
    แบบ สขร.1

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

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

2 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน(น ้ำด่ืม) 660.00                เฉพำะเจำะจง นำยสำยชล  หลำแกว้/ นำยสำยชล  หลำแกว้/ เสนอรำคำต ่ำสุด
660.00                                      660.00                                     

3 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์หมึกปร้ินเตอร์ (กองช่ำง) 6,150.00             เฉพำะเจำะจง บ.ไอโอนอน  จ  ำกดั/ บ.ไอโอนอน  จ  ำกดั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
6,150.00                                   6,150.00                                  

4 จดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน(น ้ำมนัเคร่ือง) 120.00                เฉพำะเจำะจง หจก.เอเซียพิจิตรออยล/์ หจก.เอเซียพิจิตรออยล/์ เสนอรำคำต ่ำสุด
120.00                                      120.00                                     

5 จำ้งเหมำดูแลสวนและตน้ไม ้อบต. 8,200.00             เฉพำะเจำะจง นำยบุญช่วย  จ่ำมีกร/ นำยบุญช่วย  จ่ำมีกร/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                   8,200.00                                  

6 จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดส ำนกังำน อบต. 8,200.00             เฉพำะเจำะจง น.สวิภำพร  ฟุ้งถือทรัพย/์ น.สวิภำพร  ฟุ้งถือทรัพย/์ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                   8,200.00                                  

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

8 จำ้งเหมำสนบัสนุนดูแลเด็กเลก็ ม.9 8,200.00             เฉพำะเจำะจง น.ส.นิตยำ  ทองดอนอินทร์/ น.ส.นิตยำ  ทองดอนอินทร์/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                   8,200.00                                  

9 จำ้งเหมำสนบัสนุนกำรปฎิบติังำนส ำนกังำน 8,200.00             เฉพำะเจำะจง วำ่ท่ี ร.ต.ปัญจพล ตินะคตั/ วำ่ท่ี ร.ต.ปัญจพล ตินะคตั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                   8,200.00                                  

10 จำ้งเหมำสนบัสนุนงำนป้องกนัฯ 8,200.00             เฉพำะเจำะจง นำยกมล  ขนัธ์ลอ้ม/ นำยกมล  ขนัธ์ลอ้ม/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                   8,200.00                                  

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2562
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม



แบบ สขร.1

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

11 จำ้งเหมำสนบัสนุนงำนป้องกนัฯ 8,200.00             เฉพำะเจำะจง นำยประพจน์  เมฆอ่อน/ นำยประพจน์  เมฆอ่อน/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                   8,200.00                                  

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

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

14 จำ้งเหมำสนบัสนุนงำนป้องกนัฯ 8,200.00             เฉพำะเจำะจง นำยบุญเลิศศ  อุดมสุข/ นำยบุญเลิศศ  อุดมสุข/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                   8,200.00                                  

15 จำ้งเหมำสนบัสนุนกำรปฎิบติังำนส ำนกังำน(อ ำเภอ) 9,000.00             เฉพำะเจำะจง น.ส.อุไรวรรณ  อินหำดกรวด/ น.ส.อุไรวรรณ  อินหำดกรวด/ เสนอรำคำต ่ำสุด
9,000.00                                   9,000.00                                  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2562



แบบ สขร.1

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

1 จดัซ้ือหนงัสือพิมพ ์อบต. ม.1,ม.7,ม.8 4,750.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุดใจพำณิชย/์ ร้ำนสุดใจพำณิชย/์ เสนอรำคำต ่ำสุด
ม.9,และวำรสำรรำยสัปดำห์ 4,750.00                                   4,750.00                                  

2 จดัซ้ืออำหำรเสริมนมโรงเรียน 6 โรงเรียน 46,704.84           เฉพำะเจำะจง บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลคจ์  ำกดั/ บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลคจ์  ำกดั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
46,704.84                                 46,704.84                                

3 จดัซ้ือำหำรเสริมนมศูนยเ์ด็กเลก็ ม.7 2,901.78             เฉพำะเจำะจง บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลคจ์  ำกดั/ บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลคจ์  ำกดั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
2,901.78                                   2,901.78                                  

4 จดัซ้ือำหำรเสริมนมศูนยเ์ด็กเลก็ ม.9 2,210.88             เฉพำะเจำะจง บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลคจ์  ำกดั/ บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลคจ์  ำกดั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
2,210.88                                   2,210.88                                  

5 จดัซ้ือำหำรเสริมนมศูนยเ์ด็กเลก็ ม.12 2,625.42             เฉพำะเจำะจง บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลคจ์  ำกดั/ บ.พิษณุโลกโกลดมิ์ลคจ์  ำกดั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
2,625.42                                   2,625.42                                  

6 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์กองช่ำง 13,100.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำน  กำ้วหนำ้กำรคำ้/ ร้ำน  กำ้วหนำ้กำรคำ้/ เสนอรำคำต ่ำสุด
13,100.00                                 13,100.00                                

7 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ส ำนกัปลดั 8,200.00             เฉพำะเจำะจง บ.ไอโอนอน  จ  ำกดั/ บ.ไอโอนอน  จ  ำกดั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                   8,200.00                                  

8 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำนส ำนกัปลดั 12,563.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนนนัทกำเซ็นเตอร์/ ร้ำนนนัทกำเซ็นเตอร์/ เสนอรำคำต ่ำสุด
12,563.00                                 12,563.00                                

9 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำนน ้ำด่ืม 675.00                เฉพำะเจำะจง นำยสำยชล  หลำแกว้/ นำยสำยชล  หลำแกว้/ เสนอรำคำต ่ำสุด
675.00                                      675.00                                     

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน  2562



แบบ สขร.1

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

10 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตรส ำนกัปลดั 1,280.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนนนัทกำเซ็นเตอร์/ ร้ำนนนัทกำเซ็นเตอร์/ เสนอรำคำต ่ำสุด
1,280.00                                   1,280.00                                  

11 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้ำงส ำนกัปลดั 175.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนนนัทกำเซ็นเตอร์/ ร้ำนนนัทกำเซ็นเตอร์/ เสนอรำคำต ่ำสุด
175.00                                      175.00                                     

12 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์กองกำรศึกษำ 10,850.00           เฉพำะเจำะจง สิริพิพรรธน์  อินทฉิม/ สิริพิพรรธน์  อินทฉิม/ เสนอรำคำต ่ำสุด
10,850.00                                 10,850.00                                

13 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 1,150.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนนนัทกำเซ็นเตอร์/ ร้ำนนนัทกำเซ็นเตอร์/ เสนอรำคำต ่ำสุด
1,150.00                                   1,150.00                                  

14 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ส ำนกัปลดั 500.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนนนัทกำเซ็นเตอร์/ ร้ำนนนัทกำเซ็นเตอร์/ เสนอรำคำต ่ำสุด
500.00                                      500.00                                     

15 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้ำง 9,419.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนโชคทรำยทองคอนกรีต/ ร้ำนโชคทรำยทองคอนกรีต/ เสนอรำคำต ่ำสุด
9,419.00                                   9,419.00                                  

16 จดัซ้ือวสัดุยำนพำหนะและขนส่ง(หวัเทียน) 270.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนนนัทกำเซ็นเตอร์/ ร้ำนนนัทกำเซ็นเตอร์/ เสนอรำคำต ่ำสุด
270.00                                      270.00                                     

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

18 จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดส ำนกังำน อบต. 8,200.00             เฉพำะเจำะจง น.สวิภำพร  ฟุ้งถือทรัพย/์ น.สวิภำพร  ฟุ้งถือทรัพย/์ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                   8,200.00                                  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน  2562



แบบ สขร.1

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

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

20 จำ้งเหมำสนบัสนุนดูแลเด็กเลก็ ม.9 8,200.00             เฉพำะเจำะจง น.ส.นิตยำ  ทองดอนอินทร์/ น.ส.นิตยำ  ทองดอนอินทร์/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                   8,200.00                                  

21 จำ้งเหมำสนบัสนุนกำรปฎิบติังำนส ำนกังำน 8,200.00             เฉพำะเจำะจง วำ่ท่ี ร.ต.ปัญจพล ตินะคตั/ วำ่ท่ี ร.ต.ปัญจพล ตินะคตั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                   8,200.00                                  

22 จำ้งเหมำสนบัสนุนงำนป้องกนัฯ 8,200.00             เฉพำะเจำะจง นำยกมล  ขนัธ์ลอ้ม/ นำยกมล  ขนัธ์ลอ้ม/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                   8,200.00                                  

23 จำ้งเหมำสนบัสนุนงำนป้องกนัฯ 8,200.00             เฉพำะเจำะจง นำยประพจน์  เมฆอ่อน/ นำยประพจน์  เมฆอ่อน/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                   8,200.00                                  

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

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

26 จำ้งเหมำสนบัสนุนงำนป้องกนัฯ 8,200.00             เฉพำะเจำะจง นำยบุญเลิศศ  อุดมสุข/ นำยบุญเลิศศ  อุดมสุข/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                   8,200.00                                  

27 จำ้งเหมำสนบัสนุนกำรปฎิบติังำนส ำนกังำน(อ ำเภอ) 9,000.00             เฉพำะเจำะจง น.ส.อุไรวรรณ  อินหำดกรวด/ น.ส.อุไรวรรณ  อินหำดกรวด/ เสนอรำคำต ่ำสุด
9,000.00                                   9,000.00                                  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2562



แบบ สขร.1

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

28 จำ้งเหมำซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ส ำนกัปลดั 300.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนที อำร์ คอมพิวเตอร์/ ร้ำนที อำร์ คอมพิวเตอร์/ เสนอรำคำต ่ำสุด
300.00                                      300.00                                     

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน  2562



แบบ สขร.1

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

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

2 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำนน ้ำด่ืม 615.00                เฉพำะเจำะจง นำยสำยชล  หลำแกว้/ นำยสำยชล  หลำแกว้/ เสนอรำคำต ่ำสุด
615.00                                      615.00                                     

3 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำนส ำนกัปลดั 3,740.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนนนัทกำเซ็นเตอร์/ ร้ำนนนัทกำเซ็นเตอร์/ เสนอรำคำต ่ำสุด
3,740.00                                   3,740.00                                  

4 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัวส ำนกัปลดั 1,820.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนนนัทกำเซ็นเตอร์/ ร้ำนนนัทกำเซ็นเตอร์/ เสนอรำคำต ่ำสุด
1,820.00                                   1,820.00                                  

5 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตรส ำนกัปลดั 360.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนนนัทกำเซ็นเตอร์/ ร้ำนนนัทกำเซ็นเตอร์/ เสนอรำคำต ่ำสุด
360.00                                      360.00                                     

6 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้ำงส ำนกัปลดั 1,720.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนนนัทกำเซ็นเตอร์/ ร้ำนนนัทกำเซ็นเตอร์/ เสนอรำคำต ่ำสุด
1,720.00                                   1,720.00                                  

7 จดัซ้ืวสัดุคอมพิวเตอร์ส ำนกัปลดั 4,200.00             เฉพำะเจำะจง หจก.เกรท คอมพ ์ฯ/ หจก.เกรท คอมพ ์ฯ/ เสนอรำคำต ่ำสุด
4,200.00                                   4,200.00                                  

8 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์โครงกำรป้องกนัและลดอุบติัเหตุบนทอ้งถนน 1,755.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนนนัทกำเซ็นเตอร์/ ร้ำนนนัทกำเซ็นเตอร์/ เสนอรำคำต ่ำสุด
ช่วงเทศกำลปีใหม่ 1,755.00                                   1,755.00                                  

9 จำ้งเหมำดูแลสวนและตน้ไม ้อบต. 8,200.00             เฉพำะเจำะจง นำยบุญช่วย  จ่ำมีกร นำยบุญช่วย  จ่ำมีกร เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                   8,200.00                                  

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  2562
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม



แบบ สขร.1

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

10 จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดส ำนกังำน อบต. 8,200.00             เฉพำะเจำะจง น.สวิภำพร  ฟุ้งถือทรัพย/์ น.สวิภำพร  ฟุ้งถือทรัพย/์ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                   8,200.00                                  

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

12 จำ้งเหมำสนบัสนุนดูแลเด็กเลก็ ม.9 8,200.00             เฉพำะเจำะจง น.ส.นิตยำ  ทองดอนอินทร์/ น.ส.นิตยำ  ทองดอนอินทร์/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                   8,200.00                                  

