
แบบ  สขร.๑

๑. ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ ๓,๔๕๐ ๓,๔๕๐ ตกลงราคา หจก.รวมวิทยานครราชสีมา หจก.รวมวิทยานครราชสีมา มีคุณสมบติัครบถว้น ใบสัง่ซ้ือ

(กองการศึกษา) หจก.บุค๊เฮา้ส์ นครราชสีมา เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๗๘/๒๕๕๘

หจก.บุค๊วิลล ์นครราชสีมา ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๐๖ /๐๗/๒๕๕๘

๒. ซ้ือวสัดุส านกังาน (กองช่าง) ๒,๘๕๐ ๒,๘๕๐ ตกลงราคา หจก.รวมวิทยานครราชสีมา หจก.รวมวิทยานครราชสีมา มีคุณสมบติัครบถว้น ใบสัง่ซ้ือ
หจก.บุค๊เฮา้ส์ นครราชสีมา เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๗๙/๒๕๕๘

หจก.บุค๊วิลล ์นครราชสีมา ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๐๖/๐๗/๒๕๕๘

๓. ซ้ือวสัดุส านกังาน ๖,๓๗๙ ๖,๓๗๙ ตกลงราคา หจก.รวมวิทยานครราชสีมา หจก.รวมวิทยานครราชสีมา มีคุณสมบติัครบถว้น ใบสัง่ซ้ือ
(กองการศึกษา) หจก.บุค๊เฮา้ส์ นครราชสีมา เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๘๐/๒๕๕๘

หจก.บุค๊วิลล ์นครราชสีมา ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๐๖/๐๗/๒๕๕๘

๔. ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว ๔,๘๘๕ ๔,๘๘๕ ตกลงราคา หจก.รวมวิทยานครราชสีมา หจก.รวมวิทยานครราชสีมา มีคุณสมบติัครบถว้น ใบสัง่ซ้ือ
(กองการศึกษา) หจก.บุค๊เฮา้ส์ นครราชสีมา เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๘๑/๒๕๕๘

หจก.บุค๊วิลล ์นครราชสีมา ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๑๕/๐๗/๒๕๕๘

                            องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา

                             วนัที ่   ๗   เดือน    สิงหาคม    พ.ศ.   ๒๕๕๘

หรือจ้าง

เหตุผลทีค่ัดเลือก

หรือจ้าง

วธีิซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
โดยสรุป

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจ้าง ราคากลางวงเงนิทีจ่ะซ้ือ

                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซ้ือ



แบบ  สขร.๑

๕. ซ้ือวสัดุส านกังาน (กองคลงั) ๔,๗๗๕ ๔,๗๗๕ ตกลงราคา หจก.รวมวิทยานครราชสีมา หจก.รวมวิทยานครราชสีมา มีคุณสมบติัครบถว้น ใบสัง่ซ้ือ

หจก.บุค๊เฮา้ส์ นครราชสีมา เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๘๒/๒๕๕๘

หจก.บุค๊วิลล ์นครราชสีมา ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๑๕/๐๗/๒๕๕๘

๖. ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ ๔๕,๔๐๐ ๔๕,๔๐๐ ตกลงราคา ร้านพีเคซพัพลาย ร้านพีเคซพัพลาย มีคุณสมบติัครบถว้น บนัทึกตกลงจา้ง

ร้านเจเจ  เอน็จิเนียร่ิง เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๘๓/๒๕๕๘

ร้านเปรมสุข  ซพัพลาย ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๒๗/๐๗/๒๕๕๘

๗. ซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ ๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ ตกลงราคา ร้านเปรมสุข ซพัพลาย ร้านเปรมสุข ซพัพลาย มีคุณสมบติัครบถว้น บนัทึกตกลงจา้ง

ร้านพีเคซพัพลาย เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๘๔/๒๕๕๘

ร้านเจเจ  เอน็จิเนียร่ิง ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

๘. ซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิงและ ๑๒,๕๖๐ ๑๒,๕๖๐ ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสารภี สหกรณ์การเกษรสารภี มีคุณสมบติัครบถว้น บนัทึกตกลงจา้ง
หล่อล่ืน โชคชยั  จ  ากดั โชคชยั  จ  ากดั เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๘๕/๒๕๕๘

ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

หรือจ้าง
งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง

หรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
เหตุผลทีค่ัดเลือก

ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

                            องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา
                             วนัที ่   ๗  เดือน    สิงหาคม    พ.ศ.   ๒๕๕๘

โดยสรุป

                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 

ล าดบัที่

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซ้ือ
วงเงนิทีจ่ะซ้ือ



แบบ  สขร.๑

๙. ซ้ือวารสาร ๔๐๐ ๔๐๐ ตกลงราคา นางสายใจ  เจียกกระโทก นางสายใจ  เจียกกระโทก มีคุณสมบติัครบถว้น บนัทึกตกลงจา้ง
หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ-เดลินิวส์ เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๘๖/๒๕๕๘

ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

๑๐. โครงการก่อสร้าง  ถนน คสล. ๙๙,๐๐๐ ๙๙,๐๐๐ ตกลงราคา หจก.ปิยะชุน หจก.ปิยะชุน มีคุณสมบติัครบถว้น บนัทึกตกลงจา้ง
สายรอบบึงกดุสวายต่อจากสาย หจก.ไตรภูมิ๙๙๙ เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๑๓๖/๒๕๕๘
เดิมบา้นกดุสวาย  หมู่ท่ี  ๑๒ หจก.มัง่คัง่๙๙ ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๐๓/๐๗/๒๕๕๘

๑๑. จา้งเหมาบริการจดัท าตรายาง ๙๐๐ ๙๐๐ ตกลงราคา หจก.รวมวิทยานครราชสีมา หจก.รวมวิทยานครราชสีมา มีคุณสมบติัครบถว้น บนัทึกตกลงจา้ง
หจก.บุค๊เฮา้ส์ นครราชสีมา เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๑๓๗/๒๕๕๘
หจก.บุค๊วิลล ์นครราชสีมา ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๐๓/๐๗/๒๕๕๘

๑๒. โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ๗๙,๐๐๐ ๗๙,๐๐๐ ตกลงราคา หจก.มัง่คัง่  ๙๙ หจก.มัง่คัง่ ๙๙ มีคุณสมบติัครบถว้น บนัทึกตกลงจา้ง
สายหนา้ร้านเยบ็ผา้บา้น หจก.ปิยะชุน เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๑๓๘/๒๕๕๘
พลบัพลา  หมู่ท่ี  ๓ หจก.ไตรภูมิ๙๙๙ ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๐๖/๐๗/๒๕๕๘

๑๓. จา้งเหมาบริการถ่ายเอกสาร ๓,๔๒๐ ๓,๔๒๐ ตกลงราคา ร้านศรีอ าพล ร้านศรีอ าพล มีคุณสมบติัครบถว้น บนัทึกตกลงจา้ง
เขา้เล่ม (คู่มือส าหรับประชาชน) เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๑๓๙/๒๕๕๘

ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๐๗/๐๗/๒๕๕๘

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา 

                            องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา
                             วนัที ่   ๗  เดือน    สิงหาคม    พ.ศ.   ๒๕๕๘

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 

วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง
หรือจ้าง ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา

หรือจ้าง

เหตุผลทีค่ัดเลือก

โดยสรุป
ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจ้าง



แบบ  สขร.๑

๑๔. จา้งเหมาบริการจดัท าป้าย ๓๖๐ ๓๖๐ ตกลงราคา ร้านเด๋อสต๊ิกเกอร์ ร้านเด๋อสต๊ิกเกอร์ มีคุณสมบติัครบถว้น บนัทึกตกลงจา้ง
ประชาสมัพนัธ ์(ยินดีตอ้นรับ เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๑๔๐/๒๕๕๘
นายอ าเภอโชคชยั) ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๐๗/๐๗/๒๕๕๘

๑๕. จา้งเหมาบริการจดัท าป้าย ๘๐๐ ๘๐๐ ตกลงราคา ร้านเด๋อสต๊ิกเกอร์ ร้านเด๋อสต๊ิกเกอร์ มีคุณสมบติัครบถว้น บนัทึกตกลงจา้ง
ประชาสมัพนัธ์ เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๑๔๑/๒๕๕๘

ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๐๘/๐๗/๒๕๕๘

๑๖. จา้งเหมาประกอบอาหารว่าง ๑,๙๗๕ ๑,๙๗๕ ตกลงราคา นายศรีไพร  ขอหวนกลาง นายศรีไพร  ขอหวนกลาง มีคุณสมบติัครบถว้น บนัทึกตกลงจา้ง
พร้อมเคร่ืองด่ืม เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๑๔๒/๒๕๕๘

ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๑๓/๐๗/๒๕๕๘

๑๗. จา้งเหมาบริการจดัท าตรายาง ๖๕๐ ๖๕๐ ตกลงราคา หจก.รวมวิทยานครราชสีมา หจก.รวมวิทยานครราชสีมา มีคุณสมบติัครบถว้น บนัทึกตกลงจา้ง
(การศึกษา) หจก.บุค๊เฮา้ส์ นครราชสีมา เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๑๔๔/๒๕๕๘

หจก.บุค๊วิลล ์นครราชสีมา ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๑๕/๐๗/๒๕๕๘

๑๘. จา้งเหมาบริการซ่อมแซม ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ตกลงราคา ร้านสมบติัแอร์ ร้านสมบติัแอร์ มีคุณสมบติัครบถว้น บนัทึกตกลงจา้ง
ครุภณัฑ ์เคร่ืองปรับอากาศ เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๑๔๕/๒๕๕๘
(ส านกังานปลดั) หมายเลข ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๑๕/๐๗/๒๕๕๘
ครุภณัฑ ์๔๒๐-๕๐-๐๐๐๗

                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 
                            องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา

วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง

                             วนัที ่   ๗   เดือน    สิงหาคม    พ.ศ.   ๒๕๕๘

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือจ้าง

วธีิซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา



แบบ  สขร.๑

๑๙. จา้งเหมาบริการจดัท าป้าย ๓๖๐ ๓๖๐ ตกลงราคา ร้านเด๋อสต๊ิกเกอร์ ร้านเด๋อสต๊ิกเกอร์ มีคุณสมบติัครบถว้น บนัทึกตกลงจา้ง
๑๙. จา้งเหมาบริการปรับปรุง ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ตกลงราคา นายศกัด์ิชยั  สร้อยทอง นายศกัด์ิชยั  สร้อยทอง มีคุณสมบติัครบถว้น บนัทึกตกลงจา้ง

หอ้งท างานกองการศึกษา เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๑๔๖/๒๕๕๘
ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๑๖/๐๗/๒๕๕๘

๒๐. จา้งเหมาบริการท าบอร์ด ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ตกลงราคา นายศกัด์ิชยั  สร้อยทอง นายศกัด์ิชยั  สร้อยทอง มีคุณสมบติัครบถว้น บนัทึกตกลงจา้ง
ประชาสมัพนัธ์ เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๑๔๗/๒๕๕๘

ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๑๖/๐๗/๒๕๕๘

๒๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ตกลงราคา นายศรีไพร  ขอหวนกลาง นายศรีไพร  ขอหวนกลาง มีคุณสมบติัครบถว้น บนัทึกตกลงจา้ง
ถนนหินคลุกสายหนา้บา้นนาง เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๑๔๘/๒๕๕๘
สวน หาญสูงเนิน บา้นเกาะ ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๑๖/๐๗/๒๕๕๘
หมู่ท่ี  ๘

๒๒. โครงการอ่สร้างถนน คสล. ๙๒,๕๐๐ ๙๒,๕๐๐ ตกลงราคา หจก.ปิยะชุน หจก.ปิยะชุน มีคุณสมบติัครบถว้น บนัทึกตกลงจา้ง
สายหลกัทดแทนถนนลาดยาง หจก.มัง่คัง่๙๙ เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๑๔๙/๒๕๕๘
เดิมท่ีช ารุดต่อจากเดิม บา้นไทย หจก.ไตรภูมิ๙๙๙ ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๑๗/๐๗/๒๕๕๘
หมู่ท่ี  ๒

๒๓. โครงการก่อสร้างฝารางระบาย ๙๙,๐๐๐ ๙๙,๐๐๐ ตกลงราคา หจก.มัง่คัง่๙๙ หจก.มัง่คัง่๙๙ มีคุณสมบติัครบถว้น บนัทึกตกลงจา้ง
น ้า จ  านวน ๒ จุด ลองคลอง หจก.ปิยะชุน เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๑๕๐/๒๕๕๘
บายน ้าจ  านวน ๒ จุด ลอกคลอง หจก.ไตรภูมิ๙๙๙ ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๑๗/๐๗/๒๕๕๘
ระบายน ้าขา้ง อบต.พร้อมขดุตอ
ไม ้๗ ตอ บา้นไทย หมู่ท่ี ๒

                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 
                            องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา

                             วนัที ่   ๗   เดือน    สิงหาคม    พ.ศ.   ๒๕๕๘

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจ้าง
วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือจ้าง



แบบ  สขร.๑

๒๔. โครงการวางทอ่ระบายน ้า ๙๙,๐๐๐ ๙๙,๐๐๐ ตกลงราคา หจก.มัง่คัง่๙๙ หจก.มัง่คัง่๙๙ มีคุณสมบติัครบถว้น บนัทึกตกลงจา้ง
คอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นปรางค์ หจก.ปิยะชุน เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๑๕๑/๒๕๕๘
หมู่ท่ี  ๙ หจก.ไตรภูมิ๙๙๙ ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๑๗/๐๗/๒๕๕๘

๒๕. โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ๙๙,๐๐๐ ๙๙,๐๐๐ ตกลงราคา หจก.มัง่คัง่๙๙ หจก.มัง่คัง่๙๙ มีคุณสมบติัครบถว้น บนัทึกตกลงจา้ง
สายทางเขา้บา้นกอกต่อจาก หจก.ปิยะชุน เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๑๕๒/๒๕๕๘
ถนน  คสล.เดิมบา้นกอก หมู่ท่ี ๖ หจก.ไตรภูมิ๙๙๙ ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๒๑/๐๗/๒๕๕๘

๒๖. โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า ๓๔,๐๐๐ ๓๔,๐๐๐ ตกลงราคา หจก.ปิยะชุน หจก.ปิยะชุน มีคุณสมบติัครบถว้น บนัทึกตกลงจา้ง
คสล. ต่อจากเดิมบา้นนายเขียว หจก.มัง่คัง่๙๙ เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๑๕๓/๒๕๕๘
พรมทะเล  บา้นเกาะ  หมู่ท่ี  ๘ หจก.ไตรภูมิ๙๙๙ ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๒๑/๐๗/๒๕๕๘

๒๗. โครงการขดุลอกหนา้ฝายกนัน ้า ๗๙,๐๐๐ ๗๙,๐๐๐ ตกลงราคา หจก.ปิยะชุน หจก.ปิยะชุน มีคุณสมบติัครบถว้น บนัทึกตกลงจา้ง
ท านบหลงั ๓ บา้นบ ุหมู่ท่ี  ๑๐ หจก.มัง่คัง่๙๙ เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๑๕๔/๒๕๕๘

หจก.ไตรภูมิ๙๙๙ ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๒๑/๐๗/๒๕๕๘

๒๘. โครงการวางทอ่ระบายน ้า PVC ๓๐,๕๐๐ ๓๐,๕๐๐ ตกลงราคา นายศรีไพร  ขอหวนกลาง นายศรีไพร  ขอหวนกลาง มีคุณสมบติัครบถว้น บนัทึกตกลงจา้ง
ขนาด ๖ "พร้อมลงหินคลุก เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๑๕๕/๒๕๕๘
แยกทางไปบึงกดุสวายหมู่ท่ี ๑๒ ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๒๑/๐๗/๒๕๕๘

                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 
                            องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา

                             วนัที ่   ๗   เดือน    สิงหาคม    พ.ศ.   ๒๕๕๘

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจ้าง
วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือจ้าง



แบบ  สขร.๑

๒๙. จา้งเหมาบริการจดัท า ๘๐๐ ๘๐๐ ตกลงราคา หจก.มัง่คัง่๙๙ หจก.มัง่คัง่๙๙ มีคุณสมบติัครบถว้น บนัทึกตกลงจา้ง
สต๊ิกเกอร์ (กองการศึกษา) หจก.ปิยะชุน เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๑๕๖/๒๕๕๘

หจก.ไตรภูมิ๙๙๙ ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

๓๐. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ๓๕,๕๐๐ ๓๕,๕๐๐ ตกลงราคา หจก.ปิยะชุน หจก.ปิยะชุน มีคุณสมบติัครบถว้น บนัทึกตกลงจา้ง
สายหนา้ศาลา  SML หจก.ไตรภูมิ๙๙๙ เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๑๕๗/๒๕๕๘
บา้นคลองกลาง  หมู่ท่ี  ๑๕ หจก.มัง่คัง่๙๙ ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

๓๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ๕๒,๙๐๐ ๕๒,๙๐๐ ตกลงราคา หจก.มัง่คัง่๙๙ หจก.มัง่คัง่๙๙ มีคุณสมบติัครบถว้น บนัทึกตกลงจา้ง
สายหนา้ผูใ้หญ่เคียง  หจก.ปิยะชุน เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๑๕๘/๒๕๕๘
พวงกระโทก  บา้นคลองกลาง หจก.ไตรภูมิ๙๙๙ ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๒๙/๐๗/๒๕๕๘
หมู่ท่ี  ๑๕

๓๒. จา้งเหมาบริการเกบ็ขยะมูลฝอย ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ตกลงราคา นายสมพอ  พร้อมกระโทก นายสมพอ  พร้อมกระโทก มีคุณสมบติัครบถว้น บนัทึกตกลงจา้ง
ในเขตพ้ืนท่ีองคก์ารบริหารส่วน เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๑๕๙/๒๕๕๘
ต าบลพลบัพลา  (หวัหนา้ชุด) ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 
                            องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา

                             วนัที ่   ๗   เดือน    สิงหาคม    พ.ศ.   ๒๕๕๘

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจ้าง
วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือจ้าง



                                                                                                                                                                                                             

 

 


