
วงเงนิ รายช่ือผู้เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา
ทีจ่ะซ้ือหรอื ราคาและ ราคาทีต่กลงซ้ือ คัดเลือก หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

จา้ง ราคาทีเ่สนอ หรอืจา้ง โดยสรปุ หรอืจา้ง
ใบส่ังจา้งเลขที ่44/2562

ลงวันที ่9 สิงหาคม 2562

ใบส่ังจา้งเลขที ่45/2562

ลงวันที ่15 สิงหาคม 2562

ใบส่ังจา้งเลขที ่46/2562

ลงวันที ่19 สิงหาคม 2562

ใบส่ังจา้งเลขที ่47/2562

ลงวันที ่19 สิงหาคม 2562

ใบส่ังจา้งเลขที ่48/2562

ลงวันที ่19 สิงหาคม 2562

ใบส่ังซ้ือเลขที ่65/2562

ลงวันที ่6 สิงหาคม 2562

เสนอราคาต่่าสุด

3
จา้งท่าป้ายตกแต่งภายในศูนย์

อนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรท้องถิ่น

ซ้ือวัสดุส่านักงานส่านักงานปลัด 5,817          5,817          

นางสาวสุวิมล ชัง่ทอง  
1,500

5
จ้างท่าป้ายโครงการอบรม

ส่งเสริมกลุ่มอาชพี
300                        300 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านสุดารัตน์โฟโต้พร้ินต์
  300

เสนอราคาต่่าสุด

ราคากลาง วธิีซ้ือหรอืจา้ง

7,550                    7,550 วิธีเฉพาะเจาะจง
 ร้านสุดารัตน์โฟโต้พ

ร้ินต์  7,550
ร้านสุดารัตน์โฟโต้พร้ินต์ 

 7,550
เสนอราคาต่่าสุด

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

องค์การบรหิารส่วนต าบลทา่จะหลุง  อ าเภอโชคชัย  จงัหวดันครราชสีมา
วนัที ่ 31  สิงหาคม  2562

ล าดับที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรอืจดัจา้ง

หจก.ทีพทีี วิศวกรรมและ
ส่ารวจ  18,000

เสนอราคาต่่าสุด

2
จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ

ส่านักงานปลัด
7,383                    7,383 วิธีเฉพาะเจาะจง

1 จ้างออกแบบงานอาคาร 18,000                18,000 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.ทีพทีี วิศวกรรมและ

ส่ารวจ  18,000

เสนอราคาต่่าสุด
หจก.สโรชา เอน็จิเนียร่ิง
 แอนด์ ซัพพลาย  7,383

หจก.สโรชา เอน็จิเนียร่ิง
 แอนด์ ซัพพลาย  7,383

วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั ดูโฮม จ่ากดั
(มหาชน)  5,817

บริษทั ดูโฮม จ่ากดั
(มหาชน)  5,817

6

4
จ้างเหมาเชา่อปุกรณ์ต่างๆ ใน
การอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชพี

1,500                    1,500 วิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวสุวิมล ชัง่ทอง  

1,500

เสนอราคาต่่าสุด

ร้านสุดารัตน์โฟโต้พร้ินต์ 
 300



วงเงนิ รายช่ือผู้เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา
ทีจ่ะซ้ือหรอื ราคาและ ราคาทีต่กลงซ้ือ คัดเลือก หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

จา้ง ราคาทีเ่สนอ หรอืจา้ง โดยสรปุ หรอืจา้ง
ใบส่ังซ้ือเลขที ่66/2562

ลงวันที ่6 สิงหาคม 2562

ใบส่ังซ้ือเลขที ่67/2562

ลงวันที ่6 สิงหาคม 2562

ใบส่ังซ้ือเลขที ่68/2562

ลงวันที ่6 สิงหาคม 2562

ใบส่ังซ้ือเลขที ่69/2562

ลงวันที ่19 สิงหาคม 2562

ใบส่ังซ้ือเลขที ่70/2562

ลงวันที ่19 สิงหาคม 2562

ใบส่ังซ้ือเลขที ่71/2562

ลงวันที ่19 สิงหาคม 2562
12

บริษทั ดูโฮม จ่ากดั
(มหาชน)  8,461

บริษทั ดูโฮม จ่ากดั
(มหาชน)  8,461

ซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุส่านักงานปลัด 4,972          

8

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  สิงหาคม  พ .ศ.2562

วนัที ่ 31  สิงหาคม  2562

ล าดับที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรอืจดัจา้ง

ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์กองคลัง 2,090                    2,090 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.เดอะบิ๊ก ซิสเต็มส์ 

