
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 4,400.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุดใจพำณิชย/์ ร้ำนสุดใจพำณิชย/์ เสนอรำคำต ่ำสุด
ม.9,และวำรสำรรำยสปัดำห์ 4,400.00                                4,400.00                                   

2 จดัซ้ืออำหำรเสริมนมโรงเรียน 6 โรงเรียน 51,850.40             เฉพำะเจำะจง บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลค ์ จ  ำกดั/ บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลค ์ จ  ำกดั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
(อนุบำล-ป.6) 51,850.40                              51,850.40                                 มติ ครม. 15 ธ.ค.52

3 จดัซ้ืออำหำรเสริม(นม)ศูนยเ์ด็ก ม.7 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

4 จดัซ้ืออำหำรเสริม(นม)ศูนยเ์ด็ก  ม.9 2,632.00              เฉพำะเจำะจง บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลค ์ จ  ำกดั/ บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลค ์ จ  ำกดั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
2,632.00                                2,632.00                                   มติ ครม. 15 ธ.ค.52

5 จดัซ้ืออำหำรเสริม(นม)ศูนยเ์ด็ก ม.12 3,816.40              เฉพำะเจำะจง บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลค ์ จ  ำกดั/ บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลค ์ จ  ำกดั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
3,816.40                                3,816.40                                   มติ ครม. 15 ธ.ค.52

6 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้ำง(ศูนยเ์ด็กเลก็) 4,420.00              ตกลงรำคำ ร้ำนจินเฮง/ ร้ำนจินเฮง/ เสนอรำคำต ่ำสุด
4,420.00                                4,420.00                                   

7 จดัซ้ืออำหำรเสริมนมโรงเรียน 6 โรงเรียน 150,972.92           เฉพำะเจำะจง บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลค ์ จ  ำกดั/ บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลค ์ จ  ำกดั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
(อนุบำล-ป.6)(ปิดเทอม) 150,972.92                            150,972.92                               มติ ครม. 15 ธ.ค.52

8 จดัซ้ืออำหำรเสริม(นม)ศูนยเ์ด็ก ม.7 8,046.78              เฉพำะเจำะจง บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลค ์ จ  ำกดั/ บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลค ์ จ  ำกดั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
(ปิดเทอม) 8,046.78                                8,046.78                                   มติ ครม. 15 ธ.ค.52

9 จดัซ้ืออำหำรเสริม(นม)ศูนยเ์ด็ก  ม.9 7,663.60              เฉพำะเจำะจง บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลค ์ จ  ำกดั/ บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลค ์ จ  ำกดั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
(ปิดเทอม) 7,663.60                                7,663.60                                   มติ ครม. 15 ธ.ค.52

สรุปผลการด าเนนิงานจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน  กมุภาพันธ์  2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม



แบบ สขร.1

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

10 จดัซ้ืออำหำรเสริม(นม)ศูนยเ์ด็ก ม.12 11,112.22             เฉพำะเจำะจง บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลค ์ จ  ำกดั/ บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลค ์ จ  ำกดั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
(ปิดเทอม) 11,112.22                              11,112.22                                 มติ ครม. 15 ธ.ค.52

11 จดัซ้ือวสดุส ำนกังำน(น ้ำด่ืม) 480.00                 ตกลงรำคำ นำยสำยชล  หลำแกว้/ นำยสำยชล  หลำแกว้/ เสนอรำคำต ่ำสุด
480.00                                   480.00                                      

12 จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดส ำนกังำน  อบต. 8,200.00              เฉพำะเจำะจง น.ส.ธญัญลกัษณ์  เข่ือนเพชร/ น.ส.ธญัญลกัษณ์  เข่ือนเพชร/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                8,200.00                                   

13 จำ้งเหมำดูแลสวนและตน้ไม ้อบต. 8,200.00              เฉพำะเจำะจง นำยบญุช่วย  จ่ำมีกร/ นำยบญุช่วย  จ่ำมีกร/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                8,200.00                                   

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

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

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

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

สรุปผลการด าเนนิงานจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน กมุภาพันธ์  2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม



แบบ สขร.1

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

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

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

20 จำ้งเหมำซ่อมแซมรถยนตส่์วนกลำง  อบต. 10,514.89             เฉพำะเจำะจง บ.มำสดำ้พิจิตร  จ  ำกดั/ บ.มำสดำ้พิจิตร  จ  ำกดั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
พร้อมน ้ำมนัเคร่ือง 10,514.89                              10,514.89                                 

21 จำ้งเหมำซ่อมแซมรถบรรทกุน ้ำ(ดบัเพลิง) 516.81                 เฉพำะเจำะจง บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลค ์ จ  ำกดั/ บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลค ์ จ  ำกดั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
อบต.หนองหลุม 516.81                                   516.81                                      

22 จำ้งเหมำประกอบอำหำร  อำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม 8,550.00              เฉพำะเจำะจง น.ส.ธญัญลกัษณ์  เข่ือนเพชร/ น.ส.ธญัญลกัษณ์  เข่ือนเพชร/ เสนอรำคำต ่ำสุด
โครงกำรประชำคมต ำบล 8,550.00                                8,550.00                                   

23 จำ้งเหมำประกอบอำหำรประชุมสมยัสำมญั  สมยัท่ี 2,250.00              เฉพำะเจำะจง น.ส.ธญัญลกัษณ์  เข่ือนเพชร/ น.ส.ธญัญลกัษณ์  เข่ือนเพชร/ เสนอรำคำต ่ำสุด
1/2561 คร้ังท่ี 1 2,250.00                                2,250.00                                   

24 จา้งเหมาท าป้ายไวนิลประชาสมัพนัธก์ารเกบ็ภาษี 1,120.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศิลปะ/ ร้ำนแสงศิลปะ/ เสนอรำคำต ่ำสุด
1,120.00                                1,120.00                                   

25 จา้งเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ส านกัปลดั 350.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนทีอำร์คอมพิวเตอร์/ ร้ำนทีอำร์คอมพิวเตอร์/ เสนอรำคำต ่ำสุด
350.00                                   350.00                                      

26 จา้งเหมาประกอบอาหารประชุมสมยัสามญัสมยัท่ี 2,250.00              เฉพำะเจำะจง น.ส.ธญัญลกัษณ์  เข่ือนเพชร/ น.ส.ธญัญลกัษณ์  เข่ือนเพชร/ เสนอรำคำต ่ำสุด
1/2561  คร้ังท่ี 2 2,250.00                                2,250.00                                   

สรุปผลการด าเนนิงานจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน กมุภาพันธ์  2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม



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 4,900.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุดใจพำณิชย/์ ร้ำนสุดใจพำณิชย/์ เสนอรำคำต ่ำสุด
ม.9,และวำรสำรรำยสปัดำห์ 4,900.00                                4,900.00                                   

2 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำนน ้ำด่ืม 360.00                 เฉพำะเจำะจง นำยสำยชล  หลำแกว้/ นำยสำยชล  หลำแกว้/ เสนอรำคำต ่ำสุด
360.00                                   360.00                                      

3 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ส ำนกัปลดั 6,300.00              เฉพำะเจำะจง หจก.เกรท คอมพไ์อที เซอร์วิส/หจก.เกรท คอมพไ์อที เซอร์วิส/ เสนอรำคำต ่ำสุด
6,300.00                                6,300.00                                   

4 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้ำง 454.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโชคทรำยทองคอนกรีต/ ร้ำนโชคทรำยทองคอนกรีต/ เสนอรำคำต ่ำสุด
454.00                                   454.00                                      

5 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์โครงกำรอบรมสมัมนำและศึกษำ 960.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนนัทกำเซ็นเตอร์/ ร้ำนนนัทกำเซ็นเตอร์/ เสนอรำคำต ่ำสุด
ดูงำน 960.00                                   960.00                                      

6 จดัซ้ือของสมนำคุณ  1  ช้ิน 1,100.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนนนัทกำเซ็นเตอร์/ ร้ำนนนัทกำเซ็นเตอร์/ เสนอรำคำต ่ำสุด
1,100.00                                1,100.00                                   มติ ครม. 15 ธ.ค.52

7 จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดส ำนกังำน อบต. 8,200.00              เฉพำะเจำะจง น.ส.ธญัญลกัษณ์  เข่ือนเพชร/ น.ส.ธญัญลกัษณ์  เข่ือนเพชร/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                8,200.00                                   

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

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

สรุปผลการด าเนนิงานจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน มีนาคม   2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม



แบบ สขร.1

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

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

11 จำ้งเหมำสนบัสนุนกำรปฏิบติังำนส ำนกังำน 8,200.00              เฉพำะเจำะจง น.ส.อำทิตยำ  ตรีอินทอง/ น.ส.อำทิตยำ  ตรีอินทอง/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                8,200.00                                   

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

13 จำ้งเหมำสนบัสนุนงำนป้องกนัฯ 8,200.00              เฉพำะเจำะจง นำยประพจน ์ เมฆอ่อน/ นำยประพจน ์ เมฆอ่อน/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                8,200.00                                   

14 จำ้งเหมำสนบัสนุนงำนป้องกนัฯ 8,200.00              เฉพำะเจำะจง นำยปริญญำ  สระทองรอด/ นำยปริญญำ  สระทองรอด/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                8,200.00                                   

