
แบบ  สขร.๑

๑ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ๑๕,๑๙๐ ๑๕,๑๙๐ เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสารภี สหกรณ์การเกษตรสารภี มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ

(เดือน เมษายน ๒๕๖๒) เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๑๓/๒๕๖๒

ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวันท่ี  ๒๙/๓/๒๕๖๒
 

๒ รายงานขอความเห็นชอบ ๓๐๐ ๓๐๐ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา ร้าน กอบสุข ร้าน กอบสุข มีคุณสมบัติครบถ้วน บันทึกข้อความ

จัดจ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดซ้ือจัดจ้าง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) นายนพพล  กอบสุขนิรันดร์ นายนพพล  กอบสุขนิรันดร์ เสนอราคาเหมาะสม ลงวันท่ี  ๑/๔/๒๕๖๒

โครงการประชุมประชาคมระดับต าบล ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙ ลงวันท่ี ๗ มีนาคม ภายในราคาท่ีก าหนด

๒๕๖๑ ตาราง ๑

๓ รายงานขอความเห็นชอบ ๓๐๐ ๓๐๐ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา นายมนตรี  ทุมมานอก นายมนตรี  ทุมมานอก มีคุณสมบัติครบถ้วน บันทึกข้อความ

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

๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙ ลงวันท่ี ๗ มีนาคม ภายในราคาท่ีก าหนด

๒๕๖๑ ตาราง ๑

๔ จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ๑,๐๑๖.๕๐ ๑,๐๑๖.๕๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท รัตนหิรัญ ออโต้เซลล์ บริษัท รัตนหิรัญ ออโต้เซลล์ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง

รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขน จ ากัด จ ากัด เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๑๔/๒๕๖๒

๔๒๙๖ นครราชสีมา หมายเลขครุ ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวันท่ี  ๑๑/๔/๒๕๖๒

ภัณฑ์ ๐๐๑ ๕๙ ๐๐๐๒

                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลางวงเงินท่ีจะซ้ือ

                                (ส านักงานปลัด)  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา

                                วันท่ี    ๓๐   เดือน   เมษายน    พ.ศ.   ๒๕๖๒

หรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป



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

หรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือจ้าง

                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 

รายช่ือผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

                                (ส านักงานปลัด)  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา

                                วันท่ี    ๓๐   เดือน   เมษายน   พ.ศ.   ๒๕๖๒

ล าดับท่ี



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

                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 

                                (ส านักงานปลัด)  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป
หรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก

                                วันท่ี    ๓๐   เดือน  เมษายน   พ.ศ.   ๒๕๖๒

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



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

                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 

รายช่ือผู้เสนอราคา
หรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก

                                 (ส านักงานปลัด)  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา

                                วันท่ี    ๓๑   เดือน  มกราคม   พ.ศ.   ๒๕๖๒

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



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

                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 
                                (ส านักงานปลัด)  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา

                                วันท่ี    ๓๑   เดือน   สิงหาคม   พ.ศ.   ๒๕๖๐

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

หรือจ้าง



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

                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือจ้าง

                                (ส านักงานปลัด)  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา
                                วันท่ี    ๓๑   เดือน   สิงหาคม   พ.ศ.   ๒๕๖๐

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก



 

                                                                                                                                                                                                             

c

 

 



แบบ  สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 

หรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือจ้าง

1 จ้างเหมาบริการท าป้าย 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายนพพล นายนพพล มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง

ประชาสัมพันธ์งานกีฬา กอบสุขนิรันดร์ กอบสุขนิรันดร์ เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  5/2563
ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวันท่ี  24/01/2563

 

                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 
                                (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา

                                วันท่ี    31   เดือน   มกราคม   พ.ศ.   2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา



แบบ  สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 

หรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือจ้าง

1 ซ้ือถ้วยรางวัลและอุปกรณ์กีฬา 16,250.00 16,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก่อทวี จ ากัด บริษัทก่อทวีจ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ

เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  5/2563
ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวันท่ี  19/02/2563

 

2 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 18,400.00 17,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
ช้ันวางแฟ้ม เดอะ บ๊ิก ซีสเต็มส์ เดอะ บ๊ิก ซีสเต็มส์ เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  6/2563

ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวันท่ี  24/02/2563

3 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
โต๊ะพร้อมเก้าอ้ีท างาน เดอะ บ๊ิก ซีสเต็มส์ เดอะ บ๊ิก ซีสเต็มส์ เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  7/2563

ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวันท่ี  24/02/2563

4 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอ์ 17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เดอะ บ๊ิก ซีสเต็มส์ เดอะ บ๊ิก ซีสเต็มส์ เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  8/2563

ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวันท่ี  24/02/2563

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี

                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 
                                (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา

                                วันท่ี    29   เดือน   กุมภาพันธ์   พ.ศ.   2563

รายช่ือผู้เสนอราคาราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



แบบ  สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 

หรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือจ้าง

5 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอ์ 8,900.00 8,900.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ เดอะ บ๊ิก ซีสเต็มส์ เดอะ บ๊ิก ซีสเต็มส์ เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  9/2563

ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวันท่ี  24/02/2563

6 จ้างเหมาบริการเช่าชุดพร้อม 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกลอยใจ นางสาวกลอยใจ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
แต่งกาย ขอดดอน ขอดดอน เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  6/2563

ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวันท่ี  19/02/2563

7 จ้างเหมาบริการท าอาหารว่าง 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศรีไพร นายศรีไพร มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
และเคร่ืองด่ืม ขอหวนกลาง ขอหวนกลาง เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  7/2563

ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวันท่ี  19/02/2563

8 จ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์ 1,080.00 1,080.00 เฉพาะเจาะจง นายนพพล นายนพพล มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
กอบสุขนิรันตร์ กอบสุขนิรันตร์ เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  8/2563

ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวันท่ี  19/02/2563

                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 
                                (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา

                                วันท่ี    29   เดือน   กุมภาพันธ์   พ.ศ.   2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง



แบบ  สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 

หรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือจ้าง

9 จ้างเหมาบริการจัดท าพวงมาลา 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิภา นางสาววิภา มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
ธรรมดอน ธรรมดอน เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  9/2563

ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวันท่ี  24/02/2563

10 จ้างเหมาบริการท าขบวนแห่ 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง นายสมใจ นายสมใจ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
ม่วมกระโทก ม่วมกระโทก เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  10/2563

ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวันท่ี  19/02/2563

11 จ้างเหมาบริการจัดเตรียมสนาม 6,050.00 6,050.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย นายสมชาย มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
กีฬาแข่งขันฟุตบอล กล้ากระโทก กล้ากระโทก เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  11/2563

ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวันท่ี  19/02/2563

12 จ้างเหมาบริการท าอาหาร 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวิไลลักษณ์ นางวิไลลักษณ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
พร้อมเคร่ืองด่ืมส าหรับนักกีฬา หม่ันกิจ หม่ันกิจ เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  12/2563

ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวันท่ี  19/02/2563

                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 
                                (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา

                                วันท่ี    29   เดือน   กุมภาพันธ์   พ.ศ.   2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา



แบบ  สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 

หรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือจ้าง

1 ซ้ือวัสดุส านักงาน 28,544.00 28,544.00 เฉพาะเจาะจง บ.ก่อทวี จ ากัด บ.ก่อทวี จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง

เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  10/2563
ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวันท่ี  7/04/2563

 

2 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 20,210.00 20,210.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
(หมึกปร้ินเตอร์) เดอะ บ๊ิก ซีสเต็มส์ เดอะ บ๊ิก ซีสเต็มส์ เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  11/2563

ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวันท่ี  7/04/2563

3 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมประตู 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  กล้ากระโทก นายสมชาย  กล้ากระโทก มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
บานเล่ือน เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  14/2563

ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวันท่ี  8/04/2563

4 จ้างเหมาบริการล้างท าความ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นายสถิตย์ พลหนองคูณ นายสถิตย์ พลหนองคูณ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
สะอาดเคร่ืองปรับอากาศ เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  15/2563

ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวันท่ี  13/04/2563

                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 
                                (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา

                                วันท่ี    30   เดือน  เมษายน   พ.ศ.   2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา



แบบ  สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 

หรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือจ้าง

1 ซ้ืออาหารเสริม(นม) นม ยูเอชที 85,863.00 85,863.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คันทรีเฟร บริษัท คันทรีเฟร มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ

ส าหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. แดร่ี จ ากัด แดร่ี จ ากัด เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  12/2563
ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวันท่ี  15/05/2563

 

2 ซ้ืออาหารเสริม(นม) นม ยูเอชที 9,853.20 9,853.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท คันทรีเฟร บริษัท คันทรีเฟร มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แดร่ี จ ากัด แดร่ี จ ากัด เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  13/2563
ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวันท่ี  15/05/2563

 

3 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเคร่ือง 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง นายไมตรี กล้าหาญ นายไมตรี กล้าหาญ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
ปร้ินเตอร์ เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  16/2563

ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวันท่ี  29/04/2563

                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 
                                (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา

                                วันท่ี    31   เดือน   พฤษภาคม   พ.ศ.   2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา



แบบ  สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 

หรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือจ้าง

1 ซ้ืออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์ 243,460.00 243,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คันทรีเฟร บริษัท คันทรีเฟร มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ

ส าหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. แดร่ี จ ากัด แดร่ี จ ากัด เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  14/2563
ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวันท่ี  30/06/2563

2 ซ้ืออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์ 30,926.00 30,926.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คันทรีเฟร บริษัท คันทรีเฟร มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แดร่ี จ ากัด แดร่ี จ ากัด เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  15/2563
ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวันท่ี  30/06/2563