13 จำ้งเหมำสนบัสนุนกำรปฎิบติังำนส ำนกังำน 8,200.00             เฉพำะเจำะจง วำ่ท่ี ร.ต.ปัญจพล ตินะคตั/ วำ่ท่ี ร.ต.ปัญจพล ตินะคตั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                   8,200.00                                  

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

15 จำ้งเหมำสนบัสนุนงำนป้องกนัฯ 8,200.00             เฉพำะเจำะจง นำยประพจน์  เมฆอ่อน/ นำยประพจน์  เมฆอ่อน/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                   8,200.00                                  

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

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

18 จำ้งเหมำสนบัสนุนงำนป้องกนัฯ 8,200.00             เฉพำะเจำะจง นำยบุญเลิศศ  อุดมสุข/ นำยบุญเลิศศ  อุดมสุข/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                   8,200.00                                  

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  2562
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม



แบบ สขร.1

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

19 จำ้งเหมำสนบัสนุนกำรปฎิบติังำนส ำนกังำน(อ ำเภอ) 9,000.00             เฉพำะเจำะจง น.ส.อุไรวรรณ  อินหำดกรวด/ น.ส.อุไรวรรณ  อินหำดกรวด/ เสนอรำคำต ่ำสุด
9,000.00                                   9,000.00                                  

20 จำ้งเหมำซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์กองคลงั 1,800.00             เฉพำะเจำะจง บ.ไอโอนอน  จ  ำกดั/ บ.ไอโอนอน  จ  ำกดั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
1,800.00                                   1,800.00                                  

21 จำ้งเหมำซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์กองช่ำง 500.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพ่ิมทรัพยเ์ซอร์วิส ฯ/ ร้ำนเพ่ิมทรัพยเ์ซอร์วิส ฯ/ เสนอรำคำต ่ำสุด
500.00                                      500.00                                     

22 จำ้งเหมำจดัสถำนท่ีโครงกำรป้องกนัและลดอุบติัเหตุบน 3,500.00             เฉพำะเจำะจง นำยรวย  ตรีอินทอง/ นำยรวย  ตรีอินทอง/ เสนอรำคำต ่ำสุด
ทอ้งถนนช่วเทศกำลปีใหม่ 3,500.00                                   3,500.00                                  

23 จำ้งเหมำท ำป้ำยไวนิลโครงกำรป้องกนัและลดอุบติัเหตุบน 2,300.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศิลปะ/ ร้ำนแสงศิลปะ/ เสนอรำคำต ่ำสุด
ทอ้งถนนช่วเทศกำลปีใหม่ 2,300.00                                   2,300.00                                  

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  2562
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม



แบบ สขร.1

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

1 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ในกำรด ำเนินโครงกำรวนัเด็กแห่งชำติ  63 16,219.00           เฉพำะเจำะจง ดวงพร  ซพัพลำย/ ดวงพร  ซพัพลำย/ เสนอรำคำต ่ำสุด
16,219.00                                 16,219.00                                

2 จดัซ้ือของรำงวลัใหเ้ด็กท่ีเขำ้ร่วมกิจกรรมวนัเด็กแห่งชำติ  2563 16,596.00           เฉพำะเจำะจง ดวงพร  ซพัพลำย/ ดวงพร  ซพัพลำย/ เสนอรำคำต ่ำสุด
16,596.00                                 16,596.00                                

3 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้ำและวิทยุ(เมน  63 เอ) 260.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนเสียเกษมกำรไฟฟ้ำ/ ร้ำนเสียเกษมกำรไฟฟ้ำ/ เสนอรำคำต ่ำสุด
260.00                                      260.00                                     

4 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้ำรำยทำงสำธำรณะ 17,655.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนเสียงเกษมกำรไฟฟ้ำ/ ร้ำนเสียงเกษมกำรไฟฟ้ำ/ เสนอรำคำต ่ำสุด
17,655.00                                 17,655.00                                

5 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ส ำนกัปลดั 6,300.00             เฉพำะเจำะจง หจก.เกรม คอมพ ์ไอที เซอร์วิส หจก.เกรม คอมพ ์ไอที เซอร์วิส เสนอรำคำต ่ำสุด
6,300.00                                   6,300.00                                  

6 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน(น ้ำด่ืม) 345.00                เฉพำะเจำะจง นำยสำยชล  หลำแกว้/ นำยสำยชล  หลำแกว้/ เสนอรำคำต ่ำสุด
345.00                                      345.00                                     

7 จำ้งเหมำดูแลสวนและตน้ไม ้อบต. 8,200.00             เฉพำะเจำะจง นำยบุญช่วย  จ่ำมีกร นำยบุญช่วย  จ่ำมีกร เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                   8,200.00                                  

8 จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดส ำนกังำน อบต. 8,200.00             เฉพำะเจำะจง น.สวิภำพร  ฟุ้งถือทรัพย/์ น.สวิภำพร  ฟุ้งถือทรัพย/์ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                   8,200.00                                  

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

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม  2563
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม



แบบ สขร.1

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

10 จำ้งเหมำสนบัสนุนดูแลเด็กเลก็ ม.9 8,200.00             เฉพำะเจำะจง น.ส.นิตยำ  ทองดอนอินทร์/ น.ส.นิตยำ  ทองดอนอินทร์/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                   8,200.00                                  

11 จำ้งเหมำสนบัสนุนกำรปฎิบติังำนส ำนกังำน 8,200.00             เฉพำะเจำะจง วำ่ท่ี ร.ต.ปัญจพล ตินะคตั/ วำ่ท่ี ร.ต.ปัญจพล ตินะคตั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                   8,200.00                                  

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

13 จำ้งเหมำสนบัสนุนงำนป้องกนัฯ 8,200.00             เฉพำะเจำะจง นำยประพจน์  เมฆอ่อน/ นำยประพจน์  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 จำ้งเหมำสนบัสนุนกำรปฎิบติังำนส ำนกังำน(อ ำเภอ) 9,000.00             เฉพำะเจำะจง น.ส.อุไรวรรณ  อินหำดกรวด/ น.ส.อุไรวรรณ  อินหำดกรวด/ เสนอรำคำต ่ำสุด
9,000.00                                   9,000.00                                  

17 จำ้งเหมำท ำป้ำยวนัเด็กแห่งชำติ  63 3,120.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศิลปะ/ ร้ำนแสงศิลปะ/ เสนอรำคำต ่ำสุด
3,120.00                                   3,120.00                                  

18 จำ้งเหมำเคร่ืองเสียง เตน็ท ์ โตะ๊  เกำ้อ้ี 9,000.00             เฉพำะเจำะจง นำยรวย  ตรีอินทอง/ นำยรวย  ตรีอินทอง/ เสนอรำคำต ่ำสุด
9,000.00                                   9,000.00                                  

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  2563
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม



แบบ สขร.1

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

19 จำ้งเหมำประกอบอำหำรและเคร่ืองด่ืมส ำหรับผูเ้ขำ้ร่วมกิจกรรม 47,500.00           เฉพำะเจำะจง นำงแอ  หลำแกว้/ นำงแอ  หลำแกว้/ เสนอรำคำต ่ำสุด
วนัเด็กแห่งชำติ 47,500.00                                 47,500.00                                

20 จำ้งเหมำท ำป้ำยโครงกำรบูรณำกำรกำรช่วยเหลือประชำชน 1,200.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนหนิงอิงคเ์จท็/ ร้ำนหนิงอิงคเ์จท็/ เสนอรำคำต ่ำสุด
อ ำเภอ 1,200.00                                   1,200.00                                  

21 จำ้งเหมำต่อโดเมนและโฮลต้ิงเวบ็ไซต ์ อบต.หนองหลุม 2,672.86             เฉพำะเจำะจง ร้ำนหนิงอิงคเ์จท็/ ร้ำนหนิงอิงคเ์จท็/ เสนอรำคำต ่ำสุด
2,672.86                                   2,672.86                                  

22 โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมวำงท่อระบำยยน ้ำคลองส่งน ้ำ 36,000.00           เฉพำะเจำะจง หจก.ชยัรุ่งเรือง  59/ ร้ำนหนิงอิงคเ์จท็/ เสนอรำคำต ่ำสุด
36,000.00                                 36,000.00                                

23 โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมวำงท่อระบำยน ้ำคลองส่งน ้ำสำย 17,100.00           เฉพำะเจำะจง หจก.ชยัรุ่งเรือง  59/ หจก.ชยัรุ่งเรือง  59/ เสนอรำคำต ่ำสุด
ม.8-ม.7 ต.หนองหลุม 17,100.00                                 17,100.00                                

24 โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมลงลูกรังถนนสำย ม.10 บำ้นโนนไร่ 315,000.00         เฉพำะเจำะจง หจก.ชยัรุ่งเรือง  59/ หจก.ชยัรุ่งเรือง  59/ เสนอรำคำต ่ำสุด
315,000.00                               315,000.00                              

25 โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สำยหนำ้วดัโนนป่ำแดง 234,000.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เบญจพรเจริญกิจ/ หจก.เบญจพรเจริญกิจ/ เสนอรำคำต ่ำสุด
234,000.00                               234,000.00                              

26 โครงกำรปรัปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สำยหนำ้วดัโนนป่ำแดง 52,000.00           เฉพำะเจำะจง หจก.เบญจพรเจริญกิจ/ หจก.เบญจพรเจริญกิจ/ เสนอรำคำต ่ำสุด
ม.2 - ม.11 บำ้นโน่นซ่ำน 52,000.00                                 52,000.00                                

27 โครงกำรซ่อมแซมถนน คสล.สำยกลำงหมูบ่่ำน ม.7 บำ้นไหล่โก 32,000.00           เฉพำะเจำะจง หจก.เบญจพรเจริญกิจ/ หจก.เบญจพรเจริญกิจ/ เสนอรำคำต ่ำสุด
32,000.00                                 32,000.00                                

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  2563
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม



แบบ สขร.1

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

1 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน(น ้ำด่ืม) 555.00                เฉพำะเจำะจง นำยสำยชล  หลำแกว้/ นำยสำยชล  หลำแกว้/ เสนอรำคำต ่ำสุด
555.00                                      555.00                                     

2 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ดครงกำรศึกษำดูงำน 900.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนนนัทกำเซ็นเตอร์/ ร้ำนนนัทกำเซ็นเตอร์/ เสนอรำคำต ่ำสุด
900.00                                      900.00                                     

3 จดัซ้ือไฟฟ้ำและวิทยุ 642.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนเสียงเกษมกำรไฟฟ้ำ/ ร้ำนเสียงเกษมกำรไฟฟ้ำ/ เสนอรำคำต ่ำสุด
642.00                                      642.00                                     

4 จดัซว้ือวสัดุส ำนกังำน(น ้ำด่ืม) 615.00                เฉพำะเจำะจง นำยสำยชล  หลำแกว้/ นำยสำยชล  หลำแกว้/ เสนอรำคำต ่ำสุด
615.00                                      615.00                                     

5 จำ้งเหมำดูแลสวนและตน้ไม ้อบต. 8,200.00             เฉพำะเจำะจง นำยบุญช่วย  จ่ำมีกร นำยบุญช่วย  จ่ำมีกร เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                   8,200.00                                  

6 จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดส ำนกังำน อบต. 8,200.00             เฉพำะเจำะจง น.สวิภำพร  ฟุ้งถือทรัพย/์ น.สวิภำพร  ฟุ้งถือทรัพย/์ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                   8,200.00                                  

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

8 จำ้งเหมำสนบัสนุนดูแลเด็กเลก็ ม.9 8,200.00             เฉพำะเจำะจง น.ส.นิตยำ  ทองดอนอินทร์/ น.ส.นิตยำ  ทองดอนอินทร์/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                   8,200.00                                  

9 จำ้งเหมำสนบัสนุนกำรปฎิบติังำนส ำนกังำน 8,200.00             เฉพำะเจำะจง วำ่ท่ี ร.ต.ปัญจพล ตินะคตั/ วำ่ท่ี ร.ต.ปัญจพล ตินะคตั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                   8,200.00                                  

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กมุภาพนัธ์  2563
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม



แบบ สขร.1

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

10 จำ้งเหมำสนบัสนุนงำนป้องกนัฯ 8,200.00             เฉพำะเจำะจง นำยกมล  ขนัธ์ลอ้ม/ นำยกมล  ขนัธ์ลอ้ม/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                   8,200.00                                  

