
วงเงิน รายชือ่ผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่จะซ้ือหรือ ราคาและ ราคาที่ตกลงซ้ือ คัดเลือก หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

จ้าง ราคาที่เสนอ หรือจ้าง โดยสรุป หรือจ้าง
ใบส่ังจา้งเลขที ่7/2562

ลงวันที ่9 พฤศจกิายน 2561

ใบส่ังจา้งเลขที ่8/2562

ลงวันที ่9 พฤศจกิายน 2561

ใบส่ังจา้งเลขที ่9/2562

ลงวันที ่15 พฤศจกิายน 2561

ใบส่ังจา้งเลขที ่10/2562

ลงวันที ่15 พฤศจกิายน 2561

ใบส่ังซ้ือเลขที ่6/2562

ลงวันที ่1 พฤศจกิายน 2561

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 7/2562
ลงวันที ่1 พฤศจกิายน 2561

เสนอราคาต่่าสุด

3 จา้งซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข
ทะเบยีน กต 2693 นม(ระบบปรับอากาศ)

วัสดุงานบ้านงานครัว        
ส่านักงานปลัด

2,409          2,409          

ร้านสุดารัตน์โฟโต้พร้ินต์ 
 300

5 วัสดุส่านักงานส่านักงานปลัด 16,779                16,779 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั ดูโฮม จ่ากดั
(มหาชน)  16,779

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

8,500                    8,500 วิธีเฉพาะเจาะจง
 นายจา่ปาทอง ถั่วกระโทก 

 8,500
นายจา่ปาทอง ถั่วกระโทก  

8,500
เสนอราคาต่่าสุด

แบบ สขร.1
สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  พฤศจกิายน  พ .ศ.2561

องค์การบรหิารส่วนต าบลทา่จะหลุง
วนัที ่ 30  พฤศจกิายน  2561

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

นายสาทิพย์ ศรีจนัทร์พทิักษ ์
 4,000

เสนอราคาต่่าสุด

2
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 

หมายเลขทะเบียน กต 2693 นม
8,810                    8,810 วิธีเฉพาะเจาะจง

1 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 
หมายเลขทะเบียน นง 2067 นม

4,000                    4,000 วิธีเฉพาะเจาะจง
นายสาทิพย์ ศรีจนัทร์พทิักษ์

  4,000

เสนอราคาต่่าสุด
นายศราวุธ เพราะพนิิจ 

 8,810
นายศราวุธ เพราะพนิิจ  

8,810

วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั ดูโฮม จ่ากดั
(มหาชน)  2,409

บริษทั ดูโฮม จ่ากดั
(มหาชน)  2,409

4
ป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการกอ่สร้าง

ฝายชะลอน้า่หุบใหญ่ หมู่ 6
300                        300 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านสุดารัตน์โฟโต้พร้ินต์
  300

เสนอราคาต่่าสุด

บริษทั ดูโฮม จ่ากดั
(มหาชน)  16,779

เสนอราคาต่่าสุด

6



วงเงิน รายชือ่ผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่จะซ้ือหรือ ราคาและ ราคาที่ตกลงซ้ือ คัดเลือก หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

จ้าง ราคาที่เสนอ หรือจ้าง โดยสรุป หรือจ้าง
ใบส่ังซ้ือเลขที ่8/2562

ลงวันที ่1 พฤศจกิายน 2561

ใบส่ังซ้ือเลขที ่9/2562

ลงวันที ่5 พฤศจกิายน 2561

ใบส่ังซ้ือเลขที ่10/2562

ลงวันที ่13 พฤศจกิายน 2561

ใบส่ังซ้ือเลขที ่11/2562

ลงวันที ่20 พฤศจกิายน 2561

ใบส่ังซ้ือเลขที ่5/2562

ลงวันที ่29 ตุลาคม 2561

สัญญาซ้ือขายเลขที่ 3/2562
ลงวันที ่5 พฤศจกิายน 2561

เสนอราคาต่่าสุด

12
บริษทั คันทรีเฟรชแดร่ี 

จ่ากดั 19,956.64
บริษทั คันทรีเฟรชแดร่ี 

จ่ากดั 19,956.64

วัสดุส่านักงานกองคลัง 2,033          

8

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  พฤศจกิายน  พ .ศ.2561

วนัที ่ 30  พฤศจกิายน  2561

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วัสดุคอมพวิเตอร์ส่านักงานปลัด 23,330                23,330 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.เดอะบิ๊ก ซิสเต็มส์ 

 23,330
หจก.เดอะบิ๊ก ซิสเต็มส์  

23,330
เสนอราคาต่่าสุด

วัสดุกอ่สร้างฝายชะลอน้่าหุบ
ใหญ่ หมู ่6

4,036                    4,036 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั ดูโฮม จ่ากดั
(มหาชน)  4,036

บริษทั ดูโฮม จ่ากดั
(มหาชน)  4,036

เสนอราคาต่่าสุด

บริษทั ดูโฮม จ่ากดั
(มหาชน)  2,033

25,530                25,530 วิธีเฉพาะเจาะจง
 นายอทุอน  สังเกตุ  

25,530
นายอทุอน  สังเกตุ  

25,530
เสนอราคาต่่าสุด

11
วัสดุงานบ้านงานครัวกอง

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4,980                    4,980 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษทั ดูโฮม จ่ากดั 
(มหาชน)  4,980

บริษทั ดูโฮม จ่ากดั 
(มหาชน)  4,980

9
ซ้ือหนิใหญ่ ขนาด 15-30 ซม. จ่านวน 74 
ตันๆละ 345 บาท ตามโครงการกอ่สร้าง

ฝายชะลอน้่าหบุใหญ่ หมู่ 6

10

เสนอราคาต่่าสุด

วิธีซ้ือหรือจ้าง

7           2,033 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั ดูโฮม จ่ากดั
(มหาชน)  2,033

ราคากลาง

องค์การบรหิารส่วนต าบลทา่จะหลุง

แบบ สขร.1

นมศูนย์พฒันาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต่าบลท่าจะหลุง

19,956.64    19,956.64    วิธีเฉพาะเจาะจง เสนอราคาต่่าสุด



วงเงิน รายชือ่ผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่จะซ้ือหรือ ราคาและ ราคาที่ตกลงซ้ือ คัดเลือก หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

จ้าง ราคาที่เสนอ หรือจ้าง โดยสรุป หรือจ้าง
สัญญาซ้ือขายเลขที ่4/2562

ลงวันที ่26 พฤศจกิายน 2561

สัญญาซ้ือขายเลขที ่5/2562

ลงวันที ่26 พฤศจกิายน 2561

สัญญาจา้งท่าของเลขที ่1/2562

ลงวันที ่9 พฤศจกิายน 2561

สัญญาจา้งกอ่สร้างเลขที ่1/2562

ลงวันที ่28 พฤศจกิายน 2561

สัญญาจา้งกอ่สร้างเลขที ่2/2562

ลงวันที ่28 พฤศจกิายน 2561

(ลงชือ่)....................................ผู้จัดท่า
(นางสาวเพยีงพศิ  เหงากระโทก)
         นักวิชาการพสัดุ

14
นมศูนย์พฒันาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต่าบลท่าจะหลุง

92,526.24        92,526.24 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั คันทรีเฟรชแดร่ี 

จ่ากดั  92,526.24
บริษทั คันทรีเฟรชแดร่ี 

จ่ากดั 92,526.24
เสนอราคาต่่าสุด

347,786.28    347,786.28 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั คันทรีเฟรชแดร่ี 

จ่ากดั  347,786.28
บริษทั คันทรีเฟรชแดร่ี 

จ่ากดั 347,786.28
เสนอราคาต่่าสุด

วนัที ่ 30  พฤศจกิายน  2561

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

13
นมโรงเรียนบ้านขีตุ่้นและบ้าน
หนองกกและนมปิดภาคเรียน

แบบ สขร.1
สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  พฤศจกิายน  พ .ศ.2561

องค์การบรหิารส่วนต าบลทา่จะหลุง

17
โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง หมู่ที่1 บา้นขี้

ตุ่น (จากบริเวณที่ดินนายปริญญา มาศรัตน์
 ถึงที่ดินนางหนึ่งฤทัย ดวดกระโทก)

364,900            490,000 e-Bidding
หจก.โชคชยัร่วมค้า  

364,900
หจก.โชคชยัร่วมค้า  

364,900
เสนอราคาต่่าสุด

บริษทั ทองพนูวิวัฒน์ 
จ่ากดั  330,000

เสนอราคาต่่าสุด

16
โครงการกอ่สร้างถนนดิน หมู่ที่ 7 (จาก

ส่านักสงฆวิ์สุทธิด่ารงธรรม ถึงบริเวณที่ดิน
นายพนั จมิะเริง)

495,000            805,000 e-Bidding
หจก.สมบูรณ์โชคแทรคเตอร์

  495,000
หจก.สมบูรณ์โชคแทรคเตอร์ 

 495,000
เสนอราคาต่่าสุด

15
โครงการซ่อมแซมถนน จ่านวน

 5 โครงการ
330,000            330,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

 บริษทั ทองพนูวิวัฒน์ 
จ่ากดั  330,000


