
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก

ลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างท าป้ายไวนิล (จัดการขยะฯ) 360.00                   360.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญใจอาร์ตคอม ร้านเจริญใจอาร์ตคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 95/61 ลว. 6 ก.ย. 61

360.- บาท 360.- บาท ตามเง่ือนไข 

2 จ้างจัดหาอาหารกลางวันและอาหารว่างฯ (จัดการขยะฯ) 7,000.00                7,000.00                เฉพาะเจาะจง นางหนูกร  ชินทวัน นางหนูกร  ชินทวัน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 96/61 ลว. 6 ก.ย. 61

7,000.- บาท 7,000.- บาท ตามเง่ือนไข

3 จ้างถ่ายเอกสารระวางท่ีดิน (แผนท่ีภาษี) 5,310.00                5,310.00                เฉพาะเจาะจง ร้านงามเจริญ ร้านงามเจริญ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 97/61 ลว. 10 ก.ย. 61

5,310.- บาท 5,310.- บาท ตามเง่ือนไข 

4 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ 7,917.86                7,917.86                เฉพาะเจาะจง หจก.โตโยต้าอุบลราชธานี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า หจก.โตโยต้าอุบลราชธานี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 98/61 ลว. 12 ก.ย. 61

7,917.86 บาท 7,917.86 บาท ตามเง่ือนไข 

5 ค่ารับรองประชุมสภา (สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 1/2561 675.00                   675.00                   เฉพาะเจาะจง นายจักรี สารบูรณ์) นายจักรี สารบูรณ์) เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 99/61  ลว.21 ก.ย. 61

ลว. 24 กันยายน 2561) 675.- บาท 675.- บาท ตามเง่ือนไขใน 

6 ค่ารับรองประชุมสภา (สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 2/2561 675.00                   675.00                   เฉพาะเจาะจง นายจักรี สารบูรณ์) นายจักรี สารบูรณ์) เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 10/61  ลว.25 ก.ย. 61

ลว. 27 กันยายน 2561) 675.- บาท 675.- บาท ตามเง่ือนไขใน 

7 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ (จัดการขยะฯ) 2,197.00                2,197.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) บริษัท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 90/61 ลว. 5 ก.ย. 61

2,197.- บาท 2,197.- บาท ตามเง่ือนไขใน 

8 วัสดุส านักงาน (กองคลัง) 2,478.00                2,478.00                เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ลัคก้ีเคร่ืองเขียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ลัคก้ีเคร่ืองเขียน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 91/61 ลว. 11 ก.ย. 61

2,478.- บาท 2,478.- บาท ตามเง่ือนไข

9 วัสดุครุภัณฑ์อ่ืน (เต็นท์) 42,000.00              42,000.00               เฉพาะเจาะจง ร้านสนิทหุ้มเบาะ ร้านสนิทหุ้มเบาะ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 92/61 ลว. 12 ก.ย. 61

42,000.- บาท 42,000.- บาท ตามเง่ือนไข 

10 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (ส านักงานปลัด) 9,400.00                9,400.00                เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ าฟ้า โอเอ แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี หจก.ล้ าฟ้า โอเอ แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี  93/61 ลว. 12 ก.ย. 61

9,400.- บาท 9,400.- บาท ตามเง่ือนไข 

11 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ส านักงานปลัด) 9,186.00                9,186.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) บริษัท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี  94/61 ลว. 14 ก.ย. 61

9,186.- บาท 9,186.- บาท ตามเง่ือนไข 

12 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เดือน กรกฎาคม 2561 19,832.00              19,832.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) บริษัท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 95/61 ลว. 14 ก.ย. 61

19,832.- บาท 19,832.- บาท ตามเง่ือนไข

13 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เดือน สิงหาคม 2561 7,435.00                7,435.00                เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรร่วมใจ จ ากัด สหกรณ์การเกษตรร่วมใจ จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 83/61 ลว. 1 ส.ค. 61

7,435.- บาท 7,435.- บาท ตามเง่ือนไข

14 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เดือน กันยายน  2561 9,505.30                9,505.30                เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรร่วมใจ จ ากัด สหกรณ์การเกษตรร่วมใจ จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 89/61 ลว. 31 ส.ค. 61

9,505.30 บาท 9,505.30 บาท ตามเง่ือนไข

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  กันยำยน  2561

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองเหล่ำ  อ ำเภอเข่ืองใน  จังหวัดอุบลรำชธำนี

วันท่ี  30  เดือน  กันยำยน  พ.ศ.  2561



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก

ลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือครุภัรฑ์ส านักงาน (ตู้บานเล่ือนกระจก 4") (สป.) 18,050.00              18,050.00               เฉพาะเจาะจง ร้านต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ ร้านต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 78/61 ลว. 1 ส.ค. 61

18,050 บาท 18,050 บาท ตามเง่ือนไข 

2 ซ้ือครุภัรฑ์ส านักงาน (โต๊ะท างานเหล็ก4.5") (สป.) 6,955.00                6,955.00                เฉพาะเจาะจง ร้านต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ ร้านต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 79/61 ลว. 1 ส.ค. 61

6,955.- บาท 6,955.- บาท ตามเง่ือนไข

3 ซ้ือครุภัรฑ์ส านักงาน(โต๊ะท างานเหล็ก 4.5") (สป.) 14,730.00              14,730.00               เฉพาะเจาะจง ร้านต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ ร้านต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 80/61 ลว. 1 ส.ค. 61

14,730.- บาท 14,730.- บาท ตามเง่ือนไข 

4 ซ้ือครุภัรฑ์ส านักงาน (โต๊ะท างานเหล็ก 4.5") (ศก.) 13,910.00              13,910.00               เฉพาะเจาะจง ร้านต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ ร้านต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 81/61 ลว. 1 ส.ค. 61

13,910.- บาท 13,910.- บาท ตามเง่ือนไข 

5 ซ้ือครุภัรฑ์ส านักงาน (ตู้บานเล่ือนกระจก 4") (ศก.) 7,220.00                7,220.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) บริษัท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 82/61 ลว. 1 ส.ค. 61

7,220.- บาท 7,220.- บาท ตามเง่ือนไขใน 

6 ซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น) 5,835.00                5,835.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) บริษัท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 83/61 ลว. 10 ส.ค. 61

5,835.- บาท 5,835.- บาท ตามเง่ือนไข

7 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (ตู้ 2 บาน (มอก.)) 20,600.00              20,600.00               เฉพาะเจาะจง ร้านต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ ร้านต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 86/61 ลว. 15 ส.ค. 61

20,600.- บาท 20,600.- บาท ตามเง่ือนไข 

8 ซ้ือพร้อมติดต้ังซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 119,000.00             119,000.00             เฉพาะเจาะจง ร้านเอโอซัพพลาย ร้านเอโอซัพพลาย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี  87/61 ลว. 24 ส.ค. 61

119,000.- บาท 119,000.- บาท ตามเง่ือนไข 

9 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 21,000.00              21,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท  อุบลไอทีคอม จ ากัด บริษัท  อุบลไอทีคอม จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 1/61  ลว. 15 ส.ค. 61

ส าหรับงานประมวลผล) 21,000.- บาท 21,000.- บาท ตามเง่ือนไขใน 

10 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ 16,000.00              16,000.00               เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุบลคอมเวิลด์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุบลคอมเวิลด์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 2/61  ลว. 20 ส.ค. 61

งานส านักงาน) 16,000.- บาท 16,000.- บาท ตามเง่ือนไขใน 

11 ซ้ืออาหารเสริม (นม) ประจ าเดือน สิงหาคม 2561 90,109.86              90,109.86               เฉพาะเจาะจง บริษัท วารินมิลค์ จ ากัด บริษัท วารินมิลค์ จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 8/61  ลว.1 ส.ค. 61

90,109.86 บาท 90,109.86 บาท ตามเง่ือนไขใน 

12 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 (ท่ีนางใบ บุญช่ืน- 75,000.00              76,600.00               เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สร้างช้างวัสดุ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สร้างช้างวัสดุ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 87/61  ลว.7 ส.ค. 61

บ้านนางกองสี  ชูบุญ) 75,000.- บาท 75,000.- บาท ตามเง่ือนไขใน 

13 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู ม.6 (บ้านนายเภา 90,000.00              92,100.00               เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สร้างช้างวัสดุ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สร้างช้างวัสดุ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 88/61  ลว.7 ส.ค. 61

ค าทอง - บ้านนางมะลิ  บุญย่ิง) 90,0000.- บาท 90,0000.- บาท ตามเง่ือนไขใน 

14 ค่ารับรองประชุมสภา (สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 คร้ังท่ี 1/2561 3,510.00                3,510.00                เฉพาะเจาะจง นายจักรี สารบูรณ์) นายจักรี สารบูรณ์) เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 89/61  ลว.10 ส.ค. 61

ลว. 15 สิงหาคม 2561) 3,510.- บาท 3,510.- บาท ตามเง่ือนไขใน 

15 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (กจ-5430 อบ.) 6,038.01                6,038.01                เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูไทยยนต์ จ ากัด บริษัท มิตซูไทยยนต์ จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 90/61  ลว.17 ส.ค. 61

6,038.01 บาท 6,038.01 บาท ตามเง่ือนไขใน 

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  สิงหำคม  2561

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองเหล่ำ  อ ำเภอเข่ืองใน  จังหวัดอุบลรำชธำนี

วันท่ี  31  เดือน  สิงหำคม  พ.ศ.  2561



         -2-

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก

ลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

16 ค่ารับรองประชุมสภา (สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 คร้ังท่ี 2/2561 675.00                   675.00                   เฉพาะเจาะจง นายจักรี  สารบูรณ์ นายจักรี  สารบูรณ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 91/61  ลว.24 ส.ค. 61

ลว. 27 สิงหาคม 2561) 675.- บาท 675.- บาท ตามเง่ือนไขใน 

17 จ้างท าป้ายไวนิล (ซักซ้อมแผนป้องกันภัยฯ) 360.00                   360.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญใจอาร์ตคอม ร้านเจริญใจอาร์ตคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 92/61  ลว. 30 ส.ค. 61

360.- บาท 360.- บาท ตามเง่ือนไขใน 

18 จ้างจัดหาอาหารพร้อมอาหารหารว่าง (ซักซ้อมแผนฯ) 6,600.00                6,600.00                เฉพาะเจาะจง นางหนูกร  ชินทวัน นางหนูกร  ชินทวัน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 93/61  ลว. 30 ส.ค. 61

6,600.- บาท 6,600.- บาท ตามเง่ือนไขใน 

19 จ้างท าความสะอาด อบต. เดือน กันยายน 2561 5,000.00                5,000.00                เฉพาะเจาะจง นางสมจิตร จันเพ็ชร นางสมจิตร จันเพ็ชร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 94/61  ลว. 31 ส.ค. 61

5,000.- บาท 5,000.- บาท ตามเง่ือนไขใน 

20 ซ้ือวัสดุฝึกอบรม (ซักซ้อมแผนป้องกันภัยฯ) 4,040.00                4,040.00                เฉพาะเจาะจง ร้านมาลัยพรอิเลคทรอนิกส์และเคมีภัณฑ์ 2012 ร้านมาลัยพรอิเลคทรอนิกส์และเคมีภัณฑ์ 2012 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 88/61 ลว.  30 ส.ค. 61

4,040.- บาท 4,040.- บาท ตามเง่ือนไข



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก

ลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เดือน กรกฎาคม 2561 8,818.00                8,818.00                เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรร่วมใจ จ ากัด สหกรณ์การเกษตรร่วมใจ จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 60/61 ลว. 29 มิ.ย. 61

8,818.- บาท 8,818.- บาท ตามเง่ือนไข

2 ซ้ือวัสดุส านักงาน (ส านักงานปลัด) 22,117.00              22,117.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) บริษัท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 61/61 ลว. 5 ก.ค. 61

22,117.- บาท 22,117.- บาท ตามเง่ือนไข

3 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 6,561.00                6,561.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) บริษัท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 62/61 ลว. 5 ก.ค. 61

6,561.- บาท 6,561.- บาท ตามเง่ือนไข 

4 ซ้ือวัสดุส านักงาน (กองคลัง) 5,377.00                5,377.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) บริษัท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี  63/61 ลว.5 ก.ค. 61

5,377.- บาท 5,377.- บาท ตามเง่ือนไข 

5 ซ้ือวัสดุส านักงาน (กองช่าง) 3,585.00                3,585.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) บริษัท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 64/61  ลว.5 ก.ค. 61

3,585.- บาท 3,585.- บาท ตามเง่ือนไขใน 

6 ซ้ือวัสดุส านักงาน (กองการศึกษา) 3,976.00                3,976.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) บริษัท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 65/61 ลว. 5 ก.ค. 61

3,976.- บาท 3,976.- บาท ตามเง่ือนไข

7 ซ้ือวัสดุส านักงาน (กองคลัง) 960.00                   960.00                   เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ลัคก้ีเคร่ืองเขียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ลัคก้ีเคร่ืองเขียน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 66/61 ลว. 5 ก.ค. 61

960.- บาท 960.- บาท ตามเง่ือนไข 

8 ซ้ือวัสดุส านักงาน (กองการศึกษา) 1,462.00                1,462.00                เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ลัคก้ีเคร่ืองเขียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ลัคก้ีเคร่ืองเขียน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี  67/61 ลว.5 ก.ค. 61

1,462.- บาท 1,462.- บาท ตามเง่ือนไข 

9 ซ้ือวัสดุส านักงาน (หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร) 5,000.00                5,000.00                เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ าฟ้า โอเอ แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี หจก.ล้ าฟ้า โอเอ แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 68/61  ลว.5 ก.ค. 61

5,000.- บาท 5,000.- บาท ตามเง่ือนไขใน 

10 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 13,000.00              13,000.00               เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ าฟ้า โอเอ แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี หจก.ล้ าฟ้า โอเอ แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 69/61  ลว.5 ก.ค. 61

13,000.- บาท 13,000.- บาท ตามเง่ือนไขใน 

11 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 5,600.00                5,600.00                เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ าฟ้า โอเอ แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี หจก.ล้ าฟ้า โอเอ แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 70/61  ลว.5 ก.ค. 61

5,600.- บาท 5,600.- บาท ตามเง่ือนไขใน 

12 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) 11,200.00              11,200.00               เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ าฟ้า โอเอ แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี หจก.ล้ าฟ้า โอเอ แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 71/61  ลว.5 ก.ค. 61

11,200.- บาท 11,200.- บาท ตามเง่ือนไขใน 

13 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (ส านักงานปลัด) 6,600.00                6,600.00                เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ าฟ้า โอเอ แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี หจก.ล้ าฟ้า โอเอ แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 72/61  ลว.12 ก.ค. 61

6,6000.- บาท 6,6000.- บาท ตามเง่ือนไขใน 

14 ซ้ือวัสดุซ่อมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ร .10 4,066.00                4,066.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) บริษัท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 73/61  ลว.23 ก.ค. 61

4,066.- บาท 4,066.- บาท ตามเง่ือนไขใน 

15 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ (แห่เทียน) 4,632.00                4,632.00                เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ลัคก้ีเคร่ืองเขียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ลัคก้ีเคร่ืองเขียน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 74/61  ลว.25 ก.ค. 61

4,632.- บาท 4,632.- บาท ตามเง่ือนไขใน 

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  กรกฎำคม  2561

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองเหล่ำ  อ ำเภอเข่ืองใน  จังหวัดอุบลรำชธำนี

วันท่ี  31  เดือน  กรกฎำคม  พ.ศ.  2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก

ลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

16 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์พิธีทางศาสนา (แห่เทียน) 10,800.00              10,800.00               เฉพาะเจาะจง ร้านเข่ืองในสังฆภัณฑ์ ร้านเข่ืองในสังฆภัณฑ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 75/61  ลว.26 ก.ค. 61

10,800.- บาท 10,800.- บาท ตามเง่ือนไขใน 

17 ซ้ือวัสดุส านักงาน (ส านักงานปลัด) 4,050.00                4,050.00                เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ลัคก้ีเคร่ืองเขียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ลัคก้ีเคร่ืองเขียน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 76/61  ลว.26 ก.ค. 61

4,050.- บาท 4,050.- บาท ตามเง่ือนไขใน 

18 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (เก้าอ้ีขาเหล็ก) 40,460.00              40,460.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) บริษัท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 77/61  ลว.26 ก.ค. 61

40,460.- บาท 40,460.- บาท ตามเง่ือนไขใน 

19 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ (แห่เทียน) 4,632.00                4,632.00                เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ลัคก้ีเคร่ืองเขียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ลัคก้ีเคร่ืองเขียน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 74/61  ลว.25 ก.ค. 61

4,632.- บาท 4,632.- บาท ตามเง่ือนไขใน 

20 ค่ารับรองประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี2 คร้ังท่ี 1/61 675.00                   675.00                   เฉพาะเจาะจง นายจักรี  สารบูรณ์ นายจักรี  สารบูรณ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 76/61 ลว.  6 ก.ค. 61

ลวฅ 9 ก.ค. 61 675.- บาท 675.- บาท ตามเง่ือนไข

21 จ้างส ารวจความพึงพอใจ 25,000.00              25,000.00               เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 77/61 ลว.  12 ก.ค. 61

25,000.- บาท 25,000.- บาท ตามเง่ือนไข

22 ค่ารับรองประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี2 คร้ังท่ี 2/61 675.00                   675.00                   เฉพาะเจาะจง นายจักรี  สารบูรณ์ นายจักรี  สารบูรณ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 78/61 ลว. 23 ก.ค. 61

