
วงเงิน รายชือ่ผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่จะซ้ือหรือ ราคาและ ราคาที่ตกลงซ้ือ คัดเลือก หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

จ้าง ราคาที่เสนอ หรือจ้าง โดยสรุป หรือจ้าง
เลขที ่1/2561

ลงวันที ่2 ตุลาคม 2560

เลขที ่2/2561

ลงวันที ่2 ตุลาคม 2560

เลขที ่3/2561

ลงวันที ่2 ตุลาคม 2560

เลขที ่4/2561

ลงวันที ่2 ตุลาคม 2560

เลขที ่5/2561

ลงวันที ่16 ตุลาคม 2560

เลขที่ 6/2561
ลงวันที ่16 ตุลาคม 2560

บริษทั ไทม์สมีเดีย เว็บ
ดีไซน์ จ ากดั  7,000

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

96,000                96,000 วิธีเฉพาะเจาะจง
 นางส ารวย บุตรพาช ี  

 96,000
นางส ารวย บุตรพาช ี    

96,000
เสนอราคาต่ าสุด

เสนอราคาต่ าสุด

3
ท าความสะอาดศูนย์พฒันา     

เด็กเล็ก อบต.ท่าจะหลุง

ป้ายรถรับส่ง,ป้ายจุดรับส่ง 
ถวายดอกไม้จันทน์

1,450          1,450          

แบบ สขร.1
สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  ตุลาคม  พ .ศ.2560

องค์การบรหิารส่วนต าบลทา่จะหลุง
วนัที ่ 31  ตุลาคม  2560

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

นายคณิต อตัตวิริยะสุวร 
 108,000

เสนอราคาต่ าสุด

2 จ้างเหมาเชา่เคร่ืองถา่ยเอกสาร 36,000                36,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

1 จ้างเหมาบริการประจ าสถานี
สูบน้ าด้วยไฟฟา้

108,000            108,000 วิธีเฉพาะเจาะจง
นายคณิต อตัตวิริยะสุวร

  108,000

เสนอราคาต่ าสุดร้านพเีอสกอ๊ปปี้  36,000 ร้านพเีอสกอ๊ปปี้  36,000

เสนอราคาต่ าสุด

6

4
จ้างจัดท าเว็บไซต์ อบต.ท่า

จะหลุง
7,000                    7,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษทั ไทม์สมีเดีย เว็บ
ดีไซน์ จ ากดั 7,000

วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านสุดารัตน์โฟโต้พร้ินต์

  1,450
ร้านสุดารัตน์โฟโต้พร้ินต์ 

 1,450

5
ป้ายถวายดอกไม้จันทน์ในหลวง

 ร. 9
300                        300 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านสุดารัตน์โฟโต้พร้ินต์
  300

เสนอราคาต่ าสุด

ร้านสุดารัตน์โฟโต้พร้ินต์ 
 300



วงเงิน รายชือ่ผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่จะซ้ือหรือ ราคาและ ราคาที่ตกลงซ้ือ คัดเลือก หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

จ้าง ราคาที่เสนอ หรือจ้าง โดยสรุป หรือจ้าง
เลขที ่1/2561

ลงวันที ่2 ตุลาคม 2561

เลขที ่2/2561

ลงวันที ่6 ตุลาคม 2560

เลขที ่3/2561

ลงวันที ่6 ตุลาคม 2560

เลขที ่4/2561

ลงวันที ่20 ตุลาคม 2560

เลขที ่1/2561

ลงวันที ่6 ตุลาคม 2560

เลขที่ 1/2561
ลงวันที ่27 ตุลาคม 2560

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

เสนอราคาต่ าสุด

12
บริษทั คันทรีเฟรชแดร่ี 

จ ากดั 397,267.56
บริษทั คันทรีเฟรชแดร่ี 

จ ากดั 397,267.56

น้ ามันรถยนต์ส่วนกลาง 100,000      

9 ซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ(กองชา่ง)

10 พวงมาลา 800                        800 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านกระเชา้สีดาฟลอรีส 

 800
ร้านกระเชา้สีดาฟลอรีส 

 800
เสนอราคาต่ าสุด

8 ซ้ือดอกดาวเรือง 10,000                10,000 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านรุ่งโรจน์พนัธ์ุไม้     

10,000
ร้านรุ่งโรจน์พนัธ์ุไม้     

10,000
เสนอราคาต่ าสุด

เสนอราคาต่ าสุด

4,907                    4,907 วิธีเฉพาะเจาะจง
 บริษทั ดูโฮม จ ากดั     

4,907
บริษทั ดูโฮม จ ากดั     

4,907
เสนอราคาต่ าสุด

11 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต
บนผิวจราจรคอนกรีต สายขีตุ่้น-หนองสมอ 2,980,000        2,980,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.เอส.พ.ีอนิเตอร์มาร์
เกต็ต้ิง 2,980,000

หจก.เอส.พ.ีอนิเตอร์มาร์
เกต็ต้ิง 2,980,000

วิธีซ้ือหรือจ้าง

7       100,000 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.โค้วเทียนหยู    

100,000
หจก.โค้วเทียนหยู    

100,000

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  ตุลาคม  พ .ศ.2560

วนัที ่ 31  ตุลาคม  2560

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง

องค์การบรหิารส่วนต าบลทา่จะหลุง

แบบ สขร.1

นมโรงเรียนบ้านหนองกกและ
บ้านขีตุ่้นและนมปิดภาคเรียน

397,267.56  397,267.56  วิธีเฉพาะเจาะจง เสนอราคาต่ าสุด



วงเงิน รายชือ่ผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่จะซ้ือหรือ ราคาและ ราคาที่ตกลงซ้ือ คัดเลือก หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

จ้าง ราคาที่เสนอ หรือจ้าง โดยสรุป หรือจ้าง
เลขที ่7/2561

ลงวันที ่8 พฤศจกิายน 2560

เลขที ่8/2561

ลงวันที ่8 พฤศจกิายน 2560

เลขที ่5/2561

ลงวันที ่20 พฤศจกิายน 2560

เลขที ่2/2561

ลงวันที ่6 พฤศจกิายน 2560

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

แบบ สขร.1
สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  พฤศจกิายน  พ .ศ.2560

องค์การบรหิารส่วนต าบลทา่จะหลุง

1
ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง

หมายเลขทะเบียน นง 2067 นม

2
จ้างเหมาบริการประเมินความ

พงึพอใจ
18,000                18,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

วิทยาลัยนครราชสีมา  
18,000

วิทยาลัยนครราชสีมา 
18,000

เสนอราคาต่ าสุด

บริษทั ดูโฮม จ ากดั    
16,911

เสนอราคาต่ าสุด

4
นมศูนย์พฒันาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง

86,020                86,020 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั คันทรีเฟรชแดร่ี 

