
แบบ  สขร.1

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

1 จดัซ้ือน ้าด่ืมเพ่ือรับรองผูม้ารับบริการ                      2,835.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน ้าด่ืมเอเวอเรสต์ ร้านน ้าด่ืมเอเวอเรสต์ สามารถขายไดต้ามท่ีเสนอ
ราคา  2,835 บาท ราคา  2,835 บาท

2 จดัซ้ือน ้าด่ืมส าหรับศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ฯ  3,645.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน ้าด่ืมเอเวอเรสต์ ร้านน ้าด่ืมเอเวอเรสต์ สามารถขายไดต้ามท่ีเสนอ
จ านวน  3 ศนูย์ ราคา  3,645 บาท ราคา  3,645 บาท

3 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์(หมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์) 11,340.00 เฉพาะเจาะจง บริษทัชยัภูมิกอ็ปป้ีแอนเซอร์วิส จก. บริษทัชยัภูมิกอ็ปป้ีแอนเซอร์วิส จก. สามารถขายไดต้ามท่ีเสนอ
กองคลงั ราคา 11,340  บาท ราคา 11,340  บาท

4 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์(หมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์) 16,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษทัชยัภูมิกอ็ปป้ีแอนเซอร์วิส จก. บริษทัชยัภูมิกอ็ปป้ีแอนเซอร์วิส จก. สามารถขายไดต้ามท่ีเสนอ
กองการศึกษา ราคา 16,300  บาท ราคา 16,300  บาท

5 จา้งเหมาอยูเ่วรยาม (ต.ค. 62 -ก.ย. 63) 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรัตน ์ ชินสงคราม นายไพรัตน ์ ชินสงคราม สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
ราคา 60,000  บาท ราคา 60,000  บาท

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

7 จา้งเหมาจดัเกบ็ขยะ หมู่ท่ี 2 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประเวศ   กลุวงศ์ นายประเวศ   กลุวงศ์ สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
ราคา 9,000  บาท ราคา 9,000  บาท

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

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

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

11 จา้งเหมาจดัเกบ็ขยะ หมู่ท่ี 6 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปฏิพทัธ ์  ภาษี นายปฏิพทัธ ์  ภาษี สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
ราคา 9,000 บาท ราคา 9,000 บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดอืนตุลาคม 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย  อ าเภอประทาย  จังหวดันครราชสีมา
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12 จา้งเหมาจดัเกบ็ขยะ หมู่ท่ี 7 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิงห์หาญ  ดาบไธสง นายสิงห์หาญ   ดาบไธสง สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
ราคา 9,000 บาท ราคา 9,000 บาท

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

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

15 จา้งเหมาจดัท าพวงมาลาดอกไมส้ด                      1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรัญญา  แกว้ดี นางอรัญญา  แกว้ดี สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
(13 ตุลาคม 2562) ราคา 1,000 บาท ราคา 1,000 บาท

16 จา้งเหมาจดัท าพวงมาลาดอกไมส้ด                      1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรัญญา  แกว้ดี นางอรัญญา  แกว้ดี สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
(วนัปิยมหาราช) ราคา 1,000 บาท ราคา 1,000 บาท

17 จา้งเหมาซ่อมแซมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์                      1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอ านาจคอมพิวเตอร์ ร้านอ านาจคอมพิวเตอร์ สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
ราคา 1,500 บาท ราคา 1,500 บาท

18 จา้งเหมาจดัท าตรายาง                         600.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพเ์ทพประทาย โรงพิมพเ์ทพประทาย สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
ราคา 600 บาท ราคา 600 บาท

19 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง                  100,000.00 เฉพาะเจาะจง ป้ัมศรีประทาย ป้ัมศรีประทาย สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
(ปีงบประมาณ 2563) ราคา 100,000  บาท ราคา 100,000  บาท


