
แบบ  สขร.1

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

1 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร(กองช่าง) 6,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหลุยส์เซ็นเตอร์ 2018 ร้านหลุยส์เซ็นเตอร์ 2018 สามารถขายไดต้ามท่ีเสนอ
ราคา 6,900 บาท ราคา 6,900 บาท

2 จดัซ้ือวสัดุพร้อมน ้าด่ืม น ้าแขง็ 3,625.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประทายส่งเสริม ร้านประทายส่งเสริม สามารถขายไดต้ามท่ีเสนอ
งานกีฬาเดก็ศนูย์ ราคา 3,625 บาท ราคา 3,625 บาท

3 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน ส านกังานปลดั 31,188.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านประทายส่งเสริม ร้านประทายส่งเสริม สามารถขายไดต้ามท่ีเสนอ
ราคา 31,188 บาท ราคา 31,188 บาท 

4 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน กองคลงั 21,175.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านประทายส่งเสริม ร้านประทายส่งเสริม สามารถขายไดต้ามท่ีเสนอ
ราคา 21,175 บาท ราคา 21,175 บาท

5 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน กองช่าง 16,620.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านประทายส่งเสริม ร้านประทายส่งเสริม สามารถขายไดต้ามท่ีเสนอ
ราคา 16,620 บาท ราคา 16,620 บาท

6 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน กองการศึกษาศาสนาฯ 9,214.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประทายส่งเสริม ร้านประทายส่งเสริม สามารถขายไดต้ามท่ีเสนอ
ราคา 9,214 บาท ราคา 9,214 บาท

7 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 5,775.00                    เฉพาะเจาะจง ร้านตอง 444 ร้านตอง 444 สามารถขายไดต้ามท่ีเสนอ
ราคา 5,775 บาท ราคา 5,775 บาท

8 จา้งเหมาจดัเกบ็ขยะ  หมู่ท่ี 1 9,000.00                    เฉพาะเจาะจง             นายแสงฟ้า   พลดงนอก             นายแสงฟ้า   พลดงนอก สามารถขายไดต้ามท่ีเสนอ
                 ราคา   9,000 บาท                  ราคา   9,000 บาท

9 จา้งเหมาจดัเกบ็ขยะ  หมู่ท่ี 2 9,000.00                    เฉพาะเจาะจง              นายประเวศ   กลุวงษ์              นายประเวศ   กลุวงษ์ สามารถขายไดต้ามท่ีเสนอ
                  ราคา  9,000 บาท                   ราคา  9,000 บาท

10 จา้งเหมาจดัเกบ็ขยะ  หมู่ท่ี 3 9,000.00                    เฉพาะเจาะจง               นายสมส่า  พลกณัฑ์               นายสมส่า  พลกณัฑ์ สามารถขายไดต้ามท่ีเสนอ
                    ราคา  9,000 บาท                     ราคา  9,000 บาท 

11 จา้งเหมาจดัเกบ็ขยะ  หมู่ท่ี 4 9,000.00                    เฉพาะเจาะจง               นายสนันิฐา  โสปัสสา              นายสนันิฐา  โสปัสสา สามารถขายไดต้ามท่ีเสนอ
                   ราคา  9,000 บาท                    ราคา  9,000 บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย  อ าเภอประทาย  จังหวดันครราชสีมา
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12 จา้งเหมาจดัเกบ็ขยะ  หมู่ท่ี 5 9,000.00                    เฉพาะเจาะจง               นายอนุภาพ  กลา้หาญ               นายอนุภาพ  กลา้หาญ สามารถขายไดต้ามท่ีเสนอ
                    ราคา  9,000 บาท                     ราคา  9,000 บาท 

13 จา้งเหมาจดัเกบ็ขยะ  หมู่ท่ี 6 9,000.00                    เฉพาะเจาะจง               นายปฎิพทัธ ์  ภาษี               นายปฎิพทัธ ์  ภาษี สามารถขายไดต้ามท่ีเสนอ
                   ราคา  9,000 บาท                   ราคา  9,000 บาท

14 จา้งเหมาจดัเกบ็ขยะ  หมู่ท่ี 7 9,000.00                    เฉพาะเจาะจง               นายสิงห์หาญ  ดาบไธสง               นายสิงห์หาญ  ดาบไธสง สามารถขายไดต้ามท่ีเสนอ
ราคา 9,000 บาท ราคา 9,000 บาท

15 จา้งเหมาจดัเกบ็ขยะ  หมู่ท่ี 8 12,000.00                  เฉพาะเจาะจง นางสายชล  ดาบไธสง นางสายชล  ดาบไธสง สามารถขายไดต้ามท่ีเสนอ
ราคา 12,000 บาท ราคา 12,000 บาท

16 จา้งเหมาจดัเกบ็ขยะ  หมู่ท่ี 9 9,000.00                    เฉพาะเจาะจง นายบญุทนั  สนัทิพย์ นายบญุทนั สนัทิพย์ สามารถขายไดต้ามท่ีเสนอ
ราคา  9,000 บาท ราคา  9,000 บาท

17 จา้งเหมาซ่อมแซมคอมเตอร์ 950.00                       เฉพาะเจาะจง              ร้านอ านาจคอมพิวเตอร์              ร้านอ านาจคอมพิวเตอร์ สามารถขายไดต้ามท่ีเสนอ
                   ราคา  950 บาท                    ราคา  950 บาท

18 จา้งเหมาจดัป้ายโครงการจิตอาสา 300.00                       เฉพาะเจาะจง               โรงพิมพเ์ทพประทาย               โรงพิมพเ์ทพประทาย สามารถขายไดต้ามท่ีเสนอ
                   ราคา  300 บาท                    ราคา  300 บาท

19 จา้งเหมาตดัหญา้และก่ิงไมบ้ริเวณขา้ง 3,000.00                    เฉพาะเจาะจง                นายภกัดี   โพธ์ิสะเดา                 นายภกัดี  โพธ์ิสะเดา สามารถขายไดต้ามท่ีเสนอ
ถนนภายในต าบลหนัหว้ยทราย                     ราคา 3,000 บาท                  ราคา 3,000 บาท 

20 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการกีฬาสมัพนัธ์ 750.00                       เฉพาะเจาะจง         โรงพิมพเ์ทพประทาย         โรงพิมพเ์ทพประทาย สามารถขายไดต้ามท่ีเสนอ
ศนูยพ์ฒันา                ราคา  750 บาท                ราคา  750 บาท

21 จา้งเหมาเคร่ืองเสียงโครงการกีฬา 3,500.00                    เฉพาะเจาะจง          นายอาทิตย ์ แกว้หนองห่าง          นายอาทิตย ์ แกว้หนองห่าง สามารถขายไดต้ามท่ีเสนอ
สพันัธศ์นูยฯ์                 ราคา  3,500 บาท                 ราคา  3,500 บาท

22 จา้งเหมาประกอบอาหารพร้อมเคร่ืองด่ืม 14,880.00                  เฉพาะเจาะจง          นางสาวสงวน  ศรีแกว้          นางสาวสงวน  ศรีแกว้ สามารถขายไดต้ามท่ีเสนอ
โครงการกีฬาสมัพนัธศ์นูยฯ์                  ราคา  14,880  บาท                  ราคา  14,880  บาท



แบบ  สขร.1

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย  อ าเภอประทาย  จังหวดันครราชสีมา

23 ก่อสร้างซ่อมแซมถนน คสล.บา้นโนน 488,000.00                เฉพาะเจาะจง           ห.จ.ก. ทว่มอินเตอร์           ห.จ.ก. ทว่มอินเตอร์ เสนอราคาต ่าสุด
หญา้นาง หมู่ท่ี 4 ไปบา้นเพด็นอ้ย หมู่ท่ี 3             ราคา  488,000 บาท             ราคา  488,000 บาท
(จ่ายขาดเงินทนุเงินส ารองเงินสะสม)

24 ก่อสร้างซ่อมแซมถนน คสล.บา้นหนั 494,000.00                เฉพาะเจาะจง           ห.จ.ก. บวัลายรวมทพัย์           ห.จ.ก. บวัลายรวมทพัย์ เสนอราคาต ่าสุด
หว้ยทราย หมู่ท่ี 1 (รอบบา้นทิศเหนือ)             ราคา  494,000 บาท             ราคา  494,000 บาท
(จ่ายขาดเงินทนุเงินส ารองเงินสะสม)

25 ก่อสร้างซ่อมแซมถนน คสล.บา้นหนอง 492,000.00                เฉพาะเจาะจง           ห.จ.ก. ศรีประทายก่อสร้าง           ห.จ.ก. ศรีประทายก่อสร้าง เสนอราคาต ่าสุด
มว่งใหญ่ หมู่ท่ี 5 (รอบบา้นทิศตะวนัตก)             ราคา  492,000 บาท             ราคา  492,000 บาท

26 ก่อสร้างซ่อมแซมถนน คสล.บา้นหนอง 485,000.00                เฉพาะเจาะจง           ห.จ.ก. ยิ่งเพ่ิมพนูก่อสร้าง           ห.จ.ก. ยิ่งเพ่ิมพนูก่อสร้าง เสนอราคาต ่าสุด
ช่องแมว หมู่ท่ี 2             ราคา  485,000 บาท             ราคา  485,000 บาท

27 ก่อสร้างถนน คสล.บา้นโกรกหิน หมู่ท่ี 8 427,000.00                เฉพาะเจาะจง           ห.จ.ก. ทว่มอินเตอร์           ห.จ.ก. ทว่มอินเตอร์ เสนอราคาต ่าสุด
เช่ือมถนนสาย นม.1013             ราคา  427,000 บาท             ราคา  427,000 บาท

28 ก่อสร้างถนน คสล.บา้นหลุ่งจาน หมู่ท่ี 7 429,000.00                เฉพาะเจาะจง           ห.จ.ก. ศรีประทายก่อสร้าง           ห.จ.ก. ศรีประทายก่อสร้าง เสนอราคาต ่าสุด
ไปบา้นหนองมว่งใหญ่ หมู่ท่ี 5             ราคา  429,000 บาท             ราคา  429,000 บาท

29 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 9 154,000.00                เฉพาะเจาะจง           ห.จ.ก. บวัลายรวมทพัย์           ห.จ.ก. บวัลายรวมทพัย์ เสนอราคาต ่าสุด
(ไปวดัสระปทมุ)             ราคา  154,000 บาท             ราคา  154,000 บาท


