
แบบ  สขร.1

ล าดบัที่ งานจดัซื้อจดัจ้าง วงเงินงบประมาณ วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคา เหตุผลที่คดัเลอืก
(ราคากลาง) โดยสรุป

1 จดัซ้ือเคร่ืองพน่หมอกควนั จ  านวน 2 เคร่ือง 118,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลทิศพาณิชย์ ร้านชลทิศพาณิชย์ สามารถขายไดต้ามท่ีเสนอ
ราคา 118,000 บาท ราคา 118,000 บาท

2 จดัซ้ือวสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 91,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลทิศพาณิชย์ ร้านชลทิศพาณิชย์ สามารถขายไดต้ามท่ีเสนอ
ราคา 91,500 บาท ราคา 91,500 บาท

3 จดัซ้ืออาหารวา่ง พร้อมน ้าด่ืม เพ่ือรับรอง 535.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิสิฐ ร้านพิสิฐ สามารถขายไดต้ามท่ีเสนอ
ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมสภา ราคา 535 บาท ราคา 535 บาท

4 จดัซ้ือวสัดุอบรมโครงการศนูยบ์ริการ 4,260.00                    เฉพาะเจาะจง ร้านเซเวน่นอ้งกาย ร้านเซเวน่นอ้งกาย สามารถขายไดต้ามท่ีเสนอ
และถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร ราคา 4,260 บาท ราคา 4,260 บาท
ประจ าต  าบลหนัหว้ยทราย

5 จดัซ้ืออาหารวา่ง น ้าด่ืม ช่วงเทศกาลปีใหม่ 5,900 เฉพาะเจาะจง ร้านพิสิฐ ร้านพิสิฐ สามารถขายไดต้ามท่ีเสนอ
ราคา 5,900 บาท ราคา 5,900 บาท

6 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนตส่์วนกลาง 2,523.64 แฉพาะเจาะจง บ. โตโยตา้ทองรวยสีมา จ  ากดั บ. โตโยตา้ทองรวยสีมา จ  ากดั สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
หมายเลขทะเบียน กบ-5041 ราคา 2,523.64 บาท ราคา 2,523.64 บาท

7 จา้งเหมาซ่อมแซมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 2,300 เฉพาะเจาะจง ร้านอ านาจคอมพิวเตอร์ ร้านอ านาจคอมพิวเตอร์ สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
ราคา 2,300 บาท ราคา 2,300 บาท

8 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการส่งเสริมการ 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโนนแดงการพิมพ ์กอ๊ปป้ี ร้านโนนแดงการพิมพ ์กอ๊ปป้ี สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
สร้างเครือขา่ยสภาเดก็และเยาวชน แอนดเ์ซอร์วิส แอนดเ์ซอร์วอส

ราคา 300 บาท ราคา 300 บาท
9 จา้งเหมาอาหาร อาหารวา่ พร้อมน ้าด่ืม 19,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสงวน  ศรีแกว้ นางสาวสงวน  ศรีแกว้ สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ

และน ้าแขง็ ตามโครงการส่งเสริมการสร้าง ราคา 19,500 บาท ราคา 19,500 บาท
เครือขา่ยสภาเดก็และเยาวชน

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดอืนธันวาคม 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย  อ าเภอประทาย  จังหวดันครราชสีมา
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10 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการรณรงคป้์องกนั 3,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโนนแดงการพิมพ ์กอ๊ปป้ี ร้านโนนแดงการพิมพ ์กอ๊ปป้ี สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
และลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ แอนด ์เซอร์วิส แอนด ์เซอร์วิส
ปี 2561 ราคา 3,300 บาท ราคา 3,300 บาท

11 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการศนูยบ์ริการ 450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโนนแดงการพิมพ ์กอ๊ปป้ี ร้านโนนแดงการพิมพ ์กอ๊ปป้ี สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
และถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจ า แอนด ์เซอร์วิส แอนด ์เซอร์วิส
ต าบลหนัหว้ยทราย ราคา 450 บาท ราคา 450 บาท

12 จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวนั อาหารวา่ง 19,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสงวน   ศรีแกว้ นางสาวสงวน   ศรีแกว้ สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
น ้าด่ืม และน ้าแขง็ โครงการศนูยบ์ริการและ ราคา 19,500 บาท ราคา 19,500 บาท
ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร

14 จา้งเหมาบริการเกบ็ขยะภายในหมู่ท่ี 1 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายแสงฟ้า    พลดงนอก นายแสงฟ้า   พลดงนอก สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
บา้นหนัหว้ยทราย ราคา 9,000 บาท ราคา 9,000 บาท

15 จา้งเหมาบริการเกบ็ขยะภายในหมู่ท่ี 2 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลว้น    สวนจิตร นายลว้น  สวนจิตร สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
บา้นหนองช่องแมว ราคา 9,000 บาท ราคา 9,000 บาท

16 จา้งเหมาบริการเกบ็ขยะภายในหมู่ท่ี 3 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมส่า    พลกณัฑ ์ นายสมส่า     พลกณัฑ์ สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
บา้นเพด็นอ้ย ราคา 9,000 บาท ราคา 9,000 บาท

17 จา้งเหมาบริการเกบ็ขยะภายในหมู่ท่ี 4 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสนันิฐา   โสปัสสา นายสนันิฐา   โสปัสสา สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
บา้นโนนหญา้นาง ราคา 9,000 บาท ราคา 9,000 บาท

18 จา้งเหมาบริการเกบ็ขยะภายในหมู่ท่ี 5 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุภาพ   กลา้หาญ นายอนุภาพ   กลา้หาญ สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
บา้นหนองมว่งใหญ่ ราคา 9,000 บาท ราคา 9,000 บาท

19 จา้งเหมาบริการเกบ็ขยะภายในหมู่ท่ี 6 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายค าแพง   อ่อนสุวรรณ นายค าแพง    อ่อนสุวรรณ สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
บา้นดอนกลอย ราคา 9,000 บาท ราคา 9,000 บาท

20 จา้งเหมาบริการเกบ็ขยะภายในหมู่ท่ี 7 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิงห์หาญ    ดาบไธสง นายสิงห์หาญ   ดาบไธสง สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
บา้นหลุ่งจาน ราคา 9,000 บาท ราคา 9,000 บาท
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21 จา้งเหมาบริการเกบ็ขยะภายในหมู่ท่ี 8 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสายชล    ดาบไธสง นางสายชล    ดาบไธสง สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
บา้นโกรกหิน ราคา 12,000 บาท ราคา 12,000 บาท

22 จา้งเหมาบริการเกบ็ขยะภายในหมู่ท่ี 9 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบญุทนั     สนัทิพย์ นายบญุทนั     สนัทิพย์ สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
บา้นชลประทาน ราคา 9,000 บาท ราคา 9,000 บาท

23 จา้งเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 946,000.00 e-bidding หา้งหุ้นส่วนจ ากดัทว่มอินเตอร์ ร้านโนนแดงการพิมพ ์กอ๊ปป้ี เสนอราคาต ่าสุด
บา้นโกรกหิน หมู่ท่ี 8 ไป บา้นหนองมว่งใหญ่ ราคา 946,000 บาท ราคา 946,000 บาท
หมู่ท่ี 5