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

16 จำ้งเหมำซ่อมแซมถนนลำดยำง ทำงเขำ้โรงเรียนวชิร 19,000.00             เฉพำะเจำะจง นำงอภิญญำ  ชุณหะทิพำกร/ นำงอภิญญำ  ชุณหะทิพำกร/ เสนอรำคำต ่ำสุด
19,000.00                              19,000.00                                 

17 จำ้งเหมำซ่อมแซมรถยนตส่์วนกลำง  อบต. 15,053.83             เฉพำะเจำะจง บ.มำสดำ้พิจิตร  จ  ำกดั/ บ.มำสดำ้พิจิตร  จ  ำกดั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
15,053.83                              15,053.83                                 

18 จำ้งเหมำซ่อมระบบ LAN 2 จุด  กองช่ำง 800.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนทีอำร์  คอมพิวเตอร์/ ร้ำนทีอำร์  คอมพิวเตอร์/ เสนอรำคำต ่ำสุด
800.00                                   800.00                                      

สรุปผลการด าเนนิงานจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน  มีนาคม  2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม



แบบ สขร.1

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

19 จำ้งเหมำซ่อมระบบ LAN 2 จุด  กองช่ำง 2,248.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนทีอำร์  คอมพิวเตอร์/ ร้ำนทีอำร์  คอมพิวเตอร์/ เสนอรำคำต ่ำสุด
2,248.00                                2,248.00                                   

20 จำ้งเหมำท ำป้ำยศึกษำดูงำน  1  ป้ำย 480.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศิลปะ/ ร้ำนแสงศิลปะ/ เสนอรำคำต ่ำสุด
480.00                                   480.00                                      

21 จำ้งเหมำจดัหำอำหำรกลำงวนั  อำหำรว่ำงและเคร่ือง 5,760.00              เฉพำะเจำะจง น.ส.ธญัญลกัษณ์  เข่ือนเพชร/ น.ส.ธญัญลกัษณ์  เข่ือนเพชร/ เสนอรำคำต ่ำสุด
ด่ืมวนัอบรมโครงกำรศึกษำดูงำน 5,760.00                                5,760.00                                   

22 จำ้งเหมำพำหนะไป-กลบั  โครงกำรศึกษำดูงำน 64,000.00             เฉพำะเจำะจง นบพรสรวง  ทวัร์/ นบพรสรวง  ทวัร์/ เสนอรำคำต ่ำสุด
64,000.00                              64,000.00                                 

23 โครกำรก่อสร้ำงถนน คสล.ซอยโพธ์ิทองบำ้นตน้ 250,000.00           เฉพำะเจำะจง หจก.โชคสวิตตก่์อสร้ำง/ หจก.โชคสวิตตก่์อสร้ำง/ เสนอรำคำต ่ำสุด
ประดู่  ช่วงท่ี 1 250,000.00                            250,000.00                               

24 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.ซอย 3  บำ้นโนนป่ำแดง 250,000.00           เฉพำะเจำะจง หจก.โชคสวิตตก่์อสร้ำง/ หจก.โชคสวิตตก่์อสร้ำง/ เสนอรำคำต ่ำสุด
ม.2 ช่วงท่ี 2 250,000.00                            250,000.00                               

25 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยบำ้นตน้ประดู่ ม.3 250,000.00           เฉพำะเจำะจง หจก.โชคสวิตตก่์อสร้ำง/ หจก.โชคสวิตตก่์อสร้ำง/ เสนอรำคำต ่ำสุด
ต.หนองหลุม  เช่ือมต่อ  ต.บอ่ทอง 250,000.00                            250,000.00                               

26 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยบำ้นโนนซ่ำน 250,000.00           เฉพำะเจำะจง หจก.โชคสวิตตก่์อสร้ำง/ หจก.โชคสวิตตก่์อสร้ำง/ เสนอรำคำต ่ำสุด
ม.11-ถนนสำยวงัส ำโรง ช่วงท่ี 14 250,000.00                            250,000.00                               

27 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยบำ้นเหนือพมันำ 250,000.00           เฉพำะเจำะจง หจก.โชคสวิตตก่์อสร้ำง/ หจก.โชคสวิตตก่์อสร้ำง/ เสนอรำคำต ่ำสุด
ม.12 -ม.6 ต.บอ่ทอง  อ.บำงระก ำ 250,000.00                            250,000.00                               

28 โครงการก่อสร้างอาคารศูนยพ์ฒันาและฟ้ืนฟคุูณ 350,000.00           เฉพำะเจำะจง หจก.โชคสวิตตก่์อสร้ำง/ หจก.โชคสวิตตก่์อสร้ำง/ เสนอรำคำต ่ำสุด
ภาพชีวิตผูสู้งอายแุละพิการ 350,000.00                            350,000.00                               

สรุปผลการด าเนนิงานจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน  มีนาคม  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม



แบบ สขร.1

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

29 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยหมู่บำ้น - สำยวิมำน 250,000.00           เฉพำะเจำะจง หจก.โชคสวิตตก่์อสร้ำง/ หจก.โชคสวิตตก่์อสร้ำง/ เสนอรำคำต ่ำสุด
พรหมบำ้นยำงนกกระทงุ ม.6 ช่วงท่ี 1 250,000.00                            250,000.00                               

30 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยหนองตะเข ้บำ้น 250,000.00           เฉพำะเจำะจง หจก.โชคสวิตตก่์อสร้ำง/ หจก.โชคสวิตตก่์อสร้ำง/ เสนอรำคำต ่ำสุด
บำ้นไหล่โก ม.7 - สำยเอเชีย  117 ช่วงท่ี 1 250,000.00                            250,000.00                               

-                                         -                                            

สรุปผลการด าเนนิงานจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน มีนาคม  2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม



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 4,700.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุดใจพำณิชย/์ ร้ำนสุดใจพำณิชย/์ เสนอรำคำต ่ำสุด
ม.9,และวำรสำรรำยสปัดำห์ 4,700.00                                4,900.00                                   

2 จดัซ้ือวสัดุ(น ้ำด่ืม) 480.00                 เฉพำะเจำะจง นำยสำยชล  หลำแกว้/ นำยสำยชล  หลำแกว้/ เสนอรำคำต ่ำสุด
480.00                                   4,900.00                                   

3 จดัว้ือวสัดุอุปกรณ์โครงกำรป้องกนัและลดอุบติัเหตุ 2,450.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนนนัทกำเซ็นเตอร์/ ร้ำนนนัทกำเซ็นเตอร์/ เสนอรำคำต ่ำสุด
บนทอ้งถนนช่วงสงกรำนต์ 2,450.00                                4,900.00                                   

4 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้ำและวิทย(ุไฟฟ้ำรำยทำงสำธำรณะ) 7,440.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนเสียงเกษม/ ร้ำนเสียงเกษม/ เสนอรำคำต ่ำสุด
7,440.00                                7,440.00                                   

5 จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดส ำนกังำน อบต. 8,200.00              เฉพำะเจำะจง น.ส.ธญัญลกัษณ์  เข่ือนเพชร/ น.ส.ธญัญลกัษณ์  เข่ือนเพชร/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                8,200.00                                   

6 จำ้งเหมำดูแลสวนและตน้ไม ้ อบต. 8,200.00              เฉพำะเจำะจง นำยบญุช่วย  จ่ำมีกร/ นำยบญุช่วย  จ่ำมีกร/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                8,200.00                                   

7 จำ้งเหมำสนบัสนุนดูแลเด็กเลก็ ม.9 8,200.00              เฉพำะเจำะจง นำงสำววรำภรณ์  สิงห์ลอ/ นำงสำววรำภรณ์  สิงห์ลอ/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                8,200.00                                   

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม

สรุปผลการด าเนนิงานจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน เมษายน  2561



แบบ สขร.1

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

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

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

10 จำ้งเหมำสนบัสนุนงำนป้องกนัฯ 8,200.00              เฉพำะเจำะจง นำยประพจน ์ เมฆอ่อน/ นำยประพจน ์ เมฆอ่อน/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                8,200.00                                   

11 จำ้งเหมำสนบัสนุนงำนป้องกนัฯ 8,200.00              เฉพำะเจำะจง นำยปริญญำ  สระทองรอด/ นำยปริญญำ  สระทองรอด/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                8,200.00                                   

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

13 จำ้งเหมำท ำป้ำยไวนิลโครงกำรป้องกนัและลดอุบติั 620.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศิลปะ/ ร้ำนแสงศิลปะ/ เสนอรำคำต ่ำสุด
เหตุทำงถนน ช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 620.00                                   620.00                                      

15 จำ้งเหมำจดัสถำนท่ีโครงกำรป้องกนัและลดอุบติั 3,500.00              เฉพำะเจำะจง นำยรวย  ตรีอินทอง/ นำยรวย  ตรีอินทอง/ เสนอรำคำต ่ำสุด
เหตุฯ 3,500.00                                3,500.00                                   

16 จำ้งเหมำประเมินกำรปฎิบติัรำชกำรและกำรประเมิน 18,000.00             เฉพำะเจำะจง ม.รำชภฎันครสวรรค์ ม.รำชภฎันครสวรรค์ เสนอรำคำต ่ำสุด
ควำมพึงพอใจต่อกำรบริกำรประจ ำปีงบประมำณ 2561 18,000.00                              18,000.00                                 

สรุปผลการด าเนนิงานจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน เมษายน  2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม



แบบ สขร.1

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

17 จำ้งเหมำซ่อมแวมเคร่ืองพน่หมอกควนั  2  เคร่ือง 24,016.15             เฉพำะเจำะจง บ.ทีเอสเอน็เซอร์วิสฯ/ บ.ทีเอสเอน็เซอร์วิสฯ/ เสนอรำคำต ่ำสุด
24,016.15                              24,016.15                                 

