
แบบ สขร.1

ที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธซ้ืีอ/จา้ง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

1. วัสดุส ำนักงำน 7,123.00            เฉพำะเจำะจง บ. ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) 7,123.00         บ. ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) 7,123.00          เป็นผู้มีคุณสมบัติ ซ.15/2565(CNTR-00036/65) 04/04/2565

2. วัสดุส ำนักงำน 3,060.00            เฉพำะเจำะจง บ. ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) 3,060.00         บ. ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) 3,060.00          เป็นผู้มีคุณสมบัติ ซ.16/2565(CNTR-00037/65) 04/04/2565

3. วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 2,792.00            เฉพำะเจำะจง บ. ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) 2,792.00         บ. ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) 2,792.00          เป็นผู้มีคุณสมบัติ ซ.17/2565(CNTR-00038/65) 04/04/2565

4. วัสดุส ำนักงำน 5,928.00            เฉพำะเจำะจง บ. ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) 5,928.00         บ. ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) 5,928.00          เป็นผู้มีคุณสมบัติ ซ.18/2565(CNTR-00039/65) 04/04/2565

5. วัสดุส ำนักงำน 1,367.00            เฉพำะเจำะจง บ. ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) 1,367.00         บ. ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) 1,367.00          เป็นผู้มีคุณสมบัติ ซ.19/2565(CNTR-00040/65) 04/04/2565

6. จำ้งเหมำบริกำร 10,473.00           เฉพำะเจำะจง นำยทองเสียน ศรีภูมิ 10,473.00        นำยทองเสียน ศรีภูมิ 10,473.00         เป็นผู้มีคุณสมบัติ จ.19/2565(CNTR-00042/65) 20/04/2565

7. วัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิง 12,573.60           เฉพำะเจำะจง หจก.โค้วเทียนหยู 12,573.60        หจก.โค้วเทียนหยู 12,573.60         เป็นผู้มีคุณสมบัติ ซ.20/2565(CNTR-00041/65) 20/04/2565

8.

โครงกำรกอ่สร้ำงถนนลูกรัง หมูท่ี่ 
10 (จำกที่ดินนำงเจยีมรัตน์  วงค์
กระโทก ถึงที่ดินนำยเสนีย์  ป้อกระ
โทก)          487,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ขุนแหล่งคอนสตรัคชั่น       487,000.00 หจก. ขุนแหล่งคอนสตรัคชั่น        487,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ สญจ.5/2565(CNTR-00043/65) 26/04/2565

9.

โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล. หมูท่ี่ 5
 (จำกบ้ำนนำงล ำยวง  นำออ้ม ถึง
สุดเขตหมูบ่้ำน)          102,000.00 เฉพำะเจำะจง บ. ปิยรำช ขนส่ง จ ำกดั       102,000.00 บ. ปิยรำช ขนส่ง จ ำกดั        102,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ สญจ.7/2565(CNTR-00045/65) 26/04/2565

10.

โครงกำรกอ่สร้ำงถนนลูกรัง หมูท่ี่ 
10 (จำกที่นำยพล  ถึงที่นำยเสม  
พูนกระโทก)          247,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ขุนแหล่งคอนสตรัคชั่น       247,000.00 หจก.ขุนแหล่งคอนสตรัคชั่น        247,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ สญจ.6/2565(CNTR-00044/65) 26/04/2565

11.

โครงกำรกอ่สร้ำงถนนหินคลุก หมูท่ี่
 7 (จำกบ้ำนนำยทิม  หนึง่กระโทก 
 ถึงบ้ำนนำยพัน  จมิะเริง)          492,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ภู่สกลุทรัพย์       492,000.00 หจก. ภู่สกลุทรัพย์        492,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ สญจ.8/2565(CNTR-00046/65) 28/04/2565

12.

โครงกำรกอ่สร้ำงถนนลูกรัง หมูท่ี่ 7 
(จำกที่ดินำยสุวิทย์  ศรกระโทก ถึง
อำ่งหิน)          335,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ภู่สกลุทรัพย์       335,000.00 หจก. ภู่สกลุทรัพย์        335,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ สญจ.9/2565(CNTR-00047/65) 28/04/2565

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง
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13.

โครงกำรกอ่สร้ำงถนนลูกรัง หมูท่ี่ 8 
(จำกป่ำสำธำรณะประโยชน์  ถึง
ที่ดินนำงสำวอรุำรัตน์  ต้อยกระโทก)          340,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ภู่สกลุทรัพย์       340,000.00 หจก. ภู่สกลุทรัพย์        340,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ สญจ.10/2565(CNTR-00048/65) 28/04/2565

14.

โครงกำรวำงท่อส่งน้ ำ หมูท่ี่ 8  
(จำกมุมสระวัดใหม่หนองกก  ถึง
ที่ดินนำงบุญเรือน  กอ้นกระสัง)          253,000.00 เฉพำะเจำะจง บ. ปิยรำช ขนส่ง จ ำกดั       253,000.00 บ. ปิยรำช ขนส่ง จ ำกดั        253,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ สญจ.11/2565(CNTR-00050/65) 29/04/2565

15.
โครงกำรวำงท่อเมนระบบจำ่ย
น้ ำประปำหมูบ่้ำน หมูท่ี่ 6          497,000.00 เฉพำะเจำะจง บ. ปิยรำช ขนส่ง จ ำกดั       497,000.00 บ. ปิยรำช ขนส่ง จ ำกดั        497,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ สญจ.12/2565(CNTR-00051/65) 29/04/2565

16. จำ้งเหมำบริกำร           45,000.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.กลิุสรำ หนดกระโทก        45,000.00 น.ส.กลิุสรำ หนดกระโทก         45,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ จ.14/2565(CNTR-00049/65) 29/04/2565