11 จำ้งเหมำสนบัสนุนงำนป้องกนัฯ 8,200.00             เฉพำะเจำะจง นำยประพจน์  เมฆอ่อน/ นำยประพจน์  เมฆอ่อน/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                   8,200.00                                  

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

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

14 จำ้งเหมำสนบัสนุนกำรปฎิบติังำนส ำนกังำน(อ ำเภอ) 9,000.00             เฉพำะเจำะจง น.ส.อุไรวรรณ  อินหำดกรวด/ น.ส.อุไรวรรณ  อินหำดกรวด/ เสนอรำคำต ่ำสุด
9,000.00                                   9,000.00                                  

15 จำ้งเหมำท ำป้ำยไวนิลศึกษำดูงำน 480.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศิลปะ/ ร้ำนแสงศิลปะ/ เสนอรำคำต ่ำสุด
480.00                                      480.00                                     

16 จำ้งเหมำประกอบอำหำรอำหำรวำ่งและเคร่ืองด่ืม 5,280.00             เฉพำะเจำะจง นำงแอ  หลำแกว้ นำงแอ  หลำแกว้ เสนอรำคำต ่ำสุด
โครงกำรศึกษำดูงำน 5,280.00                                   5,280.00                                  

17 จำ้งเหมำรถยนตป์รับอำกำศโครงกำรศึกษำดูงำน 64,000.00           เฉพำะเจำะจง หจก.นบพรสรวง  ทวัร์/ หจก.นบพรสรวง  ทวัร์/ เสนอรำคำต ่ำสุด
64,000.00                                 64,000.00                                

18 เจำ้งเหมำซ่อมแซมรถบรรทุกน ้ำดบัเพลิงแบบอเนกประสงค์ 128,754.17         เฉพำะเจำะจง บริษทัอีซูซุเสนียย์นตฯ์/ บริษทัอีซูซุเสนียย์นตฯ์/ เสนอรำคำต ่ำสุด
128,754.17                               128,754.17                              

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กมุภาพนัธ์   2563
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม



แบบ สขร.1

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

19 จำ้งเหมำส ำรวจจ ำนวนสุนขั-แมว ม.1 บำ้นตน้ประดู่ 408.00                เฉพำะเจำะจง น.สวิภำดำ  สุวรรณรักษ/์ น.สวิภำดำ  สุวรรณรักษ/์ เสนอรำคำต ่ำสุด
408.00                                      408.00                                     

20 จำ้งเหมำส ำรวจจ ำนวนสุนขั-แมว ม.2 บำ้นโนนป่ำแดง 180.00                เฉพำะเจำะจง น.ส.มณฑำ  ยอดเถ่ือน/ น.ส.มณฑำ  ยอดเถ่ือน/ เสนอรำคำต ่ำสุด
180.00                                      180.00                                     

21 จำ้งเหมำส ำรวจจ ำนวนสุนขั-แมว ม.3 บำ้นตน้ประดู่ 450.00                เฉพำะเจำะจง นำยอฒัพงษ ์ พงษพ์วง/ นำยอฒัพงษ ์ พงษพ์วง/ เสนอรำคำต ่ำสุด
450.00                                      450.00                                     

22 จำ้งเหมำส ำรวจจ ำนวนสุนขั-แมว ม.4 บำ้นป่ำสัก 471.00                เฉพำะเจำะจง น.ส.พุ่มพวง  ทองกองเฮียน/ น.ส.พุ่มพวง  ทองกองเฮียน/ เสนอรำคำต ่ำสุด
471.00                                      471.00                                     

23 จำ้งเหมำส ำรวจจ ำนวนสุนขั-แมว ม.5 บำ้นหนองหลุม 486.00                เฉพำะเจำะจง นำยบุญธรรม  เพชร์พริก/ นำยบุญธรรม  เพชร์พริก/ เสนอรำคำต ่ำสุด
486.00                                      486.00                                     

24 จำ้งเหมำส ำรวจจ ำนวนสุนขั-แมว ม.6 บำ้นยำงนกกระทุง 552.00                เฉพำะเจำะจง น.ส.ชยำมร  แตงอ่อน/ น.ส.ชยำมร  แตงอ่อน/ เสนอรำคำต ่ำสุด
552.00                                      552.00                                     

25 จำ้งเหมำส ำรวจจ ำนวนสุนขั-แมว ม.7 บำ้นไหล่โก 738.00                เฉพำะเจำะจง น.ส.อทิตยำ  ตรีอินทอง/ น.ส.อทิตยำ  ตรีอินทอง/ เสนอรำคำต ่ำสุด
738.00                                      738.00                                     

26 จำ้งเหมำส ำรวจจ ำนวนสุนขั-แมว ม.8 บำ้นหว้ยหำ้ง 732.00                เฉพำะเจำะจง น.ส.ณัฐพร  สร้อยแสง/ เสนอรำคำต ่ำสุด
732.00                                      732.00                                     

27 จำ้งเหมำส ำรวจจ ำนวนสุนขั-แมว ม.9 บำ้นบวัยำง 585.00                เฉพำะเจำะจง นำยอเนท  สังสะอำด/ นำยอเนท  สังสะอำด/ เสนอรำคำต ่ำสุด
585.00                                      585.00                                     

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กมุภาพนัธ์  2563
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม



แบบ สขร.1

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

28 จำ้งเหมำส ำรวจขอ้มูลจ ำนวนสุนขั-แมว ม.10 บำ้นโนนไร่ 396.00                เฉพำะเจำะจง น.ส.กำญจนำ  แสงแดง น.ส.กำญจนำ  แสงแดง เสนอรำคำต ่ำสุด
396.00                                      396.00                                     

29 จำ้งเหมำส ำรวจขอ้มูลจ ำนวนสุนขั-แมว ม.11 204.00                เฉพำะเจำะจง น.ส.สมจิต  บุญเลิศ/ น.ส.สมจิต  บุญเลิศ/ เสนอรำคำต ่ำสุด
204.00                                      204.00                                     

30 จำ้งเหมำส ำรวจขอ้มูลจ ำนวนสุนขั-แมว ม.12 603.00                เฉพำะเจำะจง น.ส.อุษำ  มงคลทอง/ น.ส.อุษำ  มงคลทอง/ เสนอรำคำต ่ำสุด
603.00                                      603.00                                     