18 จำ้งเหมำประกอบอำหำรประชุมสมยัสำมญั  2/2561 2,250.00              เฉพำะเจำะจง น.ส.ธญัญลกัษณ์  เข่ือนเพชร/ น.ส.ธญัญลกัษณ์  เข่ือนเพชร/ เสนอรำคำต ่ำสุด
2,250.00                                2,250.00                                   

19 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยบำ้นหนองหลุม 92,000.00             เฉพำะเจำะจง หจก.โชคสวิตตก่์อสร้ำง หจก.โชคสวิตตก่์อสร้ำง เสนอรำคำต ่ำสุด
ม.5-ม.4 บำ้นป่ำสกั 92,000.00                              92,000.00                                 

20 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.ซอย 5-6 บำ้นโนนไร่ 25,000.00             เฉพำะเจำะจง หจก.โชคสวิตตก่์อสร้ำง หจก.โชคสวิตตก่์อสร้ำง เสนอรำคำต ่ำสุด
ม.10  ช่วงท่ี 1 25,000.00                              25,000.00                                 

21 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ม.12- ถนนสำยเน้ินง้ิว 158,000.00           เฉพำะเจำะจง หจก.โชคสวิตตก่์อสร้ำง หจก.โชคสวิตตก่์อสร้ำง เสนอรำคำต ่ำสุด
ช่วงท่ี 1 158,000.00                            158,000.00                               

22 โครงกำรเจำะบอ่บำดำลบำ้นหว้ยหำ้ง ม.8 218,000.00           เฉพำะเจำะจง หจก.โชคสวิตตก่์อสร้ำง หจก.โชคสวิตตก่์อสร้ำง เสนอรำคำต ่ำสุด
218,000.00                            218,000.00                               

23 โครงกำรเจำะบอ่บำดำลบำ้บวัยำง  ม.9 209,000.00           เฉพำะเจำะจง หจก.โชคสวิตตก่์อสร้ำง หจก.โชคสวิตตก่์อสร้ำง เสนอรำคำต ่ำสุด
209,000.00                            209,000.00                               

สรุปผลการด าเนนิงานจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน  เมษายน  2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม



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                                4,900.00                                   

2 จดัซ้ือวสัดุ(น ้ำด่ืม) 330.00                 เฉพำะเจำะจง นำยสำยชล  หลำแกว้/ นำยสำยชล  หลำแกว้/ เสนอรำคำต ่ำสุด
330.00                                   4,900.00                                   

3 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำนส ำนกัปลดั 37,676.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนนนัทกำเซ็นเตอร์/ ร้ำนนนัทกำเซ็นเตอร์/ เสนอรำคำต ่ำสุด
37,676.00                              37,676.00                                 

4 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำนกองคลงั 23,533.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนนนัทกำเซ็นเตอร์/ ร้ำนนนัทกำเซ็นเตอร์/ เสนอรำคำต ่ำสุด
23,533.00                              23,533.00                                 มติ ครม. 15 ธ.ค.52

5 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำนกองช่ำง 9,565.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนนนัทกำเซ็นเตอร์/ ร้ำนนนัทกำเซ็นเตอร์/ เสนอรำคำต ่ำสุด
9,565.00                                9,565.00                                   มติ ครม. 15 ธ.ค.52

6 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำนกองกำรศึกษำ 9,805.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนนนักำเซ็นเตอร์ ร้ำนนนักำเซ็นเตอร์ เสนอรำคำต ่ำสุด
9,805.00                                9,805.00                                   

7 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 11,990.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนนนัทกำเซ็นเตอร์/ ร้ำนนนัทกำเซ็นเตอร์/ เสนอรำคำต ่ำสุด
11,990.00                              11,990.00                                 

8 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร 6,620.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนนนัทกำเซ็นเตอร์/ ร้ำนนนัทกำเซ็นเตอร์/ เสนอรำคำต ่ำสุด
6,620.00                                6,620.00                                   

สรุปผลการด าเนนิงานจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม  2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม



แบบ สขร.1

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

9 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์หมึกปร้ินเตอร์ส ำนกัปลดั 4,200.00              เฉพำะเจำะจง หจก.เกรทคอมไอทีฯ/ หจก.เกรทคอมไอทีฯ/ เสนอรำคำต ่ำสุด
4,200.00                                4,200.00                                   

10 จดัซ้ืออำหำรเสริมนมโรงเรียน  6  โรงเรียน 27,649.16             เฉพำะเจำะจง บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลด์/ บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลด์/ เสนอรำคำต ่ำสุด
27,649.16                              27,649.16                                 

11 จดัซ้ืออำหำรเสริมนมโรงเรียนศูนยพ์ฒันำเด็กเลก็  1,085.70              เฉพำะเจำะจง บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลด์/ บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลด์/ เสนอรำคำต ่ำสุด
อบต.หนองหลุม 1,085.70                                1,085.70                                   

12 จดัซ้ืออำหำรเสริมนมโรงเรียนศูนยพ์ฒันำเด็กเลก็  1,447.60              เฉพำะเจำะจง บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลด์/ บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลด์/ เสนอรำคำต ่ำสุด
ม.9 1,447.60                                1,447.60                                   

13 จดัซ้ืออำหำรเสริมนมโรงเรียนศูนยพ์ฒันำเด็กเลก็  1,447.60              เฉพำะเจำะจง บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลด์/ บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลด์/ เสนอรำคำต ่ำสุด
ม.12 1,447.60                                1,447.60                                   

14 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์เพ่ือใชใ้นโครงกำรพฒันำศกัย 2,900.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุดใจพำณิชย/์ ร้ำนสุดใจพำณิชย/์ เสนอรำคำต ่ำสุด
ภำพกำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั 2,900.00                                2,900.00                                   

15 จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดส ำนกังำน อบต. 8,200.00              เฉพำะเจำะจง น.ส.ธญัญลกัษณ์  เข่ือนเพชร/ น.ส.ธญัญลกัษณ์  เข่ือนเพชร/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                8,200.00                                   

สรุปผลการด าเนนิงานจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม



แบบ สขร.1

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

16 จำ้งเหมำดูแลสวนและตน้ไม ้ อบต. 8,200.00              เฉพำะเจำะจง นำยบญุช่วย  จ่ำมีกร/ นำยบญุช่วย  จ่ำมีกร/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                8,200.00                                   

17 จำ้งเหมำสนบัสนุนดูแลเด็กเลก็ ม.9 8,200.00              เฉพำะเจำะจง นำงสำววรำภรณ์  สิงห์ลอ/ นำงสำววรำภรณ์  สิงห์ลอ/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                8,200.00                                   

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

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

20 จำ้งเหมำสนบัสนุนงำนป้องกนัฯ 8,200.00              เฉพำะเจำะจง นำยประพจน ์ เมฆอ่อน/ นำยประพจน ์ เมฆอ่อน/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                8,200.00                                   

21 จำ้งเหมำสนบัสนุนงำนป้องกนัฯ 8,200.00              เฉพำะเจำะจง นำยปริญญำ  สระทองรอด/ นำยปริญญำ  สระทองรอด/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                8,200.00                                   

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

23 จำ้งเหมำซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ กองคลงั 2,500.00              เฉพำะเจำะจง นำยธเนตร  ทำ้วเมือง/ นำยธเนตร  ทำ้วเมือง/ เสนอรำคำต ่ำสุด
2,500.00                                2,500.00                                   

สรุปผลการด าเนนิงานจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน   พฤษภาคม  2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม



แบบ สขร.1

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

24 จำ้งเหมำซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์กองช่ำง 500.00                 เฉพำะเจำะจง บ.ไอโอนอน  จ  ำกดั/ บ.ไอโอนอน  จ  ำกดั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
500.00                                   500.00                                      

25 จำ้งเหมำซ่อมแซมถนนสำยซอยอุดมสุข  ม.5 19,900.00             เฉพำะเจำะจง นำงอภิญญำ  ชุณหะทิพำกร/ นำงอภิญญำ  ชุณหะทิพำกร/ เสนอรำคำต ่ำสุด
19,900.00                              19,900.00                                 

26 จำ้งเหมำซ่อมแซมถนน  คสล.ทำงเขำ้บำ้นบวัยำง 15,200.00             เฉพำะเจำะจง นำงอภิญญำ  ชุณหะทิพำกร/ นำงอภิญญำ  ชุณหะทิพำกร/ เสนอรำคำต ่ำสุด
หมู่ 9 ต.หนองหลุม 15,200.00                              15,200.00                                 

27 จำ้งเหมำซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำนกัปลดั 500.00                 เฉพำะเจำะจง บ.ไอโอนอน  จ  ำกดั/ บ.ไอโอนอน  จ  ำกดั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
500.00                                   500.00                                      

28 จำ้งเหมำท ำป้ำยไวนิลโครงกำรพฒันำศกัยภำพกำร 460.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศิลปะ/ ร้ำนแสงศิลปะ/ เสนอรำคำต ่ำสุด
ป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั 460.00                                   460.00                                      

29 จำ้งเหมำประกอบอำหำร  อำหำรว่ำง  และเคร่ืองด่ืม 2,000.00              เฉพำะเจำะจง น.ส.ธญัญลกัษณ์  เข่ือนเพชร/ น.ส.ธญัญลกัษณ์  เข่ือนเพชร/ เสนอรำคำต ่ำสุด
ผูเ้ขำ้รับกำรฝึกอบรมโครงกำรฯ 2,000.00                                2,000.00                                   

