
แบบ สขร.1

ล ำดบัท่ี งำนจดัซ้ือ/จดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ/จำ้ง ผูเ้สนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคดัเลือก
( รำคำกลำง ) ( บำท ) ( บำท ) โดยสงัเขป

1 จดัซ้ือหนงัสือพิมพ ์อบต. ม.1,ม.7,ม.8 4,850.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุดใจพำณิชย/์ ร้ำนสุดใจพำณิชย/์ เสนอรำคำต ่ำสุด
ม.9,และวำรสำรรำยสปัดำห์ 4,850.00                                 4,850.00                                  

2 จดัซ้ืออำหำรเสริมนมโรงเรียน 6 โรงเรียน 54,995.64           เฉพำะเจำะจง บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลค ์ จ  ำกดั/ บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลค ์ จ  ำกดั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
(อนุบำล-ป.6) 54,995.64                               54,995.64                                มติ ครม. 15 ธ.ค.52

3 จดัซ้ืออำหำรเสริม(นม)ศูนยเ์ด็ก ม.7 2,901.78             เฉพำะเจำะจง บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลค ์ จ  ำกดั/ บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลค ์ จ  ำกดั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
2,901.78                                 2,901.78                                  มติ ครม. 15 ธ.ค.52

4 จดัซ้ืออำหำรเสริม(นม)ศูนยเ์ด็ก  ม.9 2,763.60             เฉพำะเจำะจง บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลค ์ จ  ำกดั/ บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลค ์ จ  ำกดั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
2,763.60                                 2,763.60                                  มติ ครม. 15 ธ.ค.52

5 จดัซ้ืออำหำรเสริม(นม)ศูนยเ์ด็ก ม.12 4,007.29             เฉพำะเจำะจง บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลค ์ จ  ำกดั/ บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลค ์ จ  ำกดั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
4,007.29                                 4,007.29                                  มติ ครม. 15 ธ.ค.52

6 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน(น ้ำด่ืม) 330.00                เฉพำะเจำะจง นำยสำยชล  หลำแกว้/ นำยสำยชล  หลำแกว้/ เสนอรำคำต ่ำสุด
330.00                                    330.00                                     

7 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์งานวนัเด็กแห่งชาติ 4,485.00             เฉพำะเจำะจง รพีพรรณ  แยม้ยิม้/ รพีพรรณ  แยม้ยิม้/ เสนอรำคำต ่ำสุด
4,485.00                                 4,485.00                                  

8 จดัซ้ือของรำงวลัครงกำรวนัเด็กแห่งชำติ  61 8,521.00             เฉพำะเจำะจง รพีพรรณ  แยม้ยิม้/ รพีพรรณ  แยม้ยิม้/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,521.00                                 8,521.00                                  
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9 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์(ส ำนกัปลดั) 6,150.00             เฉพำะเจำะจง บ.ไอโอนอน  จ  ำกดั/ บ.ไอโอนอน  จ  ำกดั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
6,150.00                                 6,150.00                                  

10 จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดส ำนกังำน  อบต. 58,500.00           เฉพำะเจำะจง จำรีพร  อินจนัทึก/ จำรีพร  อินจนัทึก/ เสนอรำคำต ่ำสุด
58,500.00                               58,500.00                                

11 จำ้งเหมำดูแลสวนและตน้ไม ้อบต. 5,000.00             เฉพำะเจำะจง นำยบญุช่วย  จ่ำมีกร/ นำยบญุช่วย  จ่ำมีกร/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                 8,200.00                                  

12 จำ้งเหมำผูช่้วยดูแลเด็กเลก็  ม.9 8,200.00             เฉพำะเจำะจง นำงสำววรำภรณ์  สิงห์ลอ/ นำงสำววรำภรณ์  สิงห์ลอ/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                 8,200.00                                  

13 จำ้งเหมำสนบัสนุนกำรปฏิบติังำนส ำนกังำน 8,200.00             เฉพำะเจำะจง น.ส.ประภสัสร  รำญพล/ น.ส.ประภสัสร  รำญพล/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                 8,200.00                                  

14 จำ้งเหมำสนบัสนุนงำนป้องกนัฯ 8,200.00             เฉพำะเจำะจง นำยกมล  ขนัธล์อ้ม/ นำยกมล  ขนัธล์อ้ม/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                 8,200.00                                  

15 จำ้งเหมำสนบัสนุนงำนป้องกนัฯ 8,200.00             เฉพำะเจำะจง นำยประพจน ์ เฆมอ่อน/ นำยประพจน ์ เฆมอ่อน/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                 8,200.00                                  

16 จา้งเหมาสนบัสนุนงานป้องกนั 8,200.00             เฉพำะเจำะจง นำยปริญญำ  สระทองรอด/ นำยปริญญำ  สระทองรอด/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                 8,200.00                                  

สรุปผลการด าเนนิงานจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน มกราคม  2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม



แบบ สขร.1

ล ำดบัท่ี งำนจดัซ้ือ/จดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ/จำ้ง ผูเ้สนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคดัเลือก
( รำคำกลำง ) ( บำท ) ( บำท ) โดยสงัเขป

17 จำ้งเหมำสนบัสนุนงำนป้องกนัฯ 8,200.00             เฉพำะเจำะจง นำยแฉลม้  บริรัตน/์ นำยแฉลม้  บริรัตน/์ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                 8,200.00                                  

18 จำ้งเหมำท ำป้ำยโครงกำรป้ำยกิจกรรมและป้ำย 1,996.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศิลปะ/ ร้ำนแสงศิลปะ/ เสนอรำคำต ่ำสุด
ประชำสมัพนัธโ์ครงกำรวนัเด็ก 1,996.00                                 1,996.00                                  

19 จา้งเหมาเคร่ืองเสียงเตน๊ทโ์ตะ๊และเกา้อ้ี 8,200.00             เฉพำะเจำะจง นำยปริญญำ  สระทองรอด/ นำยปริญญำ  สระทองรอด/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                 8,200.00                                  

20 จำ้งเหมำประกอบอำหำรและเคร่ืองด่ืมส ำหรับผู ้ 31,500.00           เฉพำะเจำะจง น.สธญัญลกัษณ์  เข่ือนเพชร/ น.สธญัญลกัษณ์  เข่ือนเพชร/ เสนอรำคำต ่ำสุด
เขำ้ร่วมโครงกำรวนัเด็ก 31,500.00                               31,500.00                                

21 จำ้งเหมำซ่อมแซมถนนสำยเขำ้วดัโนนป่ำแดง  ม.2 12,140.00           เฉพำะเจำะจง นำยรวม  ปำนสุด/ นำยรวม  ปำนสุด/ เสนอรำคำต ่ำสุด
 ต.หนองหลุม 12,140.00                               12,140.00                                

22 จำ้งเหมำซ่อมแซมประตูส ำนกังำน อบต.หนองหลุม 3,600.00             เฉพำะเจำะจง นำยธนวฒัน ์ ดวงแกว้ นำยธนวฒัน ์ ดวงแกว้ เสนอรำคำต ่ำสุด
ส ำนกัปลดัและกองคลงั 3,600.00                                 3,600.00                                  
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