
แบบ  สขร.๑

๑. ซ้ือของรางวลัส าหรับผูสู้งอายุ ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ตกลงราคา ร้านเปรมสุข  ซพัพลาย ร้านเปรมสุข  ซพัพลาย มีคุณสมบติัครบถว้น ใบสัง่ซ้ือ

ท่ีร่วมกิจกรรม  (โครงการ เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๔๘/๕๘

สปัดาห์ผูสู้งอายแุห่งชาติและ ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๗/๐๔/๕๘
วนัครอบครัว เน่ืองในเทศกาล

สงกรานต ์ปี พ.ศ.  ๒๕๕๘

๒. ซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ตกลงราคา หจก.เกียรติพฒันค์อนสตรีคชัน่ หจก.เทวญั ครุภณัฑส์ตีล มีคุณสมบติัครบถว้น ใบสัง่ซ้ือ
(เคร่ืองปร๊ินเตอร์) (สป.แผน หจก.เทวญั ครุภณัฑส์ตีล เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๔๙/๕๘

รักษาความสงบภายใน) หจก.นครราชสีมา เพชรประทีป ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๑๐/๐๔/๕๘

๓. ซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน ๒๓,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐ ตกลงราคา หจก.เกียรติพฒันค์อนสตรีคชัน่ หจก.เทวญั ครุภณัฑส์ตีล มีคุณสมบติัครบถว้น ใบสัง่ซ้ือ
(เคร่ืองฟอกอากาศ) ป้องกนัฯ หจก.เทวญั ครุภณัฑส์ตีล เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี   ๕๐/๒๕๕๘

หจก.นครราชสีมา เพชรประทีป ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๑๐/๐๔/๕๘

๔. ซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ตกลงราคา หจก.เกียรติพฒันค์อนสตรีคชัน่ หจก.เทวญั ครุภณัฑส์ตีล มีคุณสมบติัครบถว้น ใบสัง่ซ้ือ
(ตูเ้หลก็เกบ็เอกสาร) หจก.เทวญั ครุภณัฑส์ตีล เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๕๑/๒๕๕๘

ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๑๐/๐๔/๕๘

                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

เหตุผลทีค่ัดเลือก

โดยสรุป
ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจ้าง ราคากลางวงเงนิทีจ่ะซ้ือ

หรือจ้าง หรือจ้าง
วธีิซ้ือหรือจ้าง

                            องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา

                             วนัที ่   ๖  เดือน    พฤษภาคม    พ.ศ.   ๒๕๕๘

รายช่ือผู้เสนอราคา



แบบ  สขร.๑

๕. ซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน ๒๓,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐ ตกลงราคา หจก.เกียรติพฒันค์อนสตรีคชัน่ หจก.เทวญั ครุภณัฑส์ตีล มีคุณสมบติัครบถว้น ใบสัง่ซ้ือ

(เคร่ืองฟอกอากาศ) กองคลงั หจก.เทวญั ครุภณัฑส์ตีล เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๕๒/๕๘

หจก.นครราชสีมา เพชรประทีป ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๑๖/๐๔/๕๘

๖. ซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน (โตะ๊ ๑๙,๐๐๐ ๑๙,๐๐๐ ตกลงราคา หจก.เกียรติพฒันค์อนสตรีคชัน่ หจก.เทวญั ครุภณัฑส์ตีล มีคุณสมบติัครบถว้น ใบสัง่ซ้ือ

ท างานระดบั ๓-๖ พร้อมเกา้อ้ี+ หจก.เทวญั ครุภณัฑส์ตีล เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๕๓/๕๘

ตูเ้หลก็เกบ็เอกสาร ๒ บาท ) หจก.นครราชสีมา เพชรประทีป ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๑๖/๐๔/๕๘
กองคลงั

๗. ซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน (ตูเ้กบ็ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ตกลงราคา หจก.เกียรติพฒันค์อนสตรีคชัน่ หจก.เทวญั ครุภณัฑส์ตีล มีคุณสมบติัครบถว้น ใบสัง่ซ้ือ

เอกสาร+เคร่ืองปร้ินเตอร์) หจก.เทวญั ครุภณัฑส์ตีล เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๕๔/๕๘

การศึกษา หจก.นครราชสีมา เพชรประทีป ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๑๖/๐๔/๕๘