จ ากดั 86,020
บริษทั คันทรีเฟรชแดร่ี 

จ ากดั 86,020
เสนอราคาต่ าสุด

3,360                    3,360 วิธีเฉพาะเจาะจง
นายสมเจตน์ ขาวอรุณ

รุ่ง 3,360
นายสมเจตน์ ขาวอรุณรุ่ง

 3,360
เสนอราคาต่ าสุด

วนัที ่ 30  พฤศจกิายน  2560

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

3 วัสดุส านักงาน(ส านักงานปลัด) 16,911                16,911 วิธีเฉพาะเจาะจง
 บริษทั ดูโฮม จ ากดั    

16,911



วงเงิน รายชือ่ผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่จะซ้ือหรือ ราคาและ ราคาที่ตกลงซ้ือ คัดเลือก หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

จ้าง ราคาที่เสนอ หรือจ้าง โดยสรุป หรือจ้าง
เลขที ่9/2561

ลงวันที ่12 ธันวาคม 2560

เลขที ่10/2561
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560

เลขที ่11/2561
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560

เลขที ่6/2561

ลงวันที ่22 ธันวาคม 2560

เลขที ่7/2561

ลงวันที ่25 ธันวาคม 2560

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

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

วนัที ่ 31  ธันวาคม  2560

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

แบบ สขร.1
สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  ธันวาคม  พ .ศ.2560

องค์การบรหิารส่วนต าบลทา่จะหลุง

5 ซ้ือน้ าด่ืมและน้ าแขง็ปีใหม่ 2,490                    2,490 วิธีเฉพาะเจาะจง
นายอนุสรณ์ น้ ากระโทก

  2,490
นายอนุสรณ์ น้ ากระโทก 

 2,490
เสนอราคาต่ าสุด

2
ซ่อมคอมพวิเตอร์ หมายเลข

ครุภัณฑ์ 416-50-0008
1,800                    1,800 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายเจตนิพฐิ วีระพนัธ์
ไพบูลย์  1,800

นายเจตนิพฐิ วีระพนัธ์
ไพบูลย์  1,800

เสนอราคาต่ าสุด

1
ถา่ยน้ ามันเคร่ืองรถยนต์ ขต 

44450 นม
5,632.48            5,632.48 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.โตโยต้าโคราช 1988  
5,632.48

ร้านสุดารัตน์โฟโต้พร้ิน  
800

เสนอราคาต่ าสุด

4 ซ้ือแบบพมิพ์ 5,679.40            5,679.40 วิธีเฉพาะเจาะจง
โรงพมิพอ์าสารักษา
ดินแดน  5,679.40

โรงพมิพอ์าสารักษา
ดินแดน  5,679.40

เสนอราคาต่ าสุด

3
ป้ายประชาสัมพนัธ์รณรงค์ขับขี่

ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
800                        800 วิธีเฉพาะเจาะจง

 ร้านสุดารัตน์โฟโต้พ
ร้ินต์  800

หจก.โตโยต้าโคราช 1988  
5,632.48

เสนอราคาต่ าสุด



วงเงิน รายชือ่ผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่จะซ้ือหรือ ราคาและ ราคาที่ตกลงซ้ือ คัดเลือก หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

จ้าง ราคาที่เสนอ หรือจ้าง โดยสรุป หรือจ้าง
เลขที ่12/2561

ลงวันที ่9 มกราคม 2561

เลขที ่13/2561

ลงวันที ่30 มกราคม 2561

เลขที ่8/2561

ลงวันที ่3 มกราคม 2561

เลขที ่9/2561

ลงวันที ่3 มกราคม 2561

เลขที ่10/2561

ลงวันที ่9 มกราคม 2561

เลขที่ 11/2561
ลงวันที่ 22 มกราคม 2561

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

องค์การบรหิารส่วนต าบลทา่จะหลุง
วนัที ่ 31  มกราคม  2561

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

1 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศกองคลัง 1,800                    1,800 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั พฒันากร 189 

จ ากดั  1,800
บริษทั พฒันากร 189 

จ ากดั  1,800
เสนอราคาต่ าสุด

2
ซ่อมคอมพวิเตอร์ หมายเลข

ครุภัณฑ์ 416-50-0011
1,500                    1,500 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายเจตนิพฐิ วีระพนัธ์
ไพบูลย์  1,500

นายเจตนิพฐิ วีระพนัธ์
ไพบูลย์  1,500

เสนอราคาต่ าสุด

3
วัสดุคอมพวิเตอร์(ส านักงาน

ปลัด)
12,100                12,100 วิธีเฉพาะเจาะจง

 บริษทั ไอทีโซน จ ากดั 
 12,100

บริษทั ไอทีโซน จ ากดั  
12,100

เสนอราคาต่ าสุด

4 วัสดุคอมพวิเตอร์(กองคลัง) 5,660                    5,660 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั ไอทีโซน จ ากดั  

5,660
บริษทั ไอทีโซน จ ากดั  

5,660
เสนอราคาต่ าสุด

5
เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยก

ส่วน ชนิดแขวน ขนาด 18,000
 บีทียู

28,500                28,500 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั พฒันากร 189 

จ ากดั  28,500
บริษทั พฒันากร 189 

จ ากดั  28,500
เสนอราคาต่ าสุด

6 วัสดุส านักงาน(กองคลัง) 12,254        12,254        วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั ดูโฮม จ ากดั  

12,254
บริษทั ดูโฮม จ ากดั  

12,254
เสนอราคาต่ าสุด



วงเงิน รายชือ่ผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่จะซ้ือหรือ ราคาและ ราคาที่ตกลงซ้ือ คัดเลือก หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

จ้าง ราคาที่เสนอ หรือจ้าง โดยสรุป หรือจ้าง
เลขที ่12/2561

ลงวันที ่22 มกราคม 2561

เลขที ่13/2561

ลงวันที ่26 มกราคม 2561

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

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

องค์การบรหิารส่วนต าบลทา่จะหลุง
วนัที ่ 31  มกราคม  2561

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

7
วัสดุส านักงาน(กองส่งเสริม

การเกษตร)
1,279                    1,279 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษทั ดูโฮม จ ากดั  
1,279

บริษทั ดูโฮม จ ากดั  
1,279

เสนอราคาต่ าสุด

8 วัสดุไฟฟา้และวิทยุ(กองชา่ง) 7,602                    7,602 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั ดูโฮม จ ากดั  

