
วงเงิน รายชือ่ผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่จะซ้ือหรือ ราคาและ ราคาที่ตกลงซ้ือ คัดเลือก หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

จ้าง ราคาที่เสนอ หรือจ้าง โดยสรุป หรือจ้าง
ใบส่ังจา้งเลขที ่17/2562

ลงวันที ่22 มกราคม 2562

ใบส่ังจา้งเลขที ่18/2562

ลงวันที ่22 มกราคม 2562

ใบส่ังจา้งเลขที ่19/2562

ลงวันที ่24 มกราคม 2562

ใบส่ังจา้งเลขที ่20/2562

ลงวันที ่24 มกราคม 2562

ใบส่ังซ้ือเลขที ่18/2562

ลงวันที ่3 มกราคม 2562

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 19/2562
ลงวันที ่15 มกราคม 2562

4 ป้ายดูงานผู้สูงอายุ 300                        300 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านสุดารัตน์โฟโต้พร้ินต์

  300

เสนอราคาต่่าสุด

บริษทั ดูโฮม จ่ากดั
(มหาชน)  3,725

เสนอราคาต่่าสุด

6

          2,950 วิธีเฉพาะเจาะจง
นายสาทิพย์ ศรีจนัทร์พทิักษ์

  2,950

เสนอราคาต่่าสุด
หจก.วงศ์วนิชกงัวาฬ  

80,000
หจก.วงศ์วนิชกงัวาฬ  

80,000

วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.โคราชคอมพวิเตอร์

  32,900
หจก.โคราชคอมพวิเตอร์ 

 32,900

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

10,450                10,450 วิธีเฉพาะเจาะจง
 น.ส.ณัฐนันท์ เจก๊แตงพะเนาว์  

10,450
น.ส.ณัฐนันท์ เจก๊แตงพะเนาว์  

10,450 เสนอราคาต่่าสุด

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

องค์การบรหิารส่วนต าบลทา่จะหลุง  อ าเภอโชคชัย  จงัหวดันครราชสีมา
วนัที ่ 31  มกราคม  2562

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

นายสาทิพย์ ศรีจนัทร์พทิักษ ์
 2,950

เสนอราคาต่่าสุด

2 จ้างเหมาพาหนะดูงานผู้สูงอายุ 80,000                80,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

1 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง
หมายเลขทะเบียน นง 2067 นม

2,950          

เสนอราคาต่่าสุด

3 จา้งเหมาอาหารกลางวันและเคร่ืองด่ืม 
อาหารว่างและเคร่ืองด่ืมดูงานผู้สูงอายุ

ซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ได้แก ่
เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ และ

จอรับภาพ
32,900        32,900        

ร้านสุดารัตน์โฟโต้พร้ินต์ 
 300

5
ซ้ือวัสดุกอ่สร้างเพื่อซ่อมแซม

อาคาร(ที่พกัสายตรวจ)
3,725                    3,725 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษทั ดูโฮม จ่ากดั
(มหาชน)  3,725



วงเงิน รายชือ่ผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่จะซ้ือหรือ ราคาและ ราคาที่ตกลงซ้ือ คัดเลือก หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

จ้าง ราคาที่เสนอ หรือจ้าง โดยสรุป หรือจ้าง
ใบส่ังซ้ือเลขที ่20/2562

ลงวันที ่15 มกราคม 2562

ใบส่ังซ้ือเลขที ่21/2562

ลงวันที ่15 มกราคม 2562

ใบส่ังซ้ือเลขที ่22/2562

ลงวันที ่15 มกราคม 2562

ใบส่ังซ้ือเลขที ่23/2562

ลงวันที ่15 มกราคม 2562

ใบส่ังซ้ือเลขที ่24/2562

ลงวันที ่24 มกราคม 2562

สัญญาจา้งกอ่สร้างเลขที ่3/2562

ลงวันที ่8 มกราคม 2562

โครงการกอ่สร้างถนนดินกนัทีส่าธารณะ หมู่ที ่10 
บา้นโนนสวรรค์ (จากบริเวณทีดิ่นนายนราวุธ นาค

สิงห ์ถึงทีดิ่นนายสุรสิทธ์ิ โรจน์กนก)
294,000      600,000      e-Bidding เสนอราคาต่่าสุด

เสนอราคาต่่าสุด

วิธีซ้ือหรือจ้าง

7         35,440 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.โคราชคอมพวิเตอร์

  35,440

ราคากลาง

องค์การบรหิารส่วนต าบลทา่จะหลุง  อ าเภอโชคชัย  จงัหวดันครราชสีมา

แบบ สขร.1

33,500                33,500 วิธีเฉพาะเจาะจง
 หจก.โคราช

คอมพวิเตอร์  33,500
หจก.โคราชคอมพวิเตอร์ 

 33,500
เสนอราคาต่่าสุด

11
ซ้ือของสมนาคุณในการดูงาน
ผู้สูงอายุ(เคร่ืองปั้นดินเผา)

3,000                    3,000 วิธีเฉพาะเจาะจง
นายนิรุตน์ เที่ยงกระโทก

  3,000
นายนิรุตน์ เที่ยงกระโทก

  3,000

9
ซ้ือครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์(กอง

ชา่ง)

10
ซ้ือครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์     

(กองการศึกษา)
4,500                    4,500 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.โคราชคอมพวิเตอร์
  4,500

หจก.โคราชคอมพวิเตอร์ 
 4,500

เสนอราคาต่่าสุด

ซ้ือครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์(กอง
คลัง)

74,200                74,200 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.โคราชคอมพวิเตอร์

  74,200
หจก.โคราชคอมพวิเตอร์ 

 74,200
เสนอราคาต่่าสุด

หจก.โคราชคอมพวิเตอร์ 
 35,440

เสนอราคาต่่าสุด

12
หจก.โชคพรรุจี    

294,000
หจก.โชคพรรุจี    

294,000

ซ้ือครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์
(ส่านักงานปลัด)

35,440        

8

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  มกราคม  พ .ศ.2562

วนัที ่ 31  มกราคม  2562

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง



วงเงิน รายชือ่ผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่จะซ้ือหรือ ราคาและ ราคาที่ตกลงซ้ือ คัดเลือก หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

จ้าง ราคาที่เสนอ หรือจ้าง โดยสรุป หรือจ้าง
สัญญาจา้งกอ่สร้างเลขที ่4/2562

ลงวันที ่15 มกราคม 2562

สัญญาจา้งกอ่สร้างเลขที ่5/2562

ลงวันที ่18 มกราคม 2562

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

2,200,000        3,000,000 e-Bidding
หจก.เจี๊ยบสูนค้าวัสดุ  

2,200,000
หจก.เจี๊ยบสูนค้าวัสดุ  

2,200,000
เสนอราคาต่่าสุด

วนัที ่ 31  มกราคม  2562

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

13
โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 บา้น
ขี้ตุ่น (จากแยกสถาบนัการเงินบา้นขี้ตุ่น 

ถึงที่ดินนางทองเตียง น้่ากระโทก)

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

องค์การบรหิารส่วนต าบลทา่จะหลุง  อ าเภอโชคชัย  จงัหวดันครราชสีมา

14
โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก หมู่ที่ 2 
บา้นขี้ตุ่น (จากหลังศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

บา้นขี้ตุ่น ถึงบา้นใหม่นานิยม)
660,000            870,000 e-Bidding

บริษัท มวลมิตรคอน
สตร่ัคชั่น จ่ากดั 660,000

บริษัท มวลมิตรคอน
สตร่ัคชั่น จ่ากดั  660,000

เสนอราคาต่่าสุด