ลวฅ 24 ก.ค. 61 675- บาท 675- บาท ตามเง่ือนไข 

23 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑืคอมพิวเตอร์ (ส านักงานปลัด) 390.00                   390.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านวอร์มอีซ่ีคอม ร้านวอร์มอีซ่ีคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 79/61 ลว.  25 ก.ค. 61

390- บาท 390- บาท ตามเง่ือนไข 

24 จ้างท าป้ายไวนิล (แห่เทียน) 1,000.00                1,000.00                เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญใจอาร์ตคอม ร้านเจริญใจอาร์ตคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 80/61 ลว. 25 ก.ค. 61

1,000.- บาท 1,000.- บาท ตามเง่ือนไข 

25 จ้างเหมาเคร่ืองเสียง จัดสถานท่ี (แห่เทียน) 3,000.00                3,000.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิตาภรณ์  อยู่โค นางสาวฐิตาภรณ์  อยู่โค เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 81/61 ลว. 25 ก.ค. 61

3,000.-  บาท 3,000.-  บาท ตามเง่ือนไข 

26 จ้างท าป้ายไวนิล (ซ่อมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ) 1,500.00                1,500.00                เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญใจอาร์ตคอม ร้านเจริญใจอาร์ตคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 82/61 ลว.  25 ก.ค. 61

1,500- บาท 1,500- บาท ตามเง่ือนไข 

27 จ้างเหมาตกแต่งขบวนแห่เทียน (แห่เทียน) 49,000.00              49,000.00               เฉพาะเจาะจง นายนรินทร์  ภารการ นายนรินทร์  ภารการ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 83/61 ลว. 26 ก.ค. 61

49,000.- บาท 49,000.- บาท ตามเง่ือนไข 

28 จ้างเหมาจัดหาอาหาร อาหารว่าง (แห่เทียน) 17,600.00              17,600.00               เฉพาะเจาะจง นางสาวประมูล  ชินทวัน นางสาวประมูล  ชินทวัน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 84/61 ลว. 26 ก.ค. 61

17,600.-  บาท 17,600.-  บาท ตามเง่ือนไข 

29 ค่ารับรองประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี2 คร้ังท่ี 3/61 675.00                   675.00                   เฉพาะเจาะจง นายจักรี  สารบูรณ์ นายจักรี  สารบูรณ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 85/61 ลว.  26 ก.ค. 61

ลวฅ 31 ก.ค. 61 675- บาท 675- บาท ตามเง่ือนไข 

30 จ้างท าความสะอาด อบต. เดือน สิงหาคม 2561 5,000.00                5,000.00                เฉพาะเจาะจง นางสมจิตร จันเพ็ชร นางสมจิตร จันเพ็ชร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 86/61 ลว. 31 ก.ค. 61

5,000.- บาท 5,000.- บาท ตามเง่ือนไข 



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก

ลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เดือนพฤษภาคม 2561 5,872.00                5,872.00                เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรร่วมใจ จ ากัด สหกรณ์การเกษตรร่วมใจ จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 52/61 ลว. 31 พ.ค. 61

5,872.- บาท 5,872.- บาท ตามเง่ือนไข

2 ซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัง (เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้ออ่อน) 10,000.00              10,000.00               เฉพาะเจาะจง นายวสันต์  จิตนอม นายวสันต์  จิตนอม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 53/61 ลว. 6 มิ.ย. 61

10,000.- บาท 10,000.- บาท ตามเง่ือนไข

3 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (โต๊ะพับอเนกประสงค์) 32,000.00              32,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) บริษัท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 54/61 ลว. 11 มิ.ย. 61

32,000.- บาท 32,000.- บาท ตามเง่ือนไข 

4 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (พัดลมอุตสาหกรรม) 8,378.00                8,378.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) บริษัท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 55/61 ลว. 11 มิ.ย. 61

8,378.- บาท 8,378.- บาท ตามเง่ือนไข 

5 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (ส านักงานปลัด) 3,300.00                3,300.00                เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ าฟ้า โอเอ แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี หจก.ล้ าฟ้า โอเอ แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 56/61  ลว. 20 มิ.ย. 61

3,300.- บาท 3,300.- บาท ตามเง่ือนไขใน 

6 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู ม.8 (จ านวน 2 จุด) 343,000.00             350,000.00             เฉพาะเจาะจง หจก.สร้างช้างวัสดุ หจก.สร้างช้างวัสดุ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 10/61 ลว. 2 มิ.ย. 61

343,000.- บาท 343,000.- บาท ตามเง่ือนไข

7 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู ม.10 (จ านวน 2 จุด) 245,000.00             249,900.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เข่ืองในเดินรถ จ ากัด บริษัท เข่ืองในเดินรถ จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 11/61 ลว.  7 มิ.ย. 61

245,000.- บาท 245,000.- บาท ตามเง่ือนไข

8 ซ้ือวัสดุอาหารเสริม (นม) เดือน มิถุนายน 2561 82,766.88              82,766.88               เฉพาะเจาะจง บริษัท วารินมิลค์ จ ากัด บริษัท วารินมิลค์ จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 6/61 ลว. 14 มิ.ย. 61

82,766.88 บาท 82,766.88 บาท ตามเง่ือนไข

9 วางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก ม.3 (บ้านนายสินทรัพย์ พลศรี 53,000.00              53,900.00               เฉพาะเจาะจง หจก.สร้างช้างวัสดุ หจก.สร้างช้างวัสดุ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 72/61 ลว. 1  มิ.ย. 61

ถึงบ้านนายทองอินทร์  ทองไทย) 53,000.- บาท 53,000.- บาท ตามเง่ือนไข

10 จ้างท าป้ายไวนิล (แข่งขันฟุตซอล) 500.00                   500.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญใจอาร์ตคอม ร้านเจริญใจอาร์ตคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 73/61 ลว.  26 มิ.ย. 61

500.- บาท 500.- บาท ตามเง่ือนไข

11 จ้างจัดหาอาหาร (แข่งขันฟุตซอล) 12,800.00              12,800.00               เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญใจอาร์ตคอม ร้านเจริญใจอาร์ตคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 74/61 ลว.  26 มิ.ย. 61

500.- บาท 500.- บาท ตามเง่ือนไข

12 ซ้ือวัสดุเตรียมสนาม (แข่งขันฟุตซอล) 2,560.00                2,560.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) บริษัท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 57/61 ลว. 26 มิ.ย. 61

2,560- บาท 2,560- บาท ตามเง่ือนไข 

13 ซ้อวัสดุอุปกรณ์แข่งขัน (แข่งขันฟุตซอล) 1,395.00                1,395.00                เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลสปอร์ตเซ็นเตอร์ หจก.อุบลสปอร์ตเซ็นเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 58/61 ลว.  26 มิ.ย. 61

1,395- บาท 1,395- บาท ตามเง่ือนไข 

14 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง (ซ่อมแซมบอร์ดประชาสัมพันธ์) 5,659.00                5,659.00                เฉพาะเจาะจง หจก.สร้างช้างวัสดุ หจก.สร้างช้างวัสดุ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 59/61 ลว. 26 มิ.ย. 61

5,659.- บาท 5,659.- บาท ตามเง่ือนไข 

15 จ้างท าความสะอาด อบต. เดือน กรกฎาคม 2561 5,000.00                5,000.00                เฉพาะเจาะจง นางสมจิตร จันเพ็ชร นางสมจิตร จันเพ็ชร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 75/61 ลว. 29 มิ.ย. 61

5,000.-  บาท 5,000.-  บาท ตามเง่ือนไข 

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มิถุนำยน  2561

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองเหล่ำ  อ ำเภอเข่ืองใน  จังหวัดอุบลรำชธำนี

วันท่ี  30  เดือน  มิถุนำยน  พ.ศ.  2561



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก

ลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ค่ารับรองประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 คร้ังท่ี 1/2561 675.00                   675.00                   เฉพาะเจาะจง นายจักรี  สารบูรณ์ นายจักรี  สารบูรณ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 59/61 ลว. 8 พ.ค. 61

ลว. 10 พ.ค. 2561 675.- บาท 675.- บาท ตามเง่ือนไข

2 จ้างต่ออายุสัญญาเว็บไซต์ 1,450.00                1,450.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท บาร์เทอร์อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด บริษัท บาร์เทอร์อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 60/61 ลว.8 พ.ค. 61

1,450.- บาท 1,450.- บาท ตามเง่ือนไข

3 จ้างเหมาถ่ายเอกสารแผ่นพับ (ลูกน้ ายุงลาย) 1,200.00                1,200.00                เฉพาะเจาะจง ร้านลานตาก๊อปป้ี ร้านลานตาก๊อปป้ี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 61/61 ลว. 9 พ.ค. 61

