
วงเงิน รายชือ่ผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่จะซ้ือหรือ ราคาและ ราคาที่ตกลงซ้ือ คัดเลือก หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

จ้าง ราคาที่เสนอ หรือจ้าง โดยสรุป หรือจ้าง
ใบส่ังจา้งเลขที ่39/2562

ลงวันที ่6 มิถุนายน 2562

ใบส่ังจา้งเลขที ่40/2562

ลงวันที ่24 มิถุนายน 2562

ใบส่ังจา้งเลขที ่41/2562

ลงวันที ่24 มิถุนายน 2562

ใบส่ังซ้ือเลขที ่55/2562

ลงวันที ่6 มิถุนายน 2562

ใบส่ังซ้ือเลขที ่56/2562

ลงวันที ่6 มิถุนายน 2562

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 57/2562
ลงวันที ่24 มิถุนายน 2562

4
ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัวกอง

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2,976                    2,976 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษทั ดูโฮม จ ากดั
(มหาชน)  2,976

เสนอราคาต่ าสุด

บริษทั พนัธ์สวัสด์ิ เคมเทค 
จ ากดั  40,800

6

      7,864.50 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.สโรชา เอน็จเินียร่ิง 

แอนด์ ซัพพลาย  7,864.50

เสนอราคาต่ าสุด
ร้านโชคชยัองิค์เจ็ท 99 

 600
ร้านโชคชยัองิค์เจ็ท 99  

600

วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.ขวัญชยั อเิล็คทริค
 แอนด์ ไลท์ต้ิง  5,029

หจก.ขวัญชยั อเิล็คทริค 
แอนด์ ไลท์ต้ิง  5,029

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

5,400                    5,400 วิธีเฉพาะเจาะจง
 ร้าน ป.ปูกอ๊ปปี้       

5,400
ร้าน ป.ปูกอ๊ปปี้        

5,400
เสนอราคาต่ าสุด

แบบ สขร.1
สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  มิถุนายน  พ .ศ.2562

องค์การบรหิารส่วนต าบลทา่จะหลุง  อ าเภอโชคชัย  จงัหวดันครราชสีมา
วนัที ่ 30  มิถุนายน  2562

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

หจก.สโรชา เอน็จเินียร่ิง 
แอนด์ ซัพพลาย  7,864.50

เสนอราคาต่ าสุด

2
ป้ายโครงการอบรมคุณธรรม 

จริยธรรม
600                        600 วิธีเฉพาะเจาะจง

1
จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ

ส านักงานปลัด
7,864.50      

เสนอราคาต่ าสุด

3
จา้งเหมาจดัท าคู่มืออบรมคุณธรรม

ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม

ซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 5,029          5,029          

บริษทั ดูโฮม จ ากดั
(มหาชน)  2,976

5
ซ้ือทรายก าจัดลูกน้ ายุงลาย

และน้ ายาก าจัดยุง
40,800                40,800 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษทั พนัธ์สวัสด์ิ เคมเทค 
จ ากดั  40,800

เสนอราคาต่ าสุด



วงเงิน รายชือ่ผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่จะซ้ือหรือ ราคาและ ราคาที่ตกลงซ้ือ คัดเลือก หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

จ้าง ราคาที่เสนอ หรือจ้าง โดยสรุป หรือจ้าง
ใบส่ังซ้ือเลขที ่58/2562

ลงวันที ่24 มิถุนายน 2562

ใบส่ังซ้ือเลขที ่59/2562

ลงวันที ่24 มิถุนายน 2562

ใบส่ังซ้ือเลขที ่60/2562

ลงวันที ่24 มิถุนายน 2562

ใบส่ังเลขที ่61/2562

ลงวันที ่28 มิถุนายน 2562

(ลงชือ่)....................................ผู้จัดท า
(นางสาวเพยีงพศิ  เหงากระโทก)
         นักวิชาการพสัดุ

เสนอราคาต่ าสุด

วิธีซ้ือหรือจ้าง

7         13,940 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.เดอะบิ๊ก ซิสเต็มส์ 

 13,940

ราคากลาง

องค์การบรหิารส่วนต าบลทา่จะหลุง  อ าเภอโชคชัย  จงัหวดันครราชสีมา

แบบ สขร.1

4,302                    4,302 วิธีเฉพาะเจาะจง
 บริษทั ดูโฮม จ ากดั
(มหาชน)  4,302

บริษทั ดูโฮม จ ากดั
(มหาชน)  4,302

เสนอราคาต่ าสุด9
ซ้ือวัสดุส านักงานกองการศึกษา

 ศาสนาและวัฒนธรรม

10
ซ้ือวัสดุตามโครงการปล่อยพนัธ์ุ

สัตว์น้ าเฉลิมพระเกยีรติฯ
32,150                32,150 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษทั รวมวิทยา จ ากดั 
 32,150

บริษทั รวมวิทยา จ ากดั 
 32,150

เสนอราคาต่ าสุด

ซ้ือวัสดุอปุกรณ์ตามโครงการ
อบรมคุณธรรม จริยธรรม

4,049                    4,049 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั ดูโฮม จ ากดั
(มหาชน)  4,049

บริษทั ดูโฮม จ ากดั
(มหาชน)  4,049

เสนอราคาต่ าสุด

หจก.เดอะบิ๊ก ซิสเต็มส์  
13,940

ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ส านักงานปลัด 13,940        

8

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  มิถุนายน  พ .ศ.2562

วนัที ่ 30  มิถุนายน  2562

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง


