
แบบ  สขร.1

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

1 จดัซ้ือน ้าด่ืม และน ้าแขง็ ตามโครงการงาน 7,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิสิฐ ร้านพิสิฐ สามารถซ้ือไดต้ามท่ีเสนอ
ของดีอ าเภอประทาย ราคา 7,100 บาท ราคา 7,100 บาท

2 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิงส าหรับปรับเกรดและ 55,355.00                  เฉพาะเจาะจง ป๊ัมศรีประทาย 2000 ป๊ัมศรีประทาย 2000 สามารถซ้ือไดต้ามท่ีเสนอ
ซ่อมแซมถนนภายในต าบลหนัหว้ยทราย ราคา 55,355 บาท ราคา 55,355 บาท

3 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 14,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ก่ิงเพชร โอ.เอ. จ ากดั บริษทั ก่ิงเพชร โอ.เอ. จ ากดั สามารถซ้ือไดต้ามท่ีเสนอ
ราคา 14,700 บาท ราคา 14,700 บาท

4 จดัซ้ือวสัดุโครงการสตรีกบัวิถีเศรษฐกิจ 1,630.00 เฉพาะเจาะจง นางมลิวลัย ์  ชมภูศรี นางมลิวลัย ์  ชมภูศรี สามารถซ้ือไดต้ามท่ีเสนอ
พอเพียง ราคา 1,630 บาท ราคา 1,630 บาท

5 จดัซ้ือน ้าด่ืมเพ่ือรับรองผูเ้ขา้มารับบริการ 2,730.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน ้าด่ืมเอเวอร์เรส ร้านน ้าด่ืมเอเวอร์เรส สามารถซ้ือไดต้ามท่ีเสนอ
ราคา 2,730 บาท ราคา 2,730 บาท

6 จดัซ้ือน ้าด่ืมส าหรับศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 3,510.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน ้าด่ืมเอเวอร์เรส ร้านน ้าด่ืมเอเวอร์เรส สามารถซ้ือไดต้ามท่ีเสนอ
จ านวน 3 ศนูย์ ราคา 3,510 บาท ราคา 3,510 บาท

7 จา้งเหมาซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก 199,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดัศรีประทายก่อสร้าง หา้งหุ้นส่วนจ ากดัศรีประทายก่อสร้าง เสนอราคาต ่าสุด
บา้นเพด็นอ้ย หมู่ท่ี 3 ราคา 199,000 บาท ราคา 199,000 บาท

8 จา้งเหมาจดัเตน็ท ์ตามโครงการงานของดี 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรังสรรค ์   จนัทร์เรือง นางรังสรรค ์  จนัทร์เรือง สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
อ าเภอประทาย ราคา 20,000 บาท ราคา 20,000 บาท

9 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 4,050.00                    เฉพาะเจาะจง ร้านสบายแอร์ ร้านสบายแอร์ สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
จ านวน 2 เคร่ือง ราคา 4,050 บาท ราคา 4,050 บาท

10 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการสตรีกบัวิถี 450 เฉพาะเจาะจง ร้านโนนแดงการพิมพ ์กอ๊ปป้ี ร้านโนนแดงการพิมพ ์กอ๊ปป้ี สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
เศรษฐกิจพอเพียง แอนด ์เซอร์วิส แอนด ์เซอร์วิส

ราคา 450 บาท ราคา 450 บาท
11 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการตลาดประชารัฐ 1,500 เฉพาะเจาะจง ร้านโนนแดงการพิมพ ์กอ๊ปป้ี ร้านโนนแดงการพิมพ ์กอ๊ปป้ี สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ

แอนด ์เซอร์วิส แอนด ์เซอร์วิส

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดอืนมีนาคม 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย  อ าเภอประทาย  จังหวดันครราชสีมา
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ราคา 1,500 บาท ราคา 1,500 บาท
12 จา้งเหมาประกอบอาหาร อาหารวา่ง น ้าด่ืม 14,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสงวน    ศรีแกว้ นางสาวสงวน     ศรีแกว้ สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ

พร้อมน ้าแขง็ ตามโครงการสตรีกบัวิถี ราคา 14,300 บาท ราคา 14,300 บาท
เศรษฐกิจพอเพียง

13 จา้งเหมาจดัท าพวงมาลา 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจส้าวดอกไมส้ด ร้านเจส้าวดอกไมส้ด สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
ราคา 1,000 บาท ราคา 1,000 บาท

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

15 จา้งเหมาจดัเกบ็ขยะ หมู่ท่ี 2 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลว้น  สวนจิตร นายลว้น  สวนจิตร สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
ราคา 9,000  บาท ราคา 9,000  บาท

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

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

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

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

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

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

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


