
แบบ  สขร.๑

๑. วสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ๔๗,๕๐๐ ๔๗,๕๐๐ ตกลงราคา ร้านโคราช  เคมีภณัฑ์ ร้านโคราช  เคมีภณัฑ์ มีคุณสมบติัครบถว้น ใบสัง่ซ้ือ

ร้านเจริญ  เคมีภณัธ์ เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๗๒/๒๕๕๘

ร้านโอโซน  เคมีภณัฑ์ ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๑๒/๐๖/๒๕๕๘

๒. ของสมนาคุณในการดูงาน ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ตกลงราคา นายศรีไพร  ขอหวนกลาง นายศรีไพร  ขอหวนกลาง มีคุณสมบติัครบถว้น ใบสัง่ซ้ือ
เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๗๓/๒๕๕๘

ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๑๘/๐๖/๒๕๕๘

๓. ซ้ือเส้ือฝึก  อปพร. ๓๗,๔๔๐ ๓๗,๔๔๐ ตกลงราคา ร้านพี.เค.ซพัพลาย ร้าน พี.เค.ซพัพลาย มีคุณสมบติัครบถว้น ใบสัง่ซ้ือ
ร้านเปรมสุข  ซพัพลาย เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๗๔/๒๕๕๘

ร้านโคราชครุภณัฑ์ ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๑๘/๐๖/๒๕๕๘

๔. ซ้ืออุปกรณ์ฝึกอบรมทบทวน ๕,๕๐๐ ๕,๕๐๐ ตกลงราคา ร้านพี.เค.ซพัพลาย ร้าน พี.เค.ซพัพลาย มีคุณสมบติัครบถว้น ใบสัง่ซ้ือ
ในการฝึก (อปพร.) ร้านเปรมสุข  ซพัพลาย เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๗๕/๒๕๕๘

ร้านโคราชครุภณัฑ์ ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๒๒/๐๖/๒๕๕๘

                            องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา

                             วนัที ่   ๒   เดือน    กรกฎาคม    พ.ศ.   ๒๕๕๘

หรือจ้าง

เหตุผลทีค่ัดเลือก

หรือจ้าง

วธีิซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
โดยสรุป

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจ้าง ราคากลางวงเงนิทีจ่ะซ้ือ

                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซ้ือ



แบบ  สขร.๑

๕. ซ้ือวารสาร (หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ ๔๒๐ ๔๒๐ ตกลงราคา นายสายใจ เจียกกระโทก นางสายใจ  เจียกกระโทก มีคุณสมบติัครบถว้น ใบสัง่ซ้ือ

เดลินิวส์) เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๗๖/๒๕๕๘

ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๓๐/๐๖/๒๕๕๘

๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ๙๙,๐๐๐ ๙๙,๐๐๐ ตกลงราคา หจก.มัง่คัง่ ๙๙ หจก.มัง่คัง่ ๙๙ มีคุณสมบติัครบถว้น บนัทึกตกลงจา้ง

เสริมเหลก็ ซอยบา้นนายเสน่ห์ หจก.ปิยะชุน เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๑๒๑/๒๕๕๘

ครึนกระโทก หนองยายเหล่ หจก.ไตรภูมิ ๙๙๙ ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๑๐/๑๐/๒๕๕๘
หมู่ท่ี  ๕

๗. โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า ๙๘,๐๐๐ ๙๘,๐๐๐ ตกลงราคา หจก.มัง่คัง่ ๙๙ หจก.มัง่คัง่ ๙๙ มีคุณสมบติัครบถว้น บนัทึกตกลงจา้ง

คอนกรีตเสริมเหลก็สายเขา้บา้น หจก.ปิยะชุน เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๑๒๒/๒๕๕๘

นายอศัวิน ศรีวโรทยั โคง้ยาง หจก.ไตรภูมิ ๙๙๙ ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๑๐/๐๖/๒๕๕๘
หมู่ท่ี ๔

๘. จา้งเหมาบริการจดัท าป้าย ๖๐๐ ๖๐๐ ตกลงราคา ร้านเด๋อสต๊ิกเกอร์ ร้านเด๋อสต๊ิกเกอร์ มีคุณสมบติัครบถว้น บนัทึกตกลงจา้ง
ประชาสมัพนัธ ์(ปลูกป่า) เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๑๒๓/๒๕๕๘

ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๑๕/๐๖/๒๕๕๘

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

หรือจ้าง
งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง

หรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
เหตุผลทีค่ัดเลือก

ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

                            องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา
                             วนัที ่   ๒  เดือน    กรกฎาคม    พ.ศ.   ๒๕๕๘

โดยสรุป

                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 

ล าดบัที่

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซ้ือ
วงเงนิทีจ่ะซ้ือ



แบบ  สขร.๑

๙. จา้งเหมาปรับเกรดสถานท่ี ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ตกลงราคา ผูใ้หญ่สมบรูณ์  เดชพร ผูใ้หญ่สมบรูณ์  เดชพร มีคุณสมบติัครบถว้น บนัทึกตกลงจา้ง
ค่าจา้งเหมาบริการเตน็ทพ์ร้อม นายพิเชษฐ ์ หง่อยกระโทก เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๑๒๔/๒๕๕๘
เกา้อ้ี จา้งเหมาเคร่ืองเสียง นายศรีไพร  ขอหวนกลาง ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๑๖/๐๖/๒๕๕๘
(ปลูกป่า)

๑๐. ค่าอาหารกลางวนัและอาหาร ๙,๖๐๐ ๙,๖๐๐ ตกลงราคา นางเบญจมาศ  ปักกาเว นางเบญจมาศ  ปักกาเว มีคุณสมบติัครบถว้น บนัทึกตกลงจา้ง
ว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม (อปพร.) นางนลิน  ฉนัทนาวิวฒันโ์ชติ นางนลิน ฉนัทนาวิวฒันโ์ชติเสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๑๒๖/๒๕๕๘

นางสุวรรณ์  ด าริการวิศาล นางสุวรรณ์  ด าริการวิศาล ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๑๖/๐๖/๒๕๕๘

๑๑. โครงการฝึกอบรมทบทวนนเพ่ือ ๖๗๕ ๖๗๕ ตกลงราคา ร้านเด๋อสต๊ิกเกอร์ ร้านเด๋อสต๊ิกเกอร์ มีคุณสมบติัครบถว้น บนัทึกตกลงจา้ง
เพ่ิมประสิทธิภาพใหแ้ก่อาสา เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๑๒๗/๒๕๕๘
สมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๑๕/๐๖/๒๕๕๘

๑๒. ค่ารถโดยสารธรรมดา ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ตกลงราคา นายพิเชษฐ ์ หง่อยกระโทก นายพิเชษฐ ์ หง่อยกระโทก มีคุณสมบติัครบถว้น บนัทึกตกลงจา้ง
ไม่ประจ าทาง จ  านวน  ๒  คนั นายครรชิต  คร่ังกระโทก เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๑๒๘/๒๕๕๘

นายอดิศร  บญุประสิทธิ ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๒๒/๐๖/๒๕๕๘

๑๓. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ๘๒,๗๔๐ ๘๒,๗๔๐ ตกลงราคา หจก.มัง่คัง่ ๙๙ หจก.มัง่คัง่ ๙๙ มีคุณสมบติัครบถว้น บนัทึกตกลงจา้ง
สายทางเขา้บา้น นายกร่าง หจก.ปิยะชุน เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๑๒๙/๒๕๕๘
เขลากระโทก บา้นคลองกลาง หจก.ไตรภูมิ ๙๙๙ ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี ๒๔/๐๖/๒๕๕๘
หมู่ท่ี  ๑๕

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา 

                            องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา
                             วนัที ่   ๒  เดือน    กรกฎาคม    พ.ศ.   ๒๕๕๘

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 

เหตุผลทีค่ัดเลือก

โดยสรุป
ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง

หรือจ้าง ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา

หรือจ้าง



แบบ  สขร.๑

๑๔. จา้งเหมาบริการถ่ายเอกสาร ๒๔๐ ๒๔๐ ตกลงราคา นายนิกร  ศรีอ าพล นายนิกร ศรีอ าพล มีคุณสมบติัครบถว้น บนัทึกตกลงจา้ง
เขา้เล่ม  (แผนพฒันา ๓ ท่ี) เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๑๓๐/๒๕๕๘

ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๒๙/๐๖/๒๕๕๘

๑๕. ค่าจา้งเหมาปรับเกรดพ้ืนท่ี ๔,๒๐๐ ๔,๒๐๐ ตกลงราคา นายศรีไพร  ขอหวนกลาง นายศรีไพร  ขอหวนกลาง มีคุณสมบติัครบถว้น บนัทึกตกลงจา้ง
บอ่ขยะบา้นบ ุ หมู่ท่ี ๑๐ เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๑๓๑/๒๕๕๘

ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๒๙/๐๖/๒๕๕๘

๑๖. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ๔๙,๕๐๐ ๔๙,๕๐๐ ตกลงราคา หจก.มัง่คัง่ ๙๙ หจก.มัง่คัง่ ๙๙ มีคุณสมบติัครบถว้น บนัทึกตกลงจา้ง
ภายในหมู่บา้นทา่ตะเคียน  หจก.ปิยะชุน เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๑๓๒/๒๕๕๘
หมู่ท่ี  ๑๓ หจก.ไตรภูมิ ๙๙๙ ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๓๐/๐๖/๒๕๕๘

๑๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ๖๔,๐๐๐ ๖๔,๐๐๐ ตกลงราคา หจก.ปิยะชุน หจก.ปิยะชุน มีคุณสมบติัครบถว้น บนัทึกตกลงจา้ง
เสริมเหลก็ บา้นกดุสวาย  หมู่ท่ี หจก.มัง่คัง่๙๙ เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๑๓๓/๒๕๕๘
๑๒ จ านวน  ๒  สาย หจก.ไตรภูมิ ๙๙๙ ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๓๐/๐๖/๒๕๕๘

๑๘. จา้งเหมาบริการเกบ็ขยะมูลฝอย ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ตกลงราคา นายสมพอ  พร้อมกระโทก นายสมพอ  พร้อมกระโทก มีคุณสมบติัครบถว้น บนัทึกตกลงจา้ง
ในเขตพ้ืนท่ี อบต.พลบัพลา (หวัหนา้ชุด) (หวัหนา้ชุด) เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๑๓๔/๒๕๕๘

ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๓๐/๐๖/๒๕๕๘

                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 
                            องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา

วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง

                             วนัที ่   ๒  เดือน    กรกฎาคม    พ.ศ.   ๒๕๕๘

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือจ้าง

วธีิซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา



                                                                                                                                                                                                             

 

 