สรุปผลการด าเนนิงานจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม



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 4,750.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุดใจพำณิชย/์ ร้ำนสุดใจพำณิชย/์ เสนอรำคำต ่ำสุด
ม.9,และวำรสำรรำยสปัดำห์ 4,750.00                                4,750.00                                   

2 จดัซ้ืออำหำรเสริมนมโรงเรียน 6 โรงเรียน 52,646.58             เฉพำะเจำะจง บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลค ์ จ  ำกดั/ บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลค ์ จ  ำกดั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
(อนุบำล-ป.6) 52,646.58                              52,646.58                                 

3 จดัซ้ืออำหำรเสริม(นม)ศูนยเ์ด็ก ม.7 2,210.88              เฉพำะเจำะจง บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลค ์ จ  ำกดั/ บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลค ์ จ  ำกดั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
2,210.88                                2,210.88                                   

4 จดัซ้ืออำหำรเสริม(นม)ศูนยเ์ด็ก ม.9 3,178.14              เฉพำะเจำะจง บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลค ์ จ  ำกดั/ บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลค ์ จ  ำกดั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
3,178.14                                3,178.14                                   

5 จดัซ้ืออำหำรเสริม(นม)ศูนยเ์ด็ก ม.12 2,763.60              เฉพำะเจำะจง บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลค ์ จ  ำกดั/ บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลค ์ จ  ำกดั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
2,763.60                                2,763.60                                   

6 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์หมึกปร้ินเตอร์ศูนยเ์ด็กเลก็ 15,600.00             เฉพำะเจำะจง บ.ไอโอนอน  จ  ำกดั/ บ.ไอโอนอน  จ  ำกดั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
15,600.00                              15,600.00                                 

7 จดัซ้ือสำยส่งน ้ำดบัเพลิงแบบ  3  ช้ิน 24,000.00             เฉพำะเจำะจง รพีพรรณ  แยม้ยิม้/ รพีพรรณ  แยม้ยิม้/ เสนอรำคำต ่ำสุด
24,000.00                              24,000.00                                 

8 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำนน ้ำด่ืม 420.00                 เฉพำะเจำะจง นำยสำยชล  หลำแกว้/ นำยสำยชล  หลำแกว้/ เสนอรำคำต ่ำสุด
420.00                                   420.00                                      

สรุปผลการด าเนนิงานจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน  2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม



แบบ สขร.1

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

9 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ส ำนกัปลดั  ซมัซุง 2,600.00              เฉพำะเจำะจง บ.ไอโอนอน  จ  ำกดั/ บ.ไอโอนอน  จ  ำกดั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
2,600.00                                2,600.00                                   มติ ครม. 15 ธ.ค.52

10 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  ส ำนกัปลดั  Oki 8,200.00              เฉพำะเจำะจง บ.ไอโอนอน  จ  ำกดั/ บ.ไอโอนอน  จ  ำกดั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                8,200.00                                   มติ ครม. 15 ธ.ค.52

11 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ กองช่ำง 2,800.00              เฉพำะเจำะจง บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลค ์ จ  ำกดั/ บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลค ์ จ  ำกดั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
2,800.00                                2,800.00                                   มติ ครม. 15 ธ.ค.52

12 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ส ำนกัปลดั  บรำเทอร์ 1,990.00              เฉพำะเจำะจง บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลค ์ จ  ำกดั/ บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลค ์ จ  ำกดั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
1,990.00                                1,990.00                                   มติ ครม. 15 ธ.ค.52

13 จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดส ำนกังำน อบต. 8,200.00              เฉพำะเจำะจง น.ส.ธญัญำลกัษณ์  เข่ือนเพชร/ น.ส.ธญัญำลกัษณ์  เข่ือนเพชร/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                8,200.00                                   

14 จำ้งเหมำดูแลสวนและตน้ไม ้อบต. 8,200.00              เฉพำะเจำะจง นำยบญุช่วย  จ่ำมีกร/ นำยบญุช่วย  จ่ำมีกร/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                8,200.00                                   

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

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

สรุปผลการด าเนนิงานจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  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 นำยกมล  ขนัธล์อ้ม/ นำยกมล  ขนัธล์อ้ม/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                8,200.00                                   

18 จำ้งเหมำสนบัสนุนงำนป้องกนัฯ 8,200.00              เฉพำะเจำะจง นำยประพจน ์ เมฆอ่อน/ นำยประพจน ์ เมฆอ่อน/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                8,200.00                                   

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

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

21 จำ้งเหมำสนบัสนุนกำรปฏิบติังำนส ำนกังำน 7,098.00              เฉพำะเจำะจง น.ส.วนัวิสำ  ทองมี/ น.ส.วนัวิสำ  ทองมี/ เสนอรำคำต ่ำสุด
7,098.00                                7,098.00                                   

22 จำ้งเหมำซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศส ำนกังำนกอง 450.00                 เฉพำะเจำะจง นำยธเนตร  ทำ้วเมือง/ นำยธเนตร  ทำ้วเมือง/ เสนอรำคำต ่ำสุด
คลงั  420-44-002 450.00                                   450.00                                      

23 จำ้งเหมำถ่ำยน ้ำมนัเคร่ืองรถยนตส่์วนกลำง  2,967.11              เฉพำะเจำะจง บ.มำสดำ้  พิจิตร/ บ.มำสดำ้  พิจิตร/ เสนอรำคำต ่ำสุด
อบต.หนองหลุม 2,967.11                                2,967.11                                   

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม

สรุปผลการด าเนนิงานจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  2561



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 50,139.60             เฉพำะเจำะจง บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลค ์ จ  ำกดั/ บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลค ์ จ  ำกดั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
(อนุบำล-ป.6) 50,139.60                              50,139.60                                 มติ ครม. 15 ธ.ค.52

3 จดัซ้ืออำหำรเสริม(นม)ศูนยเ์ด็ก ม.7 2,105.60              เฉพำะเจำะจง บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลค ์ จ  ำกดั/ บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลค ์ จ  ำกดั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
2,105.60                                2,105.60                                   มติ ครม. 15 ธ.ค.52

4 จดัซ้ืออำหำรเสริม(นม)ศูนยเ์ด็ก ม.9 3,026.80              เฉพำะเจำะจง บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลค ์ จ  ำกดั/ บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลค ์ จ  ำกดั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
3,026.80                                3,026.80                                   มติ ครม. 15 ธ.ค.52

5 จดัซ้ืออำหำรเสริม(นม)ศูนยเ์ด็ก ม.12 2,632.00              เฉพำะเจำะจง บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลค ์ จ  ำกดั/ บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลค ์ จ  ำกดั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
2,632.00                                2,632.00                                   มติ ครม. 15 ธ.ค.52

6 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำนน ้ำด่ืม 360.00                 เฉพำะเจำะจง นำยสำยชล  หลำแกว้/ นำยสำยชล  หลำแกว้/ เสนอรำคำต ่ำสุด
360.00                                   360.00                                      

7 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้ำและวิทยุ 6,420.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนเสียงเกษม/ ร้ำนเสียงเกษม/ เสนอรำคำต ่ำสุด
6,420.00                                6,420.00                                   

8 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 10,250.00             เฉพำะเจำะจง บ.ไอโอนอน จ ำกดั บ.ไอโอนอน จ ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด
10,250.00                              10,250.00                                 

9 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้ำและวิทยซุ่อมแซมศูนยเ์ด็กเลก็ 3 ศูนย์ 1,760.00              เฉพำะเจำะจง นำยส ำเริง  อยูค่  ำ/ นำยส ำเริง  อยูค่  ำ/ เสนอรำคำต ่ำสุด
1,760.00                                1,760.00                                   

10 จดัซ้ือสำรเคมีก ำจดัยงุและทรำยอะเบท 94,500.00             เฉพำะเจำะจง จำรีพร  อินจนัทึก/ จำรีพร  อินจนัทึก/ เสนอรำคำต ่ำสุด
94,500.00                              94,500.00                                 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
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แบบ สขร.1

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

11 จดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน(น ้ำมนัเคร่ือง) 120.00                 เฉพำะเจำะจง หจก.เอเชียพิจิตรออยล/์ หจก.เอเชียพิจิตรออยล/์ เสนอรำคำต ่ำสุด
120.00                                   120.00                                      

12 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์โครงกำรส่งเสริมควำมรู้กำร 2,900.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุดใจพำณิชย/์ ร้ำนสุดใจพำณิชย/์ เสนอรำคำต ่ำสุด
ป้องกนัภยัและกำรระงบัอคัคีภยั 2,900.00                                2,900.00                                   

13 จดัซ้ือเอกสำรและวสัดุอุปกรณ์ประชำคมต ำบล 1,800.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนนนัทกำเซ็นเตอร์/ ร้ำนนนัทกำเซ็นเตอร์/ เสนอรำคำต ่ำสุด
1,800.00                                1,800.00                                   

14 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน(น ้ำด่ืม) 510.00                 เฉพำะเจำะจง นำยสำยชล  หลำแกว้/ นำยสำยชล  หลำแกว้/ เสนอรำคำต ่ำสุด
510.00                                   510.00                                      

15 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ กองคลงั 7,950.00              เฉพำะเจำะจง บ.ไอโอนอน  จ  ำกดั/ บ.ไอโอนอน  จ  ำกดั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
7,950.00                                7,950.00                                   

