
แบบ  สขร.1

1 จ้างเหมาบริการดูแลเด็กเล็ก 27000.00 27000.00 เฉพาะเจาะจง นางธนวรรณ ศรีวิพัฒน์ นางธนวรรณ ศรีวิพัฒน์ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง

ศพด.บ้านท่าตะเคียน เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  1/2564

ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวันท่ี  1/10/2563
 

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือ

                                (ส ำนักงำนปลัด)  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพลับพลำ

                                วันท่ี    31   เดือน   ตุลำคม    พ.ศ.   2563

หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป หรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

                                 สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ 

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ



แบบ  สขร.๑

๕ รายงานขอความเห็นชอบ ๒,๒๕๐ ๒,๒๕๐ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา ร้าน กอบสุข ร้าน กอบสุข มีคุณสมบัติครบถ้วน บันทึกข้อความ

จัดจ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดซ้ือจัดจ้าง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) นายนพพล  กอบสุขนิรันดร์ นายนพพล  กอบสุขนิรันดร์ เสนอราคาเหมาะสม ลงวันท่ี  ๑๘/๔/๒๕๖๒

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธาร ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙ ลงวันท่ี ๗ มีนาคม ภายในราคาท่ีก าหนด

รณภัยทางถนนในช่วงสงกรานต์ ๒๕๖๑ ตาราง ๑

๖ รายงานขอความเห็นชอบ ๔,๒๐๐ ๔,๒๐๐ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา นายศรีไพร  ขอหวนกลาง นายศรีไพร  ขอหวนกลาง มีคุณสมบัติครบถ้วน บันทึกข้อความ

จ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมโต๊ะ และ การจัดซ้ือจัดจ้าง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) เสนอราคาเหมาะสม ลงวันท่ี  ๑๘/๔/๒๕๖๒

เก้าอ้ี หมู่ท่ี ๙ และหมู่ท่ี ๑๕ ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙ ลงวันท่ี ๗ มีนาคม ภายในราคาท่ีก าหนด

๒๕๖๑ ตาราง ๑

๗ ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับ ๑,๒๕๐ ๑,๒๕๐ เฉพาะเจาะจง นายสถิตย์  พลหนองคูณ นายสถิตย์  พลหนองคูณ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง

อากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๑๕/๒๕๖๒

๔๒๐ - ๕๐ - ๐๐๐๕ ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวันท่ี  ๑๙/๔/๒๕๖๒

๘ ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับ ๑,๗๐๐ ๑,๗๐๐ เฉพาะเจาะจง นายสถิตย์  พลหนองคูณ นายสถิตย์  พลหนองคูณ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง

อากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๑๖/๒๕๖๒

๔๒๐ - ๕๐ - ๐๐๐๗ ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวันท่ี  ๑๙/๔/๒๕๖๒

                                (ส ำนักงำนปลัด)  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพลับพลำ

                                วันท่ี    ๓๐   เดือน   เมษำยน   พ.ศ.   ๒๕๖๒

ล ำดับท่ี หรือข้อตกลงในกำรซ้ืองำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ 

หรือจ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือจ้ำง

                                 สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน 



แบบ  สขร.๑

๙ จ้างเหมาพ่นหมอกควัน ๑๘ หมู่ ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นายสมร  บุญวรสถิต นายสมร  บุญวรสถิต มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง

บ้าน นายทวน  กกกระโทก เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี ๑๗/๒๕๖๒

นายอาณัติ  นวนกระสัง ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวันท่ี  ๒๓/๔/๒๕๖๒

๑๐ รายงานขอความเห็นชอบ ๓๖๐ ๓๖๐ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา นางสายใจ  เจียกกระโทก นางสายใจ  เจียกกระโทก มีคุณสมบัติครบถ้วน บันทึกข้อความ

จัดซ้ือวารสารและส่ิงพิมพ์ การจัดซ้ือจัดจ้าง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) เสนอราคาเหมาะสม ลงวันท่ี  ๓๐/๔/๒๕๖๒

(เดือน เมษายน ๒๕๖๒) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙ ลงวันท่ี ๗ มีนาคม ภายในราคาท่ีก าหนด

