
แบบ สขร.1

ที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธซ้ืีอ/จา้ง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

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

2. วัสดุส านักงาน             9,345.00 เฉพาะเจาะจง บ. เจเอสเอส พลัส จ ากดั          9,345.00 บ. เจเอสเอส พลัส จ ากดั           9,345.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ ซ.32/2565(CNTR-00076/65) 05/09/2565

3. วัสดุส านักงาน           10,225.00 เฉพาะเจาะจง บ. เจเอสเอส พลัส จ ากดั        10,225.00 บ. เจเอสเอส พลัส จ ากดั         10,225.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ ซ.33/2565(CNTR-00077/65) 05/09/2565

4.
เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด
 Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาท)ี             9,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชคอมพิวเตอร์          9,900.00 หจก.โคราชคอมพิวเตอร์           9,900.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ สซค.1/2565(CNTR-00078/65) 06/09/2565

5.

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One 
ส าหรับงานประมวลผล, เคร่ืองพิมพ์
แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
ส าหรับกระดาษขนาด A3, เคร่ือง
ส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA           31,650.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชคอมพิวเตอร์        31,650.00 หจก.โคราชคอมพิวเตอร์         31,650.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ สซค.2/2565(CNTR-00079/65) 06/09/2565

6.
โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก หมูท่ี่ 4
 (จากท่าโปร่ง ถึงท่าแกร่ง)          491,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภู่สกลุทรัพย์       491,000.00 หจก. ภู่สกลุทรัพย์        491,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ สญจ.17/2565(CNTR-00082/65) 09/09/2565

7.

โครงการกอ่สร้างถนน  คสล. หมูท่ี่ 5 
(จากบ้านนายประเสริฐ  ทันกระโทก 
 ถึงนางแสงเดือน ข าสันเทียะ          164,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ปิยราช ขนส่ง จ ากดั       164,000.00 บ. ปิยราช ขนส่ง จ ากดั        164,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ สญจ.18/2565(CNTR-00083/65) 09/09/2565

8.

โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง   หมูท่ี่ 
5(จากที่สาธารณะหนองเต็ง ถึง ที่ดิน
นายสมโภช  สมัครไทย          379,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภู่สกลุทรัพย์       379,000.00 หจก. ภู่สกลุทรัพย์        379,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ สญจ.15/2565(CNTR-00080/65) 09/09/2565

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง
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9.

โครงการเสริมไหล่ทางหินคลุก   หมูท่ี่
 10 (จากสระวัดใหม่หนองกก ถึง 
บ้านนายบุญล  า  แต้มกระโทก)          200,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภู่สกลุทรัพย์       200,000.00 หจก. ภู่สกลุทรัพย์        200,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ สญจ.16/2565(CNTR-00081/65) 09/09/2565

10.

โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง   หมูท่ี่ 2
 จากที่ดินนางฉล่ิม  เตรียมผักแว่น 
ถึงทางสาธารณะ หมูท่ี่ 2- 7          455,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภู่สกลุทรัพย์       455,000.00 หจก. ภู่สกลุทรัพย์        455,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ สญจ.20/2565(CNTR-00085/65) 12/09/2565

11.

โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก หมูท่ี่ 6
  จากที่ดินนายบุญธรรม ดวดกระโทก
 ถึงที่นานางแป้น  พรามกระโทก           97,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภู่สกลุทรัพย์        97,800.00 หจก. ภู่สกลุทรัพย์         97,800.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ สญจ.21/2565(CNTR-00086/65) 12/09/2565

12.

โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก สาย
คันคลองนาลุง  หมูท่ี่ 1 จากที่ดิน
นายฐิติ  นิวัฒน์เจริญจติ ถึง นาย
สุรสิทธ์ิ  โรจน์กนก          490,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภู่สกลุทรัพย์       490,000.00 หจก.ภู่สกลุทรัพย์        490,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ สญจ.19/2565(CNTR-00084/65) 12/09/2565

13.
โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมูท่ี่ 7 
บริเวณที่ดินนางอารีย์  เรียบสกลุ          173,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภิญโญจกัราชบริการ       173,800.00 หจก. ภิญโญจกัราชบริการ        173,800.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ สญจ.22/2565(CNTR-00087/65) 14/09/2565

14.
โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมูท่ี่ 3 
คลองจานเอนช่วงฝายน  าล้น          183,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภิญโญจกัราชบริการ       183,000.00 หจก. ภิญโญจกัราชบริการ        183,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ สญจ.24/2565(CNTR-00089/65) 14/09/2565

15.

โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. หมูท่ี่ 5
 (จากที่ดินนายณงค์ชัย เวิดสูงเนิน 
ถึงบ้านนายสมพร  นาคกระโทก)          292,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภิญโญจกัราชบริการ       292,000.00 หจก. ภิญโญจกัราชบริการ        292,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ สญจ.23/2565(CNTR-00088/65) 14/09/2565

16.

โครงการกอ่สร้างถนน คสล.  หมูท่ี่ 6 
(จากบ้านนายวิจติร หน่วงกระโทก ถึง
            บ้านนายธีรภัทร์ หน่วงกระ
โทก)          467,000.00 ประกวดราคา บ. เอสทีพี คอน จ ากดั       467,000.00 บ. เอสทีพี คอน จ ากดั        467,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ สญจ.25/2565(CNTR-00090/65) 16/09/2565



ที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธซ้ืีอ/จา้ง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

17. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์           20,950.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชคอมพิวเตอร์        20,950.00 หจก.โคราชคอมพิวเตอร์         20,950.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ ซ.34/2565(CNTR-00091/65) 19/09/2565

18. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์           26,440.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชคอมพิวเตอร์        26,440.00 หจก.โคราชคอมพิวเตอร์         26,440.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ ซ.35/2565(CNTR-00092/65) 19/09/2565

19.

โครงการกอ่สร้างบอร์ดปิดประกาศ
ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าจะหลุง           49,500.00 เฉพาะเจาะจง นายมนัส  นัดกระโทก        49,500.00 นายมนัส  นัดกระโทก         49,500.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ จ.19/2565(CNTR-00093/65) 22/09/2565

20.

โครงการกอ่สร้างฐาน พร้อมตั ง "ศาล
พระภูมิ    ศาลเจา้ที่    องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง          146,500.00 เฉพาะเจาะจง นายมนัส  นัดกระโทก       146,500.00 นายมนัส  นัดกระโทก        146,500.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ สญจ.26/2565(CNTR-00095/65) 22/09/2565

21.
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง          149,500.00 เฉพาะเจาะจง นายติ ม  แต้มกระโทก       149,500.00 นายติ ม  แต้มกระโทก        149,500.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ สญท.3/2565(CNTR-00094/65) 22/09/2565

22.
โครงการควบคุมป้องกนัโรค
ไข้เลือดออก             8,615.80 เฉพาะเจาะจง หจก.โค้วเทียนหยู          8,615.80 หจก.โค้วเทียนหยู           8,615.80 เป็นผู้มีคุณสมบัติ ซ.29/2565(CNTR-00096/65) 23/09/2565

23.

โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก สาย
คันคลองนาลุง หมูท่ี่ 1  จากที่ดิน
นายสวงค์ แนบกระโทก  ถึงที่ดินนาย
ฐิติ  นิวัฒน์เจริญจติ          493,000.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ภู่สกลุ
ทรัพย์       493,000.00

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

24. ซ่อมแซมห้องน  าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก             9,050.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญเรือง เที่ยงกระโทก          9,050.00 นายบุญเรือง เที่ยงกระโทก           9,050.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ จ.20/2565(CNTR-00097/65) 27/09/2565

25.
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
 จากโรคพิษสุนัขบ้า           59,780.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน สยามรุ่งเรือง        59,780.00 ร้าน สยามรุ่งเรือง         59,780.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ ซ.36/2565(CNTR-00098/65) 27/09/2565

26.
โครงการกอ่สร้างรั ว คสล.       อบต.
ท่าจะหลุง          480,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภู่สกลุทรัพย์       480,000.00 หจก. ภู่สกลุทรัพย์        480,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ สญจ.28/2565(CNTR-00100/65) 29/09/2565

27.
โครงการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ           18,000.00 เฉพาะเจาะจง วิทยาลัย นครราชสีมา        18,000.00 วิทยาลัย นครราชสีมา         18,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ จ.5/2565(CNTR-00102/65) 30/09/2565

28. โครงการปรับปรุงอาคารส านักงาน          125,000.00 เฉพาะเจาะจง นายน าโชค  แลกระโทก       125,000.00 นายน าโชค  แลกระโทก        125,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ สญท.4/2565(CNTR-00101/65) 30/09/2565


