
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (กองชาง) 5,700.00         5,700.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ําฟา โอเอ แอนด สเตชั่นเนอรี่ หจก.ล้ําฟา โอเอ แอนด สเตชั่นเนอรี่ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 5/64 ลว. 4 พ.ย. 63

5,700.- บาท 5,700.- บาท ตามเงื่อนไข 

2 ซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ (หมอแปลงไฟฟา) 254,000.00      254,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ยูบีเอสเอ็นจิเนียริ่ง หจก.ยูบีเอสเอ็นจิเนียริ่ง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 1/64 ลว. 13 พ.ย. 63

254,000.- บาท 254,000.- บาท ตามเงื่อนไข

3 ซื้ออาหารเสริม (นม) เดือน ธันวาคม 2563 75,228.40       75,228.40       เฉพาะเจาะจง บริษัท วารินมิลค จํากัด บริษัท วารินมิลค จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 2/64 ลว. 13 พ.ย. 63

75,228.40.- บาท 75,228.40.- บาท ตามเงื่อนไข 

4 จางซอมแซมครุภัณฑคอมพิวเตอร (สํานักงานปลัด) 2,780.00         2,780.00         เฉพาะเจาะจง รานวอรมอีซี่คอม รานวอรมอีซี่คอม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 18/64 ลว. 23 พ.ย. 63

2,780.- บาท 2,780.- บาท ตามเงื่อนไข 

5 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (สํานักงานปลัด) 5,700.00         5,700.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ําฟา โอเอ แอนด สเตชั่นเนอรี่ หจก.ล้ําฟา โอเอ แอนด สเตชั่นเนอรี่ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 6/64 ลว. 25 พ.ย. 63

5,700.- บาท 5,700.- บาท ตามเงื่อนไข 

6 ซื้อวัสดุสํานักงาน (หมึกถายเอกสาร) 5,000.00         5,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ําฟา โอเอ แอนด สเตชั่นเนอรี่ หจก.ล้ําฟา โอเอ แอนด สเตชั่นเนอรี่ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 7/64 ลว. 25 พ.ย. 63

5,000.- บาท 5,000.- บาท ตามเงื่อนไข

7 จางจัดหาอาหาร (อนุรักษพันธุกรรมพืชฯ) 12,050.00       12,050.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวประมูล  ชินทวัน นางสาวประมูล  ชินทวัน เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 19/64 ลว. 24 พ.ย. 63

12,050.- บาท 12,050.- บาท ตามเงื่อนไข

8 จางทําความสะอาด อบต. เดือน ธันวาคม 2563 5,000.00         5,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสมจิตร จันเพ็ชร นางสมจิตร จันเพ็ชร เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 20/64 ลว. 30 พ.ย. 63

5,000.- บาท 5,000.- บาท ตามเงื่อนไข 

9 จางเหมาบริการ ตามโครงการแผนที่ภาษีฯ 9,000.00         9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายพงษสุริยา  สืบสิงห นายพงษสุริยา  สืบสิงห เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 21/63 ลว. 30 พ.ย. 63

9,000.- บาท 9,000.- บาท ตามเงื่อนไข

10 จางพนักงานประจํารถน้ําอเนกประสงค 9,000.00         9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายจีรศักดิ์  สืบสิงห นายจีรศักดิ์  สืบสิงห เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 22/63 ลว. 30 พ.ย. 63

9,000.- บาท 9,000.- บาท ตามเงื่อนไข

11 จางพนักงานประจํารถน้ําอเนกประสงค 9,000.00         9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายอภิสิทธิ์  สืบสิงห นายอภิสิทธิ์  สืบสิงห เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 23/63 ลว. 30 พ.ย. 63

9,000.- บาท 9,000.- บาท ตามเงื่อนไข

12 จางพนักงานประจําสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา ม.6 9,000.00         9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายประจักร  ภูศิริ นายประจักร  ภูศิริ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 24/63 ลว. 30 พ.ย. 63

9,000.- บาท 9,000.- บาท ตามเงื่อนไข

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2563

องคการบริหารสวนตําบลหนองเหลา  อําเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.  2563
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