
แบบ  สขร.1

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

1 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 23,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประทายส่งเสริม ร้านประทายส่งเสริม สามารถขายไดต้ามท่ีเสนอ
ราคา 23,000 บาท ราคา 23,000 บาท

2 จา้งเหมาจดัท าป้ายพระบรมฉายาลกัษณ์ 800.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพเ์ทพประทาย โรงพิมพเ์ทพประทาย สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
รัชกาลท่ี 10 พร้อมโครง ราคา 800 บาท ราคา 800 บาท

3 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนตส่์วนกลาง 3,032.92 เฉพาะเจาะจง บ. โตโยตา้ทองรวยสีมา จ  ากดั บ. โตโยตา้ทองรวยสีมา จ  ากดั สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
ราคา 3,032.92 บาท ราคา 3,032.92 บาท

4 จา้งเหมาซ่อมและลา้งเคร่ืองปรับอากาศ 650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสบายแอร์ ร้านสบายแอร์ สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
ภายในอบต.หนัหว้ยทราย ราคา 650 บาท ราคา 650 บาท

5 จา้งเหมาเจาะบอ่บาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบ 62,000.00 แฉพาะเจาะจง หจก.โชควิชิตชยั หจก.โชควิชิตชยั สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
น ้าพลงัแสงอาทิตย ์ ม.6 ราคา 62,000 บาท ราคา 62,000 บาท

6 จา้งเหมาเจาะบอ่บาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบ 61,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โชควิชิตชยั หจก.โชควิชิตชยั สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
น ้าพลงัแสงอาทิตย ์ ม.7 ราคา 61,100 บาท ราคา 61,100 บาท

7 จา้งเหมาเจาะบอ่บาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบ 58,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โชควิชิตชยั หจก.โชควิชิตชยั สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
น ้าพลงัแสงอาทิตย ์ ม.8 ราคา 58,800 บาท ราคา 58,800 บาท

8 จา้งเหมาจดัท าป้ายประเพณีบญุบั้งไฟ 7,784.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพเ์ทพประทาย โรงพิมพเ์ทพประทาย สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
ราคา 7,784 บาท ราคา 7,784 บาท

9 จา้งเหมาจดัหาอาหารวา่ง พร้อมน ้าด่ืม 1,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสงวน    ศรีแกว้ นางสาวสงวน    ศรีแกว้ สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
โครงการจิตอาสา ราคา 1,800 บาท ราคา 1,800 บาท

10 จา้งเหมาจดัหาอาหารวา่ง พร้อมน ้าด่ืม 11,250.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสงวน    ศรีแกว้ นางสาวสงวน    ศรีแกว้ สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
โครงการคดัแยกขยะ ราคา 11,250 บาท ราคา 11,250 บาท

11 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการประชาคมใน 450.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพเ์ทพประทาย โรงพิมพเ์ทพประทาย สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
การเพ่ิมเติม เปล่ียนแปลงแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ราคา 450 บาท ราคา 450 บาท

12 จา้งเหมาจดัหาอาหารวา่งพร้อมน ้าด่ืมโครงการประชาคม 14,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสงวน    ศรีแกว้ นางสาวสงวน    ศรีแกว้ สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
ในการเพ่ิมเติมเปล่ียนแปลงแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ราคา 14,300 บาท ราคา 14,300 บาท

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดอืนพฤษภาคม 2562
องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย  อ าเภอประทาย  จงัหวดันครราชสีมา
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13 จา้งเหมาจดัท าบั้งไฟพิธีเปิด โครงการ 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรังสรรค ์   จนัทร์เรือง นายรังสรรค ์   จนัทร์เรือง สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
ประเพณีบญุบั้งไฟ ราคา 3,000 บาท ราคา 3,000 บาท

14 จา้งเหมาจดัขบวน โครงการประเพณี 48,600.00 เฉพาะเจาะจง นางศนัสนีย ์    แพนศรี นางศนัสนีย ์    แพนศรี สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
บญุบั้งไฟ ราคา 48,600 บาท ราคา 48,600 บาท

15 จา้งเหมาเวทีพร้อมเคร่ืองเสียง โครงการ 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย ์   แกว้หนองห่าง นายอาทิตย ์   แกว้หนองห่าง สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
ประเพณีบญุบั้งไฟ ราคา 30,000 บาท ราคา 30,000 บาท

16 จา้งเหมาประกอบอาหาร อาหารวา่ง 52,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสงวน    ศรีแกว้ นางสาวสงวน    ศรีแกว้ สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
โครงการประเพณีบญุบั้งไฟ ราคาร 52,500 บาท ราคาร 52,500 บาท

17 จา้งเหมาพนกังานขบัรถยนตส่์วนกลาง 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฐิติวฒัน ์  สุโขทยั นายฐิติวฒัน ์  สุโขทยั สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
ราคา 9,000 บาท ราคา 9,000 บาท

18 จา้งเหมาคนงานทัว่ไป 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสราวฒิุ   บตุรโคตร นายสราวฒิุ   บตุรโคตร สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
ราคา 9,000 บาท ราคา 9,000 บาท

19 จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 1/2562 380,005.80 เฉพาะเจาะจง บ. แดร่ี แอน แดร่ี โปรดกัส์ จ  ากดั บ. แดร่ี แอน แดร่ี โปรดกัส์ จ  ากดั สามารถซ้ือไดต้ามท่ีเสนอ
ราคา 380,005.80 ราคา 380,005.80

20 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหลก็ 436,700.00 e-bidding หา้งหุ้นส่วนจ ากดัศรีประทายก่อสร้าง หา้งหุ้นส่วนจ ากดัศรีประทายก่อสร้าง เสนอราคาต ่าสุด
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนัหว้ยทราย  ราคา 436,700  บาท  ราคา 436,700  บาท

21 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 341,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดัศรีประทายก่อสร้าง หา้งหุ้นส่วนจ ากดัศรีประทายก่อสร้าง เสนอราคาต ่าสุด
บา้นเพด็นอ้ย หมู่ท่ี 3  ราคา  341,000  บาท  ราคา  341,000  บาท

22 โครงการลอ้มร้ัวลวดหนามรอบสระ 131,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดัทว่มอินเตอร์ หา้งหุ้นส่วนจ ากดัทว่มอินเตอร์ เสนอราคาต ่าสุด
ชลประทาน  หมู่ท่ี 9  ราคา  131,000  บาท  ราคา  131,000  บาท

23 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น 198,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดัทว่มอินเตอร์ หา้งหุ้นส่วนจ ากดัทว่มอินเตอร์ เสนอราคาต ่าสุด
บา้นหนองช่องแมว  หมู่ท่ี  2  ราคา  198,000  บาท  ราคา  198,000  บาท


