
แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก
( รำคำกลำง ) ( บำท ) ( บำท ) โดยสังเขป

1 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงกำรวันเด็กแห่งชำติ 66 11,983.00        เฉพำะเจำะจง จรินทร์  สุวรรณรัตน์/ จรินทร์  สุวรรณรัตน์/ เสนอรำคำต่ ำสุด
11,983.00                        11,983.00                      

2 จัดซ้ือของรำงวัลโครงกำรวันเด็กแห่งชำติ 16,007.00        เฉพำะเจำะจง จรินทร์  สุวรรณรัตน์/ จรินทร์  สุวรรณรัตน์/ เสนอรำคำต่ ำสุด
16,007.00                        16,007.00                      

3 จัดซ้ือวัสสดุก่อสร้ำงยำงมะตอย 59,000.00        เฉพำะเจำะจง จรินทร์  สุวรรณรัตน์/ จรินทร์  สุวรรณรัตน์/ เสนอรำคำต่ ำสุด
59,000.00                        59,000.00                      

4 จัดซ้ือวัสดุซ่อมแซมบ้ำนผู้พิกำร(นำยชำญชัย แยแฝง) 32,300.00        เฉพำะเจำะจง หจก.โชคทรำยทองคอนกรีต/ หจก.โชคทรำยทองคอนกรีต/ เสนอรำคำต่ ำสุด
32,300.00                        32,300.00                      

5 จัดซ้ืออำหำรเสริมนมโรงเรียน 6  โรงเรียน 40,788.80        เฉพำะเจำะจง บ.พิษณุโลก โกลด์มิลล์ จ ำกัด/ บ.พิษณุโลก โกลด์มิลล์ จ ำกัด/ เสนอรำคำต่ ำสุด
40,788.80                        40,788.80                      

6 จัดซ้ืออำหำรเสริมนมโรงเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ม .7 2,342.60          เฉพำะเจำะจง บ.พิษณุโลกโกลด์มิลล์ จ ำกัด/ บ.พิษณุโลกโกลด์มิลล์ จ ำกัด/ เสนอรำคำต่ ำสุด
2,342.60                          2,342.60                        

7 จัดซ้ืออำหำรเสริมนมโรงเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ม .9 1,378.00          เฉพำะเจำะจง บ.พิษณุโลกโกลด์มิลล์ จ ำกัด/ บ.พิษณุโลกโกลด์มิลล์ จ ำกัด/ เสนอรำคำต่ ำสุด
1,378.00                          1,378.00                        

8 จัดซ้ืออำหำรเสริมนมโรงเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ม .12 2,756.00          เฉพำะเจำะจง บ.พิษณุโลกโกลด์มิลล์ จ ำกัด/ บ.พิษณุโลกโกลด์มิลล์ จ ำกัด/ เสนอรำคำต่ ำสุด
2,756.00                          2,756.00                        

9 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์กองกำรศึกษำ 30,260.00        เฉพำะเจำะจง หจก.เกรทคอมพ์ไอที เซอร์วิส/ หจก.เกรทคอมพ์ไอที เซอร์วิส/ เสนอรำคำต่ ำสุด
30,260.00                        30,260.00                      

10 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผล 22,900.00        เฉพำะเจำะจง หจก.เกรทคอมพ์ไอที เซอร์วิส/ หจก.เกรทคอมพ์ไอที เซอร์วิส/ เสนอรำคำต่ ำสุด
 ALL in ONE กองคลัง 22,900.00                        22,900.00                      

11 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก 4,000.00          เฉพำะเจำะจง หจก.เกรทคอมพ์ไอที เซอร์วิส/ หจก.เกรทคอมพ์ไอที เซอร์วิส/ เสนอรำคำต่ ำสุด
 กองคลัง 4,000.00                          4,000.00                        

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  2566
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แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก
( รำคำกลำง ) ( บำท ) ( บำท ) โดยสังเขป

