
แบบ  สขร.1

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

1 จดัซ้ือน ้าด่ืมเพ่ือรับรองผูม้ารับบริการ                      2,730.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน ้าด่ืมเอเวอเรสต์ ร้านน ้าด่ืมเอเวอเรสต์ สามารถขายไดต้ามท่ีเสนอ
ราคา  2,730 บาท ราคา  2,730 บาท

2 จดัซ้ือน ้าด่ืมส าหรับศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ฯ  3,510.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน ้าด่ืมเอเวอเรสต์ ร้านน ้าด่ืมเอเวอเรสต์ สามารถขายไดต้ามท่ีเสนอ
จ านวน  3 ศนูย์ ราคา  3,510 บาท ราคา  3,510 บาท

3 จดัซ้ือน ้ามนัตามโครงการแสดงความอาลยั 2,480.00 เฉพาะเจาะจง ป๊ัมศรีประทาย 2000 ป๊ัมศรีประทาย 2000 สามารถขายไดต้ามท่ีเสนอ
และกิจกรรมถวายพระราชกศุลแด่พระบาท ราคา  2,480 บาท ราคา  2,480 บาท
สมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
( จิตอาสา )

4 จดัซ้ือดอกดาวเรืองตามโครงการแสดงความอาลยั 35,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสามนครสาระพนัธ์ ร้านสามนครสาระพนัธ์ สามารถขายไดต้ามท่ีเสนอ
และกิจกรรมถวายพระราชกศุลแด่พระบาท ราคา  35,000 บาท ราคา  35,000บาท
สมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

5 จดัซ้ือวสัดุ/อุปกรณ์ ผา้คลุม ตามโครงการแสดง 26,790.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศร์วมภณัฑ์ ร้านพงศร์วมภณัฑ์ สามารถขายไดต้ามท่ีเสนอ
ความอาลยัและกิจกรรมถวายพระราชกศุลแด่ ราคา  26,790 บาท ราคา  26,790 บาท
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(พิธีถวายดอกไมจ้นัทร์)

6 จดัซ้ือผา้ไวนิลสีขาว ตามโครงการแสดง 7,200.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพเ์ทพประทาย โรงพิมพเ์ทพประทาย สามารถขายไดต้ามท่ีเสนอ
ความอาลยัและกิจกรรมถวายพระราชกศุลแด่ ราคา  7,200  บาท ราคา  7,200  บาท
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(พิธีถวายดอกไมจ้นัทร์)

7 จา้งเหมาอยูเ่วรยาม (ต.ค. 60 -ก.ย. 61) 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรัตน ์ ชินสงคราม นายไพรัตน ์ ชินสงคราม สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
ราคา 60,000  บาท ราคา 60,000  บาท

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดอืนตุลาคม 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย  อ าเภอประทาย  จังหวดันครราชสีมา
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9 จา้งเหมาจดัเกบ็ขยะ หมู่ท่ี 2 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลว้น  สวนจิตร นายลว้น  สวนจิตร สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
ราคา 9,000  บาท ราคา 9,000  บาท

10 จา้งเหมาจดัเกบ็ขยะ หมู่ท่ี 3 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมส่า   พลกณัฑ์ นางสมส่า    พลกณัฑ์ สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
ราคา 9,000  บาท ราคา 9,000  บาท

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

12 จา้งเหมาจดัเกบ็ขยะ หมู่ท่ี 5 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุภาพ   กลา้หาญ นายอนุภาพ    กลา้หาญ สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
ราคา 9,000 บาท ราคา 9,000 บาท

13 จา้งเหมาจดัเกบ็ขยะ หมู่ท่ี 6 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายค าแพง    อ่อนสุวรรณ นายค าแพง    อ่อนสุวรรณ สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
ราคา 9,000 บาท ราคา 9,000 บาท

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

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

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

17 จา้งเหมาผูช่้วยเจา้พนกังานธุรการ กองการศึกษา                    18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธญันนัท ์ สิมลา นางสาวธญันนัท ์  สิมลา สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
ศาสนาและวฒันธรรม ราคา 18,000 บาท ราคา 18,000

18 จา้งเหมาประกอบอาหาร อาหารวา่ง ตามโครงการ 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสงวน   ศรีแกว้ นางสาวสงวน   ศรีแกว้ สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
แสดงความอาลยัและกิจกรรมถวายพระราชกศุล ราคา  30,000 บาท ราคา  30,000 บาท
แด่พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช (จิตอาสา)
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19 จา้งเหมาจดัท าป้าย ตามโครงการแสดงความอาลยั 450.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนงคล์กัษณ์  คงนอก นางสาวนงคล์กัษณ์    คงนอก สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
และกิจกรรมถวายพระราชกศุลแด่พระบาทสมเดจ็ ราคา  450 บาท ราคา  450 บาท
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (จิตอาสา)

20 จา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ ์เชิญชวน 3,456.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนงคล์กัษณ์  คงนอก นางสาวนงคล์กัษณ์    คงนอก สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
ประชาชนต าบลหนัหว้ยทรายเขา้ร่วมพิธีถวาย ราคา  3,456 บาท ราคา  3,456 บาท
ดอกไมจ้นัทน์

21 จา้งเหมาประกอบอาหาร อาหารวา่ง ตามโครงการ 25,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสงวน   ศรีแกว้ นางสาวสงวน   ศรีแกว้ สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
แสดงความอาลยัและกิจกรรมถวายพระราชกศุล ราคา  25,000 บาท ราคา  25,000 บาท
แด่พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช (พิธีถวายดอกไมจ้นัทน์)

22 จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 71,912.72 เฉพาะเจาะจง บ. แมร่ี แอนด ์แดร่ี โปรดกัส์ จ  ากดั บ. แมร่ี แอนด ์แดร่ี โปรดกัส์ จ  ากดั สามารถซ้ือไดต้ามท่ีเสนอ
ประจ าเดือนตุลาคม 2560 ราคา  71,912.72 บาท ราคา  71,912.72 บาท

23 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เพ่ือใชใ้นการ 100,000.00 เฉพาะเจาะจง ป๊ัมศรีประทาย 2000 ป้ัมศรีประทาย 2000 สามารถซ้ือไดต้ามท่ีเสนอ
ปฏิบติัราชการ ราคา  100,000 บาท ราคา  100,000 บาท

24 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง เพ่ือใชใ้นการพน่หมอกควนั 30,000.00 เฉพาะเจาะจง ป๊ัมศรีประทาย 2000 ป้ัมศรีประทาย 2000 สามารถซ้ือไดต้ามท่ีเสนอ
ราคา  30,000 บาท ราคา  30,000บาท