7,602
บริษทั ดูโฮม จ ากดั  

7,602
เสนอราคาต่ าสุด



วงเงิน รายชือ่ผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่จะซ้ือหรือ ราคาและ ราคาที่ตกลงซ้ือ คัดเลือก หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

จ้าง ราคาที่เสนอ หรือจ้าง โดยสรุป หรือจ้าง
เลขที ่14/2561

ลงวันที ่2 กมุภาพนัธ์ 2561

เลขที ่15/2561

ลงวันที ่2 กมุภาพนัธ์ 2561

เลขที ่16/2561

ลงวันที ่16 กมุภาพนัธ์ 2561

เลขที ่17/2561

ลงวันที ่19 กมุภาพนัธ์ 2561

เลขที ่18/2561

ลงวันที ่19 กมุภาพนัธ์ 2561

เลขที่ 19/2561
ลงวันที ่23 กมุภาพนัธ์ 2561

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

องค์การบรหิารส่วนต าบลทา่จะหลุง
วนัที ่ 28  กุมภาพันธ์  2561

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

1 ป้ายโครงการประชาคมหมูบ่้าน 450                        450 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านสุดารัตน์โฟโต้พร้ินต์

  450
ร้านสุดารัตน์โฟโต้พร้ินต์ 

 450
เสนอราคาต่ าสุด

2 ป้ายโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพชื 450                        450 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านสุดารัตน์โฟโต้พร้ินต์

  450
ร้านสุดารัตน์โฟโต้พร้ินต์ 

 450
เสนอราคาต่ าสุด

3 ป้ายลูกหลานย่าโม 362                        362 วิธีเฉพาะเจาะจง
 ร้านสุดารัตน์โฟโต้พ

ร้ินต์  362
ร้านสุดารัตน์โฟโต้พร้ินต์ 

 362
เสนอราคาต่ าสุด

4
ป้ายโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่

โลกกว้าง
120                        120 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านสุดารัตน์โฟโต้พร้ินต์
  120

ร้านสุดารัตน์โต้พร้ินต์  
120

เสนอราคาต่ าสุด

5
จา้งเหมายานพาหนะตาม

โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง
4,000                    4,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายมาโนช พนูกระโทก 
 4,000

นายมาโนช พนูกระโทก 
4,000

เสนอราคาต่ าสุด

6 จ้างเตรียมสนามในการแขง่ขนั 5,000          5,000          วิธีเฉพาะเจาะจง
นายฤาชยั ในกระโทก 

5,000
นายฤาชยั ในกระโทก 

5,000
เสนอราคาต่ าสุด



วงเงิน รายชือ่ผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่จะซ้ือหรือ ราคาและ ราคาที่ตกลงซ้ือ คัดเลือก หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

จ้าง ราคาที่เสนอ หรือจ้าง โดยสรุป หรือจ้าง
เลขที ่20/2561

ลงวันที ่23 กมุภาพนัธ์ 2561

เลขที ่21/2561

ลงวันที ่23 กมุภาพนัธ์ 2561

เลขที ่14/2561

ลงวันที ่19 กมุภาพนัธ์ 2561

เลขที ่15/2561

ลงวันที ่23 กมุภาพนัธ์ 2561

เลขที ่16/2561

ลงวันที ่23 กมุภาพนัธ์ 2561

เลขที ่2/2561

ลงวันที ่8 กมุภาพนัธ์ 2561

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

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

องค์การบรหิารส่วนต าบลทา่จะหลุง
วนัที ่ 28  กุมภาพันธ์  2561

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

7
จ้างเหมาเคร่ืองเสียงใชใ้นการ

แขง่ขนั
5,000                    5,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายบุญมี  สังเกตุ      
5,000

นายบุญมี  สังเกตุ     
5,000

เสนอราคาต่ าสุด

8
ป้ายโครงการแขง่ขนักฬีา

ต่อต้านยาเสพติด
300                        300 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านสุดารัตน์โฟโต้พร้ินต์
 300

ร้านสุดารัตน์โฟโต้พร้ินต์ 
 300

เสนอราคาต่ าสุด

9
ซ้ือน้ าด่ืมตามโครงการหนูน้อย

เรียนรู้สู่โลกกว้าง
450                        450 วิธีเฉพาะเจาะจง

 นายอนุสรณ์ น้ ากระ
โทก 450

นายอนุสรณ์ น้ ากระโทก
 450

เสนอราคาต่ าสุด

10 ซ้ืออปุกณ์แขง่ขนักฬีา 3,960                    3,960 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.โคราชทวีผล     

3,960
หจก.โคราชทวีผล     

3,960
เสนอราคาต่ าสุด

11 ซ้ือถว้ยรางวัล 2,010                    2,010 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.โคราชทวีผล     

2,010
หจก.โคราชทวีผล     

2,010
เสนอราคาต่ าสุด

12
ซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายใน

ต าบล  จ านวน 3 จุด
81,000        81,000        วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.ภู่สกลุทรัพย์     
81,000

หจก.ภู่สกลุทรัพย์     
81,000

เสนอราคาต่ าสุด



วงเงิน รายชือ่ผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่จะซ้ือหรือ ราคาและ ราคาที่ตกลงซ้ือ คัดเลือก หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

จ้าง ราคาที่เสนอ หรือจ้าง โดยสรุป หรือจ้าง
เลขที ่22/2561

ลงวันที ่9 มีนาคม 2561

เลขที ่23/2561

ลงวันที ่9 มีนาคม 2561

เลขที ่24/2561

ลงวันที ่9 มีนาคม 2561

เลขที ่25/2561

ลงวันที ่9 มีนาคม 2561

เลขที ่17/2561

ลงวันที ่5 มีนาคม 2561

เลขที่ 18/2561
ลงวันที ่9 มีนาคม 2561

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

องค์การบรหิารส่วนต าบลทา่จะหลุง
วนัที ่ 31  มีนาคม  2561

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

1
จ้างท าอาหารกลางวัน,อาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืมศึกษาดูงาน

5,170                    5,170 วิธีเฉพาะเจาะจง
น.ส.ณัฐนันท์ เจ๊กแตงพะ

เนาว์   5,170
น.ส.ณัฐนันท์ เจ๊กแตงพะ

เนาว์   5,170
เสนอราคาต่ าสุด

2 ป้ายศึกษาดูงาน 300                        300 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านสุดารัตน์โฟโต้พร้ินต์

  300
ร้านสุดารัตน์โฟโต้พร้ินต์ 

 300
เสนอราคาต่ าสุด

3 จ้างเหมาเชา่พาหนะศึกษาดูงาน 23,000                23,000 วิธีเฉพาะเจาะจง
 นางณฐพรรณ สิงห์ใน

เมือง 23,000
นางณฐพรรณ สิงห์ใน

เมือง 23,000
เสนอราคาต่ าสุด

4
ป้ายโครงการอาสาสมัคร
ท้องถิน่รักษโ์ลก(อถล.)