31 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยหนองสะกดั ม.8 บำ้นหว้ยหำ้ง 497,000.00         เฉพำะเจำะจง หจก.ส.เบญจพรเจริญกิจ/ หจก.ส.เบญจพรเจริญกิจ/ เสนอรำคำต ่ำสุด
ช่วง 2 497,000.00                               497,000.00                              

32 โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ท่ีท  ำกำร  อบต.หนองหลุม 205,000.00         เฉพำะเจำะจง หจก.โชคสวิตตก่์อสร้ำง/ หจก.โชคสวิตตก่์อสร้ำง/ เสนอรำคำต ่ำสุด
205,000.00                               205,000.00                              

33 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยแหลมกะพ้ี ม.3 ช่วงท่ี 1 298,000.00         เฉพำะเจำะจง หจก.โชคสวิตตก่์อสร้ำง/ หจก.โชคสวิตตก่์อสร้ำง/ เสนอรำคำต ่ำสุด
298,000.00                               298,000.00                              

34 โครงกำรก่อสร้ำงถนน สำยกลำง หมู่4 บำ้นป่ำสักช่วง 2 250,000.00         เฉพำะเจำะจง หจก.โชคสวิตตก่์อสร้ำง/ หจก.โชคสวิตตก่์อสร้ำง/ เสนอรำคำต ่ำสุด
250,000.00                               250,000.00                              

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กมุภาพนัธ์  2563
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม



แบบ สขร.1

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

1 จดัซ้ือวสัดุยำนพำหนะและขนส่งเปล่ียนยำง 7,800.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนสิงห์เจริญกำรคำ้/ ร้ำนสิงห์เจริญกำรคำ้/ เสนอรำคำต ่ำสุด
7,800.00                                   7,800.00                                  

2 จดัซ้ือวสัดุเครร่ืองดบัเพลิงสำยส่งน ้ำ 40,800.00           เฉพำะเจำะจง จำรีพร  อินจนัทึก/ จำรีพร  อินจนัทึก/ เสนอรำคำต ่ำสุด
40,800.00                                 40,800.00                                

3 จดัซ้ือวสัดุโครงกำรพลงัไทยร่วมใจป้องกนัไวรัสโคโรนำ 22,050.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนนนัทกำเซ็นเตอร์/ ร้ำนนนัทกำเซ็นเตอร์/ เสนอรำคำต ่ำสุด
22,050.00                                 22,050.00                                

4 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์โครงกำรเชิงปฎิบติักำรป้องกนัโรคไวรัส 6,360.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนนัทกำเซ็นเตอร์/ ร้ำนนัทกำเซ็นเตอร์/ เสนอรำคำต ่ำสุด
โคโรนำ 6,360.00                                   6,360.00                                  

5 จำ้งเหมำดูแลสวนและตน้ไม ้อบต. 8,200.00             เฉพำะเจำะจง นำยบุญช่วย  จ่ำมีกร นำยบุญช่วย  จ่ำมีกร เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                   8,200.00                                  

6 จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดส ำนกังำน อบต. 8,200.00             เฉพำะเจำะจง น.สวิภำพร  ฟุ้งถือทรัพย/์ น.สวิภำพร  ฟุ้งถือทรัพย/์ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                   8,200.00                                  

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

8 จำ้งเหมำสนบัสนุนดูแลเด็กเลก็ ม.9 8,200.00             เฉพำะเจำะจง น.ส.นิตยำ  ทองดอนอินทร์/ น.ส.นิตยำ  ทองดอนอินทร์/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                   8,200.00                                  

9 จำ้งเหมำสนบัสนุนกำรปฎิบติังำนส ำนกังำน 8,200.00             เฉพำะเจำะจง วำ่ท่ี ร.ต.ปัญจพล ตินะคตั/ วำ่ท่ี ร.ต.ปัญจพล ตินะคตั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                   8,200.00                                  

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม  2563
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม



แบบ สขร.1

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

10 จำ้งเหมำสนบัสนุนงำนป้องกนัฯ 8,200.00             เฉพำะเจำะจง นำยกมล  ขนัธ์ลอ้ม/ นำยกมล  ขนัธ์ลอ้ม/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                   8,200.00                                  

11 จำ้งเหมำสนบัสนุนงำนป้องกนัฯ 8,200.00             เฉพำะเจำะจง นำยประพจน์  เมฆอ่อน/ นำยประพจน์  เมฆอ่อน/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                   8,200.00                                  

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

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

14 จำ้งเหมำสนบัสนุนกำรปฎิบติังำนส ำนกังำน(อ ำเภอ) 9,000.00             เฉพำะเจำะจง น.ส.อุไรวรรณ  อินหำดกรวด/ น.ส.อุไรวรรณ  อินหำดกรวด/ เสนอรำคำต ่ำสุด
9,000.00                                   9,000.00                                  

15 จำ้งเหมำสนบัสนุนงำนป้องกนัฯ 8,200.00             เฉพำะเจำะจง นำยกช  ตูท้อง/ นำยกช  ตูท้อง/ เสนอรำคำต ่ำสุด
5,016.00                                   8,200.00                                  

16 จำ้งเหมำเคร่ืองพน่หมอกควนั 054-59-0001 8,201.55             เฉพำะเจำะจง บ.ทีเอสเอน็  เซอร์วิสฯ/ บ.ทีเอสเอน็  เซอร์วิสฯ/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,201.55                                   8,201.55                                  มติ ครม. 15 ธ.ค.52

17 จำ้งเหมำซ่อมแซมรถยนตส่์วนกลำง อบต. 24,479.46           เฉพำะเจำะจง บ.มำสดำ้  พิจิตร  จ  ำกดั/ บ.มำสดำ้  พิจิตร  จ  ำกดั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
24,479.46                                 24,479.46                                

18 จำ้งเหมำซ่อมแซมเคร่ืองท ำควำมเยน็ 900.00                เฉพำะเจำะจง นำยพิชิตชยั  พนัธ์พฤกษำ/ นำยพิชิตชยั  พนัธ์พฤกษำ/ เสนอรำคำต ่ำสุด
900.00                                      900.00                                     

19 จา้งเหมาท าป้ายโครงการอบรมเชิงปฎิบติัการใหค้วามรู้การป้อง 480.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศิลปะ/ ร้ำนแสงศิลปะ/ เสนอรำคำต ่ำสุด
กนัโรคติดเช้ือโคโรนา 480.00                                      480.00                                     