16 จดัซ้ือน ้ามนัเบนซินและโซล่าโครงการไขเ้ลือดออก 20,100.00             เฉพำะเจำะจง หจก.เอเชียพิจิตรออยล/์ หจก.เอเชียพิจิตรออยล/์ เสนอรำคำต ่ำสุด
20,100.00                              20,100.00                                 

16 จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดส ำนกังำน อบต. 8,200.00              เฉพำะเจำะจง น.ส.ธญัญำลกัษณ์  เข่ือนเพชร/ น.ส.ธญัญำลกัษณ์  เข่ือนเพชร/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                8,200.00                                   

17 จำ้งเหมำดูแลสวนและตน้ไม ้อบต. 8,200.00              เฉพำะเจำะจง นำยบญุช่วย  จ่ำมีกร/ นำยบญุช่วย  จ่ำมีกร/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                8,200.00                                   

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

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

สรุปผลการด าเนนิงานจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม  2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม



แบบ สขร.1

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

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

21 จำ้งเหมำสนบัสนุนงำนป้องกนัฯ 8,200.00              เฉพำะเจำะจง นำยประพจน ์ เมฆอ่อน/ นำยประพจน ์ เมฆอ่อน/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                8,200.00                                   

22 จำ้งเหมำสนบัสนุนงำนป้องกนัฯ 8,200.00              เฉพำะเจำะจง นำยปริญญำ  สระทองรอด/ นำยปริญญำ  สระทองรอด/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                8,200.00                                   

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

24 จำ้งเหมำสนบัสนุนกำรปฎิบติังำนส ำนกังำน 1,320.00              เฉพำะเจำะจง น.ส.วนัวิสำ  ทองมี น.ส.วนัวิสำ  ทองมี เสนอรำคำต ่ำสุด
1,320.00                                1,320.00                                   

25 จำ้งเหมำท ำป้ำยไวนิลโครงกำรส่งเสริมควำมรู้ฯ 460.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศิลปะ/ ร้ำนแสงศิลปะ/ เสนอรำคำต ่ำสุด
460.00                                   460.00                                      

26 จา้งเหมาเติมน ้ายาดบัเพลิงโครงการฯ 10,500.00             เฉพำะเจำะจง บำ้นนอกดบัเพลิง บำ้นนอกดบัเพลิง เสนอรำคำต ่ำสุด
10,500.00                              10,500.00                                 

27 จา้งเหมาจดัหา อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 3,500.00              เฉพำะเจำะจง น.ส.ธญัญลกัษณ์  เข่ือนเพชร/ น.ส.ธญัญลกัษณ์  เข่ือนเพชร/ เสนอรำคำต ่ำสุด
3,500.00                                3,500.00                                   

28 จา้งเหมาท าป้ายไวนิลโครงการประชาคมต าบล 460.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงสิลปะ ร้ำนแสงสิลปะ เสนอรำคำต ่ำสุด
  แผนพฒันา  4  ปี 460.00                                   460.00                                      

สรุปผลการด าเนนิงานจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม  2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม



แบบ สขร.1

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

29 จำ้งเหมำจดัหำอำหำรกลำงวนั  อำหำรว่ำงและ 9,000.00              เฉพำะเจำะจง น.ส.ธญัญลกัษณ์  เข่ือนเพชร/ น.ส.ธญัญลกัษณ์  เข่ือนเพชร/ เสนอรำคำต ่ำสุด
เคร่ืองด่ืมประชำคมต ำบล แผนพฒันำ 4 ปี 9,000.00                                9,000.00                                   

30 จำ้งเหมำออกแบบเวบ็ไซตห์น่วยงำน  ของ  30,000.00             เฉพำะเจำะจง หจก.สมำร์ทสูท ดีเวลอปเมนท/์หจก.สมำร์ทสูท ดีเวลอปเมนท/์ เสนอรำคำต ่ำสุด
อบต.หนองหลุม 30,000.00                              30,000.00                                 

31 จำ้งเหมำประกอบอำหำรประชุมสภำสมยัวิสำมญั 2,250.00              เฉพำะเจำะจง น.สธญัญลกัษณ์  เข่ือนเพชร/ น.สธญัญลกัษณ์  เข่ือนเพชร/ เสนอรำคำต ่ำสุด
สมยัท่ี 1/2561 2,250.00                                2,250.00                                   

32 จำ้งเหมำซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ส ำนกัปลดั 500.00                 เฉพำะเจำะจง บ.ไอโอนอน  จ  ำกดั/ บ.ไอโอนอน  จ  ำกดั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
416-60-0001 500.00                                   500.00                                      

33 จำ้งเหมำพน่หมอกควนัก ำจดัยงุลำย  จ  ำนวน  12  หมู่บำ้น 11,400.00             เฉพำะเจำะจง นำยจ่ำ  ทองเต่ำหมก/ นำยจ่ำ  ทองเต่ำหมก/ เสนอรำคำต ่ำสุด
11,400.00                              11,400.00                                 

34 จำ้งส ำรวจจ ำนวนขอ้มูลสุนขั-แมว  หมู่ท่ี 1 603.00                 เฉพำะเจำะจง นำงสำววิภำดำ  สุวรรณรักษ/์ นำงสำววิภำดำ  สุวรรณรักษ/์ เสนอรำคำต ่ำสุด
บำ้นตน้ประดู่ 603.00                                   603.00                                      

35 จำ้งส ำรวจจ ำนวนขอ้มูลสุนขั-แมว  หมู่ท่ี 2 309.00                 เฉพำะเจำะจง น.ส มณฑำ  ยอดเถ่ือน น.ส มณฑำ  ยอดเถ่ือน เสนอรำคำต ่ำสุด
บำ้นโนนป่ำแดง 309.00                                   309.00                                      

36 จำ้งส ำรวจจ ำนวนขอ้มูลสุนขั-แมว  หมู่ท่ี 3 303.00                 เฉพำะเจำะจง น.ส.มณฑำ  ยอดเถ่ือน น.ส.มณฑำ  ยอดเถ่ือน เสนอรำคำต ่ำสุด
บำ้นตน้ประดู่ 303.00                                   303.00                                      

37 จำ้งส ำรวจจ ำนวนขอ้มูลสุนขั-แมว  หมู่ท่ี 4 417.00                 เฉพำะเจำะจง น.ส.พุม่พวง  ทองกองเฮียน/ น.ส.พุม่พวง  ทองกองเฮียน/ เสนอรำคำต ่ำสุด
บำ้นป่ำสกั 417.00                                   417.00                                      

38 จำ้งส ำรวจจ ำนวนขอ้มูลสุนขั-แมว  หมู่ท่ี 5 480.00                 เฉพำะเจำะจง นำงประทมุ  ทองดอนแฝง/ นำงประทมุ  ทองดอนแฝง/ เสนอรำคำต ่ำสุด
บำ้นหนองหลุม 480.00                                   480.00                                      

สรุปผลการด าเนนิงานจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม  2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม



แบบ สขร.1

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

39 จำ้งส ำรวจจ ำนวนขอ้มูลสุนขั-แมว  หมู่ท่ี 6 765.00                 เฉพำะเจำะจง น.ส.ชยำมร  แตงอ่อน/ น.ส.ชยำมร  แตงอ่อน/ เสนอรำคำต ่ำสุด
บำ้นยำงนกกระทงุ 765.00                                   765.00                                      

40 จำ้งส ำรวจจ ำนวนขอ้มูลสุนขั-แมว  หมู่ท่ี  7 912.00                 เฉพำะเจำะจง น.ส.อทิตยำ  ตรีอินทอง/ น.ส.อทิตยำ  ตรีอินทอง/ เสนอรำคำต ่ำสุด
บำ้นไหล่โก 912.00                                   912.00                                      มติ ครม. 15 ธ.ค.52

41 จำ้งส ำรวจจ ำนวนขอ้มูลสุนขั-แมว  หมู่ท่ี  8 702.00                 เฉพำะเจำะจง นำยสงดั  ปำนแยม้/ นำยสงดั  ปำนแยม้/ เสนอรำคำต ่ำสุด
บำ้นหว้ยหำ้ง 702.00                                   702.00                                      มติ ครม. 15 ธ.ค.52

42 จำ้งส ำรวจจ ำนวนขอ้มูลสุนขั-แมว  หมู่ท่ี  9 723.00                 เฉพำะเจำะจง นำงนภำ  มีแกว้ นำงนภำ  มีแกว้ เสนอรำคำต ่ำสุด
บำ้นบวัยำง 723.00                                   723.00                                      มติ ครม. 15 ธ.ค.52

43 จำ้งส ำรวจจ ำนวนขอ้มูลสุนขั-แมว  หมู่ท่ี  10 417.00                 เฉพำะเจำะจง นำงนงนุช  เพง็เนตรกรณ์/ นำงนงนุช  เพง็เนตรกรณ์/ เสนอรำคำต ่ำสุด
บำ้นโนนไร่ 417.00                                   417.00                                      มติ ครม. 15 ธ.ค.52

44 จำ้งส ำรวจจ ำนวนขอ้มูลสุนขั-แมว  หมู่ท่ี  11 312.00                 เฉพำะเจำะจง นำยเดช  กล่ินแยม้/ นำยเดช  กล่ินแยม้/ เสนอรำคำต ่ำสุด
บำ้นโนนซ่ำน 312.00                                   312.00                                      

45 จำ้งส ำรวจจ ำนวนขอ้มูลสุนขั-แมว  หมู่ท่ี  12 612.00                 เฉพำะเจำะจง น.ส.สกลุณำ  รำญพล/ น.ส.สกลุณำ  รำญพล/ เสนอรำคำต ่ำสุด
บำ้นเหนือพฒันำ 612.00                                   612.00                                      

สรุปผลการด าเนนิงานจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม



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 4,900.00              วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสุดใจพำณิชย/์ ร้ำนสุดใจพำณิชย/์ เสนอรำคำต ่ำสุด
ม.9,และวำรสำรรำยสปัดำห์ 4,900.00                                4,900.00                                   

2 จดัซ้ืออำหำรเสริมนมโรงเรียน 6 โรงเรียน 55,153.56             วิธีเฉพำะเจำะจง บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลค ์ จ  ำกดั/ บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลค ์ จ  ำกดั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
(อนุบำล-ป.6) 55,153.56                              55,153.56                                 มติ ครม. 15 ธ.ค.52

3 จดัซ้ืออำหำรเสริม(นม)ศูนยเ์ด็ก ม.7 2,210.88              วิธีเฉพำะเจำะจง บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลค ์ จ  ำกดั/ บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลค ์ จ  ำกดั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
2,210.88                                2,210.88                                   มติ ครม. 15 ธ.ค.52

4 จดัซ้ืออำหำรเสริม(นม)ศูนยเ์ด็ก  ม.9 3,178.14              วิธีเฉพำะเจำะจง บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลค ์ จ  ำกดั/ บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลค ์ จ  ำกดั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
อบต.หนองหลุม 3,178.14                                3,178.14                                   มติ ครม. 15 ธ.ค.52

5 จดัซ้ืออำหำรเสริม(นม)ศูนยเ์ด็ก ม.12 2,763.60              วิธีเฉพำะเจำะจง บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลค ์ จ  ำกดั/ บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลค ์ จ  ำกดั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
2,763.60                                2,763.60                                   มติ ครม. 15 ธ.ค.52

6 จดัซ้ือครุภณัฑส์ ำนกังำน(เคร่ืองโทรสำร) 14,000.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพ่ิมทรัพยเ์ซอร์วิส/ ร้ำนเพ่ิมทรัพยเ์ซอร์วิส/ เสนอรำคำต ่ำสุด
14,000.00                              14,000.00                                 

7 จดัซ้ือคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนส ำนกังำนโน๊ตบุค๊ 15,900.00             เฉพำะเจำะจง บ.ไอดอนอน  จ  ำกดั/ บ.ไอดอนอน  จ  ำกดั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
จ ำนวน  1  เคร่ือง ส ำนกัปลดั 15,900.00                              15,900.00                                 

8 จดัซ้ือคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนส ำนกังำนโน๊ตบุค๊ 15,900.00             เฉพำะเจำะจง บ.ไอดอนอน  จ  ำกดั/ บ.ไอดอนอน  จ  ำกดั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
จ ำนวน  1  เคร่ือง กองคลงั 15,900.00                              15,900.00                                 

9 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์โครงกำรส่งเสริมควำมรู้เก่ียวกบัภยั 2,850.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุดใจพำณิชย/์ ร้ำนสุดใจพำณิชย/์ เสนอรำคำต ่ำสุด
และกำรระงบัอคัคีภยั 2,850.00                                2,850.00                                   

สรุปผลการด าเนนิงานจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม



แบบ สขร.1

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

10 จดัซ้ือน ้ำยำเคมีดบัเคมีดบัเพลิง(ถงัดบัเพลิง) 15,400.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนบำ้นนอกดบัเพลิง ร้ำนบำ้นนอกดบัเพลิง เสนอรำคำต ่ำสุด
15,400.00                              15,400.00                                 

11 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน(น ้ำด่ืม) 360.00                 เฉพำะเจำะจง นำยสำยชล  หลำแกว้/ นำยสำยชล  หลำแกว้/ เสนอรำคำต ่ำสุด
360.00                                   360.00                                      

12 จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดส ำนกังำน อบต. 8,200.00              เฉพำะเจำะจง น.ส.ธญัญำลกัษณ์  เข่ือนเพชร/ น.ส.ธญัญำลกัษณ์  เข่ือนเพชร/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                8,200.00                                   

13 จำ้งเหมำดูแลสวนและตน้ไม ้อบต. 8,200.00              เฉพำะเจำะจง นำยบญุช่วย  จ่ำมีกร/ นำยบญุช่วย  จ่ำมีกร/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                8,200.00                                   

14 จำ้งเหมำสนบัสนุนดูแลเด็กเลก็ศูนยเ์ด็กเลก็  ม.7 8,200.00              เฉพำะเจำะจง นำงสำววรำภรณ์  สิงห์ลอ/ นำงสำววรำภรณ์  สิงห์ลอ/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                8,200.00                                   

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

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

17 จำ้งเหมำสนบัสนุนงำนป้องกนัฯ 8,200.00              เฉพำะเจำะจง นำยประพจน ์ เมฆอ่อน/ นำยประพจน ์ เมฆอ่อน/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                8,200.00                                   

18 จำ้งเหมำสนบัสนุนงำนป้องกนัฯ 8,200.00              วิธีเฉพำะเจำะจง นำยปริญญำ  สระทองรอด/ นำยปริญญำ  สระทองรอด/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                8,200.00                                   

สรุปผลการด าเนนิงานจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม



แบบ สขร.1

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

19 จำ้งเหมำสนบัสนุนงำนป้องกนัฯ 8,200.00              วิธีเฉพำะเจำะจง นำยแฉลม้  บริรัตน/์ นำยแฉลม้  บริรัตน/์ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                8,200.00                                   

20 จำ้งเหมำสนบัสนุนดูแลเด็กเลก็ศูนยเ์ด็กเลก็  ม.9 8,200.00              วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.นิตยำ  ทองดอนอินทร์/ น.ส.นิตยำ  ทองดอนอินทร์/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                8,200.00                                   

21 จำ้งเหมำประกอบอำหำรประชุมสภำสมยัสำมญั          2,250.00              วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.ธญัญลกัษณ์  เข่ือนเพชร/ น.ส.ธญัญลกัษณ์  เข่ือนเพชร/ เสนอรำคำต ่ำสุด
สมยัท่ี 3/2561  คร้ังท่ี 1 2,250.00                                2,250.00                                   

22 จำ้งเหมำประกอบอำหำรประชุมสภำสมยัสำมญั          2,250.00              วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.ธญัญลกัษณ์  เข่ือนเพชร/ น.ส.ธญัญลกัษณ์  เข่ือนเพชร/ เสนอรำคำต ่ำสุด
สมยัท่ี 3/2561  คร้ังท่ี 2 2,250.00                                2,250.00                                   

23 จำ้งเหมำท ำป้ำยไวนิลโครงกำรส่งเสริมกำรออก 600.00                 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศิลปะ/ ร้ำนแสงศิลปะ/ เสนอรำคำต ่ำสุด
ก ำลงักำยในชุมชน  ปี  2561 600.00                                   600.00                                      

24 จำ้งเหมำประกอบอำหำร  อำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม 7,200.00              วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.ล ำภู  พงษพ์วง/ น.ส.ล ำภู  พงษพ์วง/ เสนอรำคำต ่ำสุด
โครงกำรส่งเสริมกำรออกก ำลงักำย 7,200.00                                7,200.00                                   

25 จำ้งเหมำท ำป้ำยไวนิลโครงกำรส่งเสริมควำมรู้เก่ียวกบั 460.00                 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศิลปะ/ ร้ำนแสงศิลปะ/ เสนอรำคำต ่ำสุด
ภยัและกำรระงบัอคัคีภยัเบ้ืองตน้ 460.00                                   460.00                                      

26 โครงกำรก่อสร้ำงเตำเผำขยะของศูนยเ์ด็กเลก็บำ้นบวัยำง 50,000.00             วิธีเฉพำะเจำะจง นำยณรงฤทธ์ิ  ทองเต่ำหมก/ นำยณรงฤทธ์ิ  ทองเต่ำหมก/ เสนอรำคำต ่ำสุด
ม.9 50,000.00                              50,000.00                                 

27 โครงกำรปรับปรุงอำคำรเรียนศูนยเ์ด็กเลก็บำ้นบวัยำง 40,000.00             วิธีเฉพำะเจำะจง นำยณรงฤทธ์ิ  ทองเต่ำหมก/ นำยณรงฤทธ์ิ  ทองเต่ำหมก/ เสนอรำคำต ่ำสุด
40,000.00                              40,000.00                                 

สรุปผลการด าเนนิงานจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม



แบบ สขร.1

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

28 โครงกำรปรับปรุงอำคำรเรียนศูนยพ์ฒันำเด็กเลก็  146,000.00           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.วำยวำยเอน็  ก่อสร้ำง/ หจก.วำยวำยเอน็  ก่อสร้ำง/ เสนอรำคำต ่ำสุด
อบต.หนองหลุม 146,000.00                            146,000.00                               

29 โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรเอนกประสงคศ์ูนยเ์ด็กเลก็บำ้น 138,000.00           วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ไอโอนอน  จ  ำกดั/ บ.ไอโอนอน  จ  ำกดั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
บวัยำง ม.9 138,000.00                            138,000.00                               

30 โครงกำรปรับปรุงอำคำรศูนยเ์ด็กเลก็วดัหนองหลุม ม.12 133,000.00           วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนนนัทกำเซ็นเตอร์/ ร้ำนนนัทกำเซ็นเตอร์/ เสนอรำคำต ่ำสุด
133,000.00                            133,000.00                               

