการโยธา 2009 หจก. ส โจการโยธา 2009 เปน็ผู้มอีาชีพ สัญญาจ้างเลขที่ 1/๒๕๖3 

บา้นทา่หลวง  หมู่ที่ 11 ๔๙๖,๐๐๐.๐๐ ๔๙๖,๐๐๐.๐๐ รับจ้างกอ่สร้าง ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒
(สายคลองเจียบ)

19 โครงการปรับปรุงถนนลงหนิคลุก ๔๘๑,๐๐๐.๐๐ ๔๗๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษทั  ป.เจริญการช่างพมิาย บริษทั  ป.เจริญการช่างพมิาย เปน็ผู้มอีาชีพ สัญญาจ้างเลขที่ 2/๒๕๖3 

บา้นจารย์ต ารา  หมู่ที่ 5 พมิาย 2004  จ ากดั พมิาย 2004  จ ากดั รับจ้างกอ่สร้าง ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒
(นาตามี-นาตาบญุ) ๔๗๕,๐๐๐.๐๐ ๔๗๕,๐๐๐.๐๐

20 โครงการเสริมผิวถนน คสล. ๔๘๙,๐๐๐.๐๐ ๔๘๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก. ส โจการโยธา 2009 หจก. ส โจการโยธา 2009 เปน็ผู้มอีาชีพ สัญญาจ้างเลขที่ 3/๒๕๖3 

บา้นทา่หลวง หมู่ที่ 2 (สายทา่หลวง ม.2- ๔๘๗,๐๐๐.๐๐ ๔๘๗,๐๐๐.๐๐ รับจ้างกอ่สร้าง ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
หนองพลับพลา  ช่วงที่ 2)

21 โครงการปรับปรุงถนนลงหนิคลุก ๒๕๓,๐๐๐.๐๐ ๒๕๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษทั  ป.เจริญการช่างพมิาย บริษทั  ป.เจริญการช่างพมิาย เปน็ผู้มอีาชีพ สัญญาจ้างเลขที่ 4/๒๕๖3 

บา้นทา่หลวง  หมู่ที่ 11 พมิาย 2004  จ ากดั พมิาย 2004  จ ากดั รับจ้างกอ่สร้าง ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
(ช่วงนานายชวน-ท านบใหม)่ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐

22 โครงการเสริมผิวถนน คสล. ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก. ส โจการโยธา 2009 หจก. ส โจการโยธา 2009 เปน็ผู้มอีาชีพ สัญญาจ้างเลขที่ 5/๒๕๖3 

บา้นหนองบวั-ขามกลาง ๔๙๖,๐๐๐.๐๐ ๔๙๖,๐๐๐.๐๐ รับจ้างกอ่สร้าง ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
บา้นหนองบวั  หมู่ที่ 3  (ช่วงที่ 2)

-3-
แบบ สขร.๑

สรุปผลการด าเนินการก ากับตดิตามการด าเนินงานในรอบเดอืนตลุาคม  พ.ศ. ๒๕๖2   
ขององค์การบริหารสว่นต าบลท่าหลวง  อ าเภอพิมาย  จงัหวัดนครราชสมีา

วันที่  1  เดอืนพฤศจกิายน  พ.ศ. ๒๕๖2

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง วิธีซ้ือหรือจา้ง



วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลอืกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ

หรือจา้ง ราคากลาง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง คัดเลอืก สญัญาหรือขอ้ตกลง

โดยสรุป ในการซ้ือหรือจา้ง

23 โครงการซ่อมแซมถนนลงหนิคลุก ๓๕๔,๐๐๐.๐๐ ๓๕๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก. คุณต้า 38 หจก. คุณต้า 38 เปน็ผู้มอีาชีพ สัญญาจ้างเลขที่ 6/๒๕๖3 

บา้นขามกลาง  หมู่ที่ 8 ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ รับจ้างกอ่สร้าง ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
(สายคลองหนองกรดฝ่ังขวา)

24 โครงการเสริมผิวถนน คสล. ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ ๔๘๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก. ส โจการโยธา 2009 หจก. ส โจการโยธา 2009 เปน็ผู้มอีาชีพ สัญญาจ้างเลขที่ 7/๒๕๖3 

บา้นทา่หลวง หมู่ที่ 2 ๔๘๘,๐๐๐.๐๐ ๔๘๘,๐๐๐.๐๐ รับจ้างกอ่สร้าง ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
(สายตาอนิทร์)

25 โครงการกอ่สร้างลานกฬีา คสล. ๓๑๖,๐๐๐.๐๐ ๓๑๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษทั  ป.เจริญการช่างพมิาย บริษทั  ป.เจริญการช่างพมิาย เปน็ผู้มอีาชีพ สัญญาจ้างเลขที่ 8/๒๕๖3 

บา้นปา่ยาง  หมู่ที่ 9 พมิาย 2004  จ ากดั พมิาย 2004  จ ากดั รับจ้างกอ่สร้าง ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
(หนา้ปู่ตา) ๓๑๔,๐๐๐.๐๐ ๓๑๔,๐๐๐.๐๐

26 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ๑๙๙,๐๐๐.๐๐ ๑๙๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษทั  ป.เจริญการช่างพมิาย บริษทั  ป.เจริญการช่างพมิาย เปน็ผู้มอีาชีพ สัญญาจ้างเลขที่ 9/๒๕๖3 

บา้นทา่หลวง  หมู่ที่ 1 พมิาย 2004  จ ากดั พมิาย 2004  จ ากดั รับจ้างกอ่สร้าง ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
(สายหวัสะพานทางเข้าบา้นทา่หลวง) ๑๙๗,๐๐๐.๐๐ ๑๙๗,๐๐๐.๐๐

27 โครงการเสริมผิวถนน คสล. ๗๘,๐๐๐.๐๐ ๗๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก. นกิรรุ่งเรือง หจก. นกิรรุ่งเรือง เปน็ผู้มอีาชีพ สัญญาจ้างเลขที่ 10/๒๕๖3 

บา้นทา่หลวง  หมู่ที่ 1 ๗๗,๐๐๐.๐๐ ๗๗,๐๐๐.๐๐ รับจ้างกอ่สร้าง ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
(สายบา้นนายจรัส)

28 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ๑๐๕,๐๐๐.๐๐ ๑๐๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก. นกิรรุ่งเรือง หจก. นกิรรุ่งเรือง เปน็ผู้มอีาชีพ สัญญาจ้างเลขที่ 11/๒๕๖3 

บา้นสนุ่น  หมู่ที่ 6 ๑๐๓,๐๐๐.๐๐ ๑๐๓,๐๐๐.๐๐ รับจ้างกอ่สร้าง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
(สายซอยสุขสันต์  ช่วงที่ 4)

29 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ๑๒๓,๐๐๐.๐๐ ๑๒๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษทั  ป.เจริญการช่างพมิาย บริษทั  ป.เจริญการช่างพมิาย เปน็ผู้มอีาชีพ สัญญาจ้างเลขที่ 12/๒๕๖3 

บา้นปา่ยาง  หมู่ที่ 9 พมิาย 2004  จ ากดั พมิาย 2004  จ ากดั รับจ้างกอ่สร้าง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
(สายซอยตาสวาท) ๑๒๒,๐๐๐.๐๐ ๑๒๒,๐๐๐.๐๐

-4-
แบบ สขร.๑

สรุปผลการด าเนินการก ากับตดิตามการด าเนินงานในรอบเดอืนตลุาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  
ขององค์การบริหารสว่นต าบลท่าหลวง  อ าเภอพิมาย  จงัหวัดนครราชสมีา

วันที่  1  เดอืนพฤศจกิายน  พ.ศ. ๒๕๖2

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง วิธีซ้ือหรือจา้ง