3 จ้างเหมาบริการดูแลเด็กเล็ก 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิธร ชัยบุรี นางสาวศศิธร ชัยบุรี มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  17/2563
ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวันท่ี  30/06/2563

4 จ้างเหมาประกอบอาหาร 36,800.00 36,800.00 เฉพาะเจาะจง นางวิไลลักษณ์ นางวิไลลักษณ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
กลางวัน ศพด.บ้านโค้งยาง หม่ันกิจ หม่ันกิจ เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  18/2563

ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวันท่ี  30/06/2563

5 จ้างเหมาประกอบอาหาร 49,680.00 49,680.00 เฉพาะเจาะจง นางสมหมาย นางสมหมาย มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
กลางวัน ศพด.บ้านโค้งยาง เกาะทะเล เกาะทะเล เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  19/2563

ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวันท่ี  30/06/2563

                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 
                                (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา

                                วันท่ี    30   เดือน มิถุนายน  พ.ศ.   2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา



แบบ  สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 

หรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือจ้าง

1 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 19,951.00 19,951.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก่อทวี บริษัท ก่อทวี มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ

 จ ากัด  จ ากัด เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  16/2563
ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวันท่ี  23/07/2563

2 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง นายไมตรี นายไมตรี มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง

กล้ากระโทก กล้ากระโทก เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  20/2563
ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวันท่ี  23/07/2563

3 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง นายไมตรี นายไมตรี มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
เคร่ืองปร้ินสี กล้ากระโทก กล้ากระโทก เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  21/2563

ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวันท่ี  23/07/2563

                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 
                                (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา

                                วันท่ี    31   เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.   2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา



แบบ  สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 

หรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือจ้าง

1 ซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย บ้านบุ หมู่ 10 99,500.00 99,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโคราชครุภัณฑ์ ร้านโคราชครุภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ

เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  17/2563
ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวันท่ี  19/08/2563

2 ซ้ือป้ายสัญญาณจราจรบริเวณหน้า 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโคราชครุภัณฑ์ ร้านโคราชครุภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ

สถานศึกษา เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  18/2563
ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวันท่ี  19/08/2563

3 ซ้ือหนนังสือเสริมประสบการณ์ระดับ 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เค.ซี.บุ๊ค. ร้าน เค.ซี.บุ๊ค. มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
ปฐมวัย ศพด.บ้านท่าตะเคียน เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  19/2563

ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวันท่ี  23/08/2563
4 ซ้ือหนนังสือเสริมประสบการณ์ระดับ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เค.ซี.บุ๊ค. ร้าน เค.ซี.บุ๊ค. มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ

ปฐมวัย ศพด.บ้านโค้งยาง เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  21/2563
ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวันท่ี  23/08/2563

5 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมปร้ินเตอร์ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นายไมตรี กล้ากระโทก นายไมตรี กล้ากระโทก มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
(ซีเซตซับหมึกเต็ม) เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  22/2563

ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวันท่ี  18/08/2563

                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 
                                (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา

                                วันท่ี    31   เดือนสิงหาคม  พ.ศ.   2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา



แบบ  สขร.1

วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 
หรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือจ้าง
1 ซ้ือน้ าด่ืม โครงการฝึกศึกษาเรียนรู้ 350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง นายสมรพร พรมทะเล นายสมรพร พรมทะเล มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ

ในสวนสัวต์ เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  21/2563
ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวันท่ี  14/09/2563

2 ซ้ือส่ือการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา 37,400.00 37,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก่อทวี บริษัท ก่อทวี มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ

ศพด.บ้านโค้งยาง  จ ากัด  จ ากัด เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  22/2563
ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวันท่ี  22/09/2563

3 ซ้ือส่ือการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา 44,200.00 44,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก่อทวี บริษัท ก่อทวี มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
ศพด.บ้านท่าตะเคียน  จ ากัด  จ ากัด เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  23/2563

ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวันท่ี  22/09/2563
4 จ้างเหมาบริการรถโดยสาร 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางส ารวย ไขกระโทก นางส ารวย ไขกระโทก มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง

เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  23/2563
ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวันท่ี  14/09/2563

5 จ้างเหมาบริการท าป้ายประชาสัมพันธ์ 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง นายนพพล กอบสุขนิรันดร์ นายนพพล กอบสุขนิรันดร์ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  23/2563
ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวันท่ี  14/09/2563

6 จ้างเหมาประกอบอาหาร(เพ่ิม) 2,080.00 2,080.00 เฉพาะเจาะจง นางวิไลลักษณ์ นางวิไลลักษณ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
หม่ันกิจ หม่ันกิจ เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  24/2563

ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวันท่ี  23/09/2563

                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 
                                (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา

                                วันท่ี    30   เดือนกันยายน  พ.ศ.   2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
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