12 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกปร้ินเตอร์ กองคลัง 10,150.00        เฉพำะเจำะจง หจก.เกรท คอมพ์ไอทีเซอร์วิส/ นำยปริญญำ  สระทองรอด/ เสนอรำคำต่ ำสุด
10,150.00                        10,150.00                      

13 จ้ำงเหมำท ำป้ำยโครงกำรและป้ำยประชำสัมพันธ์ 2,892.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนเค ปร้ิน/ ร้ำนเค ปร้ิน/ เสนอรำคำต่ ำสุด
โครงกำรวันเด็กแห่งชำติ 2,892.00                          2,892.00                        

14 จ้ำงเหมำเคร่ืองเสียงโครงกำรวันเด็กแห่งชำติ 2,500.00          เฉพำะเจำะจง นำยอภิศักด์ิ  สะแกวัง/ นำยอภิศักด์ิ  สะแกวัง/ เสนอรำคำต่ ำสุด
2,500.00                          2,500.00                        

15 จ้ำงเหมำประกอบอำหำรและจัดหำเคร่ืองด่ืมส ำหรับผู้มำ 47,500.00        เฉพำะเจำะจง น.ส.วรำภรณ์  สิงห์ลอ/ น.ส.วรำภรณ์  สิงห์ลอ/ เสนอรำคำต่ ำสุด
เข้ำร่วมกิจกรรม 47,500.00                        47,500.00                      

16 จ้ำงเหมำกำรแสดงโชว์เคร่ืองบินเล็กและพำรำมอเตอร์ 5,000.00          เฉพำะเจำะจง นำยอภิศักด์ิ  สะแกวัง/ นำยอภิศักด์ิ  สะแกวัง/ เสนอรำคำต่ ำสุด
5,000.00                          5,000.00                        

17 จ้ำงเหมำตกแต่งสถำนท่ี 12,000.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำววรำภรณ์  สิงห์ลอ/ นำงสำววรำภรณ์  สิงห์ลอ/ เสนอรำคำต่ ำสุด
12,000.00                        12,000.00                      

18 จ้ำงเหมำเต๊นท์โต๊ะเก้ำอ้ีโครงกำรวันเด็กแห่งชำติ 6,600.00          เฉพำะเจำะจง นำยอภิศักด์ิ  สะแกวัง/ นำยอภิศักด์ิ  สะแกวัง/ เสนอรำคำต่ ำสุด
6,600.00                          6,600.00                        

19 จ้ำงเหมำท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ภำษีท่ีดินส่ิงปลูกสร้ำง 3,456.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนเค ปร้ิน/ ร้ำนเค ปร้ิน/ เสนอรำคำต่ ำสุด
3,456.00                          3,456.00                        

20 จ้ำงเหมำปรับแต่งพ้ืนท่ีรอบอำคำรอเนกประสงค์ อบต .หนองหลุม 7,600.00          เฉพำะเจำะจง นำยณเดช  ล่วนลอย/ นำยณเดช  ล่วนลอย/ เสนอรำคำต่ ำสุด
7,600.00                          7,600.00                        

21 จ้ำงเหมำซ่อมแซมบ้ำนผู้พิกำร นำยชำญชัย  แยแฝง 3,000.00          เฉพำะเจำะจง นำยศรศักด์ิ  ทองดอนยอด/ นำยศรศักด์ิ  ทองดอนยอด/ เสนอรำคำต่ ำสุด
3,000.00                          3,000.00                        

22 จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลำง อบต.หนองหลุม 2,300.00          เฉพำะเจำะจง นำยอนันต์  สำวสวรรค์/ นำยอนันต์  สำวสวรรค์/ เสนอรำคำต่ ำสุด
2,300.00                          2,300.00                        
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23 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิลร่วมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% 450.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนเคปร้ิน/ ร้ำนเคปร้ิน/ เสนอรำคำต่ ำสุด
450.00                            450.00                           