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม  2562
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม



แบบ สขร.1

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

20 จำ้งเหมำประกอบอำหำร  อำหำรวำ่งและเคร่ืองด่ืมโครงกำร 5,000.00             เฉพำะเจำะจง นำงแอ  หลำแกว้/ นำงแอ  หลำแกว้/ เสนอรำคำต ่ำสุด
อบรมเชิงปฎิบติักำรใหค้วำมรู้กำรป้องกนัโคโรนำ 5,000.00                                   5,000.00                                  

21 จำ้งเหมำท ำป้ำยรณรงคก์ำรป้องกนัโรคไวรัสโคโรนำ 15,180.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศิลปะ/ ร้ำนแสงศิลปะ/ เสนอรำคำต ่ำสุด
15,180.00                                 15,180.00                                

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  2563
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม



แบบ สขร.1

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

1 จดัซ้ือครุภณัคอมพิวเตอร์ส ำนกัปลดั 21,000.00           เฉพำะเจำะจง บ.ไอโอนอน  จ  ำกดั บ.ไอโอนอน  จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด
คอมพิวเตอร์  16,800บำท+เคร่ืองปร้ินเตอร์แบบTank 4,200บำท 21,000.00                                 21,000.00                                

2 จดัซ้ือครุภณัคอมพิวเตอร์กองคลงั 10,000.00           เฉพำะเจำะจง บ.ไอโอนอน  จ  ำกดั/ บ.ไอโอนอน  จ  ำกดั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
เคร่ืองพิมเลเซอร์ บรำเทอร์สี 10,000.00                                 10,000.00                                

3 จดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์กองช่ำง 9,500.00             เฉพำะเจำะจง บ.ไอโอนอน  จ  ำกดั/ บ.ไอโอนอน  จ  ำกดั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
9,500.00                                   9,500.00                                  

4 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน(น ้ำด่ืม) 720.00                เฉพำะเจำะจง นำยสำยชล  หลำแกว้/ นำยสำยชล  หลำแกว้/ เสนอรำคำต ่ำสุด
720.00                                      720.00                                     

5 จดัซ้ือครุภณัฑส์ ำนกังำนเคร่ืองปรับอำกำศ 23,000.00           เฉพำะเจำะจง นำยเนตร  ทำ้วเมือง/ นำยเนตร  ทำ้วเมือง/ เสนอรำคำต ่ำสุด
18,000 btu. 23,000.00                                 23,000.00                                

6 จดัซ้ือครุภณัฑส์ ำนกังำนเคร่ืองปรับอำกำศ 51,200.00           เฉพำะเจำะจง นำยเนตร  ทำ้วเมือง/ นำยเนตร  ทำ้วเมือง/ เสนอรำคำต ่ำสุด
40,000 btu กองช่ำง 51,200.00                                 51,200.00                                

7 จดัว้ือวสัดุอุปกรณ์วสัดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย ์ชุดป้องกนั 24,250.00           เฉพำะเจำะจง บ.ไจแอนท ์ 199ฯ/ บ.ไจแอนท ์ 199ฯ/ เสนอรำคำต ่ำสุด
โคโรนำ 24,250.00                                 24,250.00                                

8 จดัว้ือวสัดุอุปกรณ์วสัดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย ์ 13,750.00           เฉพำะเจำะจง บ.ไจแอนท ์ 199ฯ/ บ.ไจแอนท ์ 199ฯ/ เสนอรำคำต ่ำสุด
เคร่ืองเทอร์โมสแกน 13,750.00                                 13,750.00                                

9 จดัซ้ือชุดอุปกรณ์ส ำหรับหอ้งเรียนโครงกำรพฒันำคุณภำพกำร 30,000.00           เฉพำะเจำะจง บ.ไอโอนอน  จ  ำกดั/ บ.ไอโอนอน  จ  ำกดั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
ศึกษำ DLTV ศูนยพ์ฒันำเด็กเลก็ ม.12 30,000.00                                 30,000.00                                

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  2563



แบบ สขร.1

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

10 จำ้งเหมำดูแลสวนและตน้ไม ้อบต. 8,200.00             เฉพำะเจำะจง นำยบุญช่วย  จ่ำมีกร นำยบุญช่วย  จ่ำมีกร เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                   8,200.00                                  

11 จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดส ำนกังำน อบต. 8,200.00             เฉพำะเจำะจง น.สวิภำพร  ฟุ้งถือทรัพย/์ น.สวิภำพร  ฟุ้งถือทรัพย/์ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                   8,200.00                                  

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

13 จำ้งเหมำสนบัสนุนดูแลเด็กเลก็ ม.9 8,200.00             เฉพำะเจำะจง น.ส.นิตยำ  ทองดอนอินทร์/ น.ส.นิตยำ  ทองดอนอินทร์/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                   8,200.00                                  

14 จำ้งเหมำสนบัสนุนกำรปฎิบติังำนส ำนกังำน 8,200.00             เฉพำะเจำะจง วำ่ท่ี ร.ต.ปัญจพล ตินะคตั/ วำ่ท่ี ร.ต.ปัญจพล ตินะคตั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                   8,200.00                                  

15 จำ้งเหมำสนบัสนุนงำนป้องกนัฯ 8,200.00             เฉพำะเจำะจง นำยกมล  ขนัธ์ลอ้ม/ นำยกมล  ขนัธ์ลอ้ม/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                   8,200.00                                  

16 จำ้งเหมำสนบัสนุนงำนป้องกนัฯ 8,200.00             เฉพำะเจำะจง นำยประพจน์  เมฆอ่อน/ นำยประพจน์  เมฆอ่อน/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                   8,200.00                                  

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

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

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
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19 จำ้งเหมำสนบัสนุนงำนป้องกนัฯ 8,200.00             เฉพำะเจำะจง นำยกช  ตูท้อง/ นำยกช  ตูท้อง/ เสนอรำคำต ่ำสุด
8,200.00                                   8,200.00                                  

20 จำ้งเหมำสนบัสนุนกำรปฎิบติังำนส ำนกังำน(อ ำเภอ) 9,000.00             เฉพำะเจำะจง น.ส.อุไรวรรณ  อินหำดกรวด/ น.ส.อุไรวรรณ  อินหำดกรวด/ เสนอรำคำต ่ำสุด
9,000.00                                   9,000.00                                  