สรุปผลการด าเนนิงานจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม



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 4,700.00              วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสุดใจพำณิชย/์ ร้ำนสุดใจพำณิชย/์ เสนอรำคำต ่ำสุด
ม.9,และวำรสำรรำยสปัดำห์ 4,700.00                                4,700.00                                   

2 จดัซ้ืออำหำรเสริมนมโรงเรียน 6 โรงเรียน 49,876.40             วิธีเฉพำะเจำะจง บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลค ์ จ  ำกดั/ บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลค ์ จ  ำกดั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
(อนุบำล-ป.6) 49,876.40                              49,876.40                                 มติ ครม. 15 ธ.ค.52

3 จดัซ้ืออำหำรเสริม(นม)ศูนยเ์ด็ก ม.7 2,105.60              วิธีเฉพำะเจำะจง บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลค ์ จ  ำกดั/ บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลค ์ จ  ำกดั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
2,105.60                                2,105.60                                   มติ ครม. 15 ธ.ค.52

4 จดัซ้ืออำหำรเสริม(นม)ศูนยเ์ด็ก  ม.9 3,026.80              วิธีเฉพำะเจำะจง บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลค ์ จ  ำกดั/ บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลค ์ จ  ำกดั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
อบต.หนองหลุม 3,026.80                                3,026.80                                   มติ ครม. 15 ธ.ค.52

5 จดัซ้ืออำหำรเสริม(นม)ศูนยเ์ด็ก ม.12 2,632.00              วิธีเฉพำะเจำะจง บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลค ์ จ  ำกดั/ บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลค ์ จ  ำกดั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
2,632.00                                2,632.00                                   มติ ครม. 15 ธ.ค.52

6 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัวศูนยเ์ด็กเลก็ 19,995.00             วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนพิจิตรอุปกรณ์/ ร้ำนพิจิตรอุปกรณ์/ เสนอรำคำต ่ำสุด
19,995.00                              19,995.00                                 

7 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์(ส ำนกัปลดั) 1,990.00              วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เกรทคอมพไ์อทีเซอร์วิส/ หจก.เกรทคอมพไ์อทีเซอร์วิส/ เสนอรำคำต ่ำสุด
1,990.00                                1,990.00                                   

8 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์(กองกำรศึกษำ) 500.00                 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ไอโอนอน  จ  ำกดั/ บ.ไอโอนอน  จ  ำกดั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
500.00                                   500.00                                      

9 จดัซ้ือครุภณัฑส์ ำนกังำน(กองคลงั) 23,600.00             วิธีเฉพำะเจำะจง จำรีพร  อินจนัทึก/ จำรีพร  อินจนัทึก/ เสนอรำคำต ่ำสุด
23,600.00                              23,600.00                                 

10 จดัซ้ือครุภณัฑส์ ำนกังำน(กองกำรศึกษำ) 5,500.00              วิธีเฉพำะเจำะจง จำรีพร  อินจนัทึก/ จำรีพร  อินจนัทึก/ เสนอรำคำต ่ำสุด
5,500.00                                5,500.00                                   

สรุปผลการด าเนนิงานจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน กนัยายน  2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม



แบบ สขร.1

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

11 จดัซ้ือวสัดุเคร่ืองดบัเพลิงถงดบัเพลิง(ป้องกนั) 7,600.00              วิธีเฉพำะเจำะจง รพีพรรณ  แยม้ยิม้/ รพีพรรณ  แยม้ยิม้/ เสนอรำคำต ่ำสุด
7,600.00                                7,600.00                                   

12 จดัซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกำย(ป้องกนั) 30,000.00             วิธีเฉพำะเจำะจง รพีพรรณ  แยม้ยิม้/ รพีพรรณ  แยม้ยิม้/ เสนอรำคำต ่ำสุด
30,000.00                              30,000.00                                 

13 จดัซ้ือครุภณัฑส์ ำนกังำน(ส ำนกัปลดั) 31,900.00             วิธีเฉพำะเจำะจง จำรีพร  อินจนัทึก/ จำรีพร  อินจนัทึก/ เสนอรำคำต ่ำสุด
31,900.00                              31,900.00                                 

14 จดัซ้ือครุภณัฑส์ ำนกังำน(กองกำรศึกษำ) 40,000.00             วิธีเฉพำะเจำะจง จำรีพร  อินจนัทึก/ จำรีพร  อินจนัทึก/ เสนอรำคำต ่ำสุด
ศูนยพ์ฒันำเด็กเลก็  จ  ำนวน 3 ศูนย์ 40,000.00                              40,000.00                                 

15 จดัซ้ือวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับำ้ 66,090.00             วิธีเฉพำะเจำะจง จำรีพร  อินจนัทึก/ จำรีพร  อินจนัทึก/ เสนอรำคำต ่ำสุด
66,090.00                              66,090.00                                 

16 จขดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์(กองช่ำง) 8,400.00              วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ไอโอนอน  จ  ำกดั/ บ.ไอโอนอน  จ  ำกดั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,400.00                                8,400.00                                   

17 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้ำและวิทย(ุส ำนกัปลดั) 1,196.00              วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเสียงเกษม ร้ำนเสียงเกษม เสนอรำคำต ่ำสุด
1,196.00                                1,196.00                                   

18 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้ำและวิทย(ุซ่อมแซมไฟฟ้ำรำยทำง) 25,450.00             วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเสียงเกษม/ ร้ำนเสียงเกษม/ เสนอรำคำต ่ำสุด
กองช่ำง 25,450.00                              25,450.00                                 

19 จดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์(จอภำพ)(กองช่ำง) 1  จอ 3,990.00              วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนกำ้วหนำ้กำรคำ้/ ร้ำนกำ้วหนำ้กำรคำ้/ เสนอรำคำต ่ำสุด
3,990.00                                3,990.00                                   

20 จดัซ้ือวสัดุส ำหรับกำรฝึกอบรมโครงกำรอบรมและ 3,000.00              วิธีเฉพำะเจำะจง นำงรำตรี  นำคเอ่ียม/ นำงรำตรี  นำคเอ่ียม/ เสนอรำคำต ่ำสุด
ส่งเสริมอำชีพกำรท ำขนมไทย 3,000.00                                3,000.00                                   

สรุปผลการด าเนนิงานจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือนกนัยายน  2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม



แบบ สขร.1

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

21 จดัซ้ือครุภณัฑวิ์ทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 13,500.00             วิธีเฉพำะเจำะจง รพีพรรณ  แยม้ยิม้/ รพีพรรณ  แยม้ยิม้/ เสนอรำคำต ่ำสุด
เตียงพร้อมท่ีนอน  3  ชุด 13,500.00                              13,500.00                                 

22 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน(ส ำนกัปลดั) 53,780.00             วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนนนัทกำเซ็นเตอร์/ ร้ำนนนัทกำเซ็นเตอร์/ เสนอรำคำต ่ำสุด
53,780.00                              53,780.00                                 

23 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน(กองคลงั) 4,630.00              วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนนนัทกำเซ็นเตอร์/ ร้ำนนนัทกำเซ็นเตอร์/ เสนอรำคำต ่ำสุด
4,630.00                                4,630.00                                   

24 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน(กองช่ำง) 5,315.00              วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนนนัทกำเซ็นเตอร์/ ร้ำนนนัทกำเซ็นเตอร์/ เสนอรำคำต ่ำสุด
5,315.00                                5,315.00                                   

25 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน(กองกำรศึกษำ) 7,290.00              วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนนนัทกำเซ็นเตอร์/ ร้ำนนนัทกำเซ็นเตอร์/ เสนอรำคำต ่ำสุด
7,290.00                                7,290.00                                   

26 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 7,830.00              วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนพิจิตรอุปกรณ์/ ร้ำนพิจิตรอุปกรณ์/ เสนอรำคำต ่ำสุด
7,830.00                                7,830.00                                   

27 จดัซ้ืออำหำรเสริมนมโรงเรียน 6  โรงเรียน 62,239.38             วิธีเฉพำะเจำะจง บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลค ์ จ  ำกดั/ บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลค ์ จ  ำกดั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
62,239.38                              62,239.38                                 

28 จดัซ้ืออำหำรเสริมนมศูนยเ์ด็กเลก็ ม.7 2,627.52              วิธีเฉพำะเจำะจง บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลค ์ จ  ำกดั/ บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลค ์ จ  ำกดั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
2,627.52                                2,627.52                                   

29 จดัซ้ืออำหำรเสริมนมศูนยเ์ด็กเลก็  ม.9 3,777.06              วิธีเฉพำะเจำะจง บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลค ์ จ  ำกดั/ บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลค ์ จ  ำกดั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
3,777.06                                3,777.06                                   

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม

สรุปผลการด าเนนิงานจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน  กนัยายน   2561



แบบ สขร.1

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

30 จดัซ้ืออำหำรเสริมนมศูนยเ์ด็กเลก็ ม.12 3,284.40              วิธีเฉพำะเจำะจง บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลค ์ จ  ำกดั/ บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลค ์ จ  ำกดั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
3,284.40                                3,284.40                                   

31 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร 3,725.00              วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนนนัทกำเซ็นเตอร์/ ร้ำนนนัทกำเซ็นเตอร์/ เสนอรำคำต ่ำสุด
3,725.00                                3,725.00                                   