24 จ้ำงเหมำซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ส ำนักปลัด 1,490.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนทีอำร์คอมพิวเตอร์/ ร้ำนทีอำร์คอมพิวเตอร์/ เสนอรำคำต่ ำสุด
1,490.00                          1,490.00                        

25 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิลพระบรมฉำยำลักษณ์ใน ร.9 ร.10 882.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนเคปร้ิน/ ร้ำนเคปร้ิน/ เสนอรำคำต่ ำสุด
882.00                            882.00                           

26 จ้ำงเหมำต่อโดเมนะโฮต้ิงเว็บไซต์ 2,672.86          เฉพำะเจำะจง บ.รักคอม  จ ำกัด/ บ.รักคอม  จ ำกัด/ เสนอรำคำต่ ำสุด
2,672.86                          2,672.86                        

27 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยเกำะนอก หมู่ท่ี 11 129,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.ธนัตถ์บดี/ หจก.ธนัตถ์บดี/ เสนอรำคำต่ ำสุด
บ้ำนโนนซ่ำน 129,000.00                      129,000.00                     

28 โครงกำรก่อสร้ำถนน คสล.ถนนสำยหมู่ท่ี 11 497,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.ธนัตถ์บดี/ หจก.ธนัตถ์บดี/ เสนอรำคำต่ ำสุด
บ้ำนโนนซ่ำน - หมู่ท่ี 11 ต.วังปลำทู 497,000.00                      497,000.00                     

29 โครงกำรลงลูกรังสำยถำนำงเหงือก ม.1 บ้ำนต้นประดู่ 28,000.00        เฉพำะเจำะจง หจก.เอสเอ็มพีพัฒนำ/ หจก.เอสเอ็มพีพัฒนำ/ เสนอรำคำต่ ำสุด
28,000.00                        28,000.00                      

30 โครงกำรก่อสร้ำงถนนดินลูกรังซอยแก้วทอง ม .8 167,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.เอสเอ็มพีพัฒนำ/ หจก.เอสเอ็มพีพัฒนำ/ เสนอรำคำต่ ำสุด
บ้ำนห้วยห้ำง 167,000.00                      167,000.00                     

31 โครงกำรก่อสร้ำงถนนดินลูกรังสำยทุ่งโพธ์ิ ม .8 217,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.เอสเอ็มพีพัฒนำ/ หจก.เอสเอ็มพีพัฒนำ/ เสนอรำคำต่ ำสุด
บ้ำนห้วยห้ำง 217,000.00                      217,000.00                     

32 โครงกำรลงลูกรังสำยหนองสกัด ม.8 บ้ำนห้วยห้ำง - 118,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.เอสเอ็มพีพัฒนำ/ หจก.เอสเอ็มพีพัฒนำ/ เสนอรำคำต่ ำสุด
บ้ำนโนนไร่ 118,000.00                      118,000.00                     

33 โครงกำรลงลูกรังถนนำสำยบ้ำนหนองหลุม - 199,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.เอบีซี ธุรกิจ/ หจก.เอบีซี ธุรกิจ/ เสนอรำคำต่ ำสุด
บ้ำนเหนือพัฒนำ 199,000.00                      199,000.00                     
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34 โครงกำรขุดลอกคลองสำยหลังนิคมอุตสำหกรรมภำค 499,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.เอบีซี ธุรกิจ/ หจก.เอบีซี ธุรกิจ/ เสนอรำคำต่ ำสุด
เหนือตอนล่ำง 499,000.00                      499,000.00                     

35 โครงกำรขุดลอกคลองมำบค้ำ ม.12 บ้ำนเหนือพัฒนำ 437,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.เอบีซี ธุรกิจ/ หจก.เอบีซี ธุรกิจ/ เสนอรำคำต่ ำสุด
 ต.หนองหลุม 437,000.00                      437,000.00                     

36 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.ซอยร่มเย็น ม.1 497,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.เอบีซี ธุรกิจ/ หจก.เอบีซี ธุรกิจ/ เสนอรำคำต่ ำสุด
บ้ำนต้นประดู่ 497,000.00                      497,000.00                     

37 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.ซอย 1 ม.5 บ้ำนหนองหลุม 68,000.00        เฉพำะเจำะจง หจก.เอบีซี  ธุรกิจ/ หจก.เอบีซี  ธุรกิจ/ เสนอรำคำต่ ำสุด
68,000.00                        68,000.00                      

38 ดครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.ซอย 3 ม.5 บ้ำนหนองหลุม 93,000.00        เฉพำะเจำะจง หจก.เอบีซี ธุรกิจ/ หจก.เอบีซี ธุรกิจ/ เสนอรำคำต่ ำสุด
93,000.00                        93,000.00                      

39 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ม.3 บ้ำนต้นประดู่ 497,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.เอบีซี  ธุรกิจ/ หจก.เอบีซี  ธุรกิจ/ เสนอรำคำต่ ำสุด
 ต.หนองหลุม 497,000.00                      497,000.00                     

40 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ม.5 สำยท่ำเรือเก่ำ 196,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.เอบีซี  ธุรกิจ/ หจก.เอบีซี  ธุรกิจ/ เสนอรำคำต่ ำสุด
ต.หนองหลุม 196,000.00                      196,000.00                     

41 โครงกำรก่อสร้ำงถนนดินพร้อมลงลูกรังสำยริมคลอง 133,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.ธนัตถ์บดี/ หจก.ธนัตถ์บดี/ เสนอรำคำต่ ำสุด
ทิศใต้ ม.9 บ้ำนบัวยำง 133,000.00                      133,000.00                     

42 โครงกำรขุดลอกคลองวังสโรงช่วง ม.10 บ้ำนโนนไร่ 499,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.ธนัตถ์บดี/ หจก.ธนัตถ์บดี/ เสนอรำคำต่ ำสุด
499,000.00                      499,000.00                     

43 โครงกำรขุดลอกคลองสำยกำระบำท ม.4 บ้ำนป่ำสัก 458,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.เอบีซี ธุรกิจ/ หจก.เอบีซี ธุรกิจ/ เสนอรำคำต่ ำสุด
ต.หนองหลุม 458,000.00                      458,000.00                     

44 โครงกำรขุดลอกคลอง ม.4 บ้ำนป่ำสักเช่ือม 495,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.เอบีซี ธุรกิจ/ หจก.เอบีซี ธุรกิจ/ เสนอรำคำต่ ำสุด
คลองกำระบำท 495,000.00                      495,000.00                     

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก
( รำคำกลำง ) ( บำท ) ( บำท ) โดยสังเขป

45 โครงกำรก่อสร้ำงถนนดินพร้อมลงลูกรังซอย 7 ม.9 บ้ำนบัวยำง 500,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.เอสเอ็มพี พัฒนำ/ หจก.เอสเอ็มพี พัฒนำ/ เสนอรำคำต่ ำสุด
500,000.00                      500,000.00                     

46 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.รหัสทำงหลวงท้องถ่ิน (พจ.ถ 96-014)1,979,000.00    e-bidding หจก.มีดีกำรโยธำ/ หจก.มีดีกำรโยธำ/ เสนอรำคำต่ ำสุด
สำยหนองตะเข้ - แยกสำยเอเซีย 117 ม.7 บ้ำนไหล่โก 1,979,000.00                    1,979,000.00                  

47 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.รหัสทำงหลวงท้องถ่ิน (พจ.ถ 96-011)1,155,000.00    e-bidding หจก.ดลิน  ก่อสร้ำง/ หจก.ดลิน  ก่อสร้ำง/ เสนอรำคำต่ ำสุด
แยกเอเซีย 117- บ้ำนหนองบัว ม.1 บ้ำนต้นประดู่ 1,155,000.00                    1,155,000.00                  

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม


