
วงเงิน รายชือ่ผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่จะซ้ือหรือ ราคาและ ราคาที่ตกลงซ้ือ คัดเลือก หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

จ้าง ราคาที่เสนอ หรือจ้าง โดยสรุป หรือจ้าง
ใบส่ังจา้งเลขที ่36/2562

ลงวันที ่10 พฤษภาคม 2562

ใบส่ังจา้งเลขที ่37/2562

ลงวันที ่24 พฤษภาคม 2562

ใบส่ังจา้งเลขที ่38/2562

ลงวันที ่29 พฤษภาคม 2562

ใบส่ังซ้ือเลขที ่50/2562

ลงวันที ่13 พฤษภาคม 2562

ใบส่ังซ้ือเลขที ่51/2562

ลงวันที ่13 พฤษภาคม 2562

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 52/2562
ลงวันที ่21 พฤษภาคม 2562

4 ซ้ือวัสดุส านักงานส านักงานปลัด 14,158                14,158 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั ดูโฮม จ ากดั
(มหาชน)  14,158

เสนอราคาต่ าสุด

บริษทั ดูโฮม จ ากดั
(มหาชน)  2,536

6

        75,000 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.ทีพทีี วิศวกรรม
และส ารวจ  75,000

เสนอราคาต่ าสุด
หจก.สโรชา เอน็จเินียร่ิง 

แอนด์ ซัพพลาย  7,998.25
หจก.สโรชา เอน็จเินียร่ิง 

แอนด์ ซัพพลาย  7,998.25

วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.ด่านเกวียนศูนย์ล้อ

  6,600
หจก.ด่านเกวียนศูนย์ล้อ 

 6,600

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

3,679.73            3,679.73 วิธีเฉพาะเจาะจง
 หจก.โตโยต้าโคราช 1988 

 3,679.73
หจก.โตโยต้าโคราช 1988  

3,679.73
เสนอราคาต่ าสุด

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

วนัที ่ 31  พฤษภาคม  2562

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

หจก.ทีพทีี วิศวกรรม
และส ารวจ  75,000

เสนอราคาต่ าสุด

2
จา้งซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศศูนย์

พฒันาเด็กเล็ก
7,998.25            7,998.25 วิธีเฉพาะเจาะจง

1
จ้างออกแบบงานทาง จ านวน 6

 โครงการ
75,000        

เสนอราคาต่ าสุด

3
ถ่ายน้ ามันเคร่ืองรถยนต์    

หมายเลขทะเบียน ขต 4450 นม

ซ้ือยางรถยนต์ หมายเลข
ทะเบียน กต 2693 นม

6,600          6,600          

บริษทั ดูโฮม จ ากดั
(มหาชน)  14,158

5
ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว

ส านักงานปลัด
2,536                    2,536 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษทั ดูโฮม จ ากดั
(มหาชน)  2,536

เสนอราคาต่ าสุด



วงเงิน รายชือ่ผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่จะซ้ือหรือ ราคาและ ราคาที่ตกลงซ้ือ คัดเลือก หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

จ้าง ราคาที่เสนอ หรือจ้าง โดยสรุป หรือจ้าง
ใบส่ังซ้ือเลขที ่53/2562

ลงวันที ่21 พฤษภาคม 2562

ใบส่ังซ้ือเลขที ่54/2562

ลงวันที ่31 พฤษภาคม 2562

สัญญาซ้ือขายเลขที ่6/2562

ลงวันที ่13 พฤษภาคม 2562

สัญญาซ้ือขายเลขที ่7/2562

ลงวันที ่13 พฤษภาคม 2562

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

เสนอราคาต่ าสุด

วิธีซ้ือหรือจ้าง

7         18,800 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.โค้วเทียนหยู  

18,800

ราคากลาง

องค์การบรหิารส่วนต าบลทา่จะหลุง  อ าเภอโชคชัย  จงัหวดันครราชสีมา

แบบ สขร.1

206,154.10    206,154.10 วิธีเฉพาะเจาะจง
 บริษทั คันทรีเฟรชแดร่ี
 จ ากดั  206,154.10

บริษทั คันทรีเฟรชแดร่ี 
จ ากดั  206,154.10

เสนอราคาต่ าสุด9
ซ้ืออาหารเสริม(นม)โรงเรียน
บ้านขีตุ่้นและบ้านหนองกก

10
ซ้ืออาหารเสริม(นม)ศูนย์พฒันา

เด็กเล็ก อบต.ท่าจะหลุง
74,751.38        74,751.38 วิธีเฉพาะเจาะจง

 บริษทั คันทรีเฟรชแดร่ี
 จ ากดั  74,751.38

บริษทั คันทรีเฟรชแดร่ี 
จ ากดั  74,751.38

เสนอราคาต่ าสุด

ซ้ือวัสดุส านักงานส านักงานปลัด 5,000                    5,000 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั รวมวิทยา จ ากดั 

 5,000
บริษทั รวมวิทยา จ ากดั 

 5,000
เสนอราคาต่ าสุด

หจก.โค้วเทียนหยู  
18,800

ซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงเพื่อใชใ้น
การพน่หมอกควัน

18,800        

8

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  พฤษภาคม  พ .ศ.2562

วนัที ่ 31  พฤษภาคม  2562

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง


