
วงเงิน รายชือ่ผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่จะซ้ือหรือ ราคาและ ราคาที่ตกลงซ้ือ คัดเลือก หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

จ้าง ราคาที่เสนอ หรือจ้าง โดยสรุป หรือจ้าง
ใบส่ังจา้งเลขที ่1/2562

ลงวันที ่1 ตุลาคม 2561

ใบส่ังจา้งเลขที ่2/2562

ลงวันที ่1 ตุลาคม 2561

ใบส่ังจา้งเลขที ่3/2562

ลงวันที ่1 ตุลาคม 2561

ใบส่ังจา้งเลขที ่4/2562

ลงวันที ่1 ตุลาคม 2561

ใบส่ังจา้งเลขที ่5/2562

ลงวันที ่2 ตุลาคม 2561

ใบส่ังจ้างเลขที่ 6/2562
ลงวันที ่18 ตุลาคม 2561

4
จ้างประเมินความพงึพอใจการ

ปฏิบัติราชการ
18,000                18,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

วิทยาลัยนครราชสีมา  
18,000

วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.สโรชา เอน็จิเนียร่ิง
 แอนด์ซัพพลาย  2,675

หจก.สโรชา เอน็จิเนียร่ิง
 แอนด์ซัพพลาย  2,675

5
ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง

หมายเลขทะเบียน นง 2067 นม
3,030                    3,030 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสาทิพย์ ศรีจันทร์
พทิักษ ์ 3,030

เสนอราคาต่่าสุด

นายสาทิพย์ ศรีจันทร์
พทิักษ ์ 3,030

เสนอราคาต่่าสุด

6

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

องค์การบรหิารส่วนต าบลทา่จะหลุง
วนัที ่ 31  ตุลาคม  2561

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

นายคณิต อตัตวิริยะสุวร 
 108,000

เสนอราคาต่่าสุด

2 จ้างเหมาเชา่เคร่ืองถา่ยเอกสาร 36,000                36,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

1 จ้างเหมาบริการประจ่าสถานี
สูบน้่าด้วยไฟฟา้

108,000            108,000 วิธีเฉพาะเจาะจง
นายคณิต อตัตวิริยะสุวร

  108,000

เสนอราคาต่่าสุดร้านพเีอสกอ๊ปปี้  36,000 ร้านพเีอสกอ๊ปปี้  36,000

วิทยาลัยนครราชสีมา  
18,000

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

7,000                    7,000 วิธีเฉพาะเจาะจง
 บริษทั ไทม์สมีเดีย เว็บ

ดีไซน์ จ่ากดั 7,000
บริษทั ไทม์สมีเดีย เว็บ
ดีไซน์ จ่ากดั  7,000

เสนอราคาต่่าสุด

เสนอราคาต่่าสุด

3
จา้งเหมาบริการเช่าพืน้ที่

อนิเตอร์เนต และปรับปรุงเวปไซด์

ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ
ส่านักงานปลัด

2,675          2,675          



วงเงิน รายชือ่ผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่จะซ้ือหรือ ราคาและ ราคาที่ตกลงซ้ือ คัดเลือก หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

จ้าง ราคาที่เสนอ หรือจ้าง โดยสรุป หรือจ้าง
ใบส่ังซ้ือเลขที ่1/2562

ลงวันที ่1 ตุลาคม 2561

ใบส่ังซ้ือเลขที ่2/2562

ลงวันที ่11 ตุลาคม 2561

ใบส่ังซ้ือเลขที ่3/2562

ลงวันที ่19 ตุลาคม 2561

ใบส่ังซ้ือเลขที ่4/2562

ลงวันที ่29 ตุลาคม 2561

ใบส่ังซ้ือเลขที ่5/2562

ลงวันที ่29 ตุลาคม 2561

สัญญาซ้ือขายเลขที่ 1/2562
ลงวันที ่1 ตุลาคม 2561

นมศูนย์พฒันาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต่าบลท่าจะหลุง

13,794.48    13,794.48    วิธีเฉพาะเจาะจง เสนอราคาต่่าสุด

วิธีซ้ือหรือจ้าง

7       100,000 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.โค้วเทียนหยู    

100,000
หจก.โค้วเทียนหยู    

100,000

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  ตุลาคม  พ .ศ.2561

วนัที ่ 31  ตุลาคม  2561

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง

องค์การบรหิารส่วนต าบลทา่จะหลุง

แบบ สขร.1

800                        800 วิธีเฉพาะเจาะจง
 นางสาววิภา  ธรรมดอน

  800
นางสาววิภา  ธรรมดอน 

 800
เสนอราคาต่่าสุด

11
วัสดุงานบ้านงานครัวกอง

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4,980                    4,980 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษทั ดูโฮม จ่ากดั 
(มหาชน)  4,980

บริษทั ดูโฮม จ่ากดั 
(มหาชน)  4,980

9
พวงมาลาดอกไม้สด ร.5       

วันปิยมหาราช

10
วัสดุส่านักงานกองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม
5,913                    5,913 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษทั ดูโฮม จ่ากดั
(มหาชน)  5,913

บริษทั ดูโฮม จ่ากดั
(มหาชน)  5,913

เสนอราคาต่่าสุด

8 พวงมาลาดอกไม้สด ร.9 1,000                    1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาววิภา  ธรรมดอน 

 1,000
นางสาววิภา  ธรรมดอน 

 1,000
เสนอราคาต่่าสุด

เสนอราคาต่่าสุด

เสนอราคาต่่าสุด

12
บริษทั คันทรีเฟรชแดร่ี 

จ่ากดั 13,794.48
บริษทั คันทรีเฟรชแดร่ี 

จ่ากดั 13,794.48

น้่ามันรถยนต์ส่วนกลาง 100,000      



วงเงิน รายชือ่ผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่จะซ้ือหรือ ราคาและ ราคาที่ตกลงซ้ือ คัดเลือก หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

จ้าง ราคาที่เสนอ หรือจ้าง โดยสรุป หรือจ้าง
สัญญาซ้ือขายเลขที ่2/2562

ลงวันที ่29 ตุลาคม 2561

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

58,193.52        58,193.52 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั คันทรีเฟรชแดร่ี 

จ่ากดั  58,193.52
บริษทั คันทรีเฟรชแดร่ี 

จ่ากดั 58,193.52
เสนอราคาต่่าสุด

วนัที ่ 31  ตุลาคม  2561

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

13
นมโรงเรียนบ้านขีตุ่้นและบ้าน
หนองกกเดือนพฤศจิกายน 

2561

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

องค์การบรหิารส่วนต าบลทา่จะหลุง


