
วงเงิน รายชือ่ผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่จะซ้ือหรือ ราคาและ ราคาที่ตกลงซ้ือ คัดเลือก หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

จ้าง ราคาที่เสนอ หรือจ้าง โดยสรุป หรือจ้าง
ใบส่ังจา้งเลขที ่31/2562

ลงวันที ่4 เมษายน 2562

ใบส่ังจา้งเลขที ่32/2562

ลงวันที ่9 เมษายน 2562

ใบส่ังจา้งเลขที ่33/2562

ลงวันที ่10 เมษายน 2562

ใบส่ังจา้งเลขที ่34/2562

ลงวันที ่18 เมษายน 2562

ใบส่ังจา้งเลขที ่35/2562

ลงวันที ่26 เมษายน 2562

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 42/2562
ลงวันที ่1 เมษายน 2562

4
จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ

ส านักงานปลัด
6,783.80            6,783.80 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.โคราชคอมพลีท แคร์ 
แอร์ แอนด์ เซอร์วิส  6,783.80

เสนอราคาต่ าสุด

ร้านสุดารัตน์โฟโต้พร้ินต์ 
 2,028

6

          1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านสุดารัตน์โฟโต้พร้ินต์

  1,000

เสนอราคาต่ าสุด
บริษทั ทีโอที จ ากดั 
(มหาชน)  15,515

บริษทั ทีโอที จ ากดั 
(มหาชน)  15,515

วิธีเฉพาะเจาะจง
สัตวแพทย์ เภสัช  

51,500
สัตวแพทย์ เภสัข  

51,500

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

535                        535 วิธีเฉพาะเจาะจง
 หจก.เดอะบิ๊ก ซิสเต็มส์ 

 535
หจก.เดอะบิ๊ก ซิสเต็มส์  

535
เสนอราคาต่ าสุด

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

องค์การบรหิารส่วนต าบลทา่จะหลุง  อ าเภอโชคชัย  จงัหวดันครราชสีมา
วนัที ่ 30  เมษายน  2562

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ร้านสุดารัตน์โฟโต้พร้ินต์ 
 1,000

เสนอราคาต่ าสุด

2
จา้งซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

(CCTV) จ านวน 8 จดุ
15,515                15,515 วิธีเฉพาะเจาะจง

1
ป้ายเพื่อใช้รณรงค์ประชาสัมพนัธ์
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

1,000          

เสนอราคาต่ าสุด

3
จา้งซ่อมแซมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
หมายเลขครุภัณฑ์ 416-50-0010

ซ้ือวัคซีนป้องกนัโรคพษิสุนัข
บ้าพร้อมวัสดุ  อปุกรณ์การฉดี

51,500        51,500        

หจก.โคราชคอมพลีท แคร์ 
แอร์แอนด์ เซอร์วิส  6,783.80

5
ป้ายโครงการรวมใจพฒันาและ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ
2,028                    2,028 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านสุดารัตน์โฟโต้พร้ินต์
  2,028

เสนอราคาต่ าสุด



วงเงิน รายชือ่ผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่จะซ้ือหรือ ราคาและ ราคาที่ตกลงซ้ือ คัดเลือก หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

จ้าง ราคาที่เสนอ หรือจ้าง โดยสรุป หรือจ้าง
ใบส่ังซ้ือเลขที ่43/2562

ลงวันที ่9 เมษายน 2562

ใบส่ังซ้ือเลขที ่44/2562

ลงวันที ่10 เมษายน 2562

ใบส่ังซ้ือเลขที ่45/2562

ลงวันที ่24 เมษายน 2562

ใบส่ังซ้ือเลขที ่46/2562

ลงวันที ่24 เมษายน 2562

ใบส่ังซ้ือเลขที ่47/2562

ลงวันที ่26 เมษายน 2562

ใบส่ังซ้ือเลขที ่48/2562

ลงวันที ่26 เมษายน 2562
ซ้ือวัสดุส านักงานโครงการรวม
ใจพฒันาและปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ

9,900          9,900          วิธีเฉพาะเจาะจง เสนอราคาต่ าสุด

เสนอราคาต่ าสุด

วิธีซ้ือหรือจ้าง

7           1,135 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั ดูโฮม จ ากดั
(มหาชน)  1,135

ราคากลาง

องค์การบรหิารส่วนต าบลทา่จะหลุง  อ าเภอโชคชัย  จงัหวดันครราชสีมา

แบบ สขร.1

25,000                25,000 วิธีเฉพาะเจาะจง
 หจก.โคราช

คอมพวิเตอร์  25,000
หจก.โคราชคอมพวิเตอร์ 

 25,000
เสนอราคาต่ าสุด

11
ซ้ือวัสดุกอ่สร้างซ่อมแซมบ้าน

ผู้ประสบภัย
20,600.18        20,600.18 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านท่าชา้งค้าไม้  
20,600.18

ร้านท่าชา้งค้าไม้  
20,600.18

9 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์กองคลัง

10

เสนอราคาต่ าสุด

ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ส านักงานปลัด 8,500                    8,500 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.โคราชคอมพวิเตอร์

  8,500
หจก.โคราชคอมพวิเตอร์ 

 8,500
เสนอราคาต่ าสุด

ซ้ือน้ าด่ืมชนิดแก้วและน้ าแขง็ส าหรับไว้บริการ
ประชาชนและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในชว่งเทศกาล

สงกรานต์ 2562
2,490                    2,490 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายอนุสรณ์ น้ ากระโทก
  2,490

นายอนุสรณ์ น้ ากระโทก 
 2,490

เสนอราคาต่ าสุด

บริษทั ดูโฮม จ ากดั
(มหาชน)  1,135

12
บริษทั รวมวิทยา จ ากดั 

 9,900
บริษทั รวมวิทยา จ ากดั 

 9,900

ซ้ือกรวยจราจร 1,135          

8

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  เมษายน  พ .ศ.2562

วนัที ่ 30  เมษายน  2562

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง



วงเงิน รายชือ่ผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่จะซ้ือหรือ ราคาและ ราคาที่ตกลงซ้ือ คัดเลือก หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

จ้าง ราคาที่เสนอ หรือจ้าง โดยสรุป หรือจ้าง
ใบส่ังซ้ือเลขที ่49/2562

ลงวันที ่26 เมษายน 2562

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

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

องค์การบรหิารส่วนต าบลทา่จะหลุง  อ าเภอโชคชัย  จงัหวดันครราชสีมา
วนัที ่ 30  เมษายน  2562

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

13
ซ้ือวัสดุการเกษตรโครงการรวม
ใจพฒันาและปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ

10,000                10,000 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านเกษตรโคราช 50  

10,000
ร้านเกษตรโคราช 50  

10,000
เสนอราคาต่ าสุด


