
วงเงิน รายชือ่ผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่จะซ้ือหรือ ราคาและ ราคาที่ตกลงซ้ือ คัดเลือก หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

จ้าง ราคาที่เสนอ หรือจ้าง โดยสรุป หรือจ้าง
ใบส่ังจา้งเลขที ่21/2562

ลงวันที ่4 กมุภาพนัธ์ 2562

ใบส่ังจา้งเลขที ่22/2562

ลงวันที ่8 กมุภาพนัธ์ 2562

ใบส่ังจา้งเลขที ่23/2562

ลงวันที ่8 กมุภาพนัธ์ 2562

ใบส่ังจา้งเลขที ่24/2562

ลงวันที ่8 กมุภาพนัธ์ 2562

ใบส่ังจา้งเลขที ่25/2562

ลงวันที ่26 กมุภาพนัธ์ 2562

ใบส่ังจ้างเลขที่ 26/2562
ลงวันที ่26 กมุภาพนัธ์ 2562

เสนอราคาต่่าสุด

3
จ้างเหมายานพาหนะโครงการ

หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง

ป้ายโครงการอบรมการคัดแยกขยะ 200            200            

ร้านสุดารัตน์โฟโต้พร้ินต์ 
 300

5
จา้งเหมาอาหารกลางวันและอาหารว่าง

พร้อมเคร่ืองด่ืมโครงการอบรมการคัดแยก
ขยะ

4,400                    4,400 วิธีเฉพาะเจาะจง
น.ส.พชิญธิดา ระไหวพรมราช  

4,400

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

7,000                    7,000 วิธีเฉพาะเจาะจง
 นายวิศณุ พนูกระโทก 

 7,000
นายวิศณุ พนูกระโทก  

7,000
เสนอราคาต่่าสุด

แบบ สขร.1
สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  พ .ศ.2562
องค์การบรหิารส่วนต าบลทา่จะหลุง  อ าเภอโชคชัย  จงัหวดันครราชสีมา

วนัที ่ 28  กุมภาพันธ์  2562

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

นายสมเจตน์ ขาวอรุณรุ่ง  
830

เสนอราคาต่่าสุด

2
ป้ายอะคิลิกศูนย์อนุรักษพ์ฒันา

ทรัพยากรท้องถิ่นต่าบลท่าจะหลุง
2,000                    2,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

1 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง
หมายเลขทะเบียน กต 2693

830                        830 วิธีเฉพาะเจาะจง
นายสมเจตน์ ขาวอรุณรุ่ง  

830

เสนอราคาต่่าสุด
ร้านสุดารัตน์โฟโต้พร้ินต์

  2,000
ร้านสุดารัตน์โฟโต้พร้ินต์ 

 2,000

วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านสุดารัตน์โฟโต้พร้ินต์

  200
ร้านสุดารัตน์โฟโต้พร้ินต์ 

 200

4
ป้ายโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่

โลกกว้าง
300                        300 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านสุดารัตน์โฟโต้พร้ินต์
  300

เสนอราคาต่่าสุด

น.ส.พชิญธิดา ระไหวพรมราช  
4,400 เสนอราคาต่่าสุด

6



วงเงิน รายชือ่ผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่จะซ้ือหรือ ราคาและ ราคาที่ตกลงซ้ือ คัดเลือก หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

จ้าง ราคาที่เสนอ หรือจ้าง โดยสรุป หรือจ้าง
ใบส่ังซ้ือเลขที ่25/2562

ลงวันที ่4 กมุภาพนัธ์ 2562

ใบส่ังซ้ือเลขที ่26/2562

ลงวันที ่7 กมุภาพนัธ์ 2562

ใบส่ังซ้ือเลขที ่27/2562

ลงวันที ่7 กมุภาพนัธ์ 2562

ใบส่ังซ้ือเลขที ่28/2562

ลงวันที ่8 กมุภาพนัธ์ 2562

ใบส่ังซ้ือเลขที ่29/2562

ลงวันที ่12 กมุภาพนัธ์ 2562

ใบส่ังซ้ือเลขที ่30/2562

ลงวันที ่12 กมุภาพนัธ์ 2562

เสนอราคาต่่าสุด

12
บริษทั ดูโฮม จ่ากดั
(มหาชน)  9,988

บริษทั ดูโฮม จ่ากดั
(มหาชน)  9,988

ซ้ือวัสดุส่านักงานส่านักงานปลัด 1,528          

8

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  พ .ศ.2562

วนัที ่ 28  กุมภาพันธ์  2562

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 22,320                22,320 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั ดูโฮม จ่ากดั
(มหาชน) 22,320