21 จำ้งเหมำเปล่ียนถ่ำยน ้ำมนัเคร่ือง กฉ  2934  พิจิตร 4,810.29             เฉพำะเจำะจง บ.พลภพ  โฟตอน  จ  ำกดั/ บ.พลภพ  โฟตอน  จ  ำกดั/ เสนอรำคำต ่ำสุด
4,810.29                                   4,810.29                                  

22 จำ้งเหมำแซ่มแซมเคร่ืองปรับอำกำศ  กองช่ำง 3,750.00             เฉพำะเจำะจง นำยธเนตร  ทำ้วเมือง นำยธเนตร  ทำ้วเมือง เสนอรำคำต ่ำสุด
420-54-0001 3,750.00                                   3,750.00                                  

23 โครงกำรลงลูกรังสำยหนองคอนทะเล ม.2 - ม.3 ต.สำมง่ำม 100,000.00         เฉพำะเจำะจง หจก.มีชยัรุ่งเรือง หจก.มีชยัรุ่งเรือง เสนอรำคำต ่ำสุด
(ช่วง 2) 100,000.00                               100,000.00                              

24 โครงกำรลงลูกรังถนนซอย 6 -ถนนริมคลองส่งน ้ำบำ้นบวัยำง 299,000.00         เฉพำะเจำะจง หจก.มีชยัรุ่งเรือง หจก.มีชยัรุ่งเรือง เสนอรำคำต ่ำสุด
ม.9 299,000.00                               299,000.00                              

25 โครงกำรลงลูกรังสำย ม.11 โนนซ่ำน - วงัปลำทู 118,000.00         เฉพำะเจำะจง หจก.มีชยัรุ่งเรือง หจก.มีชยัรุ่งเรือง เสนอรำคำต ่ำสุด
ม.11 ต.ก ำแพงดิน 118,000.00                               118,000.00                              

26 โครงกำรลงลูกรังถนนสำยดงนำงด ำ ม.12 บำ้นเหนือพฒันำ 149,000.00         เฉพำะเจำะจง หจก.มีชยัรุ่งเรือง หจก.มีชยัรุ่งเรือง เสนอรำคำต ่ำสุด
149,000.00                               149,000.00                              

27 โครงกำรก่อสร้งถนนดินพร้อมลงลูกรังถนนสำยหนองตำนก - 150,000.00         เฉพำะเจำะจง หจก.มีชยัรุ่งเรือง หจก.มีชยัรุ่งเรือง เสนอรำคำต ่ำสุด
มำบคำ้ ม.12 -บำ้นหนองนำงนวล ต.บ่อทอง 150,000.00                               150,000.00                              
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28 โครงกำรก่อสร้ำง  คสล.ซอยพฒันำร่วมใจ ม.7 279,000.00         เฉพำะเจำะจง หจก.ส.เบญจพรเจริญกิจ/ หจก.ส.เบญจพรเจริญกิจ/ เสนอรำคำต ่ำสุด
279,000.00                               279,000.00                              

29 โครงกำรก่อสร้งถนน คสล. ม.10 โนนไร่ - ม.11 โนนซ่ำน 70,000.00           เฉพำะเจำะจง หจก.ส.เบญจพรเจริญกิจ/ หจก.ส.เบญจพรเจริญกิจ/ เสนอรำคำต ่ำสุด
ช่วง 1 70,000.00                                 70,000.00                                

30 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ม.11 โนนซ่ำน -วงัส ำโรง ช่วง 6 130,000.00         เฉพำะเจำะจง หจก.ส.เบญจพรเจริญกิจ/ หจก.ส.เบญจพรเจริญกิจ/ เสนอรำคำต ่ำสุด
130,000.00                               130,000.00                              

31 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำยก ำไรทอง ซอย 1 ม.6 บำ้นยำง 298,000.00         เฉพำะเจำะจง บ.เงินสะพดั  จ  ำกดั บ.เงินสะพดั  จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด
นกกระทุง ช่วง 1 298,000.00                               298,000.00                              

32 โครงก่อสร้ำงถนนสำยหนองสะกดั ม.8 บำ้นหว้ยหำ้ง 250,000.00         เฉพำะเจำะจง บ.เงินสะพดั  จ  ำกดั บ.เงินสะพดั  จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด
ช่วง 1 250,000.00                               250,000.00                              

33 โครงกำรปรับปรุงศูนยพ์ฒนำเด็กเลก็วดัหนองหลุม 75,000.00           เฉพำะเจำะจง หจก.มีชยัรุ่งเรือง หจก.มีชยัรุ่งเรือง เสนอรำคำต ่ำสุด
75,000.00                                 75,000.00                                

34 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.ซอยร่มเยน็ ม.1 150,000.00         เฉพำะเจำะจง หจก.โชคสวิตตก่์อสร้ำง/ หจก.โชคสวิตตก่์อสร้ำง/ เสนอรำคำต ่ำสุด
150,000.00                               150,000.00                              

35 โครงกำรซ่อมแซมผิวจรำจรท่อลอดเหล่ียม คสล. ม.1 48,000.00           เฉพำะเจำะจง หจก.โชคสวิตตก่์อสร้ำง/ หจก.โชคสวิตตก่์อสร้ำง/ เสนอรำคำต ่ำสุด
 บำ้นตน้ประดู่ 48,000.00                                 48,000.00                                

36 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยกลำงบำ้นโนนป่ำแดง ม.2 150,000.00         เฉพำะเจำะจง หจก.โชคสวิตตก่์อสร้ำง/ หจก.โชคสวิตตก่์อสร้ำง/ เสนอรำคำต ่ำสุด
(ช่วงท่ี 3) 150,000.00                               150,000.00                              
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37 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยบำ้นเหนือพฒันำ ม.12 -สำย 238,000.00         เฉพำะเจำะจง หจก.โชคสวิตตก่์อสร้ำง/ หจก.โชคสวิตตก่์อสร้ำง/ เสนอรำคำต ่ำสุด
บำ้นหนองนำงนวล ม.6 ต.บ่อทอง(ช่วงท่ี 8) 238,000.00                               238,000.00                              

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน  2563
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม


