
แบบ  สขร.1

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

1 จดัซ้ือน ้าด่ืม อบต. 2,730.00                    เฉพาะเจาะจง               ร้านน ้าด่ืมเอเวอร์เรส               ร้านน ้าด่ืมเอเวอร์เรส สามารถขายไดต้ามท่ีเสนอ
                 ราคา  2,730 บาท                  ราคา  2,730 บาท

2 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 5,153.00                    เฉพาะเจาะจง                ร้านโชคธานีคา้วสัดุ                ร้านโชคธานีคา้วสัดุ สามารถขายไดต้ามท่ีเสนอ
                 ราคา  5,153 บาท                  ราคา  5,153 บาท

3 จดัซ้ือวสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 43,739.00                  เฉพาะเจาะจง           บริษทัมัง่คัง่ทรัพย ์2018 จ ากดั           บริษทัมัง่คัง่ทรัพย ์2018 จ ากดั สามารถขายไดต้ามท่ีเสนอ
                ราคา  43,739 บาท                 ราคา  43,739 บาท

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

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

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

7 จา้งเหมาจดัเกบ็ขยะ  หมู่ท่ี 4 9,000.00                    เฉพาะเจาะจง               นายไพวลัย ์ ยกัไธสง               นายไพวลัย ์ ยกัไธสง สามารถขายไดต้ามท่ีเสนอ
                   ราคา  9,000 บาท                    ราคา  9,000 บาท

8 จา้งเหมาจดัเกบ็ขยะ  หมู่ท่ี 5 9,000.00                    เฉพาะเจาะจง               นายอนุภาพ  กลา้หาญ               นายอนุภาพ  กลา้หาญ สามารถขายไดต้ามท่ีเสนอ
                    ราคา  9,000 บาท                     ราคา  9,000 บาท 

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

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

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดอืนเมษายน 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย  อ าเภอประทาย  จังหวดันครราชสีมา
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12 จา้งเหมาจดัเกบ็ขยะ  หมู่ท่ี 9 9,000.00                    เฉพาะเจาะจง นายบญุธรรม  ทศลา นายบญุธรรม  ทศลา สามารถขายไดต้ามท่ีเสนอ
ราคา  9,000 บาท ราคา  9,000 บาท

13 คา่เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 18,800.00                  เฉพาะเจาะจง ร้าหลุยส์เซ็นเตอร์ 2018 ร้าหลุยส์เซ็นเตอร์ 2018 สามารถขายไดต้ามท่ีเสนอ
ราคา  18,800 บาท ราคา  18,800 บาท

14 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการรณรงคค์วบคุม 300.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพเ์ทพประทาย โรงพิมพเ์ทพประทาย สามารถขายไดต้ามท่ีเสนอ
และป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ ราคา  300 บาท ราคา  300 บาท

15 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 3,550.00                    เฉพาะเจาะจง ร้านหลุยส์เซ็นเตอร์ 2018 ร้านหลุยส์เซ็นเตอร์ 2018 สามารถขายไดต้ามท่ีเสนอ
ราคา  3,550 บาท ราคา  3,550 บาท

16 จา้งเหมาซ่อมแซมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอ านาจคอมพิวเตอร์ ร้านอ านาจคอมพิวเตอร์ สามารถขายไดต้ามท่ีเสนอ
ราคา  500 บาท ราคา  500 บาท

17 จดัซ้ือส่ือ DLTV ศนูยห์นองช่องแมว 25,500.00                  เฉพาะเจาะจง บริษทัมัง่คัง่ทรัพย ์2018 บริษทัมัง่คัง่ทรัพย ์2018 สามารถขายไดต้ามท่ีเสนอ
ราคา  25,500 บาท ราคา  25,500 บาท

18 จดัซ้ือส่ือ DLTV ศนูยอ์บต. 25,500.00                  เฉพาะเจาะจง บริษทัมัง่คัง่ทรัพย ์2018 บริษทัมัง่คัง่ทรัพย ์2018 สามารถขายไดต้ามท่ีเสนอ
ราคา  25,500 บาท ราคา  25,500 บาท

19 ก่อสร้างวางทอ่ระบายน ้าถนนบา้นเพด็นอ้ย 10,200.00                  เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ่งเพ่ิมพนูก่อสร้าง หจก.ยิ่งเพ่ิมพนูก่อสร้าง เสนอราคาต ่าสุด
หมู่ท่ี 3 ไปหนองฝายใหญ่ ราคา  10,200 บาท ราคา  10,200 บาท

20 ก่อสร้างปรับปรุงถนนดินหนองไผร่ะหอก 49,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ่งเพ่ิมพนูก่อสร้าง หจก.ยิ่งเพ่ิมพนูก่อสร้าง เสนอราคาต ่าสุด
โพธ์ิบา้นเพด็นอ้ย หมู่ท่ี 3 ไปบา้นหวันาค า ราคา  49,800 บาท ราคา  49,800 บาท

21 ก่อสร้างวางทอ่ระบายน ้าขา้งสระหนอง 42,000.00                  เฉพาะเจาะจง หจก.ทว่มอินเตอร์ หจก.ทว่มอินเตอร์ เสนอราคาต ่าสุด
ช่องแมว บา้นชลประทาน หมู่ท่ี 9 ราคา  42,000 บาท ราคา  42,000 บาท
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22 ก่อสร้างวางทอ่ระบายน ้าขา้งโรงเรียนติดถนน 28,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทว่มอินเตอร์ หจก.ทว่มอินเตอร์ เสนอราคาต ่าสุด
ไปล าหว้ยทราย บา้นหนองช่องแมว  หมู่ท่ี 2 ราคา  28,000 บาท ราคา  28,000 บาท

23 ซ่อมแซมถนน คสล.ผิวทางแอสพสัติก 882,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยนตไ์พศาลบวัใหญ่ หจก.ยนตไ์พศาลบวัใหญ่ เสนอราคาต ่าสุด
คอนกรีต บา้นเพด็นอ้ย หมู่ท่ี 3 ราคา  882,000 บาท ราคา  882,000 บาท

 