 2,090
หจก.เดอะบิ๊ก ซิสเต็มส์  

2,090
เสนอราคาต่่าสุด

ซ้ือวัสดุตามโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพชื
อนัเนื่องมาจากพระราชด่าริฯ 6,196                    6,196 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษทั ดูโฮม จ่ากดั
(มหาชน)  6,196

บริษทั ดูโฮม จ่ากดั
(มหาชน)  6,196

เสนอราคาต่่าสุด

บริษทั ดูโฮม จ่ากดั
(มหาชน)  4,972

3,160                    3,160 วิธีเฉพาะเจาะจง
 บริษทั เอส.ดี.ทันตเวช
(1988) จ่ากดั  3,160

บริษทั เอส.ดี.ทันตเวช
(1988) จ่ากดั  3,160

เสนอราคาต่่าสุด

11 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ส่านักงานปลัด 12,020                12,020 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.เดอะบิ๊ก ซิสเต็มส์ 

12,020
หจก.เดอะบิ๊ก ซิสเต็มส์  

12,020

9 ซ้ือฟลูออไรด์วานิช

10

เสนอราคาต่่าสุด

ซ้ือวัสดุส่านักงานกองคลัง 8,464          8,461          วิธีเฉพาะเจาะจง เสนอราคาต่่าสุด

เสนอราคาต่่าสุด

วธิีซ้ือหรอืจา้ง

7           4,972 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั ดูโฮม จ่ากดั
(มหาชน)  4,972

ราคากลาง

องค์การบรหิารส่วนต าบลทา่จะหลุง  อ าเภอโชคชัย  จงัหวดันครราชสีมา

แบบ สขร.1



วงเงนิ รายช่ือผู้เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา
ทีจ่ะซ้ือหรอื ราคาและ ราคาทีต่กลงซ้ือ คัดเลือก หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

จา้ง ราคาทีเ่สนอ หรอืจา้ง โดยสรปุ หรอืจา้ง
ใบส่ังซ้ือเลขที ่72/2562

ลงวันที ่19 สิงหาคม 2562

ใบส่ังซ่ือเลขที ่73/2562

ลงวันที ่19 สิงหาคม 2562

สัญญาซ้ือขายเลขที ่8/2562

ลงวันที ่15 สิงหาคม 2562

สัญญาจา้งกอ่สร้างเลขที ่7/2562

ลงวันที ่15 สิงหาคม 2562

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

16
โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก หมู่ 6 

(จากศาลาเรียนรู้ถึงหุบใหญ่)
315,000            315,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.ภู่สกลุทรัพย์  
315,000

หจก.ภู่สกลุทรัพย์  
315,000

เสนอราคาต่่าสุด

14
ซ้ือวัสดุอปุกรณ์ในการอบรม

ส่งเสริมกลุ่มอาชพี
13,500                13,500 วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวสุวิมล ชัง่ทอง  
13,500

นางสาวสุวิมล ชัง่ทอง  
13,500

เสนอราคาต่่าสุด

15 ซ้ืออาหารเสริม(นม)โรงเรียนบา้นขี้ตุ่นและ
บา้นหนองกกและนมปดิภาคเรียน 104,417.28    104,417.28 วิธีเฉพาะเจาะจง

 บริษทั คันทรีเฟรชแดร่ี
 จ่ากดั  104,417.28

บริษทั คันทรีเฟรชแดร่ี 
จ่ากดั  104,417.28

เสนอราคาต่่าสุด

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

องค์การบรหิารส่วนต าบลทา่จะหลุง  อ าเภอโชคชัย  จงัหวดันครราชสีมา
วนัที ่ 31  สิงหาคม  2562

ล าดับที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรอืจดัจา้ง ราคากลาง วธิีซ้ือหรอืจา้ง

13 ซ้ือวัสดุตามโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพชื
อนัเนื่องมาจากพระราชด่าริฯ 3,000                    3,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านรุ่งโรจน์พนัธ์ุไม้  
3,000

ร้านรุ่งโรจน์พนัธ์ุไม้  
3,000

เสนอราคาต่่าสุด