32 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์และถงัขยะตำมโครงกำรจดักำรขยะมูล 1,680.00              วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนนนัทกำเซ็นเตอร์/ ร้ำนนนัทกำเซ็นเตอร์/ เสนอรำคำต ่ำสุด
ฝอยและของเสียอนัตรำยในชุมชน 1,680.00                                1,680.00                                   

33 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์โครงกำรพมันำศกัยภำพเด็กและเยำวชน 3,250.00              วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนนนัทกำเซ็นเตอร์/ ร้ำนนนัทกำเซ็นเตอร์/ เสนอรำคำต ่ำสุด
ต.หนองหลุม 3,250.00                                3,250.00                                   

34 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์โครงกำรรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปัญหำ 2,400.00              วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนนนัทกำเซ็นเตอร์/ ร้ำนนนัทกำเซ็นเตอร์/ เสนอรำคำต ่ำสุด
กำรตั้งครรภไ์ม่พร้อม  ประจ ำปี  2561 2,400.00                                2,400.00                                   

35 จดัซ้ือรถบรรทกุ(ดีเซล)ขนำด  1  ตนั  จ  ำนวน  1  คนั 684,000.00           วิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั  พลภพ  โฟตอน  จ  ำกดั/ บริษทั  พลภพ  โฟตอน  จ  ำกดั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
684,000.00                            684,000.00                               

36 จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดส ำนกังำน  อบต. 6,833.00              วิธีเฉพำะเจำะจง นำงวิภำพร  ฟุ้งถือทรัพย/์ นำงวิภำพร  ฟุ้งถือทรัพย/์ เสนอรำคำต ่ำสุด
6,833.00                                6,833.00                                   

37 จำ้งเหมำดูแลสวนละตน้ไม ้ อบต. 8,200.00              วิธีเฉพำะเจำะจง นำยบญุช่วย  จ่ำมีกร/ นำยบญุช่วย  จ่ำมีกร/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                8,200.00                                   

38 จำ้งเหมำสนบัสนุนดูแลเด็กเลก็ศูนย ์ ม.7 8,200.00              วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำววรำภรณ์  สิงห์ลอ/ นำงสำววรำภรณ์  สิงห์ลอ/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                8,200.00                                   

39 จำ้งเหมำสนบัสนุนดูแลเด็กเลก็ศูนย ์ ม.9 8,200.00              วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.นิตยำ  ทองดอนอินทร์/ น.ส.นิตยำ  ทองดอนอินทร์/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                8,200.00                                   

สรุปผลการด าเนนิงานจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน กนัยายน  2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม



แบบ สขร.1

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

40 จำ้งเหมำสนบัสนุนกำรปฏิบติังำนส ำนกังำน 2,733.00              วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.ประภสัสร  รำญพล/ น.ส.ประภสัสร  รำญพล/ เสนอรำคำต ่ำสุด
2,733.00                                2,733.00                                   

41 จำ้งเหมำสนบัสนุนงำนป้องกนัฯ 8,200.00              วิธีเฉพำะเจำะจง นำยกมล  ขนัธล์อ้ม/ นำยกมล  ขนัธล์อ้ม/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                8,200.00                                   

42 จำ้งเหมำสนบัสนุนงำนป้องกนัฯ 8,200.00              วิธีเฉพำะเจำะจง นำยประพจน ์ เมฆอ่อน/ นำยประพจน ์ เมฆอ่อน/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                8,200.00                                   

43 จำ้งเหมำสนบัสนุนงำนป้องกนัฯ 8,200.00              วิธีเฉพำะเจำะจง นำยปริญญำ  สระทองรอด/ นำยปริญญำ  สระทองรอด/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                8,200.00                                   

44 จำ้งเหมำสนบัสนุนงำนป้องกนัฯ 8,200.00              วิธีเฉพำะเจำะจง นำยแฉลม้  บริรัตน/์ นำยแฉลม้  บริรัตน/์ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                8,200.00                                   

45 จำ้งเหมำสนบัสนุนงำนป้องกนัฯ 8,200.00              วิธีเฉพำะเจำะจง นำยบญุเลิศ  อุดมสุข/ นำยบญุเลิศ  อุดมสุข/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                8,200.00                                   

46 จำ้งเหมำโครงกำรวำงทอ่ระบำยน ้ำภำยในหมู่บำ้น 27,500.00             วิธีเฉพำะเจำะจง นำยบญุธรรม  เพชร์พริก/ นำยบญุธรรม  เพชร์พริก/ เสนอรำคำต ่ำสุด
บำ้นเหนือพฒันำหนำ้โรงเรียนวดัหนองหลุม 27,500.00                              27,500.00                                 

47 จำ้งเหมำท ำป้ำยไวนิลโครงกำรฝึกอบรมและส่งเสริม 500.00                 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยบญุธรรม  เพชร์พริก/ นำยบญุธรรม  เพชร์พริก/ เสนอรำคำต ่ำสุด
อำชีพกำรท ำขนมไทย 500.00                                   500.00                                      

48 จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวนัอาหารว่าง 3,000.00              วิธีเฉพำะเจำะจง นำงบญุมี  ข  ำแกว้/ นำงบญุมี  ข  ำแกว้/ เสนอรำคำต ่ำสุด
และเคร่ืองด่ืมโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ 3,000.00                                3,000.00                                   

49 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศส านกังาน 650.00                 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยธเนตร  ทำ้วเมือง/ นำยธเนตร  ทำ้วเมือง/ เสนอรำคำต ่ำสุด
หอ้งประชุมสภา 650.00                                   650.00                                      

สรุปผลการด าเนนิงานจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน กนัยายน  2561
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แบบ สขร.1

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

50 จำ้งเหมำซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศส ำนกังำน (กองช่ำง) 550.00                 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยธเนตร  ทำ้วเมือง/ นำยธเนตร  ทำ้วเมือง/ เสนอรำคำต ่ำสุด
550.00                                   550.00                                      

51 จำ้งเหมำสนบัสนุนกำรปฎิบติังำนส ำนกังำน ธุรกำรช่ำง 3,826.00              วิธีเฉพำะเจำะจง ว่ำท่ี รต.ปัญจพล ตินะคดั/ ว่ำท่ี รต.ปัญจพล ตินะคดั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
3,826.00                                3,826.00                                   

52 จำ้งเหมำท ำป้ำยไวนิลโครงกำรรณรงคค์วบคุมและ 6,300.00              วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศิลปะ/ ร้ำนแสงศิลปะ/ เสนอรำคำต ่ำสุด
ป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก 2561 6,300.00                                6,300.00                                   

53 จำ้งเหมำจดัหำอำหำรกลำงวนั อำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม 9,000.00              วิธีเฉพำะเจำะจง นำงบญุมี  ข  ำแกว้/ นำงบญุมี  ข  ำแกว้/ เสนอรำคำต ่ำสุด
โครงการรณรงคค์วบคุมไขเ้ลือดออก 9,000.00                                9,000.00                                   

54 จำ้งเหมำจดัหำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืมโครงกำรขยะ 18,000.00             วิธีเฉพำะเจำะจง นำงบญุมี  ข  ำแกว้/ นำงบญุมี  ข  ำแกว้/ เสนอรำคำต ่ำสุด
มูลฝอยและของเสียอนัตรำย 18,000.00                              18,000.00                                 

55 จำ้งเหมำท ำป้ำยไวนิลโครงกำรจดักำรขยะมูลฝอยและ 320.00                 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศิลปะ/ ร้ำนแสงศิลปะ/ เสนอรำคำต ่ำสุด
ของเสียอนัตรำยในชุมชน 320.00                                   320.00                                      

56 จำ้งเหมำท ำป้ำยไวนิลดครงกำรพฒันำศกัยภำพเด็ก 500.00                 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศิลปะ/ ร้ำนแสงศิลปะ/ เสนอรำคำต ่ำสุด
และเยำวชน  อบต.หนองหลุม 500.00                                   500.00                                      

57 จำ้งเหมำท ำป้ำยไวนิลโครงกำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำ 500.00                 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศิลปะ/ ร้ำนแสงศิลปะ/ เสนอรำคำต ่ำสุด
กำรตั้งครรภไ์ม่พร้อม  ประจ ำปี  2561 500.00                                   500.00                                      

58 จำ้งเหมำประกอบอำหำรกลำงวนัอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม 6,500.00              วิธีเฉพำะเจำะจง นำงบญุมี  ข  ำแกว้/ นำงบญุมี  ข  ำแกว้/ เสนอรำคำต ่ำสุด
โครงกำรพมันำศกัยภำพเด็กและเยำวชน 6,500.00                                6,500.00                                   

59 จำ้งเหมำประกอบอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืมโครงกำร 1,500.00              วิธีเฉพำะเจำะจง นำงบญุมี  ข  ำแกว้/ นำงบญุมี  ข  ำแกว้/ เสนอรำคำต ่ำสุด
ตั้งครรภไ์ม่พร้อม   ปี 2561 1,500.00                                1,500.00                                   

สรุปผลการด าเนนิงานจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน กนัยายน  2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม



แบบ สขร.1

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

60 จดัซ้ือรถบรรทกุ(ดีเซล)ขนำด  1  ตนั  จ  ำนวน  1  คนั 684,000.00           วิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั  พลภพ  โฟตอน  จ  ำกดั/ บริษทั  พลภพ  โฟตอน  จ  ำกดั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
684,000.00                            684,000.00                               

สรุปผลการด าเนนิงานจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน กนัยายน  2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม


