
แบบ สขร.1

ที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธซ้ืีอ/จา้ง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

1. วัสดุน้้ำมันเชื้อเพลิง           35,895.50  เฉพำะเจำะจง หจก.โค้วเทียนหยู        35,895.50 หจก.โค้วเทียนหยู         35,895.50 เป็นผู้มีคุณสมบัติ ซ.1/2565(CNTR-00001/65) 1/10/2564

2. จำ้งเหมำบริกำร          108,000.00  เฉพำะเจำะจง นำยชรินทร์  ค้ำกลำง       108,000.00 นำยชรินทร์  ค้ำกลำง        108,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ จ.1/2565(CNTR-00003/65) 1/10/2564

3. จำ้งเหมำบริกำร           60,000.00  เฉพำะเจำะจง นำยมำนะ บุญกระโทก        60,000.00 นำยมำนะ บุญกระโทก         60,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ จ.2/2565(CNTR-00004/65) 1/10/2564
4. จำ้งเหมำบริกำรเว็ปไซต์             8,000.00  เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทม์สมีเดีย เว็บดีไซน์

 จ้ำกดั
         8,000.00 บริษัท ไทม์สมีเดีย เว็บ

ดีไซน์ จ้ำกดั           8,000.00

เป็นผู้มีคุณสมบัติ จ.4/2565(CNTR-00005/65)

1/10/2564

5.
จำ้งเหมำบริกำรเช่ำเคร่ืองถ่ำย
เอกสำร           39,600.00  เฉพำะเจำะจง ร้ำน  พี เอส กอ๊ปปี้        39,600.00 ร้ำน  พี เอส กอ๊ปปี้         39,600.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ จ.3/2565(CNTR-00002/65) 1/10/2564

6.
แบบพิมพ์ใช้ในกำรเลือกต้ัง
ผู้บริหำรและสมำชิกสภำ อบต.           19,676.50  เฉพำะเจำะจง

โรงพิมพ์อำสำรักษำดินแดน 
กรมกำรปกครอง        19,676.50

โรงพิมพ์อำสำรักษำดินแดน
 กรมกำรปกครอง         19,676.50 เป็นผู้มีคุณสมบัติ นม (ลต.) 90201/22(CNTR-00006/65) 19/11/2564

7. หมึกพิมพ์ใช้ในกำรเลือกต้ังผู้บริหำร
และสมำชิกสภำ อบต.             5,500.00  เฉพำะเจำะจง ร้ำน เค.ซี.ซี.ปร๊ินต้ิง          5,500.00 ร้ำน เค.ซี.ซี.ปร๊ินต้ิง           5,500.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ ซ.2/2565(CNTR-00008/65) 19/11/2564

8.
ตรำยำงใช้ในกำรเลือกต้ังผู้บริหำร
และสมำชิกสภำ อบต.                320.00  เฉพำะเจำะจง

บริษัท โนนไทยศิลป์ กรุ๊ป 
จ้ำกดั            320.00

บริษัท โนนไทยศิลป์ กรุ๊ป 
จ้ำกดั             320.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ จ.8/2565(CNTR-00010/65) 19/11/2564

9.
วัสดุอปุกรณ์ใช้ในกำรเลือกต้ัง
ผู้บริหำรและสมำชิกสภำ อบต.           78,339.00  เฉพำะเจำะจง ร้ำนพีเอน็รุ่งเรืองกจิ        78,339.00 ร้ำนพีเอน็รุ่งเรืองกจิ         78,339.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ ซ.3/2565(CNTR-00009/65) 19/11/2564

10.