1,200.- บาท 1,200.- บาท ตามเง่ือนไข 

4 จ้างท าป้ายไวนิล (ลูกน้ ายุงลาย) 1,200.00                1,200.00                เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญใจอาร์ตคอม ร้านเจริญใจอาร์ตคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 62/61 ลว.9 พ.ค. 61

1,2000.- บาท 1,2000.- บาท ตามเง่ือนไข 

5 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เคร่ืองคอมพิวเตอร์) 500.00                   500.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านวอร์มอีซ่ีคอม ร้านวอร์มอีซ่ีคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 63/61  ลว. 15 พ.ค. 61

 500.- บาท  500.- บาท ตามเง่ือนไขใน 

6 จ้างจัดหาอาหารว่าง (ลูกน้ ายุงลาย) 13,750.00              13,750.00               เฉพาะเจาะจง นางหนูกร  ชินทวัน นางหนูกร  ชินทวัน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 64/61 ลว. 15 พ.ค. 61

13,750.- บาท 13,750.- บาท ตามเง่ือนไข

7 ค่ารับรองประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 คร้ังท่ี 2/2561 675.00                   675.00                   เฉพาะเจาะจง นายจักรี  สารบูรณ์ นายจักรี  สารบูรณ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 65/61 ลว. 17 พ.ค. 61

ลว. 21 พ.ค. 2561 675.- บาท 675.- บาท ตามเง่ือนไข

8 จ้างท าป้ายไวนิล (ห้วย หนอง คลอง บึง) 300.00                   300.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญใจอาร์ตคอม ร้านเจริญใจอาร์ตคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 66/61 ลว. 22 พ.ค. 61

300.-- บาท 300.-- บาท ตามเง่ือนไข

9 จ้างเหมาเคร่ืองจักร (หัวย หนอง คลอง บึง) 6,000.00                6,000.00                เฉพาะเจาะจง ร้านโชคบุญชัย ร้านโชคบุญชัย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 67/61 ลว. 23 พ.ค. 61

6,000.- บาท 6,000.- บาท ตามเง่ือนไข

10 จ้างจัดหาอาหารกลางงวัน (ห้วย หนอง คลอง บึง) 8,250.00                8,250.00                เฉพาะเจาะจง นายจักรี  สารบูรณ์ นายจักรี  สารบูรณ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 68/61 ลว.  23 พ.ค. 61

8,250.- บาท 8,250.- บาท ตามเง่ือนไข

11 จ้างท าป้ายไวนิล (เด็กและเยาวชน) 500.00                   500.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญใจอาร์ตคอม ร้านเจริญใจอาร์ตคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 69/61 ลว.  25 พ.ค. 61

500.- บาท 500.- บาท ตามเง่ือนไข

12 จ้างเหมายานพาหนะ (เด็กและเยาวชน) 5,500.00                5,500.00                เฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ  แซ่โล นายอภิชาติ  แซ่โล เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 70/61 ลว. 25 พ.ค. 61

5,500- บาท 5,500- บาท ตามเง่ือนไข 

13 จ้างท าความสะอาด อบต. เดือนมิถุนายน 2561 5,000.00                5,000.00                เฉพาะเจาะจง นางสมจิตร  จันเพ็ชร นางสมจิตร  จันเพ็ชร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 71/61 ลว.  31 พ.ค. 61

5,000- บาท 5,000- บาท ตามเง่ือนไข 

14 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (ฉีดพ่นหมอกควัน) 2,872.50                2,872.50                เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรร่วมใจ จ ากัด สหกรณ์การเกษตรร่วมใจ จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 49/61 ลว. 10 พ.ค. 61

2,872.50 บาท 2,872.50 บาท ตามเง่ือนไข 

15 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง (ภัยพิบัติ) 3,916.00                3,916.00                เฉพาะเจาะจง หจก.สร้างช้างวัสดุ หจก.สร้างช้างวัสดุ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 50/61 ลว.  18 พ.ค. 61

3,916.- บาท 3,916.- บาท ตามเง่ือนไข 

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  พฤษภำคม  2561

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองเหล่ำ  อ ำเภอเข่ืองใน  จังหวัดอุบลรำชธำนี

วันท่ี  31  เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ.  2561



         -2-

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก

ลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

16 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ (เด็กและเยาวชน) 2,090.00                2,090.00                เฉพาะเจาะจง หจก.ลัคก้ีเคร่ืองเขียน หจก.ลัคก้ีเคร่ืองเขียน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 51/61 ลว. 31 พ.ค. 61

2,090.- บาท 2,090.- บาท ตามเง่ือนไข



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก

ลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างท าป้ายไวนิล (บวชเณร) 500.00                   500.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญใจอาร์ตคอม ร้านเจริญใจอาร์ตคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 49/61 ลว. 5 เม.ย. 61

500.- บาท 500.- บาท ตามเง่ือนไข

2 จ้างประกอบอาหาร (บวชเณร) 24,000.00              24,000.00               เฉพาะเจาะจง นางสาวประมูล  ชินทวัน นางสาวประมูล  ชินทวัน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 50/61 ลว.5 เม.ย. 61

24,000.- บาท 24,000.- บาท ตามเง่ือนไข

3 จ้างท าป้ายไวนิล (วันกตัญญู) 1,000.00                1,000.00                เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญใจอาร์ตคอม ร้านเจริญใจอาร์ตคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 51/61 ลว. 5 เม.ย. 61

1,000.- บาท 1,000.- บาท ตามเง่ือนไข 

4 จ้างประกอบอาหาร (วันกตัญญู) 24,200.00              24,200.00               เฉพาะเจาะจง นางหนูกร  ชินทวัน นางหนูกร  ชินทวัน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 52/61 ลว. 5 เม.ย. 61

24,200.- บาท 24,200.- บาท ตามเง่ือนไข 

5 จ้างเหมาเวทีเคร่ืองเสียง (วันกตัญญู) 2,500.00                2,500.00                เฉพาะเจาะจง นายอรัญ  ยงยืน นายอรัญ  ยงยืน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 53/61  ลว. 5 เม.ย. 61

2,500.- บาท 2,500.- บาท ตามเง่ือนไขใน 

6 จ้างท าป้ายไวนิลลดอบัติเหตุ (สงกรานต์) 1,440.00                1,440.00                เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญใจอาร์ตคอม ร้านเจริญใจอาร์ตคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 54/61 ลว. 9 เม.ย. 61

1,440.- บาท 1,440.- บาท ตามเง่ือนไข

7 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เคร่ืองพิมพ์) 2,000.00                2,000.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท อุบลไอทีคอม จ ากัด บริษัท อุบลไอทีคอม จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 55/61 ลว. 23 เม.ย. 61

2,000.- บาท 2,000.- บาท ตามเง่ือนไข

8 จ้างขุดคลองระบายน้ า หมู่ 3 5,000.00                5,200.00                เฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพย์หม่ืนแสนล้าน หจก.ทรัพย์หม่ืนแสนล้าน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 56/61 ลว. 27 เม.ย. 61

5,000.-- บาท 5,000.-- บาท ตามเง่ือนไข

9 จ้างท าความสะอาด อบต. เดือน พฤษภาคม 2561 5,000.00                5,000.00                เฉพาะเจาะจง นางสมจิตร  จันเพ็ชร นางสมจิตร  จันเพ็ชร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 57/61 ลว.27 เม.ย. 61

5,000.- บาท 5,000.- บาท ตามเง่ือนไข

10 จ้างท าวารสารประจ าปี 60 40,000.00              40,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ยงสวัสด์ิอินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ยงสวัสด์ิอินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 58/61 ลว.  27 เม.ย. 61

40,000.- บาท 40,000.- บาท ตามเง่ือนไข

11 จ้างขุดลอกหนองตูบ หมู่ 3 136,000.00             138,800.00             เฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพย์หม่ืนแสนล้าน หจก.ทรัพย์หม่ืนแสนล้าน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 9/61 ลว.  27 เม.ย. 61

136,000.- บาท 136,000.- บาท ตามเง่ือนไข

12 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เดือนเมษายน 2561 5,637.00                5,637.00                เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรร่วมใจ จ ากัด สหกรณ์การเกษตรร่วมใจ จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 42/61 ลว. 30 มี.ค. 61

5,637- บาท 5,637- บาท ตามเง่ือนไข 

13 ซ้ือวัสดุส านักงาน (ส านักงานปลัด) 2,230.00                2,230.00                เฉพาะเจาะจง หจก.ลัคก้ีเคร่ืองเขียน หจก.ลัคก้ีเคร่ืองเขียน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 45/61 ลว.  3 เม.ย. 61

2,230- บาท 2,230- บาท ตามเง่ือนไข 

14 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์  (บวชเณร) 1,050.00                1,050.00                เฉพาะเจาะจง หจก.ลัคก้ีเคร่ืองเขียน หจก.ลัคก้ีเคร่ืองเขียน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 46/61 ลว.  5 เม.ย. 61

1,050- บาท 1,050- บาท ตามเง่ือนไข 

15 ซ้ือวัสดุส านักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร) 5,000.00                5,000.00                เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ าฟ้า โอเอ แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี หจก.ล้ าฟ้า โอเอ แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 47/61 ลว.  23 เม.ย. 61

5,000.- บาท 5,000.- บาท ตามเง่ือนไข 

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  เมษำยน  2561

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองเหล่ำ  อ ำเภอเข่ืองใน  จังหวัดอุบลรำชธำนี

วันท่ี  30  เดือน เมษำยน  พ.ศ.  2561



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก

ลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างท าป้ายไวนิล (อบรมอาชีพสตรี) 450.00                   450.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญใจอาร์ตคอม ร้านเจริญใจอาร์ตคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 44/61 ลว. 3 มี.ค. 61

450.- บาท 450.- บาท ตามเง่ือนไข

2 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 4,000.00                4,000.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท อุบลไอทีคอม จ ากัด บริษัท อุบลไอทีคอม จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 45/61 ลว.5 มี.ค. 61

4,000.- บาท 4,000.- บาท ตามเง่ือนไข

3 จ้างประกอบอาหาร (อบรมอาชีพสตรี) 6,600.00                6,600.00                เฉพาะเจาะจง นางหนูกร  ชินทวัน นางหนูกร  ชินทวัน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 45/61 ลว. 5 มี.ค. 61

6,600.- บาท 6,600.- บาท ตามเง่ือนไข 

4 จ้างท าป้ายไวนิล (อบรมไฟป่า) 360.00                   360.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญใจอาร์ตคอม ร้านเจริญใจอาร์ตคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 46/61 ลว. 19 มี.ค. 61

360.- บาท 360.- บาท ตามเง่ือนไข 

5 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน (เคร่ืองปรับอากาศ) 4,500.00                4,500.00                เฉพาะเจาะจง ร้านชาญชัยแอร์ ร้านชาญชัยแอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 47/61  ลว. 21 มี.ค. 61

4,500.- บาท 4,500.- บาท ตามเง่ือนไขใน 

6 จ้างท าความสะอาด อบต. เดือน มีนาคม 2561 5,000.00                5,000.00                เฉพาะเจาะจง นางสมจิตร  จันเพ็ชร นางสมจิตร  จันเพ็ชร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 43/61 ลว. 28 ก.พ. 61

5,000.- บาท 5,000.- บาท ตามเง่ือนไข

7 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ (อบรมอาชีพสตรี) 13,794.00              13,794.00               เฉพาะเจาะจง หจก.ลัคก้ีเคร่ืองเขียน หจก.ลัคก้ีเคร่ืองเขียน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 31/61 ลว. 5 มี.ค. 61

13,794.-- บาท 13,794.-- บาท ตามเง่ือนไข

8 ซ้ือวัสดุท่ีใช้ในการฝึกอบรม (อบรมไฟป่า) 17,600.00              17,600.00               เฉพาะเจาะจง ร้านปิติโชควัสดุการเกษตร ร้านปิติโชควัสดุการเกษตร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 32/61 ลว. 19 มี.ค. 61

17,600.-- บาท 17,600.-- บาท ตามเง่ือนไข

9 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ (อบรมไฟป่า) 820.00                   820.00                   เฉพาะเจาะจง หจก.ลัคก้ีเคร่ืองเขียน หจก.ลัคก้ีเคร่ืองเขียน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 33/61 ลว. 19 มี.ค. 61

820.- บาท 820.- บาท ตามเง่ือนไข

10 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เคร่ืองคอมพิวเตอร์) (กองศึกษา) 14,100.00              14,100.00               เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ าฟ้า โอเอ แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี หจก.ล้ าฟ้า โอเอ แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 34/61 ลว.  19 มี.ค. 61

14,100.- บาท 14,100.- บาท ตามเง่ือนไข

11 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เคร่ืองพิมพ์) (กองศึกษา) 3,150.00                3,150.00                เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ าฟ้า โอเอ แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี หจก.ล้ าฟ้า โอเอ แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 35/61 ลว.  19 มี.ค. 61

3,150.- บาท 3,150.- บาท ตามเง่ือนไข

12 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (ตู้เหล็ก 2 บาน) (กองคลัง) 5,150.00                5,150.00                เฉพาะเจาะจง ร้านต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ ร้านต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 36/61 ลว.  19 มี.ค. 61

5,150- บาท 5,150- บาท ตามเง่ือนไข 

13 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (ตู้เหล็ก 2 บาน) (กองศึกษา) 5,150.00                5,150.00                เฉพาะเจาะจง ร้านต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ ร้านต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 37/61 ลว.  19 มี.ค. 61

5,150- บาท 5,150- บาท ตามเง่ือนไข 

14 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) (กองคลัง) 5,600.00                5,600.00                เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ าฟ้า โอเอ แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี หจก.ล้ าฟ้า โอเอ แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 38/61 ลว.  20 มี.ค. 61

5,600- บาท 5,600- บาท ตามเง่ือนไข 

15 ซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 51,800.00              51,800.00               เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ าฟ้า โอเอ แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี หจก.ล้ าฟ้า โอเอ แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 39/61 ลว.  20 มี.ค. 61

(เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์) 51,800- บาท 51,800- บาท ตามเง่ือนไข 

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มีนำคม  2561

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองเหล่ำ  อ ำเภอเข่ืองใน  จังหวัดอุบลรำชธำนี

วันท่ี  31  เดือน มีนำคม  พ.ศ.  2561



         -2-

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก

ลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

16 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู หมู่ 5 (ท่ีนายศรี สืบสิงห์- 143,000.00             145,600.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เข่ืองในเดินรถ จ ากัด บริษัท เข่ืองในเดินรถ จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 5/61 ลว. 20 มี.ค. 61

บ้านนางยุภาพร  สมพงษ์) 143,000.- บาท 143,000.- บาท ตามเง่ือนไข

17 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู หมู่ 6 (ท่ีนางค าตา 128,500.00             131,100.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เข่ืองในเดินรถ จ ากัด บริษัท เข่ืองในเดินรถ จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 6/61 ลว. 20 มี.ค. 61

บุญย่ิง - บ้านนายอุดม  สายฉวี) 128,500.- บาท 128,500.- บาท ตามเง่ือนไข

18 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู หมู่ 11 (จ านวน 2 จุด) 196,000.00             199,600.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เข่ืองในเดินรถ จ ากัด บริษัท เข่ืองในเดินรถ จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 7/61 ลว. 20 มี.ค. 61

196,000.- บาท 196,000.- บาท ตามเง่ือนไข

19 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู หมู่ 7 (ทีนายหมุน 113,000.00             115,200.00             เฉพาะเจาะจง หจก.สร้างช้างวัสดุ หจก.สร้างช้างวัสดุ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 8/61 ลว.21 มี.ค. 61

สืบสิงห์ - บ้านนายจันทร์  สารบูรณ์) 113,000.- บาท 113,000.- บาท ตามเง่ือนไข

20 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เดือน มีนาคม 2561 6,660.10                6,660.10                เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรร่วมใจ จ ากัด สหกรณ์การเกษตรร่วมใจ จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 30/61  ลว. 28 ก.พ. 61

6,660.10 บาท 6,660.10 บาท ตามเง่ือนไขใน 

21 จ้างท าความสะอาดท่ีท าการ อบต.เดือนเมษายน 2561 5,000.00                5,000.00                เฉพาะเจาะจง นางสมจิตร  จันเพ็ชร นางสมจิตร  จันเพ็ชร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 48/61 ลว. 30 มี.ค. 61

5,000.- บาท 5,000.- บาท ตามเง่ือนไข

22 ซ้ือวัสดุส านักงาน (ธงชาติ) กองการศึกษา 912.00                   912.00                   เฉพาะเจาะจง หจก.ลัคก้ีเคร่ืองเขียน หจก.ลัคก้ีเคร่ืองเขียน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 40/61 ลว. 26 มี.ค. 61

912.-- บาท 912.-- บาท ตามเง่ือนไข

23 ซ้ือวัสดุส านักงาน (ผ้าม่าน) ส านักงานปลัด 4,381.00                4,381.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จ ากัด บริษัท ดูโฮม จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 41/61 ลว. 28 มี.ค. 61

4,381.-- บาท 4,381.-- บาท ตามเง่ือนไข

24 ซ้ือวัสดุส านักงาน (ส านักงานปลัด) 441.00                   441.00                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จ ากัด บริษัท ดูโฮม จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 43/61 ลว. 30 มี.ค. 61

441.- บาท 441.- บาท ตามเง่ือนไข

25 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง (ส านักงานปลัด) 784.00                   784.00                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จ ากัด บริษัท ดูโฮม จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 44/61 ลว. 30 มี.ค. 61