600                        600 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านสุดารัตน์โฟโต้พร้ินต์

  600
ร้านสุดารัตน์โฟโต้พร้ินต์ 

 600
เสนอราคาต่ าสุด

5
ซ้ือยางรถยนต์ หมายเลข
ทะเบียน ขต 4450 นม

19,200                19,200 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.ด่านเกวียนศูนย์ล้อ

 19,200
หจก.ด่านเกวียนศูนย์ล้อ

 19,200
เสนอราคาต่ าสุด

6 ซ้ือของที่ระลึกศึกษาดูงาน 2,000          2,000          วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านสุดารัตน์โฟโต้พร้ินต์

 2,000
ร้านสุดารัตน์โฟโต้พร้ิน 

2,000
เสนอราคาต่ าสุด



วงเงิน รายชือ่ผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่จะซ้ือหรือ ราคาและ ราคาที่ตกลงซ้ือ คัดเลือก หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

จ้าง ราคาที่เสนอ หรือจ้าง โดยสรุป หรือจ้าง
เลขที ่19/2561

ลงวันที ่28 มีนาคม 2561

เลขที ่3/2561

ลงวันที ่23 มีนาคม 2561

เลขที ่4/2561

ลงวันที ่23 มีนาคม 2561

เลขที ่5/2561

ลงวันที ่23 มีนาคม 2561

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

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

องค์การบรหิารส่วนต าบลทา่จะหลุง
วนัที ่ 31  มีนาคม  2561

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

7
เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน

 ขนาด 13,000 บทีียู จ านวน 2 เคร่ือง 
ขนาด 18,000 บทีียู จ านวน 1 เคร่ือง

73,400                73,400 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.โคราชคอมพลีท แคร์ 
แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 73,400

หจก.โคราชคอมพลีท แคร์ 
แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 73,400

เสนอราคาต่ าสุด

8 กอ่สร้างถนน คสล. ภายใน อบต. 82,000                82,000 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.ภู่สกลุทรัพย์     

82,000
หจก.ภู่สกลุทรัพย์     

82,000
เสนอราคาต่ าสุด

9
กอ่สร้างถนน คสล. หมู ่5 (จาก

บ้านนายธนู นัดกระโทกฯ)
162,000            162,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

 หจก.ภู่สกลุทรัพย์     
162,000

หจก.ภู่สกลุทรัพย์     
162,000

เสนอราคาต่ าสุด

10
กอ่สร้างถนน คสล. หมู ่5 (จาก
บ้านนางการเวก ป้้ากระโทกฯ)

229,000            229,000 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.ภู่สกลุทรัพย์     

229,000
หจก.ภู่สกลุทรัพย์    

229,000
เสนอราคาต่ าสุด



วงเงิน รายชือ่ผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่จะซ้ือหรือ ราคาและ ราคาที่ตกลงซ้ือ คัดเลือก หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

จ้าง ราคาที่เสนอ หรือจ้าง โดยสรุป หรือจ้าง
เลขที ่26/2561

ลงวันที ่18 เมษายน 2561

เลขที ่21/2561

ลงวันที ่10 เมษายน 2561

เลขที ่22/2561

ลงวันที ่10 เมษายน 2561

เลขที ่23/2561

ลงวันที ่10 เมษายน 2561

ลงวันที ่24/2561

ลงวันที ่10 เมษายน 2561

ลงวันที่ 25/2561
ลงวันที่ 18 เมษายน 2561

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

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

องค์การบรหิารส่วนต าบลทา่จะหลุง
วนัที ่ 30  เมษายน  2561

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

1
ซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

(CCTV)
31,700                31,700 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษทั โคราชโซลูชัน่ส์ 
จ ากดั  31,700

บริษทั โคราชโซลูชัน่ส์ 
จ ากดั  31,700

เสนอราคาต่ าสุด

2 วัสดุส านักงาน(กองคลัง) 2,168                    2,168 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั ดูโฮม จ ากดั     

2,168
บริษทั ดูโฮม จ ากดั    

2,168
เสนอราคาต่ าสุด

3 วัสดุส านักงาน(กองการศึกษา) 4,508                    4,508 วิธีเฉพาะเจาะจง
 บริษทั ดูโฮม จ ากดั     

4,508
บริษทั ดูโฮม จ ากดั    

4,508
เสนอราคาต่ าสุด

6
วัสดุคอมพวิเตอร์(ซ่อมกล้อง

CCTV)
16,900        16,900        วิธีเฉพาะเจาะจง

บรฺษทั โคราชโซลูชัน่ส์ 
จ ากดั  16,900

บริษทั โคราชโซลูชัน่ส์ 
จ ากดั  16,900

เสนอราคาต่ าสุด

4
วัสดุงานบ้านงานครัว

(ส านักงานปลัด)
2,231                    2,231 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษทั ดูโฮม จ ากดั    
2,231

บริษทั ดูโฮม จ ากดั    
2,231

เสนอราคาต่ าสุด

5
ซ้ือน้ าด่ืมชนิดแกว้และน้ าแขง็

วันสงกรานต์
2,490                    2,490 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายอนุสรณ์ น้ ากระโทก
  2,490

นายอนุสรณ์ น้ ากระโทก 
 2,490

เสนอราคาต่ าสุด



วงเงิน รายชือ่ผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่จะซ้ือหรือ ราคาและ ราคาที่ตกลงซ้ือ คัดเลือก หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

จ้าง ราคาที่เสนอ หรือจ้าง โดยสรุป หรือจ้าง
เลขที ่27/2561

ลงวันที ่4 พฤษภาคม 2561

เลขที ่28/2561

ลงวันที ่4 พฤษภาคม 2561

เลขที ่29/2561

ลงวันที ่4 พฤษภาคม 2561

เลขที ่30/2561

ลงวันที ่7 พฤษภาคม 2561

เลขที ่31/2561

ลงวันที ่7 พฤษภาคม 2561

เลขที่ 32/2561
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561

6 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศกองคลัง 1,498          1,498          วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.สโรชา เอน็จิเนียร่ิง
 แอนด์ซัพพลาย  1,498

หจก.สโรชา เอน็จิเนียร่ิง
 แอนด์ซัพพลาย  1,498

เสนอราคาต่ าสุด

4
ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศศูนย์

พฒันาเด็กเล็ก
7,062                    7,062 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.สโรชา เอน็จิเนียร่ิง
 แอนด์ซัพพลาย  7,062