๒๕๖๑ ตาราง ๑

                                วันท่ี    ๓๐   เดือน  เมษำยน   พ.ศ.   ๒๕๖๒

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ 

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

                                 สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน 

                                (ส ำนักงำนปลัด)  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพลับพลำ



แบบ  สขร.๑

๑๓ รายงานขอความเห็นชอบ ๘๐๐ ๘๐๐ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา อู่ช่างดวน อู่ช่างดวน มีคุณสมบัติครบถ้วน บันทึกข้อความ

จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน การจัดซ้ือจัดจ้าง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) นางจันทร์เพ็ญ  เดชพร นางจันทร์เพ็ญ  เดชพร เสนอราคาเหมาะสม ลงวันท่ี  ๓๐/๑/๒๕๖๒

(น้ ามันเคร่ือง) รถบรรทุกขยะ ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙ ลงวันท่ี ๗ มีนาคม ภายในราคาท่ีก าหนด

๒๕๖๑ ตาราง ๑

๑๔ รายงานขอความเห็นชอบ ๔๔๐ ๔๔๐ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา นางสายใจ  เจียกกระโทก นางสายใจ  เจียกกระโทก มีคุณสมบัติครบถ้วน บันทึกข้อความ

จัดซ้ือวารสารและส่ิงพิมพ์ การจัดซ้ือจัดจ้าง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) เสนอราคาเหมาะสม ลงวันท่ี  ๓๑/๑/๒๕๖๒

(เดือน มกราคม ๒๕๖๒) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙ ลงวันท่ี ๗ มีนาคม ภายในราคาท่ีก าหนด

๒๕๖๑ ตาราง ๑

                                 (ส ำนักงำนปลัด)  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพลับพลำ

                                วันท่ี    ๓๑   เดือน  มกรำคม   พ.ศ.   ๒๕๖๒

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ 

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
หรือจ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก

                                 สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน 



แบบ  สขร.๑

๑๗ ค่าจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง ๓๐๐ ๓๐๐ ตกลงราคา นายประสิทธ์ิ  กกกระโทก นายประสิทธ์ิ  กกกระโทก มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
(ฟางก้อน) เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๖๕/๒๕๖๐

ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวันท่ี  ๒๐/๘/๒๕๖๐

๑๘ จ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์ ๖๐๐ ๖๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน กอบสุข ร้าน กอบสุข มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
โครงการกันโรคพิษสุนัขบ้าระบาด นายนพพล  กอบสุขนิรันดร์ นายนพพล  กอบสุขนิรันดร์ เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๘๐/๒๕๖๑

ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวันท่ี  ๒๔/๘/๒๕๖๑

๑๙ จ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์ ๓,๐๒๔ ๓,๐๒๔ เฉพาะเจาะจง ร้าน กอบสุข ร้าน กอบสุข มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ และ นายนพพล  กอบสุขนิรันดร์ นายนพพล  กอบสุขนิรันดร์ เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๘๑/๒๕๖๑
เสริมทักษะการเอาตัวรอดในน้ า ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวันท่ี  ๒๔/๘/๒๕๖๑

๒๐ จ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์ ๔๓๒ ๔๓๒ เฉพาะเจาะจง ร้าน กอบสุข ร้าน กอบสุข มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ และ นายนพพล  กอบสุขนิรันดร์ นายนพพล  กอบสุขนิรันดร์ เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๘๒/๒๕๖๑
เสริมทักษะการเอาตัวรอดในน้ า ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวันท่ี  ๒๔/๘/๒๕๖๑
ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ 

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

หรือจ้ำง

                                 สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน 
                                (ส ำนักงำนปลัด)  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพลับพลำ

                                วันท่ี    ๓๑   เดือน   สิงหำคม   พ.ศ.   ๒๕๖๐

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ  สขร.๑

๒๑ ค่าจัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษสันัข ๕๔,๐๐๐ ๕๔,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวหทัยภัทร  ทองน้อย นางสาวหทัยภัทร  ทองน้อย มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
บ้า นางวัฒนาพร  มหาภูวตานนท์ เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๖๖/๒๕๖๑

นางประสพภรณ์  บางปา ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวันท่ี  ๒๙/๘/๒๕๖๑

