
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จางทําตรายางประทับบนบัตรเลือกตั้ง (เลือกตั้ง) 5,400.00         5,400.00         เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ลัคกี้เครื่องเขียน หางหุนสวนจํากัด ลัคกี้เครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 9/65 ลว. 1 พ.ย. 64

5,400.- บาท 5,400.- บาท ตามเงื่อนไข 

2 จางทําปายไวนิล (เลือกตั้ง) 1,728.00         1,728.00         เฉพาะเจาะจง รานเจริญใจอารตคอม รานเจริญใจอารตคอม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 10/65 ลว. 16 พ.ย. 64

1,728.- บาท 1,728.- บาท ตามเงื่อนไข

3 จางถายเอกสารคูมือ (เลือกตั้ง) 1,166.00         1,166.00         เฉพาะเจาะจง รานดาวรุง รานดาวรุง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 11/65 ลว. 17 พ.ย. 64

1,166.- บาท 1,166.- บาท ตามเงื่อนไข 

4 จางทําปายไวนิลสถานที่เลือกตั้ง (เลือกตั้ง) 3,168.00         3,168.00         เฉพาะเจาะจง รานเจริญใจอารตคอม รานเจริญใจอารตคอม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 12/65 ลว. 19 พ.ย. 64

3,168.- บาท 3,168.- บาท ตามเงื่อนไข 

5 จางเหมาดูดสิ่งปฏิกูล 2,250.00         2,250.00         เฉพาะเจาะจง นายรัก  มหาโพธิ์ นายรัก  มหาโพธิ์ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 13/65 ลว. 22 พ.ย. 64

2,250.- บาท 2,250.- บาท ตามเงื่อนไข 

6 ซื้อวัสดุสํานักงาน (กองคลัง) 4,954.00         4,954.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน) บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน) เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 7/65 ลว. 4 พ.ย. 64

4,954.- บาท 4,954.- บาท ตามเงื่อนไข

7 วัสดุอุปกรณ (โครงการแผนที่ภาษีฯ) 4,908.00         4,908.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน) บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน) เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 8/65 ลว. 4 พ.ย. 64

4,908.- บาท 4,908.- บาท ตามเงื่อนไข

8 ซื้อวัสดุอุปกรณ (เลือกตั้ง) 34,595.00       34,595.00       เฉพาะเจาะจง รานเลซี่ฟารมบายวิจิตรา รานเลซี่ฟารมบายวิจิตรา เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 9/65 ลว. 9 พ.ย. 64

34,595.- บาท 34,595.- บาท ตามเงื่อนไข 

9 ซื้อวัสดุอุปกรณ (เลือกตั้ง) 4,690.00         4,690.00         เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ลัคกี้เครื่องเขียน หางหุนสวนจํากัด ลัคกี้เครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 10/65 ลว. 16 พ.ย. 64

4,690.- บาท 4,690.- บาท ตามเงื่อนไข

10 ซื้อวัสดุอุปกรณ (เลือกตั้ง) 3,718.00         3,718.00         เฉพาะเจาะจง หจก.กันเองวัสดุกอสราง หจก.กันเองวัสดุกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 11/65 ลว. 22 พ.ย. 64

3,718.- บาท 3,718.- บาท ตามเงื่อนไข

11 วัสดุอุปกรณในการฝกอบรม (เลือกตั้ง) 2,574.00         2,574.00         เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ลัคกี้เครื่องเขียน หางหุนสวนจํากัด ลัคกี้เครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 12/65 ลว. 22 พ.ย. 64

2,574.- บาท 2,574.- บาท ตามเงื่อนไข

12 วัสดุอุปกรณในการฝกอบรม (เลือกตั้ง) 504.00           504.00           เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ลัคกี้เครื่องเขียน หางหุนสวนจํากัด ลัคกี้เครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 13/65 ลว. 24 พ.ย. 64

504.- บาท 504.- บาท ตามเงื่อนไข

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2564

องคการบริหารสวนตําบลหนองเหลา  อําเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.  2564
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

13 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน (เครื่องถายเอกสาร) 45,900.00       45,900.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ําฟา โอเอ แอนด สเตชั่นเนอรี่ หจก.ล้ําฟา โอเอ แอนด สเตชั่นเนอรี่ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 14/65 ลว. 25 พ.ย. 64

45,900.- บาท 45,900.- บาท ตามเงื่อนไข 

14 ซื้อวัสดุกอสราง 9,310.00         9,310.00         เฉพาะเจาะจง หจก.กันเองวัสดุกอสราง หจก.กันเองวัสดุกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 15/65 ลว. 25 พ.ย. 64

9,310.- บาท 9,310.- บาท ตามเงื่อนไข

15 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (สํานักปลัด) 3,000.00         3,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท อุบลไอทีคอม จํากัด บริษัท อุบลไอทีคอม จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 16/65 ลว. 30 พ.ย. 64

3,000.- บาท 3,000.- บาท ตามเงื่อนไข 

16 กอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู บานหนองเหลา ม.10 205,000.00      205,900.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ปกรณเกียรติรุงเรืองกอสราง หจก.ปกรณเกียรติรุงเรืองกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 1/65 ลว. 5  พ.ย. 64

(จํานวน  3 ชวง) 205,000.- บาท 205,000.- บาท ตามเงื่อนไข 

17 กอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู บานหนองเหลา ม.11 318,000.00      318,600.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ปกรณเกียรติรุงเรืองกอสราง หจก.ปกรณเกียรติรุงเรืองกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 2/65 ลว. 5  พ.ย. 64

(จํานวน  2  ชวง) 318,000.- บาท 318,000.- บาท ตามเงื่อนไข 

18 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง สายหนองเหลา-หวยนาป 186,000.00      187,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีวานิชอุบลกอสราง หจก.ศรีวานิชอุบลกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 3/65 ลว. 8  พ.ย. 64

(ที่นานายจันทา ชินทวัน-ที่นายนายประพันธ บุญยืน) 186,000.- บาท 186,000.- บาท ตามเงื่อนไข 

19 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองเหลา ม.1 399,500.00      400,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.อรุณศิลปวัสดุ หจก.อรุณศิลปวัสดุ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 4/65 ลว. 23  พ.ย. 64

(จํานวน 2 ชวง) 399,500.- บาท 399,500.- บาท ตามเงื่อนไข 

20 ปรับปรุงซอมแซมสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา ม.6 303,000.00      303,200.00      เฉพาะเจาะจง หจก.อรุณศิลปวัสดุ หจก.อรุณศิลปวัสดุ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 5/65 ลว. 23  พ.ย. 64

(อาคารโรงเก็บพัสดุ) 303,000.- บาท 303,000.- บาท ตามเงื่อนไข 

21 กสอรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู บานโพนเมือง ม.4 249,000.00      249,900.00      เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด สรางชางวัสดุ หางหุนสวนจํากัด สรางชางวัสดุ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 6/65 ลว. 25  พ.ย. 64

(จากหนองแฝก - ที่นายคําภา  ภูศิริ) 249,000.- บาท 249,000.- บาท ตามเงื่อนไข 

22 ซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานปากอ ม.9 79,500.00       80,000.00       เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด สรางชางวัสดุ หางหุนสวนจํากัด สรางชางวัสดุ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 7/65 ลว. 25  พ.ย. 64

(จากบานนายเจียง บริสุทธิ์  ถึงที่ น.ส. สุภี พึ่งทอง) 79,500.- บาท 79,500.- บาท ตามเงื่อนไข 

23 จางปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง บานสรางชาง หมู 7 35,500.00       36,200.00       เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด สรางชางวัสดุ หางหุนสวนจํากัด สรางชางวัสดุ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 8/65 ลว. 25  พ.ย. 64

(สามแยกประปา-ถนนเขื่องในมวงสามสิบ) 36,200.- บาท 36,200.- บาท ตามเงื่อนไข 

24 ซื้ออาหารเสริม (นม) เดือน ธันวาคม 2564 88,670.98       88,670.98       เฉพาะเจาะจง บริษัท วารินมิลค จํากัด บริษัท วารินมิลค จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 1/65 ลว. 30 พ.ย. 64

88,670.98  บาท 88,670.98  บาท ตามเงื่อนไข
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