หจก.สโรชา เอน็จิเนียร่ิง
 แอนด์ซัพพลาย  7,062

เสนอราคาต่ าสุด

5
ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ

ส านักงานปลัด
4,494                    4,494 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.สโรชา เอน็จิเนียร่ิง
 แอนด์ซัพพลาย  4,494

หจก.สโรชา เอน็จิเนียร่ิง
 แอนด์ซัพพลาย  4,494

เสนอราคาต่ าสุด

3 ป้ายศึกษาดูงานสตรี 300                        300 วิธีเฉพาะเจาะจง
 ร้านสุดารัตน์โฟโต้พ

ร้ินต์  300
ร้านสุดารัตน์โฟโต้พร้ินต์ 

 300
เสนอราคาต่ าสุด

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

องค์การบรหิารส่วนต าบลทา่จะหลุง
วนัที ่ 31  พฤษภาคม  2561

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

1
จ้างท าอาหารกลางวัน,อาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืมศึกษาดูงาน

สตรี
9,790                    9,790 วิธีเฉพาะเจาะจง

น.ส.ณัฐนันท์ เจ๊กแตงพะ
เนาว์  9,790

น.ส.ณัฐนันท์ เจ๊กแตงพะ
เนาว์  9,790

เสนอราคาต่ าสุด

2
จ้างเหมาเชา่พาหนะศึกษาดู

งานสตรี
65,000                65,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

นางร าไพ ณัฏฐนันท์  
65,000

นางร าไพ ณัฏฐนันท์  
65,000

เสนอราคาต่ าสุด



วงเงิน รายชือ่ผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่จะซ้ือหรือ ราคาและ ราคาที่ตกลงซ้ือ คัดเลือก หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

จ้าง ราคาที่เสนอ หรือจ้าง โดยสรุป หรือจ้าง
เลขที ่33/2561

ลงวันที ่16 พฤษภาคม 2561

เลขที ่34/2561

ลงวันที ่18 พฤษภาคม 2561

เลขที ่26/2561

ลงวันที ่4 พฤษภาคม 2561

เลขที ่27/2561

ลงวันที ่7 พฤษภาคม 2561

เลขที ่28/2561

ลงวันที ่7 พฤษภาคม 2561

เลขที่ 29/2561
ลงวันที ่7 พฤษภาคม 2561

12 วัสดุส ารวจ(กองชา่ง) 5,861          5,861          วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั ดูโฮม จ ากดั
(มหาชน)  5,861

บริษทั ดูโฮม จ ากดั 
(มหาชน)  5,861

เสนอราคาต่ าสุด

10 วัสดุส านักงาน(ส านักงานปลัด) 13,291                13,291 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั ดูโฮม จ ากดั
(มหาชน)  13,291

บริษทั ดูโฮม จ ากดั
(มหาชน)  13,291

เสนอราคาต่ าสุด

11 วัสดุส านักงาน(กองชา่ง) 6,738                    6,738 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั ดูโฮม จ ากดั
(มหาชน)  6,738

บริษทั ดูโฮม จ ากดั
(มหาชน)  6,738

เสนอราคาต่ าสุด

8 ป้ายโครงการปลูกหญ้าแฝก 300                        300 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านสุดารัตน์โฟโต้พร้ินต์

  300
ร้านสุดารัตน์โฟโต้พร้ินต์ 

 300
เสนอราคาต่ าสุด

9 ซ้ือของที่ระลึกศึกษาดูงาน 2,000                    2,000 วิธีเฉพาะเจาะจง
 ร้านสุดารัตน์โฟโต้พ

ร้ินต์  2,000
ร้านสุดารัตน์โฟโต้พร้ินต์ 

 2,000
เสนอราคาต่ าสุด

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  พฤษภาคม  พ .ศ.2561
องค์การบรหิารส่วนต าบลทา่จะหลุง

วนัที ่ 31  พฤษภาคม  2561

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

7
ซ่อมแซมรถยนต์สส่วนกลาง

หมายเลขทะเบียน นง 2067 นม
1,500                    1,500 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสมเจตน์ ขาวอรุณ
รุ่ง  1,500

นายสมเจตน์ ขาวอรุณรุ่ง
  1,500

เสนอราคาต่ าสุด

แบบ สขร.1



วงเงิน รายชือ่ผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่จะซ้ือหรือ ราคาและ ราคาที่ตกลงซ้ือ คัดเลือก หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

จ้าง ราคาที่เสนอ หรือจ้าง โดยสรุป หรือจ้าง
เลขที ่30/2561

ลงวันที ่22 พฤษภาคม 2561

เลขที ่31/2561

ลงวันที ่25 พฤษภาคม 2561

เลขที ่32/2561

ลงวันที ่30 พฤษภาคม 2561

เลขที ่34/2561

ลงวันที ่30 พฤษภาคม 2561

เลขที ่3/2561

ลงวันที ่10 พฤษภาคม 2561

เลขที่ 4/2561
ลงวันที ่23 พฤษภาคม 2561

18
นมโรงเรียนบ้านหนองกกและ
บ้านขีตุ่้นเดือนมิถนุายน 2561

56,101.08    56,101.08    วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั คันทรีเฟรชแดร่ี 

จ ากดั  56,101.08
บริษทั คันทรีเฟรชแดร่ี 

จ ากดั  56,101.08
เสนอราคาต่ าสุด

16 วัคซีนป้องกนัโรคพษิสุนัขบ้า 27,500                27,500 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านสัตวแพทย์เภสัช  

27,500
ร้านสัตวแพทย์เภสัช  

27,500
เสนอราคาต่ าสุด

17
นมโรงเรียนบ้านหนองกกและ

บ้านขีตุ่้นเดือนพฤษภาคม 2561
32,561.20        32,561.20 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษทั คันทรีเฟรชแดร่ี 
จ ากดั  32,561.20

บริษทั คันทรีเฟรชแดร่ี 
จ ากดั  32,561.20

เสนอราคาต่ าสุด

14
ชดุโซฟารับแขกและโต๊ะประชมุ

 10 ที่นัง่ พร้อมเกา้อี้
82,100                82,100 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน ส.สว่างพาณิชย์  
82,100

ร้าน ส.สว่างพาณิชย์  
82,100

เสนอราคาต่ าสุด

15 เกา้อีพ้ลาสติก 51,600                51,600 วิธีเฉพาะเจาะจง
 ร้าน ส.สว่างพาณิชย์  

51,600
ร้าน ส.สว่างพาณิชย์  

51,600
เสนอราคาต่ าสุด

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  พฤษภาคม  พ .ศ.2561
องค์การบรหิารส่วนต าบลทา่จะหลุง