บริษทั ดูโฮม จ่ากดั
(มหาชน)  22,320

เสนอราคาต่่าสุด

ซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน     
(กองชา่ง)

11,000                11,000 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้าน ส.สว่างพาณิชย์  

11,000
ร้าน ส.สว่างพาณิชย์  

11,000
เสนอราคาต่่าสุด

บริษทั ดูโฮม จ่ากดั
(มหาชน)  1,528

11,000                11,000 วิธีเฉพาะเจาะจง
 ร้าน ส.สว่างพาณิชย์  

11,000
ร้าน ส.สว่างพาณิชย์  

11,000
เสนอราคาต่่าสุด

11 ซ้ือวัสดุส่านักงานกองคลัง 10,069                10,069 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั ดูโฮม จ่ากดั
(มหาชน)  10,069

บริษทั ดูโฮม จ่ากดั
(มหาชน)  10,069

9
ซ้ือตู้บานเล่ือนกระจก ขนาด 5
 ฟตุ (กองส่งเสริมการเกษตร)

10

เสนอราคาต่่าสุด

วิธีซ้ือหรือจ้าง

7           1,528 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั ดูโฮม จ่ากดั
(มหาชน)  1,528

ราคากลาง

องค์การบรหิารส่วนต าบลทา่จะหลุง  อ าเภอโชคชัย  จงัหวดันครราชสีมา

แบบ สขร.1

ซ้ือวัสดุส่านักงานกองชา่ง 9,988          9,988          วิธีเฉพาะเจาะจง เสนอราคาต่่าสุด



วงเงิน รายชือ่ผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่จะซ้ือหรือ ราคาและ ราคาที่ตกลงซ้ือ คัดเลือก หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

จ้าง ราคาที่เสนอ หรือจ้าง โดยสรุป หรือจ้าง
ใบส่ังซ้ือเลขที ่31/2562

ลงวันที ่14 กมุภาพนัธ์ 2562

ใบส่ังซ้ือเลขที ่32/2562

ลงวันที ่18 กมุภาพนัธ์ 2562

ใบส่ังซ้ือเลขที ่33/2562

ลงวันที ่26 กมุภาพนัธ์ 2562

ใบส่ังซ้ือเลขที ่34/2562

ลงวันที ่26 กมุภาพนัธ์ 2562

ใบส่ังซ่ือเลขที ่36/2562

ลงวันที ่28 กมุภาพนัธ์ 2562

สัญญาจา้งท่าของเลขที ่2/2562

ลงวันที ่4 กมุภาพนัธ์ 2562

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

14 ซ้ือถงัขยะ 2,916                    2,916 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ดูโฮม จ่ากดั
(มหาชน)  2,916

บริษัท ดูโฮม จ่ากดั
(มหาชน)  2,916

เสนอราคาต่่าสุด

4,933                    4,933 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั ดูโฮม จ่ากดั
(มหาชน)  4,933

บริษทั ดูโฮม จ่ากดั
(มหาชน)  4,933

เสนอราคาต่่าสุด

วนัที ่ 28  กุมภาพันธ์  2562

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

13
ซ้ือวัสดุส่านักงานกองส่งเสริม

การเกษตร

แบบ สขร.1
สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  พ .ศ.2562
องค์การบรหิารส่วนต าบลทา่จะหลุง  อ าเภอโชคชัย  จงัหวดันครราชสีมา

บริษทั ดูโฮม จ่ากดั
(มหาชน)  10,975

เสนอราคาต่่าสุด

16
ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัวกอง

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
6,794                    6,794 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษทั ดูโฮม จ่ากดั
(มหาชน)  6,794

บริษทั ดูโฮม จ่ากดั
(มหาชน)  6,794

เสนอราคาต่่าสุด

15
ซ้ือวัสดุส่านักงานกองการศึกษา

 ศาสนาและวัฒนธรรม
10,975                10,975 วิธีเฉพาะเจาะจง

 บริษทั ดูโฮม จ่ากดั
(มหาชน)  10,975

18
จา้งปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้า่ ศพด. 

อบต.ท่าจะหลุง
15,000        15,000        วิธีเฉพาะเจาะจง

นายวิง บุญประสาท  
15,000

นายวิง บุญประสาท  
15,000

เสนอราคาต่่าสุด

17 ซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 22,534.20        22,534.20 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.ขวัญชัย อเิล็คทริค 

แอนด์ ไลท์ต้ิง  22,534.20
หจก.ขวัญชัย อเิล็คทริค 

แอนด์ ไลท์ต้ิง  22,534.20
เสนอราคาต่่าสุด