อำหำรเสริม (นม) ศูนย์เด็ก           51,752.76  เฉพำะเจำะจง บ. คันทรีเฟรชแดร่ี จ้ำกดั        51,752.76 บ. คันทรีเฟรชแดร่ี จ้ำกดั         51,752.76 เป็นผู้มีคุณสมบัติ สญซ.1/2565(CNTR-00012/65) 22/11/2564

11. อำหำรเสริม (นม) โรงเรียน          438,115.50  เฉพำะเจำะจง บ. คันทรีเฟรชแดร่ี จ้ำกดั       438,115.50 บ. คันทรีเฟรชแดร่ี จ้ำกดั        438,115.50 เป็นผู้มีคุณสมบัติ สญซ.2/2565(CNTR-00011/65) 22/11/2564

12.
อำหำรส้ำหรับผู้กกัตัวตำมโครงกำร
ป้องกนัโรคติดต่อ           11,745.00  เฉพำะเจำะจง น.ส.ละเอยีด ป้้ำกระโทก        11,745.00 น.ส.ละเอยีด ป้้ำกระโทก         11,745.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ จ.6/2565(CNTR-00013/65) 22/11/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง



13.

ซ่อมแซมบ้ำรุงรถยนต์ส่วนกลำง             3,470.05  เฉพำะเจำะจง หจก. โตโยต้ำโครำช 1988          3,470.05 หจก. โตโยต้ำโครำช 1988           3,470.05 เป็นผู้มีคุณสมบัติ จ.7/2565(CNTR-00014/65) 22/11/2564

14. วัสดุน้้ำมันเชื้อเพลิง             6,817.40  เฉพำะเจำะจง หจก.โค้วเทียนหยู          6,817.40 หจก.โค้วเทียนหยู           6,817.40 เป็นผู้มีคุณสมบัติ ซ.4/2565(CNTR-00015/65) 23/11/2564

15.
วัสดุอปุกรณ์ใช้ในกำรเลือกต้ัง
ผู้บริหำรและสมำชิกสภำ อบต.           11,039.00  เฉพำะเจำะจง บ. ดูโฮม จ้ำกดั (มหำชน)        11,039.00 บ. ดูโฮม จ้ำกดั (มหำชน)         11,039.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ ซ.5/2565(CNTR-00016/65) 23/11/2564

16. โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล. หมูท่ี่ 6
 (จำกบ้ำนนำยศิริธรรม ดวดกระโทก
 ถึงส้ำนักสงฆบ์้ำนง้ิว)          600,000.00 ประกวดรำคำ หจก. โครำชพัฒนะ       600,000.00 หจก. โครำชพัฒนะ        600,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ สญจ.3/2565(CNTR-00017/65) 01/12/2564

17.
โครงกำรกอ่สร้ำงร้ัว คสล.       
อบต.ท่ำจะหลุง          479,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ภู่สกลุทรัพย์       479,000.00 หจก. ภู่สกลุทรัพย์        479,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ สญจ.1/2565(CNTR-00018/65) 01/12/2564

18. ซ่อมแซมบ้ำรุงรถยนต์ส่วนกลำง             5,150.00 เฉพำะเจำะจง นำยสำทิพย์  ศรีจนัทร์พิทักษ์          5,150.00
นำยสำทิพย์  ศรีจนัทร์
พิทักษ์           5,150.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ จ.9/2565(CNTR-00019/65) 08/12/2564

19.

วัสดุคอมพิวเตอร์           26,930.00 เฉพำะเจำะจง หจก.โครำชคอมพิวเตอร์        26,930.00 หจก.โครำชคอมพิวเตอร์         26,930.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ ซ.6/2565(CNTR-00020/65) 09/12/2564

20. วัสดุส้ำนักงำน           11,332.00 เฉพำะเจำะจง บ. ดูโฮม จ้ำกดั (มหำชน)        11,332.00 บ. ดูโฮม จ้ำกดั (มหำชน)         11,332.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ ซ.7/2565(CNTR-00021/65) 15/12/2564

21. ซ่อมแซมถนน           70,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ภู่สกลุทรัพย์        70,000.00 หจก. ภู่สกลุทรัพย์         70,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ สญท.1/2565(CNTR-00022/65) 15/12/2564
22.

ซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์             1,750.00 เฉพำะเจำะจง หจก.โครำชคอมพิวเตอร์          1,750.00 หจก.โครำชคอมพิวเตอร์           1,750.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ จ.10/2565(CNTR-00023/65) 28/12/2564

23. ป้ำยประชำสัมพันธ์ภำษี             1,382.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุดำรัตน์โฟโต้พร้ินต์          1,382.00 ร้ำนสุดำรัตน์โฟโต้พร้ินต์           1,382.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ จ.11/2565(CNTR-00024/65) 05/01/2565

24. วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ           31,030.00 เฉพำะเจำะจง
หจก. ขวัญชัย อเิล็คทริค 
แอนด์ ไลท์ต้ิง        31,030.00

หจก. ขวัญชัย อเิล็คทริค 
แอนด์ ไลท์ต้ิง         31,030.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ ซ.8/2565(CNTR-00025/65) 17/02/2565

25.

กอ่สร้ำงถนนหินคลุก หมูท่ี่ 5 บ้ำน
ส้ำโรง (จำกที่สำธำรณะหนองเต็ง 
ถึงที่ดินนำยแดง แนบกระโทก)       2,470,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ภู่สกลุทรัพย์    2,470,000.00 หจก.ภู่สกลุทรัพย์     2,470,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ สญจ.2/2565(CNTR-00027/65) 23/02/2565

26.

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูท่ี่ 7 บ้ำนใหม่นำนิยม (จำกที่ดิน
นำยค้ำนึง โต้งกระโทกถึงที่ดินนำย
ประกอบ สังเกตุ)          518,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ภิญโญจกัรำชบริกำร       518,000.00 หจก. ภิญโญจกัรำชบริกำร        518,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ สญจ.4/2565(CNTR-00026/65) 23/02/2565



27. อำหำรเสริม (นม) ศูนย์เด็ก                656.88 เฉพำะเจำะจง บ. คันทรีเฟรชแดร่ี จ้ำกดั            656.88 บ. คันทรีเฟรชแดร่ี จ้ำกดั             656.88 เป็นผู้มีคุณสมบัติ ซ.9/2565(CNTR-00028/65) 02/03/2565
28.

อำหำรเสริม (นม) โรงเรียน             4,700.00 เฉพำะเจำะจง หจก.โครำชคอมพิวเตอร์          4,700.00 หจก.โครำชคอมพิวเตอร์           4,700.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ ซ.13/2565(CNTR-00029/65) 09/03/2565

29. วัสดุคอมพิวเตอร์             3,150.00 เฉพำะเจำะจง หจก.โครำชคอมพิวเตอร์          3,150.00 หจก.โครำชคอมพิวเตอร์           3,150.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ ซ.10/2565(CNTR-00032/65) 09/03/2565

30. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์           28,850.00 เฉพำะเจำะจง หจก.โครำชคอมพิวเตอร์        28,850.00 หจก.โครำชคอมพิวเตอร์         28,850.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ ซ.11/2565(CNTR-00030/65) 09/03/2565
31.

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์           21,500.00 เฉพำะเจำะจง หจก.โครำชคอมพิวเตอร์        21,500.00 หจก.โครำชคอมพิวเตอร์         21,500.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ ซ.12/2565(CNTR-00031/65) 09/03/2565

32. จดัซ้ือโต๊ะท้ำงำน พร้อมเกำ้อี้           46,500.00 เฉพำะเจำะจง บ. มัง่ค่ังทรัพย์ 2018 จ้ำกดั        46,500.00 บ. มัง่ค่ังทรัพย์ 2018 จ้ำกดั         46,500.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ ซ.14/2565(CNTR-00033/65) 23/03/2565

33. ซ่อมแซมถนน           30,000.00 เฉพำะเจำะจง บ. ปิยรำช ขนส่ง จ้ำกดั        30,000.00 บ. ปิยรำช ขนส่ง จ้ำกดั         30,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ สญท.2/2565(CNTR-00034/65) 30/03/2565
34.

จำ้งเหมำบริกำร           60,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยมำนะ บุญกระโทก        60,000.00 นำยมำนะ บุญกระโทก         60,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ จ.12/2565(CNTR-00035/65) 31/03/2565

35. วัสดุส้ำนักงำน             7,123.00 เฉพำะเจำะจง บ. ดูโฮม จ้ำกดั (มหำชน)          7,123.00 บ. ดูโฮม จ้ำกดั (มหำชน)           7,123.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ ซ.15/2565(CNTR-00036/65) 04/04/2565

36. วัสดุส้ำนักงำน             3,060.00 เฉพำะเจำะจง บ. ดูโฮม จ้ำกดั (มหำชน)          3,060.00 บ. ดูโฮม จ้ำกดั (มหำชน)           3,060.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ ซ.16/2565(CNTR-00037/65) 04/04/2565
37.

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

38. วัสดุส้ำนักงำน             5,928.00 เฉพำะเจำะจง บ. ดูโฮม จ้ำกดั (มหำชน)          5,928.00 บ. ดูโฮม จ้ำกดั (มหำชน)           5,928.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ ซ.18/2565(CNTR-00039/65) 04/04/2565

39. วัสดุส้ำนักงำน             1,367.00 เฉพำะเจำะจง บ. ดูโฮม จ้ำกดั (มหำชน)          1,367.00 บ. ดูโฮม จ้ำกดั (มหำชน)           1,367.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ ซ.19/2565(CNTR-00040/65) 04/04/2565
40.

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

41. วัสดุน้้ำมันเชื้อเพลิง           12,573.60 เฉพำะเจำะจง หจก.โค้วเทียนหยู        12,573.60 หจก.โค้วเทียนหยู         12,573.60 เป็นผู้มีคุณสมบัติ ซ.20/2565(CNTR-00041/65) 20/04/2565



42.

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

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

44.

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

45.

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

46. 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

47.

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

48.

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

49. โครงกำรวำงท่อเมนระบบจำ่ย
น้้ำประปำหมูบ่้ำน หมูท่ี่ 6          497,000.00 เฉพำะเจำะจง บ. ปิยรำช ขนส่ง จ้ำกดั       497,000.00 บ. ปิยรำช ขนส่ง จ้ำกดั        497,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ สญจ.12/2565(CNTR-00051/65) 29/04/2565

50. 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

51. วัสดุส้ำนักงำน           14,222.00 เฉพำะเจำะจง บ. เจเอสเอส พลัส จ้ำกดั        14,222.00 บ. เจเอสเอส พลัส จ้ำกดั         14,222.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ ซ.21/2565(CNTR-00053/65) 31/05/2565
52.

วัสดุส้ำนักงำน             6,810.00 เฉพำะเจำะจง บ. เจเอสเอส พลัส จ้ำกดั          6,810.00 บ. เจเอสเอส พลัส จ้ำกดั           6,810.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ ซ.22/2565(CNTR-00052/65) 31/05/2565



53.

วัสดุใช้ในโครงกำรปกป้อง เทิดทูน 
และเฉลิมพระเกยีรติสถำบัน
พระมหำกษัตริย์             5,847.00 เฉพำะเจำะจง บ. ดูโฮม จ้ำกดั (มหำชน)          5,847.00 บ. ดูโฮม จ้ำกดั (มหำชน)           5,847.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ ซ.23/2565(CNTR-00054/65) 02/06/2565

54.

วัสดุใช้ในโครงกำรปกป้อง เทิดทูน 
และเฉลิมพระเกยีรติสถำบัน
พระมหำกษัตริย์             4,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบุญแต่ง          4,000.00 ร้ำนบุญแต่ง           4,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ ซ.24/2565(CNTR-00055/65) 02/06/2565

55.

อำหำรเสริม (นม) ศูนย์เด็ก           14,451.36 เฉพำะเจำะจง บ. คันทรีเฟรชแดร่ี จ้ำกดั        14,451.36 บ. คันทรีเฟรชแดร่ี จ้ำกดั         14,451.36 เป็นผู้มีคุณสมบัติ สญซ.3/2565(CNTR-00056/65) 07/06/2565

56. อำหำรเสริม (นม) โรงเรียน          105,288.48 เฉพำะเจำะจง บ. คันทรีเฟรชแดร่ี จ้ำกดั       105,288.48 บ. คันทรีเฟรชแดร่ี จ้ำกดั        105,288.48 เป็นผู้มีคุณสมบัติ สญซ.4/2565(CNTR-00057/65) 07/06/2565

57. อำหำรเสริม (นม) โรงเรียน          121,159.68 เฉพำะเจำะจง บ. คันทรีเฟรชแดร่ี จ้ำกดั       121,159.68 บ. คันทรีเฟรชแดร่ี จ้ำกดั        121,159.68 เป็นผู้มีคุณสมบัติ สญซ.5/2565(CNTR-00058/65) 22/06/2565
58.

อำหำรเสริม (นม) ศูนย์เด็ก           16,629.76 เฉพำะเจำะจง บ. คันทรีเฟรชแดร่ี จ้ำกดั        16,629.76 บ. คันทรีเฟรชแดร่ี จ้ำกดั         16,629.76 เป็นผู้มีคุณสมบัติ สญซ.6/2565(CNTR-00059/65) 22/06/2565

59.
วัสดุตำมโครงกำรควบคุมป้องกนั
โรคไข้เลือดออก           48,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.พันธ์สวัสด์ิ เคมเทค จ้ำกดั        48,000.00 บ.พันธ์สวัสด์ิ เคมเทค จ้ำกดั         48,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ ซ.27/2565(CNTR-00061/65) 22/06/2565

60. วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ           20,950.60 เฉพำะเจำะจง
หจก.ขวัญชัย อเิล็คทริค 
แอนด์ ไลท์ต้ิง        20,950.60

หจก.ขวัญชัย อเิล็คทริค 
แอนด์ ไลท์ต้ิง         20,950.60 เป็นผู้มีคุณสมบัติ ซ.26/2565(CNTR-00060/65) 22/06/2565

61.

วัสดุน้้ำมันเชื้อเพลิง           16,041.90 เฉพำะเจำะจง หจก.โค้วเทียนหยู        16,041.90 หจก.โค้วเทียนหยู         16,041.90 เป็นผู้มีคุณสมบัติ ซ.25/2565(CNTR-00062/65) 04/07/2565

62. วัสดุคอมพิวเตอร์             9,770.00 เฉพำะเจำะจง หจก.โครำชคอมพิวเตอร์          9,770.00 หจก.โครำชคอมพิวเตอร์           9,770.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ จ.15/2565(CNTR-00063/65) 05/07/2565

63. อำหำรเสริม (นม) ศูนย์เด็ก                593.92 เฉพำะเจำะจง บ.คันทรีเฟรชแดร่ี จ้ำกดั            593.92 บ.คันทรีเฟรชแดร่ี จ้ำกดั             593.92 เป็นผู้มีคุณสมบัติ ซ.28/2565(CNTR-00064/65) 05/07/2565
64.

ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ             2,996.00 เฉพำะเจำะจง
หจก.สโรชำ เอน็จเินียร่ิง 
แอนด์ ซัพพลำย          2,996.00

หจก.สโรชำ เอน็จเินียร่ิง 
แอนด์ ซัพพลำย           2,996.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ จ.16/2565(CNTR-00066/65) 29/07/2565

65. ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ             3,745.00 เฉพำะเจำะจง
หจก.สโรชำ เอน็จเินียร่ิง 
แอนด์ ซัพพลำย          3,745.00

หจก.สโรชำ เอน็จเินียร่ิง 
แอนด์ ซัพพลำย           3,745.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ จ.17/2565(CNTR-00065/65) 29/07/2565

66.
โครงกำรวำงท่อเมนระบบจำ่ย
น้้ำประปำหมูบ่้ำน  หมูท่ี่ 4          487,500.00 เฉพำะเจำะจง บ. ปิยรำช ขนส่ง จ้ำกดั       487,500.00 บ. ปิยรำช ขนส่ง จ้ำกดั        487,500.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ สญจ.13/2565(CNTR-00067/65) 02/08/2565

67. โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล. หมูท่ี่ 7
 (จำกหน้ำวัดสิทธิด้ำรงธรรม  ถึง
บ้ำนนำยทิม หนึง่กระโทก)          982,700.00 ประกวดรำคำ หจก. ภิญโญจกัรำชบริกำร       982,700.00 หจก. ภิญโญจกัรำชบริกำร        982,700.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ 14/2565(CNTR-00068/65) 17/08/2565



68. อำหำรเสริม (นม) โรงเรียน          123,329.86 เฉพำะเจำะจง บ. คันทรีเฟรชแดร่ี จ้ำกดั       123,329.86 บ. คันทรีเฟรชแดร่ี จ้ำกดั        123,329.86 เป็นผู้มีคุณสมบัติ สญซ.7/2565(CNTR-00070/65) 22/08/2565

69. อำหำรเสริม (นม) ศูนย์เด็ก           16,886.24 เฉพำะเจำะจง บ. คันทรีเฟรชแดร่ี จ้ำกดั        16,886.24 บ. คันทรีเฟรชแดร่ี จ้ำกดั         16,886.24 เป็นผู้มีคุณสมบัติ สญซ.8/2565(CNTR-00071/65) 23/08/2565
70. ค่ำใช้จำ่ยในกำรจดัฝึกอบรมและ

สัมมนำ           42,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงร้ำไพ  ณัฏฐนันท์        42,000.00 นำงร้ำไพ  ณัฏฐนันท์         42,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ จ.18/2565(CNTR-00072/65) 24/08/2565

71.
ค่ำใช้จำ่ยในกำรจดัฝึกอบรมและ
สัมมนำ             3,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงศิริพร  บ่อเพ็ชร          3,000.00 นำงศิริพร  บ่อเพ็ชร           3,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ ซ.30/2565(CNTR-00073/65) 24/08/2565

72. เคร่ืองตรวจวัดอณุหภูมิ             1,700.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ซี เมดิคอล 2022          1,700.00 หจก. ซี เมดิคอล 2022           1,700.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ ซ.31/2565(CNTR-00075/65) 05/09/2565
73.

วัสดุส้ำนักงำน             9,345.00 เฉพำะเจำะจง บ. เจเอสเอส พลัส จ้ำกดั          9,345.00 บ. เจเอสเอส พลัส จ้ำกดั           9,345.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ ซ.32/2565(CNTR-00076/65) 05/09/2565

74. วัสดุส้ำนักงำน           10,225.00 เฉพำะเจำะจง บ. เจเอสเอส พลัส จ้ำกดั        10,225.00 บ. เจเอสเอส พลัส จ้ำกดั         10,225.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ ซ.33/2565(CNTR-00077/65) 05/09/2565

75.
เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด
 Network แบบที่ 1 (20 หน้ำ/นำท)ี             9,900.00 เฉพำะเจำะจง หจก.โครำชคอมพิวเตอร์          9,900.00 หจก.โครำชคอมพิวเตอร์           9,900.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ สซค.1/2565(CNTR-00078/65) 06/09/2565

76.

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One 
ส้ำหรับงำนประมวลผล, 
เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) ส้ำหรับกระดำษขนำด A3,
 เคร่ืองส้ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA           31,650.00 เฉพำะเจำะจง หจก.โครำชคอมพิวเตอร์        31,650.00 หจก.โครำชคอมพิวเตอร์         31,650.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ สซค.2/2565(CNTR-00079/65) 06/09/2565

77.
โครงกำรกอ่สร้ำงถนนหินคลุก หมูท่ี่
 4 (จำกท่ำโปร่ง ถึงท่ำแกร่ง)          491,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ภู่สกลุทรัพย์       491,000.00 หจก. ภู่สกลุทรัพย์        491,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ สญจ.17/2565(CNTR-00082/65) 09/09/2565

78.

โครงกำรกอ่สร้ำงถนน  คสล. หมูท่ี่ 
5 (จำกบ้ำนนำยประเสริฐ  ทันกระ
โทก  ถึงนำงแสงเดือน ข้ำสันเทียะ          164,000.00 เฉพำะเจำะจง บ. ปิยรำช ขนส่ง จ้ำกดั       164,000.00 บ. ปิยรำช ขนส่ง จ้ำกดั        164,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ สญจ.18/2565(CNTR-00083/65) 09/09/2565

79.

โครงกำรกอ่สร้ำงถนนลูกรัง   หมูท่ี่ 
5(จำกที่สำธำรณะหนองเต็ง ถึง 
ที่ดินนำยสมโภช  สมัครไทย          379,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ภู่สกลุทรัพย์       379,000.00 หจก. ภู่สกลุทรัพย์        379,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ สญจ.15/2565(CNTR-00080/65) 09/09/2565



80.

โครงกำรเสริมไหล่ทำงหินคลุก   
หมูท่ี่ 10 (จำกสระวัดใหม่หนองกก 
ถึง บ้ำนนำยบุญล้้ำ  แต้มกระโทก)          200,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ภู่สกลุทรัพย์       200,000.00 หจก. ภู่สกลุทรัพย์        200,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ สญจ.16/2565(CNTR-00081/65) 09/09/2565

81.

โครงกำรกอ่สร้ำงถนนลูกรัง   หมูท่ี่ 
2 จำกที่ดินนำงฉล่ิม  เตรียมผักแว่น
 ถึงทำงสำธำรณะ หมูท่ี่ 2- 7          455,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ภู่สกลุทรัพย์       455,000.00 หจก. ภู่สกลุทรัพย์        455,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ สญจ.20/2565(CNTR-00085/65) 12/09/2565

82.

โครงกำรกอ่สร้ำงถนนหินคลุก หมูท่ี่
 6  จำกที่ดินนำยบุญธรรม ดวดกระ
โทก ถึงที่นำนำงแป้น  พรำมกระโทก           97,800.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ภู่สกลุทรัพย์        97,800.00 หจก. ภู่สกลุทรัพย์         97,800.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ สญจ.21/2565(CNTR-00086/65) 12/09/2565

83.

โครงกำรกอ่สร้ำงถนนหินคลุก สำย
คันคลองนำลุง  หมูท่ี่ 1 จำกที่ดิน
นำยฐิติ  นิวัฒน์เจริญจติ ถึง นำย
สุรสิทธ์ิ  โรจน์กนก          490,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ภู่สกลุทรัพย์       490,000.00 หจก.ภู่สกลุทรัพย์        490,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ สญจ.19/2565(CNTR-00084/65) 12/09/2565

84.
โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล. หมูท่ี่ 7
 บริเวณที่ดินนำงอำรีย์  เรียบสกลุ          173,800.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ภิญโญจกัรำชบริกำร       173,800.00 หจก. ภิญโญจกัรำชบริกำร        173,800.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ สญจ.22/2565(CNTR-00087/65) 14/09/2565

85. โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล. หมูท่ี่ 3
 คลองจำนเอนช่วงฝำยน้้ำล้น          183,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ภิญโญจกัรำชบริกำร       183,000.00 หจก. ภิญโญจกัรำชบริกำร        183,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ สญจ.24/2565(CNTR-00089/65) 14/09/2565

86.

โครงกำรซ่อมสร้ำงถนน คสล. หมูท่ี่
 5 (จำกที่ดินนำยณงค์ชัย เวิดสูงเนิน
 ถึงบ้ำนนำยสมพร  นำคกระโทก)          292,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ภิญโญจกัรำชบริกำร       292,000.00 หจก. ภิญโญจกัรำชบริกำร        292,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ สญจ.23/2565(CNTR-00088/65) 14/09/2565

87.

โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล.  หมูท่ี่ 
6 (จำกบ้ำนนำยวิจติร หน่วงกระ
โทก ถึง            บ้ำนนำยธีรภัทร์ 
หน่วงกระโทก)          467,000.00 ประกวดรำคำ บ. เอสทีพี คอน จ้ำกดั       467,000.00 บ. เอสทีพี คอน จ้ำกดั        467,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ สญจ.25/2565(CNTR-00090/65) 16/09/2565

88.