784.-- บาท 784.-- บาท ตามเง่ือนไข



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก

ลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 วางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพักน้ า ม.4 80,000.00              80,600.00               เฉพาะเจาะจง หจก.สร้างช้างวัสดุ หจก.สร้างช้างวัสดุ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 38/61 ลว. 7 ก.พ. 61

80,00.- บาท 80,00.- บาท ตามเง่ือนไข

2 จ้างประกอบอาหาร (แข่งขันกีฬา) 42,000.00              42,000.00               เฉพาะเจาะจง น.ส.ประมูล  ชินทวัน น.ส.ประมูล  ชินทวัน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 39/61 ลว. 14 ก.พ. 61

42,000.- บาท 42,000.- บาท ตามเง่ือนไข

3 จ้างท าป้ายไวนิล (แข่งขันกีฬา) 3,360.00                3,360.00                เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญใจอาร์ตคอม ร้านเจริญใจอาร์ตคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 40/61 ลว. 14 ก.พ. 61

3,360.- บาท 3,360.- บาท ตามเง่ือนไข 

4 ค่ารับรองประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก คร้ังท่ี1/2561 675.00                   675.00                   เฉพาะเจาะจง นายจักรี  สารบูรณ์ นายจักรี  สารบูรณ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 41/61 ลว. 16 ก.พ. 61

ในวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2561 675.- บาท 675.- บาท ตามเง่ือนไข 

5 ค่ารับรองประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก คร้ังท่ี2/2561 675.00                   675.00                   เฉพาะเจาะจง นายจักรี  สารบูรณ์ นายจักรี  สารบูรณ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 42/61  ลว. 27 ก.พ. 61

ในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2561 675.- บาท 675.- บาท ตามเง่ือนไขใน 

6 จ้างท าความสะอาด อบต. เดือน มีนาคม 2561 5,000.00                5,000.00                เฉพาะเจาะจง นางสมจิตร  จันเพ็ชร นางสมจิตร  จันเพ็ชร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 43/61 ลว. 28 ก.พ. 61

5,000.- บาท 5,000.- บาท ตามเง่ือนไข

7 วัสดุเช้ือพลิงและหล่อล่ืนเดือนกุมภาพันธ์ 2561 5,497.00                5,497.00                เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรร่วมใจ จ ากัด สหกรณ์การเกษตรร่วมใจ จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 27/61 ลว. 31 ม.ค. 61

5,497.-- บาท 5,497.-- บาท ตามเง่ือนไข

8 วัสดุอุปกรณ์ (แข่งขันกีฬา) 16,650.00              16,650.00               เฉพาะเจาะจง หกจ.อุบลสปอร์ตเซ็นเตอร์ หกจ.อุบลสปอร์ตเซ็นเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 28/61 ลว. 14 ก.พ. 61

16,650.-- บาท 16,650.-- บาท ตามเง่ือนไข

9 วัสดุคอมพิวเตอร์ 6,600.00                6,600.00                เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ าฟ้า โอเอ แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี หจก.ล้ าฟ้า โอเอ แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 29/61 ลว.28 ก.พ. 61

24,000.- บาท 24,000.- บาท ตามเง่ือนไข

10 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู หมู่ 1 (จ านวน 3 จุด) 239,000.00             243,800.00             เฉพาะเจาะจง หจก.สร้างช้างวัสดุ หจก.สร้างช้างวัสดุ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 3/61 ลว. 7 ก.พ. 61

239,000.- บาท 239,000.- บาท ตามเง่ือนไข

11 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู หมู่ 2 (จ านวน 3 จุด) 221,000.00             225,800.00             เฉพาะเจาะจง หจก.สร้างช้างวัสดุ หจก.สร้างช้างวัสดุ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 4/61 ลว. 7 ก.พ. 61

221,000.- บาท 221,000.- บาท ตามเง่ือนไข

12 อาหารเสริม (นม) เดือน มีนาคม-เมษายน 2561 178,342.92             178,342.92             เฉพาะเจาะจง บริษัท วารินมิลค์ จ ากัด บริษัท วารินมิลค์ จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 4/61 ลว. 28 ก.พ. 61

178,342.92- บาท 178,342.92- บาท ตามเง่ือนไข 

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  กุมภำพันธ์  2561

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองเหล่ำ  อ ำเภอเข่ืองใน  จังหวัดอุบลรำชธำนี

วันท่ี  28  เดือน กุมภำพันธ์  พ.ศ.  2561



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก

ลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างท าป้ายไวนิล (เรียนรู้นอกสถานท่ี) 500.00                   500.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญใจอาร์ตคอม ร้านเจริญใจอาร์ตคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 26/61 ลว.10 ม.ค. 61

500.- บาท 500.- บาท ตามเง่ือนไข

2 จ้างเหมายานพาหนะ (เรียนรู้นอกสถานท่ี) 24,000.00              24,000.00               เฉพาะเจาะจง นายจรูญ  แซ่โล นายจรูญ  แซ่โล เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 27/61 ลว. 10  ม.ค. 61

24,000.- บาท 24,000.- บาท ตามเง่ือนไข

3 จ้างประกอบอาหาร (เรียนรู้นอกสถานท่ี) 7,700.00                7,700.00                เฉพาะเจาะจง น.ส.ประมูล  ชินทวัน น.ส.ประมูล  ชินทวัน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 28/61 ลว. 10 ม.ค. 61

7700.- บาท 7700.- บาท ตามเง่ือนไข 

4 ก่อสร้างถนนลูกรัง ม. 11 (ท่ีนายโสทร ชินทวัน-ท่ีนายบุญมี 50,000.00              50,300.00               เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีวานิชอุบลก่อสร้าง หจก.ศรีวานิชอุบลก่อสร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 29/61 ลว. 17 ม.ค. 61

จันทร์เพ็ชร) 50,000.- บาท 50,000.- บาท ตามเง่ือนไข 

5 ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.5 (ท่ีนายเสาร์ สืบสิงห์ -ถนนสาย 99,000.00              99,900.00               เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีวานิชอุบลก่อสร้าง หจก.ศรีวานิชอุบลก่อสร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 30/61  ลว. 17 ม.ค. 61

โพนเมืองปาก่อโนนโพธ์ิ) 99,000.- บาท 99,000.- บาท ตามเง่ือนไขใน 

6 จ้างท าป้ายไวนิล (ภาวะผู้น าสตรี) 450.00                   450.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญใจอาร์ตคอม ร้านเจริญใจอาร์ตคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 31/61 ลว. 22 ม.ค. 61

450.- บาท 450.- บาท ตามเง่ือนไข

7 จ้างประกอบอาหาร (ภาวะผู้น าสตรี) 12,100.00              12,100.00               เฉพาะเจาะจง นางหนูกร  ชินทวัน นางหนูกร  ชินทวัน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 32/61 ลว. 22 ม.ค. 61

12,100.-- บาท 12,100.-- บาท ตามเง่ือนไข

8 จ้างท าป้ายไวนิล (ศึกษาดูงาน) 375.00                   375.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญใจอาร์ตคอม ร้านเจริญใจอาร์ตคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 33/61 ลว.23 ม.ค. 61

375.- บาท 375.- บาท ตามเง่ือนไข

9 จ้างเหมายานพาหนะ (ศึกษาดูงาน) 96,000.00              96,000.00               เฉพาะเจาะจง นางอุไร  จิตทวี นางอุไร  จิตทวี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 34/61 ลว. 24 ม.ค.- 61

24,000.- บาท 24,000.- บาท ตามเง่ือนไข

10 จ้างประกอบอาหาร (ศึกษาดูงาน) 13,000.00              13,000.00               เฉพาะเจาะจง นางหนูกร  ชินทวัน นางหนูกร  ชินทวัน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 35/61 ลว. 24 ม.ค. 61

13,000.- บาท 13,000.- บาท ตามเง่ือนไข 

11 ก่อสร้างถนนดิน ม.9 (ทีนายพรมมา  สายทอง - ท่ี น.ส. 82,500.00              83,000.00               เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีวานิชอุบลก่อสร้าง หจก.ศรีวานิชอุบลก่อสร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 26/61 ลว. 25 ม.ค.  61

วิไลพร  บุญช่ืน) 82,500.- บาท 82,500.- บาท ตามเง่ือนไข 

12 จ้างเหมาท าความสะอาด อบต. ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 61 5,000.00                5,000.00                เฉพาะเจาะจง นางสมจิตร  จันเพ็ชร นางสมจิตร  จันเพ็ชร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 37/61  ลว.30 ม.ค.  61

5,000.- บาท 5,000.- บาท ตามเง่ือนไขใน 

13 อาหารเสริม (นม) เดือน กุมภาพันธ์ 2561 84,925.20              84,925.20               เฉพาะเจาะจง บริษัท วารินมิลค์ จ ากัด บริษัท วารินมิลค์ จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 3/61 ลว.30 ม.ค.  61

84,925.20- บาท 84,925.20- บาท ตามเง่ือนไข

14 ก่อสร้างถนนดิน ม.3 (จากหลักป้าย-ถนนสายคูขาด- 148,000.00             151,100.00             เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีวานิชอุบลก่อสร้าง หจก.ศรีวานิชอุบลก่อสร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 1/61 ลว. 17 ม.ค.  61

หนองใหญ่) 148,000.-- บาท 148,000.-- บาท ตามเง่ือนไข

15 ก่อสร้างถนนลูกรัง ม.4 (ทีนายดี ชินทวัน -ถึงท่ีนางทองสี 182,500.00             186,200.00             เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีวานิชอุบลก่อสร้าง หจก.ศรีวานิชอุบลก่อสร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 2/61 ลว. 25 ม.ค  61

ชินทวัน) 182,500.- บาท 182,500.- บาท ตามเง่ือนไข 

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มกรำคม  2561

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองเหล่ำ  อ ำเภอเข่ืองใน  จังหวัดอุบลรำชธำนี

วันท่ี  31  เดือน มกรำคม  พ.ศ.  2561



         -2-

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก

ลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

16 ซ้ือวัสดุส านักงาน (ส านักงานปลัด) 30,033.00              30,033.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดูโฮม จ ากัด บริษัท  ดูโฮม จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 12/61 ลว 4 ม.ค. 61

30,033.- บาท 30,033.- บาท ตามเง่ือนไข

17 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 5,825.00                5,825.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จ ากัด บริษัท ดูโฮม จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 13/61 ลว.4 ม.ค. 61

5,825.- บาท 5,825.- บาท ตามเง่ือนไข

18 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (ส านักงานปลัด) 1,338.00                1,338.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จ ากัด บริษัท ดูโฮม จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 14/61 ลว. 4 .ค. 61

1,338.- บาท 1,338.- บาท ตามเง่ือนไข 

19 ซ้ือวัสดุส านักงาน (กองคลัง) 4,249.00                4,249.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จ ากัด บริษัท ดูโฮม จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 15/61 ลว.16 ม.ค. 61

4,249.- บาท 4,249.- บาท ตามเง่ือนไข 

20 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) 610.00                   610.00                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จ ากัด บริษัท ดูโฮม จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 16/61  ลว. 16 ม.ค.. 61

610.- บาท 610.- บาท ตามเง่ือนไขใน 

21 ซ้ือวัสดุส านักงาน (กองการศึกษา) 5,985.00                5,985.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จ ากัด บริษัท ดูโฮม จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 17/61 ลว. 16 ม.ค. 61

5,985.- บาท 5,985.- บาท ตามเง่ือนไข

22 ซ้ือวัสดุส านักงาน (ธง) 456.00                   456.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านลัคก้ีเคร่ืองเขียน ร้านลัคก้ีเคร่ืองเขียน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 18/61 ลว. 16 ม.ค. 61

456.-- บาท 456.-- บาท ตามเง่ือนไข

23 ซ้ือวัสดุส านักงาน (กองคลัง) 1,215.00                1,215.00                เฉพาะเจาะจง ร้านลัคก้ีเคร่ืองเขียน ร้านลัคก้ีเคร่ืองเขียน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 19/61 ลว.16 ม.ค. 61

1,215.- บาท 1,215.- บาท ตามเง่ือนไข

24 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (ส านักงานปลัด) 4,300.00                4,300.00                เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ าฟ้า โอเอ แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี หจก.ล้ าฟ้า โอเอ แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 20/61 ลว. 16 ม.ค. 61

4,300.- บาท 4,300.- บาท ตามเง่ือนไข

25 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) 2,500.00                2,500.00                เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ าฟ้า โอเอ แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี หจก.ล้ าฟ้า โอเอ แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 21/61 ลว.16 ม.ค. 61

2,500.- บาท 2,500.- บาท ตามเง่ือนไข 

26 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 6,500.00                6,500.00                เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ าฟ้า โอเอ แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี หจก.ล้ าฟ้า โอเอ แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 22/61 ลว. 16 ม.ค. 61

6,500.- บาท 6,500.- บาท ตามเง่ือนไข 

27 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ (ภาวะผู้น าสตรี) 1,190.00                1,190.00                เฉพาะเจาะจง ร้านลัคก้ีเคร่ืองเขียน ร้านลัคก้ีเคร่ืองเขียน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 23/61  ลว.22 ม.ค. 61

1,190.- บาท 1,190.- บาท ตามเง่ือนไขใน 

28 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ของท่ีระลึก (ศึกษาดูงาน) 1,601.00                1,601.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จ ากัด บริษัท ดูโฮม จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 24/61 ลว. 24 ม.ค.  61

1,601- บาท 1,601- บาท ตามเง่ือนไข

29 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (ส านักงานปลัด) 2,800.00                2,800.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท อุบลไอทีคอม จ ากัด บริษัท อุบลไอทีคอม จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 25/61 ลว. 25 ม.ค. 61

2,800.-- บาท 2,800.-- บาท ตามเง่ือนไข

30 ซ้ือวัสดุส านักงาน (หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร) 5,000.00                5,000.00                เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ าฟ้า โอเอ แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี หจก.ล้ าฟ้า โอเอ แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 26/61 ลว. 25 ม.ค 61

5,000.- บาท 5,000.- บาท ตามเง่ือนไข 



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก

ลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ค่ารับรองประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 6 คร้ังท่ี1/60 675.00                   675.00                   เฉพาะเจาะจง นายจักรี  สารบูรณ์ นายจักรี  สารบูรณ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 22/61 ลว. 18 - 18 ธ.ค. 60

675.- บาท 675.- บาท ตามเง่ือนไข

2 จ้างเหมาประกอบอาหาร (บริหารจัดการขยะ) 16,000.00              16,000.00               เฉพาะเจาะจง นายสด  สืบสิงห์ นายสด  สืบสิงห์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 23/61 ลว. 19 - 22 ธ.ค.60

16,000.- บาท 16,000.- บาท ตามเง่ือนไข

3 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล (รณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล) 1,920.00                1,920.00                เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญใจอาร์ตคอม ร้านเจริญใจอาร์ตคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 24/61 ลว. 26 - 27 ธ.ค. 60

1,920.- บาท 1,920.- บาท ตามเง่ือนไข 

4 จ้างเหมาท าความสะอาดประจ าเดือนมกราคม 2561 5,000.00                5,000.00                เฉพาะเจาะจง นางสมจิตร  จันเพ็ชร นางสมจิตร  จันเพ็ชร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 25/61 ลว. 29 ธ.ค.60-31 ม.ค.61

5,000.- บาท 5,000.- บาท ตามเง่ือนไข 

5 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือน ธันวาคม 2560 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรรวมใจ จ ากัด สหกรณ์การเกษตรรวมใจ จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 8/61 ลว. 30 พ.ย.- 31 .ค. 60

1927.- บาท 1927.- บาท ตามเง่ือนไขใน 

6 ค่าวัสดุอุปกรณ์ (บริหารจัดการขยะ) 1,382.00                1,382.00                เฉพาะเจาะจง ร้านเข่ืองในสังฆภัณฑ์ ร้านเข่ืองในสังฆภัณฑ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 9/61 ลว. 19 - 20 ธ.ค. 60

1,382.- บาท 1,382.- บาท ตามเง่ือนไข

7 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (ส านักงานปลัด) 7,000.00                7,000.00                เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ าฟ้า โอเอ แอนด์ สเตช้ันเนอร่ี หจก.ล้ าฟ้า โอเอ แอนด์ สเตช้ันเนอร่ี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 10/61 ลว. 21 - 21 ธ.ค. 60

7,000.-- บาท 7,000.-- บาท ตามเง่ือนไข

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ธันวำคม  2560

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองเหล่ำ  อ ำเภอเข่ืองใน  จังหวัดอุบลรำชธำนี

วันท่ี  31  เดือน  ธันวำคม  พ.ศ.  2560



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก

ลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างเหมาดูดส่ิงปฏิกูล (ข้างอาคารส านักงาน) 960.00                   960.00                   เฉพาะเจาะจง นายรัก  มหาโพธ์ิ นายรัก  มหาโพธ์ิ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 11/61 ลว. 9 - 9 พ.ย. 60

960.- บาท 960.- บาท ตามเง่ือนไข

2 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล (ค่าธรรมเนียมขยะ) 1,000.00                1,000.00                เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญใจอาร์ตคอม ร้านเจริญใจอาร์ตคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 12/61 ลว. 16 - 17 พ.ย. 60

1,000.- บาท 1,000.- บาท ตามเง่ือนไข

3 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล (อบรมระเบียบระบบแท่ง) 390.00                   390.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญใจอาร์ตคอม ร้านเจริญใจอาร์ตคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 13/61 ลว. 16 - 17 พ.ย. 60