วนัที ่ 31  พฤษภาคม  2561

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

13 ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 18,990                18,990 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั ไอที ซิต้ี จ ากดั

(มหาชน)  18,990
บริษทั ไอที ซิต้ี จ ากดั

(มหาชน)  18,990
เสนอราคาต่ าสุด

แบบ สขร.1



วงเงิน รายชือ่ผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่จะซ้ือหรือ ราคาและ ราคาที่ตกลงซ้ือ คัดเลือก หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

จ้าง ราคาที่เสนอ หรือจ้าง โดยสรุป หรือจ้าง
เลขที ่5/2561

ลงวันที ่30 พฤษภาคม 2561

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

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  พฤษภาคม  พ .ศ.2561
องค์การบรหิารส่วนต าบลทา่จะหลุง

วนัที ่ 31  พฤษภาคม  2561

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

19
นมศูนย์พฒันาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง

32,844                32,844 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั คันทรีเฟรชแดร่ี 

จ ากดั  32,844
บริษทั คันทรีเฟรชแดร่ี 

จ ากดั  32,844
เสนอราคาต่ าสุด

แบบ สขร.1



วงเงิน รายชือ่ผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่จะซ้ือหรือ ราคาและ ราคาที่ตกลงซ้ือ คัดเลือก หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

จ้าง ราคาที่เสนอ หรือจ้าง โดยสรุป หรือจ้าง
เลขที ่35/2561

ลงวันที ่5 มิถุนายน 2561

เลขที ่35/2561

ลงวันที ่4 มิถุนายน 2561

เลขที ่36/2561

ลงวันที ่5 มิถุนายน 2561

เลขที ่37/2561

ลงวันที ่5 มิถุนายน 2561

เลขที ่38/2561

ลงวันที ่5 มิถุนายน 2561

เลขที่ 6/2561
ลงวันที ่25 มิถุนายน 2561

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

6
นมโรงเรียนบ้านหนองกกและ
บ้านขีตุ่้นและนมปิดภาคเรียน

241,844.46  241,844.46  วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั คันทรีเฟรชแดร่ี 

จ ากดั  241,844.46
บริษทั คันทรีเฟรชแดร่ี 

จ ากดั  241,844.46
เสนอราคาต่ าสุด

4 วัสดุคอมพวิเตอร์(กองชา่ง) 3,000                    3,000 วิธีเฉพาะเจาะจง
นายเจตนิพฐิ วีระพนัธ์

ไพบูลย์  3,000
นายเจตนิพฐิ วีระพนัธ์

ไพบูลย์  3,000
เสนอราคาต่ าสุด

5
ทรายก าจัดลูกน้ ายุงลายและ

น้ ายาก าจัดยุง
44,400                44,400 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษทั พนัธ์สวัสด์ิ เคมเทค 
จ ากดั  44,400

บริษทั พนัธ์สวัสด์ิ เคมเทค 
จ ากดั  44,400

เสนอราคาต่ าสุด

2
น้ ามันเชือ้เพลิงเพื่อใชใ้นการ

พน่หมอกควัน
8,763                    8,763 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.โค้วเทียนหยู     
8,763

หจก.โค้วเทียนหยู     
8,763

เสนอราคาต่ าสุด

3 วัสดุคอมพวิเตอร์(กองคลัง) 2,400                    2,400 วิธีเฉพาะเจาะจง
 นายเจตนิพฐิ วีระพนัธ์

ไพบูลย์  2,400
นายเจตนิพฐิ วีระพนัธ์

ไพบูลย์  2,400
เสนอราคาต่ าสุด

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  มิถุนายน  พ .ศ.2561
องค์การบรหิารส่วนต าบลทา่จะหลุง

วนัที ่ 30  มิถุนายน  2561

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

1 ซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์กองคลัง 900                        900 วิธีเฉพาะเจาะจง
นายเจตนิพฐิ วีระพนัธ์

ไพบูลย์  900
นายเจตนิพฐิ วีระพนัธ์

ไพบูลย์  900
เสนอราคาต่ าสุด

แบบ สขร.1



วงเงิน รายชือ่ผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่จะซ้ือหรือ ราคาและ ราคาที่ตกลงซ้ือ คัดเลือก หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

จ้าง ราคาที่เสนอ หรือจ้าง โดยสรุป หรือจ้าง
เลขที ่36/2561

ลงวันที ่2 กรกฎาคม 2561

เลขที ่37/2561

ลงวันที ่3 กรกฎาคม 2561

เลขที ่38/2561

ลงวันที ่4 กรกฎาคม 2561

เลขที ่39/2561

ลงวันที ่6 กรกฎาคม 2561

เลขที ่40/2561

ลงวันที ่13 กรกฎาคม 2561

เลขที่ 41/2561
ลงวันที ่13 กรกฎาคม 2561

6
ป้ายโครงการอบรมคุณธรรม 

จริยธรรม
300            300            วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านสุดารัตน์โฟโต้พร้ินต์
 300

ร้านสุดารัตน์โฟโต้พร้ินต์
 300

เสนอราคาต่ าสุด

4
ป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ใน

หลวงรัชกาลที่ 10
864                        864 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านสุดารัตน์โฟโต้พร้ินต์
 864

ร้านสุดารัตน์โฟโต้พร้ินต์
 864

เสนอราคาต่ าสุด

5
จ้างท าบล็อกตรา อบต.รถตู้ 

พร้อม่นติด
2,200                    2,200 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านสุดารัตน์โฟโต้พร้ินต์
 2,200

ร้านสุดารัตน์โฟโต้พร้ินต์
 2,200

เสนอราคาต่ าสุด

2
ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง

หมายเลขทะเบียน นง 2067 นม
7,040                    7,040 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสาทิพย์ ศรีจนัทร์พทิักษ์
 7,040

นายสาทิพย์ ศรีจนัทร์พทิักษ์
 7,040

เสนอราคาต่ าสุด

3
ป้ายประชมุประชาคมหมูบ่้าน

แผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี
300                        300 วิธีเฉพาะเจาะจง

 ร้านสุดารัตน์โฟโต้พ
ร้ินต์ 300

ร้านสุดารัตน์โฟโต้พร้ินต์
 300

เสนอราคาต่ าสุด

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  กรกฎาคม  พ .ศ.2561
องค์การบรหิารส่วนต าบลทา่จะหลุง

วนัที ่ 31  กรกฎาคม  2561

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

1
ถา่ยน้ ามันเคร่ืองรถยนต์ ขต 

4450 นม
5,038.26            5,038.26 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.โตโยต้าโคราช 1988  
5,038.26

หจก.โตโยต้าโคราช 1988 
5,038.26

เสนอราคาต่ าสุด

แบบ สขร.1



วงเงิน รายชือ่ผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่จะซ้ือหรือ ราคาและ ราคาที่ตกลงซ้ือ คัดเลือก หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

จ้าง ราคาที่เสนอ หรือจ้าง โดยสรุป หรือจ้าง
เลขที ่42/2561

ลงวันที ่13 กรกฎาคม 2561

เลขที ่43/2561

ลงวันที ่19 กรกฎาคม 2561

เลขที ่39/2561

ลงวันที ่2 กรกฎาคม 2561

เลขที ่40/2561

ลงวันที ่3 กรกฎาคม 2561

เลขที ่41/2561

ลงวันที ่13 กรกฎาคม 2561

เลขที่ 42/2561
ลงวันที ่20 กรกฎาคม 2561

12 วัสดุคอมพวิเตอร์(กองคลัง) 20,870        20,870        วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.เดอะบิ๊ก ซิสเต็มส์ 

 20,870
หจก.เดอะบิ๊ก ซิสเต็มส์  

20,870
เสนอราคาต่ าสุด

10 วัสดุส านักงาน(ส านักงานปลัด) 3,610                    3,610 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั รวมวิทยา จ ากดั

 3,610
บริษทั รวมวิทยา จ ากดั 

3,610
เสนอราคาต่ าสุด

11
วัสดุโครงการอบรมคุณธรรม 

จริยธรรม
1,437                    1,437 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษทั ดูโฮม จ ากดั
(มหาชน)  1,437

บริษทั ดูโฮม จ ากดั
(มหาชน)  1,437

เสนอราคาต่ าสุด

8
ซ่อมแซมคันคลองจานเอน 

จ านวน 5 จุด
62,500                62,500 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.ขนุแหล่งคอน
สตรัคชัน่  62,500

หจก.ขนุแหล่งคอน
สตรัคชัน่  62,500

เสนอราคาต่ าสุด

9 ตู้และเกา้อีพ้กัคอย 35,330                35,330 วิธีเฉพาะเจาะจง
 บริษทั ดูโฮม จ ากดั
(มหาชน)  35,330

บริษทั ดูโฮม จ ากดั
(มหาชน)  35,330

เสนอราคาต่ าสุด

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  กรกฎาคม  พ .ศ.2561
องค์การบรหิารส่วนต าบลทา่จะหลุง

วนัที ่ 31  กรกฎาคม  2561

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

7
จ้างเหมาเชา่พาหนะโครงการ

อบรมคุณธรรม จริยธรรม
13,000                13,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายมาโนช พนูกระโทก 
 13,000

นายมาโนช พนูกระโทก 
13,000

เสนอราคาต่ าสุด

แบบ สขร.1



วงเงิน รายชือ่ผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่จะซ้ือหรือ ราคาและ ราคาที่ตกลงซ้ือ คัดเลือก หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

จ้าง ราคาที่เสนอ หรือจ้าง โดยสรุป หรือจ้าง
เลขที ่43/2561

ลงวันที ่20 กรกฎาคม 2561

เลขที ่44/2561

ลงวันที ่20 กรกฎาคม 2561

เลขที ่45/2561

ลงวันที ่20 กรกฎาคม 2561

เลขที ่46/2561

ลงวันที ่20 กรกฎาคม 2561

เลขที ่47/2561

ลงวันที ่20 กรกฎาคม 2561

เลขที่ 6/2561
ลงวันที ่31 กรกฎาคม 2561

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

18
โครงการปรับปรุงอาคาร

เอนกประสงค์ อบต.ท่าจะหลุง
119,500      119,500      วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.ขนุแหล่งคอน
สตรัคชัน่  119,500

หจก.ขนุแหล่งคอน
สตรัคชัน่  119,500

เสนอราคาต่ าสุด

16 วัสดุส านักงาน(กองคลัง) 7,194                    7,194 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั ดูโฮม จ ากดั
(มหาชน)  7,194

บริษทั ดูโฮม จ ากดั
(มหาชน)  7,194

เสนอราคาต่ าสุด

17
วัสดุงานบ้านงานครัว(กอง

การศึกษา)
3,380                    3,380 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษทั ดูโฮม จ ากดั
(มหาชน)  3,380

บริษทั ดูโฮม จ ากดั
(มหาชน)  3,380

เสนอราคาต่ าสุด

14 วัสดุคอมพวิเตอร์(กองชา่ง) 23,710                23,710 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.เดอะบิ๊ก ซิสเต็มส์ 

 23,710
หจก.เดอะบิ๊ก ซิสเต็มส์  

23,710
เสนอราคาต่ าสุด

15 วัสดุคอมพวิเตอร์(กองการศึกษา) 8,870                    8,870 วิธีเฉพาะเจาะจง
 หจก.เดอะบิ๊ก ซิสเต็มส์ 

 8,870
หจก.เดอะบิ๊ก ซิสเต็มส์  

8,870
เสนอราคาต่ าสุด

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  กรกฎาคม  พ .ศ.2561
องค์การบรหิารส่วนต าบลทา่จะหลุง

วนัที ่ 31  กรกฎาคม  2561

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

13
วัสดุคอมพวิเตอร์(ส านักงาน

ปลัด)
9,860                    9,860 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.เดอะบิ๊ก ซิสเต็มส์ 
 9,860

หจก.เดอะบิ๊ก ซิสเต็มส์  
9,860

เสนอราคาต่ าสุด

แบบ สขร.1



วงเงิน รายชือ่ผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่จะซ้ือหรือ ราคาและ ราคาที่ตกลงซ้ือ คัดเลือก หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

จ้าง ราคาที่เสนอ หรือจ้าง โดยสรุป หรือจ้าง
เลขที ่44/2561

ลงวันที ่7 สิงหาคม 2561

เลขที ่48/2561

ลงวันที ่7 สิงหาคม 2561

เลขที ่49/2561

ลงวันที ่15 สิงหาคม 2561

เลขที ่50/2561

ลงวันที ่20 สิงหาคม 2561

เลขที ่51/2561

ลงวันที ่20 สิงหาคม 2561

เลขที่ 45/2561
ลงวันที ่23 สิงหาคม 2561

6 จ้างออกแบบงานทาง 56,800        56,800        วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.ทีพทีี วิศวกรรม
และส ารวจ  56,800

หจก.ทีพทีี วิศวกรรม
และส ารวจ  56,800

เสนอราคาต่ าสุด

4 วัสดุการแพทย์ 1,795                    1,795 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านคลังยาเภสัชกร 1  

1,795
ร้านคลังยาเภสัชกร 1  

1,795
เสนอราคาต่ าสุด

5
วัสดุกอ่สร้างปรับสภาพแวดล้อมที่

อยู่อาศัยส าหรับคนพกิารและผู้สูงอายุ
40,000                40,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านท่าชา้งค้าไม้    
40,000

ร้านท่าชา้งค้าไม้    
40,000

เสนอราคาต่ าสุด

2
เคร่ืองพมิพ ์Multifunction 
ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี

16,990                16,990 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั ไอที ซิต้ี จ ากดั 

(มหาชน)  16,990
บริษทั ไอที ซิต้ี จ ากดั 

(มหาชน)  16,990
เสนอราคาต่ าสุด

3 ฟลูออไรด์ 3,160                    3,160 วิธีเฉพาะเจาะจง
 บริษทั เอส.ดี.ทันตเวช
(1988) จ ากดั  3,160

บริษทั เอส.ดี.ทันตเวช 
(1988) จ ากดั  3,160

เสนอราคาต่ าสุด

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  สิงหาคม  พ .ศ.2561
องค์การบรหิารส่วนต าบลทา่จะหลุง

วนัที ่ 31  สิงหาคม  2561

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

1
ซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ ย่ีห้อ 
Brother รุ่น HL-L2360DN

950                        950 วิธีเฉพาะเจาะจง
นายเจตนิพฐิ  วีระพนัธ์

ไพบูลย์  950
นายเจตนิพฐิ  วีระพนัธ์

ไพบูลย์  950
เสนอราคาต่ าสุด

แบบ สขร.1



วงเงิน รายชือ่ผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่จะซ้ือหรือ ราคาและ ราคาที่ตกลงซ้ือ คัดเลือก หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

จ้าง ราคาที่เสนอ หรือจ้าง โดยสรุป หรือจ้าง
เลขที ่51/2561

ลงวันที ่20 สิงหาคม 2561

เลขที ่52/2561

ลงวันที ่27 สิงหาคม 2561

เลขที ่7/2561

ลงวันที ่15 สิงหาคม 2561

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

8
วัสดุคอมพวิเตอร์(ส านักงาน

ปลัด)
2,390                    2,390 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษทั ไอที ซิต้ี จ ากดั
(มหาชน)  2,390

บริษทั ไอที ซิต้ี จ ากดั
(มหาชน)  2,390

เสนอราคาต่ าสุด

9
นมศูนย์พฒันาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง

32,844                32,844 วิธีเฉพาะเจาะจง
 บริษทั คันทรีเฟรชแดร่ี

 จ ากดั  32,844
บริษทั คันทรีเฟรชแดร่ี 

จ ากดั  32,844
เสนอราคาต่ าสุด

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  สิงหาคม  พ .ศ.2561
องค์การบรหิารส่วนต าบลทา่จะหลุง

วนัที ่ 31  สิงหาคม  2561

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

7 วัสดุกอ่สร้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย
ส าหรับคนพกิารและผู้สูงอายุฯ 40,000                40,000 วิธีเฉพาะเจาะจงร้านท่าชา้งค้าไม้  40,000

ร้านท่าชา้งค้าไม้    
40,000

เสนอราคาต่ าสุด

แบบ สขร.1



วงเงิน รายชือ่ผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่จะซ้ือหรือ ราคาและ ราคาที่ตกลงซ้ือ คัดเลือก หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

จ้าง ราคาที่เสนอ หรือจ้าง โดยสรุป หรือจ้าง
เลขที ่46/2561

ลงวันที ่3 กนัยายน 2561

เลขที ่47/2561

ลงวันที ่4 กนัยายน 2561

เลขที ่48/2561

ลงวันที ่11 กนัยายน 2561

เลขที ่49/2561

ลงวันที ่12 กนัยายน 2561

เลขที ่53/2561

ลงวันที ่11 กนัยายน 2561

เลขที่ 54/2561
ลงวันที ่12 กนัยายน 2561

6 น้ ามันรถยนต์ส่วนกลาง 2,450          2,450          วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.โค้วเทียนหยู    

2,450
หจก.โค้วเทียนหยู     

2,450
เสนอราคาต่ าสุด

4
จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 

กองคลัง
450                        450 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายเจตนิพฐิ วีระพนัธ์
ไพบูลย์  450

นายเจตนิพฐิ วีระพนัธ์
ไพบูลย์ 450

เสนอราคาต่ าสุด

5
ชดุทดสอบความขน้เหลวของ

คอนกรีต(Slump test)
5,800                    5,800 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านท็อปซายน์         
5,800

ร้านท็อปซายน์         
5,800

เสนอราคาต่ าสุด

2 จ้างออกแบบงานทาง 113,000            113,000 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.ทีพทีี วิศวกรรม 
และส ารวจ  113,000

หจก.ทีพทีี วิศวกรรม 
และส ารวจ  113,000

เสนอราคาต่ าสุด

3 จ้างเขา้เล่มเอกสาร 950                        950 วิธีเฉพาะเจาะจง
 นางรสริน บรรเลงทรัพย์  

950
นางรสริน บรรเลงทรัพย์  

950
เสนอราคาต่ าสุด

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  กันยายน  พ .ศ.2561
องค์การบรหิารส่วนต าบลทา่จะหลุง

วนัที ่ 30  กันยายน  2561

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

1
จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด

(CCTV) ตัวที่ 1,2,3
5,000                    5,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษทั โคราชโซลูชัน่ส์ 
จ ากดั  5,000

บริษทั โคราชโซลูชัน่ส์ 
จ ากดั  5,000

เสนอราคาต่ าสุด

แบบ สขร.1



วงเงิน รายชือ่ผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่จะซ้ือหรือ ราคาและ ราคาที่ตกลงซ้ือ คัดเลือก หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

จ้าง ราคาที่เสนอ หรือจ้าง โดยสรุป หรือจ้าง
เลขที ่55/2561

ลงวันที ่19 กนัยายน 2561

เลขที ่56/2561

ลงวันที ่21 กนัยายน 2561

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

8
น้ ามันเชือ้เพลิงเพื่อใชใ้นการ

พน่หมอกควัน
1,660                    1,660 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.โค้วเทียนหยู     
1,660

หจก.โค้วเทียนหยู     
1,660

เสนอราคาต่ าสุด

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  กันยายน  พ .ศ.2561
องค์การบรหิารส่วนต าบลทา่จะหลุง

วนัที ่ 30  กันยายน  2561

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

7
วัสดุอปุกรณ์ใชใ้นโครงการ

อนุรักษพ์นัธุกรรมพชื
655                        655 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษทั ดูโฮม จ ากดั 
(มหาชน)  655

บริษทั ดูโฮม จ ากดั
(มหาชน)  655

เสนอราคาต่ าสุด

แบบ สขร.1


































