
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จางทําปายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ (ร.10) 900.00           900.00           เฉพาะเจาะจง รานเจริญใจอารตคอม รานเจริญใจอารตคอม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 31/64 ลว. 14 ม.ค. 64

900.- บาท 900.- บาท ตามเงื่อนไข 

2 จางบํารุงรักษายานพาหนะและขนสง (บห.3090 อบ.) 11,687.61       11,687.61       เฉพาะเจาะจง หจก.โตโยตาอุบลราชธานี ผูจําหนายโตโยตา หจก.โตโยตาอุบลราชธานี ผูจําหนายโตโยตา เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 32/64 ลว. 15 ม.ค. 64

11,687.61 บาท 11,687.61 บาท ตามเงื่อนไข

3 จางซอมแซมครุภัณฑคอมพิวเตอร 850.00           850.00           เฉพาะเจาะจง รานวอรมอีซี่คอม รานวอรมอีซี่คอม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 33/64 ลว. 19 ม.ค. 64

850.- บาท 850.- บาท ตามเงื่อนไข 

4 จางทําความสะอาด อบต. เดือน กุมภาพันธ 2564 5,000.00         5,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสมจิตร จันเพ็ชร นางสมจิตร จันเพ็ชร เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 34/64 ลว. 29 ม.ค. 64

5,000.- บาท 5,000.- บาท ตามเงื่อนไข

5 จางเหมาบริการ ตามโครงการแผนที่ภาษีฯ 9,000.00         9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายพงษสุริยา  สืบสิงห นายพงษสุริยา  สืบสิงห เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 35/64 ลว. 29 ม.ค. 64

9,000.- บาท 9,000.- บาท ตามเงื่อนไข 

6 จางพนักงานประจํารถน้ําอเนกประสงค 9,000.00         9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายจีรศักดิ์  สืบสิงห นายจีรศักดิ์  สืบสิงห เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 36/64 ลว. 29 ม.ค. 64

9,000.- บาท 9,000.- บาท ตามเงื่อนไข

7 จางพนักงานประจํารถน้ําอเนกประสงค 9,000.00         9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายอภิสิทธิ์  สืบสิงห นายอภิสิทธิ์  สืบสิงห เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 37/64 ลว. 29 ม.ค. 64

9,000.- บาท 9,000.- บาท ตามเงื่อนไข

8 จางพนักงานประจําสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา ม.6 9,000.00         9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายประจักร  ภูศิริ นายประจักร  ภูศิริ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 38/64 ลว. 29 ม.ค. 64

9,000.- บาท 9,000.- บาท ตามเงื่อนไข

9 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (สํานักงานปลัด) 14,250.00       14,250.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ําฟา โอเอ แอนด สเตชั่นเนอรี่ หจก.ล้ําฟา โอเอ แอนด สเตชั่นเนอรี่ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 11/64 ลว. 12 ม.ค. 64

14,250.- บาท 14,250.- บาท ตามเงื่อนไข 

10 ซื้อวัสดุสํานักงาน (สํานักงานปลัด) 18,493.00       18,493.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน) บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน) เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 12/64 ลว. 14 ม.ค. 64

18,493.- บาท 18,493.- บาท ตามเงื่อนไข

11 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (สํานักงานปลัด) 1,460.00         1,460.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน) บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน) เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 13/64 ลว. 14 ม.ค. 64

1,460.- บาท 1,460.- บาท ตามเงื่อนไข

12 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว (สํานักงานปลัด) 6,230.00         6,230.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน) บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน) เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 14/64 ลว. 14 ม.ค. 64

6,230.- บาท 6,230.- บาท ตามเงื่อนไข

วันที่  31  เดือน มกราคม พ.ศ.  2564

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มกราคม 2564

องคการบริหารสวนตําบลหนองเหลา  อําเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี
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13 ซื้อวัสดุกอสราง (สํานักงานปลัด) 7,823.00         7,823.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน) บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน) เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 15/64 ลว. 14 ม.ค. 64

7,823.- บาท 7,823.- บาท ตามเงื่อนไข

14 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน (กงอคลัง) 3,750.00         3,750.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ตั้งซุนเสงเฟอรนิเจอร จํากัด บริษัท ตั้งซุนเสงเฟอรนิเจอร จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 16/64 ลว. 22 ม.ค. 64

3,750.- บาท 3,750.- บาท ตามเงื่อนไข

15 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน (สํานักงานปลัด) 4,990.00         4,990.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ตั้งซุนเสงเฟอรนิเจอร จํากัด บริษัท ตั้งซุนเสงเฟอรนิเจอร จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 17/64 ลว. 22 ม.ค. 64

4,990.- บาท 4,990.- บาท ตามเงื่อนไข

16 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน (กองชาง) 12,590.00       12,590.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ตั้งซุนเสงเฟอรนิเจอร จํากัด บริษัท ตั้งซุนเสงเฟอรนิเจอร จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 18/64 ลว. 22 ม.ค. 64

12,590.- บาท 12,590.- บาท ตามเงื่อนไข

17 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ (สํานักงานปลัด) 9,008.00         9,008.00         เฉพาะเจาะจง หจก.กันเองวัสดุกอสราง หจก.กันเองวัสดุกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 19/64 ลว. 28 ม.ค. 64

9,008.- บาท 9,008.- บาท ตามเงื่อนไข

18 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย (สํานักงานปลัด) 7,600.00         7,600.00         เฉพาะเจาะจง รานธนภัทรเคมีภัณฑ รานธนภัทรเคมีภัณฑ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 20/64 ลว. 28 ม.ค. 64

7,600.- บาท 7,600.- บาท ตามเงื่อนไข

19 ซื้อชุดอุปกรณสําหรับหองเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพ 29,900.00       30,700.00       เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด อุบลไอเฟค หางหุนสวนจํากัด อุบลไอเฟค เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 5/64 ลว. 5 ม.ค. 64

การศึกษาฯ DLTV 29,900.- บาท 29,900.- บาท ตามเงื่อนไข

20 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจําเดือน กุมภาพันธ 2564 71,615.56       71,615.56       เฉพาะเจาะจง บริษัท วารินมิลค จํากัด บริษัท วารินมิลค จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 6/64 ลว. 27 ม.ค. 64

71,615.56 บาท 71,615.56 บาท ตามเงื่อนไข

21 จางปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง บานโพนเมือง หมู 4 115,000.00      115,200.00      เฉพาะเจาะจง นายศักดา  นามบุตร นายศักดา  นามบุตร เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 1/64 ลว. 29 ม.ค. 64

(ที่นานางจอมศรี ศรีวรรณ-ที่นานายวันนา ชินทวัน) 115,000.- บาท 115,000.- บาท ตามเงื่อนไข 

22 จางปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง บานสรางชาง หมู 7 86,000.00       86,600.00       เฉพาะเจาะจง นายศักดา  นามบุตร นายศักดา  นามบุตร เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 2/64 ลว. 29 ม.ค. 64

(สามแยกประปา-ถนนเขื่องในมวงสามสิบ) 225,000.- บาท 225,000.- บาท ตามเงื่อนไข 

23 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง บานหนองเหลา หมู 11 58,000.00       58,900.00       เฉพาะเจาะจง นายศักดา  นามบุตร นายศักดา  นามบุตร เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 3/64 ลว. 29 ม.ค. 64

(ที่นานายเอี่ยม ชินทวัน-ที่นานายกําพล กําลังแรง) 58,000.- บาท 58,000.- บาท ตามเงื่อนไข 
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