390.- บาท 390.- บาท ตามเง่ือนไข 

4 จ้างเหมาประกอบอาหาร (อบรมระเบียบระบบแท่ง) 6,850.00                6,850.00                เฉพาะเจาะจง นายสด  สืบสิงห์ นายสด  สืบสิงห์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 14/61 ลว. 16 - 21 พ.ย. 60

6,850.- บาท 6,850.- บาท ตามเง่ือนไข 

5 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม  (อบรมระเบียบระบบแท่ง) 1,927.00                1,927.00                เฉพาะเจาะจง ร้านลานตาก๊อปป้ี ร้านลานตาก๊อปป้ี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 15/61 ลว. 16 - 16 พ.ย. 60

1927.- บาท 1927.- บาท ตามเง่ือนไขใน 

6 จ้างเหมาดูดส่ิงปฏิกูล (ข้างห้องประชุมชสภา) 720.00                   720.00                   เฉพาะเจาะจง นายรัก  มหาโพธ์ิ นายรัก  มหาโพธ์ิ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 16/61 ลว. 20 - 20 พ.ย. 60

720.- บาท 720.- บาท ตามเง่ือนไข

7 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล (อบรมป้องกันการทุจริต) 360.00                   360.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญใจอาร์ตคอม ร้านเจริญใจอาร์ตคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 17/61 ลว. 20 -21 พ.ย. 60

360.-- บาท 360.-- บาท ตามเง่ือนไข

8 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม  (อบรมป้องกันการทุจริต) 4,140.00                4,140.00                เฉพาะเจาะจง ร้านลานตาก๊อปป้ี ร้านลานตาก๊อปป้ี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 18/61 ลว.  20 - 21 พ.ย. 60

4,140.-  บาท 4,140.-  บาท ตามเง่ือนไข 

9 จ้างเหมาประกอบอาหาร (อบรมป้องกันการทุจริต) 7,800.00                7,800.00                เฉพาะเจาะจง นายสด  สืบสิงห์ นายสด  สืบสิงห์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 19/61 ลว. 21 -23 พ.ย. 60

7,800.-  บาท 7,800.-  บาท ตามเง่ือนไข 

10 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล (บริหารจัดการขยะ) 4,320.00                4,320.00                เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญใจอาร์ตคอม ร้านเจริญใจอาร์ตคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 20/61 ลว. 24 - 28 พ.ย. 60

4,320.- บาท 4,320.- บาท ตามเง่ือนไข 

11 จ้างเหมาท าความสะอาด อบต. เดือนธันวาคม 2560 5,000.00                5,000.00                เฉพาะเจาะจง นางสมจิตร  จันเพ็ชร นางสมจิตร  จันเพ็ชร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 21/61 ลว. 30 พ.ย.-31 ธ.ค. 60

5,000.- บาท 5,000.- บาท ตามเง่ือนไข 

12 ซ้ือวัสดุส านักงาน (กองคลัง) 3,960.00                3,960.00                เฉพาะเจาะจง ร้านลัคก้ีเคร่ืองเขียน ร้านลัคก้ีเคร่ืองเขียน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 5/61 ลว.13 - 13  พ.ย. 60

3,960.-  บาท 3,960.-  บาท ตามเง่ือนไข 

13 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ (อบรมระเบียบระบบแท่ง) 415.00                   415.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านลัคก้ีเคร่ืองเขียน ร้านลัคก้ีเคร่ืองเขียน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี  6/61 ลว.16 - 16 พ.ย. 60

415.- บาท 415.- บาท ตามเง่ือนไข

14 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์  (อบรมป้องกันการทุจริต) 550.00                   550.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านลัคก้ีเคร่ืองเขียน ร้านลัคก้ีเคร่ืองเขียน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี  7/61 ลว.21 - 21 พ.ย. 60

550.- บาท 550.- บาท ตามเง่ือนไข

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  พฤศจิกำยน  2560

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองเหล่ำ  อ ำเภอเข่ืองใน  จังหวัดอุบลรำชธำนี

วันท่ี  30  เดือน  พฤศจิกำยน พ.ศ.  2560



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก

ลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างเหมาท าความสะอาด อบต. ประจ าเดือนตุลาคม 2560 5,000.00                5,000.00                เฉพาะเจาะจง นางสมจิตร  จันเพ็ชร นางสมจิตร  จันเพ็ชร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 1/61 ลว. 2 - 31 ต.ค. 60

5,000.- บาท 5,000.- บาท ตามเง่ือนไข

2 จ้างท าป้ายไวนิล (ข้ึนทะเบียนเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ) 3,900.00                3,900.00                เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญใจอาร์ตคอม ร้านเจริญใจอาร์ตคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 2/61 ลว. 16 - 20 ต.ค. 60

3,900.- บาท 3,900.- บาท ตามเง่ือนไข

3 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร (ติดตามแผน) 1,798.00                1,798.00                เฉพาะเจาะจง ร้านลานตาก๊อปป้ี ร้านลานตาก๊อปป้ี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 3/61 ลว. 17 - 18 ต.ค. 60

1,798.- บาท 1,798.- บาท ตามเง่ือนไข 

4 จ้างเหมาท าพวงมาลา (23 ต.ค.60) 1,000.00                1,000.00                เฉพาะเจาะจง น.ส.ประมูล  ชินทวัน น.ส.ประมูล  ชินทวัน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 4/61 ลว. 19 - 23 ต.ค. 60

1,000.- บาท 1,000.- บาท ตามเง่ือนไข 

5 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เคร่ืองพิมพ์) 800.00                   800.00                   เฉพาะเจาะจง บริษัท อุบลไอทีคอม จ ากัด บริษัท อุบลไอทีคอม จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 5/61 ลว. 20 - 20 ต.ค. 60

800.- บาท 800.- บาท ตามเง่ือนไขใน 

6 ค่ารับรองประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 5 คร้ังท่ี1/60 675.00                   675.00                   เฉพาะเจาะจง นายจักรี  สารบูรณ์ นายจักรี  สารบูรณ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 6/61 ลว. 27 - 30 ต.ค. 60

675.- บาท 675.- บาท ตามเง่ือนไข

7 จ้างเหมาประกอบอาหาร (ลอยกระทง) 28,250.00              28,250.00               เฉพาะเจาะจง น.ส.ประมูล  ชินทวัน น.ส.ประมูล  ชินทวัน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 7/61 ลว. 30 ต.ค.-3 พ.ย. 60

28,250- บาท 28,250- บาท ตามเง่ือนไข

8 จ้างเหมาเวทีเคร่ืองเสียง (ลอยกระทง) 25,000.00              25,000.00               เฉพาะเจาะจง น.ส.ฐิตาภรณ์  อยู่โค น.ส.ฐิตาภรณ์  อยู่โค เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 8/61 ลว.  30 ต.ค.-3 พ.ย. 60

25,000.-  บาท 25,000.-  บาท ตามเง่ือนไข 

9 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล (ลอยกระทง) 1,500.00                1,500.00                เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญใจอาร์ตคอม ร้านเจริญใจอาร์ตคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 9/61 ลว. 30 - 31 ต.ค. 60

1,500.-  บาท 1,500.-  บาท ตามเง่ือนไข 

10 จ้างเหมาท าความสะอาด อบต. ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2560 5,000.00                5,000.00                เฉพาะเจาะจง นางสมจิตร  จันเพ็ชร นางสมจิตร  จันเพ็ชร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 10/61 ลว. 30 ต.ค.-30 พ.ย. 60

5,000.- บาท 5,000.- บาท ตามเง่ือนไข 

11 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เดือน ตุลาคม 2560 5,292.00                5,292.00                เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรร่วมใจ จ ากัด สหกรณ์การเกษตรร่วมใจ จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 1/61 ลว. 2 -31 ต.ค. 60

5,292.- บาท 5,292.- บาท ตามเง่ือนไข 

12 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ (ลอยกระทง) 2,800.00                2,800.00                เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลสปอร์ตเซ็นเตอร์ หจก.อุบลสปอร์ตเซ็นเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 2/61 ลว.30 ต.ค.-1 พ.ย. 60

2,800.-  บาท 2,800.-  บาท ตามเง่ือนไข 

13 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ (ลอยกระทง) 5,579.00                5,579.00                เฉพาะเจาะจง ร้านลัคก้ีเคร่ืองเขียน ร้านลัคก้ีเคร่ืองเขียน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี  3/61 ลว.30 ต.ค.-1 พ.ย. 60

5,579.- บาท 5,579.- บาท ตามเง่ือนไข

14 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เดือน พฤศจิกายน 2560 5,412.00                5,412.00                เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรร่วมใจ จ ากัด สหกรณ์การเกษตรร่วมใจ จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี  4/61 ลว.31 ต.ค.-30 พ.ย. 60

5,412.- บาท 5,412.- บาท ตามเง่ือนไข

วันท่ี  31  เดือน  ตุลำคม พ.ศ.  2560

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ตุลำคม  2560

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองเหล่ำ  อ ำเภอเข่ืองใน  จังหวัดอุบลรำชธำนี