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์           20,950.00 เฉพำะเจำะจง หจก.โครำชคอมพิวเตอร์        20,950.00 หจก.โครำชคอมพิวเตอร์         20,950.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ ซ.34/2565(CNTR-00091/65) 19/09/2565

89. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์           26,440.00 เฉพำะเจำะจง หจก.โครำชคอมพิวเตอร์        26,440.00 หจก.โครำชคอมพิวเตอร์         26,440.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ ซ.35/2565(CNTR-00092/65) 19/09/2565



90.

โครงกำรกอ่สร้ำงบอร์ดปิดประกำศ
ประชำสัมพันธ์ขององค์กำรบริหำร
ส่วนต้ำบลท่ำจะหลุง           49,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยมนัส  นัดกระโทก        49,500.00 นำยมนัส  นัดกระโทก         49,500.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ จ.19/2565(CNTR-00093/65) 22/09/2565

91.

โครงกำรกอ่สร้ำงฐำน พร้อมต้ัง 
"ศำลพระภูมิ    ศำลเจำ้ที่    
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลท่ำจะหลุง          146,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยมนัส  นัดกระโทก       146,500.00 นำยมนัส  นัดกระโทก        146,500.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ สญจ.26/2565(CNTR-00095/65) 22/09/2565

92.
โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์องค์กำร
บริหำรส่วนต้ำบลท่ำจะหลุง          149,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยต้ิม  แต้มกระโทก       149,500.00 นำยต้ิม  แต้มกระโทก        149,500.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ สญท.3/2565(CNTR-00094/65) 22/09/2565

93.
โครงกำรควบคุมป้องกนัโรค
ไข้เลือดออก             8,615.80 เฉพำะเจำะจง หจก.โค้วเทียนหยู          8,615.80 หจก.โค้วเทียนหยู           8,615.80 เป็นผู้มีคุณสมบัติ ซ.29/2565(CNTR-00096/65) 23/09/2565

94. โครงกำรกอ่สร้ำงถนนหินคลุก สำย
คันคลองนำลุง หมูท่ี่ 1  จำกที่ดิน
นำยสวงค์ แนบกระโทก  ถึงที่ดิน
นำยฐิติ  นิวัฒน์เจริญจติ          493,000.00 เฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกดั ภู่สกลุ
ทรัพย์       493,000.00

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกดั ภู่สกลุ
ทรัพย์        493,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ สญจ.27/2565(CNTR-00099/65) 27/09/2565

95. ซ่อมแซมห้องน้้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก             9,050.00 เฉพำะเจำะจง นำยบุญเรือง เที่ยงกระโทก          9,050.00 นำยบุญเรือง เที่ยงกระโทก           9,050.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ จ.20/2565(CNTR-00097/65) 27/09/2565

96.
โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ           59,780.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน สยำมรุ่งเรือง        59,780.00 ร้ำน สยำมรุ่งเรือง         59,780.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ ซ.36/2565(CNTR-00098/65) 27/09/2565

97. โครงกำรกอ่สร้ำงร้ัว คสล.       
อบต.ท่ำจะหลุง          480,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ภู่สกลุทรัพย์       480,000.00 หจก. ภู่สกลุทรัพย์        480,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ สญจ.28/2565(CNTR-00100/65) 29/09/2565

98.
โครงกำรส้ำรวจควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร           18,000.00 เฉพำะเจำะจง วิทยำลัย นครรำชสีมำ        18,000.00 วิทยำลัย นครรำชสีมำ         18,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ จ.5/2565(CNTR-00102/65) 30/09/2565

99. โครงกำรปรับปรุงอำคำรส้ำนักงำน          125,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยน้ำโชค  แลกระโทก       125,000.00 นำยน้ำโชค  แลกระโทก        125,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ สญท.4/2565(CNTR-00101/65) 30/09/2565