๘. ซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน (ส านกั ๑๗,๘๐๐ ๑๗,๘๐๐ ตกลงราคา หจก.เกียรติพฒันค์อนสตรีคชัน่ หจก.เทวญั ครุภณัฑส์ตีล มีคุณสมบติัครบถว้น ใบสัง่ซ้ือ

ปลดั) โต๊ะพบัเอนกประสงค+์ หจก.เทวญั ครุภณัฑส์ตีล เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๕๕/๕๘

เกา้อ้ี+ถงัน ้าแขง็ หจก.นครราชสีมา เพชรประทีป ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๑๖/๐๔/๕๘

                            องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา
                             วนัที ่   ๖  เดือน    พฤษภาคม    พ.ศ.   ๒๕๕๘

โดยสรุป

                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 

ล าดบัที่

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซ้ือ
วงเงนิทีจ่ะซ้ือ เหตุผลทีค่ัดเลือก

ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง
งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง

หรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

หรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา



แบบ  สขร.๑

๙. ซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ตกลงราคา หจก.เกียรติพฒันค์อนสตรีคชัน่ หจก.เทวญั ครุภณัฑส์ตีล มีคุณสมบติัครบถว้น ใบสัง่ซ้ือ
(เคร่ืองปร้ินเตอร์) ส านกัปลดั หจก.เทวญั ครุภณัฑส์ตีล เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๕๖/๕๘

หจก.นครราชสีมา เพชรประทีป ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๑๖/๐๔/๕๘

๑๐. ซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน (เคร่ือง ๒๓,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐ ตกลงราคา หจก.เกียรติพฒันค์อนสตรีคชัน่ หจก.เทวญั ครุภณัฑส์ตีล มีคุณสมบติัครบถว้น ใบสัง่ซ้ือ
ปรับอากาศ) ส านกัปลดั หจก.เทวญั ครุภณัฑส์ตีล เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๕๗/๕๘

หจก.นครราชสีมา เพชรประทีป ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๑๖/๐๔/๕๘

๑๑. ซ้ือครุภณัฑเ์คร่ืองดบัเพลิง ๕๔,๐๐๐ ๕๔,๕๐๐ ตกลงราคา หจก.เกียรติพฒันค์อนสตรีคชัน่ หจก.เทวญั ครุภณัฑส์ตีล มีคุณสมบติัครบถว้น ใบสัง่ซ้ือ
หจก.เทวญั ครุภณัฑส์ตีล เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี   ๕๘/๕๘
หจก.นครราชสีมา เพชรประทีป ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๒๒/๐๔/๕๘

๑๒. ซ้ือของสมนาคุณ  (ศึกษาดูงาน) ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ตกลงราคา นายพิเชฐษ ์ หง่อยกระโทก นายศรีไพร  ขอหวนกลาง มีคุณสมบติัครบถว้น ใบสัง่ซ้ือ
นายศรีไพร  ขอหวนกลาง เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๕๙/๕๘
นายสนธยา พลอยกระโทก ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๒๗/๐๔/๕๘

๑๓. จา้งเหมาบริการจดัท าป้าย ๕๔๐ ๕๔๐ ตกลงราคา ร้านเด๋อสต๊ิกเกอร์ ร้านเด๋อสต๊ิกเกอร์ มีคุณสมบติัครบถว้น บนัทึกตกลงจา้ง
ประชาสมัพนัธ ์โครงการจดังาน เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๘๕/๕๘
สปัดาห์ผูสู้งอายแุห่งชาติและ ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๒/๐๔/๕๘
วนัครอบครัว เน่ืองในเทศกาล
วนัสงกรานต ์ปี ๒๕๕๘

หรือจ้าง

เหตุผลทีค่ัดเลือก

โดยสรุป
ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 

หรือจ้าง ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

                            องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา
                             วนัที ่   ๖  เดือน    พฤษภาคม    พ.ศ.   ๒๕๕๘

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
รายช่ือผู้เสนอราคา



แบบ  สขร.๑

๑๔. จา้งเหมาบริการเช่าเตน็ท์ ๑๑,๒๐๐ ๑๑๒๐๐ ตกลงราคา นายศรีไพร  ขอแหวนกลาง นายศรีไพร  ขอแหวนกลาง มีคุณสมบติัครบถว้น บนัทึกตกลงจา้ง

พร้อมโตะ๊ และเกา้อ้ี นายพิเชฐษ ์ หง่อยกระโทก เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๘๖/๕๘
นางนลิน  ฉนัทนาวิวฒันโ์ชติ ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๘ /๐๔/๕๘

๑๕. จา้งเหมาบริการจดัท าป้าย ๑,๘๐๐ ๑,๘๐๐ ตกลงราคา ร้านเด๋อสต๊ิกเกอร์ ร้านเด๋อสต๊ิกเกอร์ มีคุณสมบติัครบถว้น บนัทึกตกลงจา้ง
ประชาสมัพนัธโ์ครงการป้องกนั เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๘๗/๕๘
และลดอุบติัเหตุทางถนนใน ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๘/๐๔/๕๘
ช่วงเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ.
๒๕๕๘

๑๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ๒๙,๕๐๐ ๒๙,๕๐๐ ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ปิยะชุน หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ปิยะชุน มีคุณสมบติัครบถว้น บนัทึกตกลงจา้ง
เสริมเหลก็  สายหนา้บา้นนาย เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๘๘/๕๘
สุเทพ  จงกระโทก  บา้นโคง้ยาง ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๙/๐๔/๕๘
หมู่ท่ี  ๔

๑๗. จา้งเหมาบริการจดัเตรียม ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ตกลงราคา นายศรีไพร  ขอแหวนกลาง นายศรีไพร  ขอแหวนกลาง มีคุณสมบติัครบถว้น บนัทึกตกลงจา้ง
สถานท่ี (โครงการจดังาน นายพิเชฐษ ์ หง่อยกระโทก เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๘๙/๕๘
สปัดาห์ผูสู้งอายแุห่งชาติและ นางนลิน  ฉนัทนาวิวฒันโ์ชติ ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๙/๐๔/๕๘
วนัครอบครัว เน่ืองในเทศกาล
สงกรานต)์

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือจ้าง

วธีิซ้ือหรือจ้าง

                             วนัที ่   ๖  เดือน    พฤษภาคม    พ.ศ.   ๒๕๕๘

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีค่ัดเลือก

รายช่ือผู้เสนอราคา

                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 
                            องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา

วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง



แบบ  สขร.๑

๑๘. จา้งเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์ ๒,๔๐๐ ๒,๔๐๐ ตกลงราคา สมบติัแอร์ สมบติัแอร์ มีคุณสมบติัครบถว้น บนัทึกตกลงจา้ง
เคร่ืองปรับอากาศ  ครุภณัฑ์ เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๙๙/๕๘
หมายเลข  ๔๒๐-๕๐-๐๐๐๕, ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๒๓/๐๔/๕๘
๔๒๐-๕๐-๐๐๐๖,
๔๒๐-๕๐-๐๐๐๗

๑๙. จา้งเหมาบริการประกอบอาหาร ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ ตกลงราคา นายศรีไพร  ขอแหวนกลาง นายศรีไพร  ขอแหวนกลาง มีคุณสมบติัครบถว้น บนัทึกตกลงจา้ง
ว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๑๐๐/๕๘

ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๒๘/๐๔/๕๘

๒๐. จา้งเหมาบริการจดัท าป้าย ๖๗๕ ๖๗๕ ตกลงราคา ร้านเด๋อสต๊ิกเกอร์ ร้านเด๋อสต๊ิกเกอร์ มีคุณสมบติัครบถว้น บนัทึกตกลงจา้ง
ประชาสมัพนัธโ์ครงการ (ศึกษา เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี ๑๐๑/๕๘
ดูงาน สุราษฎานี) ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๒๘/๐๔/๕๘

๒๑. จา้งเหมาบริการท าเอกสาร ๖,๘๐๐ ๖,๘๐๐ ตกลงราคา นายวสนัต ์  ไปนาน นายวสนัต ์   ไปนาน มีคุณสมบติัครบถว้น บนัทึกตกลงจา้ง
ประกอบการบรรยาย เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๑๐๒/๕๘

ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๒๘/๐๔/๕๘

ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือจ้าง

                            องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา
                             วนัที ่   ๖  เดือน    พฤษภาคม    พ.ศ.   ๒๕๕๘

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีค่ัดเลือก

                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา



                                                                                                                                                                                                             

 