๒๒ จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ ๕,๐๒๓.๑๑ ๕,๐๒๓.๑๑ เฉพาะเจาะจง บริษัท ตังปัก โคราช จ ากัด บริษัท ตังปัก โคราช จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
๘๕-๓๙๕๘ นครราชสีมา (สาขาโชคชัย) (สาขาโชคชัย) เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๘๓/๒๕๖๑

ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวันท่ี  ๒๙/๘/๒๕๖๑

๒๓ จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง และ ๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นางเบญจมาศ  ปักกาเว นางเบญจมาศ  ปักกาเว มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
อาหารกลางวันพร้อมเคร่ืองด่ืม นางสายใจ  เจียกกระโทก เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๘๔/๒๕๖๑
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ และ นายศรีไพร  ขอหวนกลาง ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวันท่ี  ๒๙/๘/๒๕๖๑
เสริมทักษะการเอาตัวรอดในน้ า

๒๔ จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง และ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นางเบญจมาศ  ปักกาเว นางเบญจมาศ  ปักกาเว มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
อาหารกลางวันพร้อมเคร่ืองด่ืม นางสายใจ  เจียกกระโทก เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๘๕/๒๕๖๑
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ฯ นายศรีไพร  ขอหวนกลาง ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวันท่ี  ๒๙/๘/๒๕๖๑

                                (ส ำนักงำนปลัด)  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพลับพลำ
                                วันท่ี    ๓๑   เดือน   สิงหำคม   พ.ศ.   ๒๕๖๐

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ 

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือจ้ำง

                                 สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน 



 

                                                                                                                                                                                                             

c

 

 



แบบ  สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 

หรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือจ้าง

1 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 13,978.00 13,978.00 เฉพำะเจำะจง บ.ก่อทวี จ ำกัด บ.ก่อทวี จ ำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ

เสนอรำคำเหมำะสม เลขท่ี  7/2564
ภำยในรำคำท่ีก ำหนด ลงวันท่ี  4/01/2564

 

2 ซ้ือชุดอุปกรณ์ส ำหรับห้องเรียน 25,500.00 2,550.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เดอะ บ๊ิก ซีสเต็มส์ หจก.เดอะ บ๊ิก ซีสเต็มส์ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ

โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำร เสนอรำคำเหมำะสม เลขท่ี  8/2564
ศึกษำดัวยเทคโนโลยีสำรสน ภำยในรำคำท่ีก ำหนด ลงวันท่ี  26/01/2564
เทศ DLTV ศพด.โค้งยำง

3 ซ้ือชุดอุปกรณ์ส ำหรับห้องเรียน 25,500.00 2,550.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เดอะ บ๊ิก ซีสเต็มส์ หจก.เดอะ บ๊ิก ซีสเต็มส์ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ

โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำร เสนอรำคำเหมำะสม เลขท่ี  9/2564
ศึกษำดัวยเทคโนโลยีสำรสน ภำยในรำคำท่ีก ำหนด ลงวันท่ี  26/01/2564
เทศ DLTV ศพด.ท่ำตะเคียน

4 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 9,250.00 9,250.00 เฉพำะเจำะจง บ.สมำร์ท บลู บ.สมำร์ท บลู มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ

หมึกปร้ินเตอร์ เสนอรำคำเหมำะสม เลขท่ี  10/2564
ภำยในรำคำท่ีก ำหนด ลงวันท่ี  26/01/2564

                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 
                                (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา

                                วันท่ี    31   เดือน   มกราคม   พ.ศ.   2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา



แบบ  สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 

หรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือจ้าง
1 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมเคร่ือง 2,050.00 2,050.00 เฉพำะเจำะจง นำยสถิตย์ นำยสถิตย์ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง

ปรับอำกำศ พลหนองคูณ พลหนองคูณ เสนอรำคำเหมำะสม เลขท่ี  2/2564
ภำยในรำคำท่ีก ำหนด ลงวันท่ี  05/11/2563

 

2 ซ้ืออำหำรเสริม(นม) นม ยูเอชที 43,401.00 43,401.00 เฉพำะเจำะจง บ.คันทรีเฟรชแดร่ี บ.คันทรีเฟรชแดร่ี มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
ส ำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. จ ำกัด จ ำกัด เสนอรำคำเหมำะสม เลขท่ี  2/2564

ภำยในรำคำท่ีก ำหนด ลงวันท่ี  09/11/2563

3 ซ้ืออำหำรเสริม(นม) นม ยูเอชที 5,630.40 5,630.40 เฉพำะเจำะจง บ.คันทรีเฟรชแดร่ี บ.คันทรีเฟรชแดร่ี มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
ส ำหรับ ศพด. จ ำกัด จ ำกัด เสนอรำคำเหมำะสม เลขท่ี  3/2564

ภำยในรำคำท่ีก ำหนด ลงวันท่ี  09/11/2563

4 จ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวัน 40,040.00 40,040.00 เฉพำะเจำะจง นำยวิไลลักษณ์ นำงวิไลลักษณ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง
ส ำหรับเด็ก ศพด.บ้ำนโค้งยำง หม่ันกิจ หม่ันกิจ เสนอรำคำเหมำะสม เลขท่ี  3/2564

ภำยในรำคำท่ีก ำหนด ลงวันท่ี  13/11/2563

                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 
                                (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา

                                วันท่ี    30   เดือน   พฤศจิกายน   พ.ศ.   2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา



5 จ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวัน 45,500.00 45,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยวิไลลักษณ์ นำงวิไลลักษณ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง
ส ำหรับเด็ก ศพด.บ้ำนท่ำตะเคียน หม่ันกิจ หม่ันกิจ เสนอรำคำเหมำะสม เลขท่ี  4/2564

ภำยในรำคำท่ีก ำหนด ลงวันท่ี  13/11/2563

6 ซ้ืออำหำรเสริม(นม) นม พำสเจอไรส์ 46,586.40 46,586.40 เฉพำะเจำะจง บ.คันทรีเฟรชแดร่ี บ.คันทรีเฟรชแดร่ี มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
ส ำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. จ ำกัด จ ำกัด เสนอรำคำเหมำะสม เลขท่ี  3/2564

ภำยในรำคำท่ีก ำหนด ลงวันท่ี  30/11/2563

7 ซ้ืออำหำรเสริม(นม) นม พำสเจอร์ไรส์ 6,185.20 6,185.20 เฉพำะเจำะจง บ.คันทรีเฟรชแดร่ี บ.คันทรีเฟรชแดร่ี มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
ส ำหรับ ศพด. จ ำกัด จ ำกัด เสนอรำคำเหมำะสม เลขท่ี  4/2564

ภำยในรำคำท่ีก ำหนด ลงวันท่ี  30/11/2563



แบบ  สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 

หรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือจ้าง

1 ซ้ืออำหำรเสริม(นม) นม พำสเจอไรส์ 159,736.08 159,736.08 เฉพำะเจำะจง บ.คันทรีเฟรชแดร่ี บ.คันทรีเฟรชแดร่ี มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
ส ำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. จ ำกัด จ ำกัด เสนอรำคำเหมำะสม เลขท่ี  5/2564

ภำยในรำคำท่ีก ำหนด ลงวันท่ี  30/12/2563

2 ซ้ืออำหำรเสริม(นม) นม พำสเจอร์ไรส์ 21,029.68 21,029.68 เฉพำะเจำะจง บ.คันทรีเฟรชแดร่ี บ.คันทรีเฟรชแดร่ี มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
ส ำหรับ ศพด. จ ำกัด จ ำกัด เสนอรำคำเหมำะสม เลขท่ี  6/2564

ภำยในรำคำท่ีก ำหนด ลงวันท่ี  30/12/2563

3 จ้างเหมาบริการดูแลเด็กเล็ก 81000.00 81000.00 เฉพาะเจาะจง นางธนวรรณ ศรีวิพัฒน์ นางธนวรรณ ศรีวิพัฒน์ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง

ศพด.บ้านท่าตะเคียน เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  5/2564

ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวันท่ี  1/12/2563

                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 
                                (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา

                                วันท่ี    31   เดือน   ธันวาคม  พ.ศ.   2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
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