
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จางทําความสะอาด อบต. เดือน  ตุลาคม 2563 5,000.00         5,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสมจิตร จันเพ็ชร นางสมจิตร จันเพ็ชร เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 1/64 ลว. 1 ต.ค. 63

5,000.- บาท 5,000.- บาท ตามเงื่อนไข 

2 จางเหมาบริการ ตามโครงการแผนที่ภาษีฯ 9,000.00         9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายพงษสุริยา  สืบสิงห นายพงษสุริยา  สืบสิงห เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 2/64 ลว. 1 ต.ค. 63

9,000.- บาท 9,000.- บาท ตามเงื่อนไข

3 จางพนักงานประจํารถน้ําอเนกประสงค 9,000.00         9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายจีรศักดิ์  สืบสิงห นายจีรศักดิ์  สืบสิงห เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 3/64 ลว. 1 ต.ค. 63

9,000.- บาท 9,000.- บาท ตามเงื่อนไข 

4 จางพนักงานประจํารถน้ําอเนกประสงค 9,000.00         9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายอภิสิทธิ์  สืบสิงห นายอภิสิทธิ์  สืบสิงห เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 4/64 ลว. 1 ต.ค. 63

9,000.- บาท 9,000.- บาท ตามเงื่อนไข 

5 จางพนักงานประจําสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา ม.6 9,000.00         9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายประจักร  ภูศิริ นายประจักร  ภูศิริ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 5/64 ลว. 1 ต.ค. 63

9,000.- บาท 9,000.- บาท ตามเงื่อนไข

6 จางเหมาทําพวงมาลา 13 ต.ค. 2563 1,000.00         1,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวประมูล  ชินทวัน นางสาวประมูล  ชินทวัน เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 6/64 ลว. 12 ต.ค. 63

1,000.- บาท 1,000.- บาท ตามเงื่อนไข 

7 จางเหมาดูดสิ่งปฏิกูล 1,500.00         1,500.00         เฉพาะเจาะจง นายรัก มหาโพธิ์ นายรัก มหาโพธิ์ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 7/64 ลว. 15 ต.ค. 63

1,500.- บาท 1,500.- บาท ตามเงื่อนไข 

8 จางซอมแซมครุภัณฑคอมพิวเตอร 500.00           500.00           เฉพาะเจาะจง รานวอรมอีซี่คอม รานวอรมอีซี่คอม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 8/64 ลว.21 ต.ค. 63

500.- บาท 500.- บาท ตามเงื่อนไข 

9 จางเหมาทําพวงมาลา 23 ต.ค. 2563 1,000.00         1,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวประมูล  ชินทวัน นางสาวประมูล  ชินทวัน เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 9/64 ลว. 21 ต.ค. 63

1,000.- บาท 1,000.- บาท ตามเงื่อนไข 

10 จางจัดหาอาหาร (ลอยกระทง) 28,850.00       28,850.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวประมูล  ชินทวัน นางสาวประมูล  ชินทวัน เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 10/64 ลว. 22 ต.ค. 63

28,850.- บาท 28,850.- บาท ตามเงื่อนไข 

11 จางเชาเหมาเวทีเครื่องเสียง (ลอยกระทง) 31,000.00       31,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิตาภรณ  อยูโค นางสาวฐิตาภรณ  อยูโค เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 11/64 ลว. 22 ต.ค. 63

31,000.- บาท 31,000.- บาท ตามเงื่อนไข 

12 จางทําปายไวนิล (ลอยกระทง) 1,500.00         1,500.00         เฉพาะเจาะจง รานเจริญใจอารตคอม รานเจริญใจอารตคอม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 12/64 ลว. 22 ต.ค. 63

1,500.- บาท 1,500.- บาท ตามเงื่อนไข 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  ตุลาคม  2563

องคการบริหารสวนตําบลหนองเหลา  อําเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่  31  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2563



         -2-

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

13 จางทําความสะอาด อบต. เดือน  พฤศจิกายน 2563 5,000.00         5,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสมจิตร จันเพ็ชร นางสมจิตร จันเพ็ชร เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 13/64 ลว. 29 ต.ค. 63

5,000.- บาท 5,000.- บาท ตามเงื่อนไข 

14 จางเหมาบริการ ตามโครงการแผนที่ภาษีฯ 9,000.00         9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายพงษสุริยา  สืบสิงห นายพงษสุริยา  สืบสิงห เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 14/64 ลว. 29 ต.ค. 63

9,000.- บาท 9,000.- บาท ตามเงื่อนไข

15 จางพนักงานประจํารถน้ําอเนกประสงค 9,000.00         9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายจีรศักดิ์  สืบสิงห นายจีรศักดิ์  สืบสิงห เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 15/64 ลว. 29 ต.ค. 63

9,000.- บาท 9,000.- บาท ตามเงื่อนไข 

16 จางพนักงานประจํารถน้ําอเนกประสงค 9,000.00         9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายอภิสิทธิ์  สืบสิงห นายอภิสิทธิ์  สืบสิงห เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 16/64 ลว. 29 ต.ค. 63

9,000.- บาท 9,000.- บาท ตามเงื่อนไข 

17 จางพนักงานประจําสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา ม.6 9,000.00         9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายประจักร  ภูศิริ นายประจักร  ภูศิริ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 17/64 ลว. 29 ต.ค. 63

9,000.- บาท 9,000.- บาท ตามเงื่อนไข

18 ซื้อวัสดุสํานักงาน (หมึกเครื่องถายเอกสาร) 5,000.00         5,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ําฟา โอเอ แอนด สเตชั่นเนอรี่ หจก.ล้ําฟา โอเอ แอนด สเตชั่นเนอรี่ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่  1/64 ลว. 6 ต.ค. 63

5,000.- บาท 5,000.- บาท ตามเงื่อนไข

19 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (สํานักงานปลัด) 4,750.00         4,750.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ําฟา โอเอ แอนด สเตชั่นเนอรี่ หจก.ล้ําฟา โอเอ แอนด สเตชั่นเนอรี่ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่  2/64 ลว. 15 ต.ค. 63

4,750.- บาท 4,750.- บาท ตามเงื่อนไข

20 ซื้อวัสดุอุปกรณ (ลอยกระทง) 13,550.00       13,550.00       เฉพาะเจาะจง รานยูแอนดไอ รานยูแอนดไอ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่  3/64 ลว. 22 ต.ค. 63

60,404.40 บาท 60,404.40 บาท ตามเงื่อนไข

21 ซื้อโลรางวัลและสายสะพาย (ลอยกระทง) 2,500.00         2,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลสปอรตเซ็นเตอร หจก.อุบลสปอรตเซ็นเตอร เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่  4/64 ลว. 26 ต.ค. 63

2,500.- บาท 2,500.- บาท ตามเงื่อนไข 



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



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร (ซอมไฟแวป) 3,420.00         3,420.00         เฉพาะเจาะจง หจก.กันเองวัสดุกอสราง หจก.กันเองวัสดุกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 8/64 ลว. 21 ธ.ค. 63

3,420.- บาท 3,420.- บาท ตามเงื่อนไข 

2 ซื้อวัสดุสํานักงาน (กองคลัง) 668.00           668.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 9/64 ลว. 24 ธ.ค. 63

668.- บาท 668.- บาท ตามเงื่อนไข

3 จางทําปายไวนิล (ลดอุบัติเหตุฯปใหม) 720.00           720.00           เฉพาะเจาะจง รานเจริญใจอารตคอม รานเจริญใจอารตคอม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 25/64 ลว. 25 ธ.ค. 63

720.- บาท 720.- บาท ตามเงื่อนไข 

4 ซื้อวัสดุอุปกรณ  (ลดอุบัติเหตุฯปใหม) 260.00           260.00           เฉพาะเจาะจง หจก.สรางชางวัสดุ หจก.สรางชางวัสดุ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 10/64 ลว. 28 ธ.ค. 63

260.- บาท 260.- บาท ตามเงื่อนไข 

5 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจําเดือน มกราคม 2564 75,541.20       75,541.20       เฉพาะเจาะจง บริษัท วารินมิลค จํากัด บริษัท วารินมิลค จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 3/64 ลว. 18 ธ.ค. 63

75,541.20บาท 75,541.20บาท ตามเงื่อนไข 

6 ซื้อครุภัณฑเรือทองแบน 79,500.00       80,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.จ.ชองแครยน 1997 (ประเทศไทย) บริษัท ส.จ.ชองแครยน 1997 (ประเทศไทย) เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 4/64 ลว. 28 ธ.ค. 63

79,500.- บาท 79,500.- บาท ตามเงื่อนไข

7 จางทําความสะอาด อบต. เดือน ธันวาคม 2563 5,000.00         5,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสมจิตร จันเพ็ชร นางสมจิตร จันเพ็ชร เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 26/64 ลว. 30 ธ.ค. 63

5,000.- บาท 5,000.- บาท ตามเงื่อนไข

8 จางเหมาบริการ ตามโครงการแผนที่ภาษีฯ 9,000.00         9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายพงษสุริยา  สืบสิงห นายพงษสุริยา  สืบสิงห เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 27/64 ลว. 30 ธ.ค. 63

9,000.- บาท 9,000.- บาท ตามเงื่อนไข 

9 จางพนักงานประจํารถน้ําอเนกประสงค 9,000.00         9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายจีรศักดิ์  สืบสิงห นายจีรศักดิ์  สืบสิงห เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 28/64 ลว. 30 ธ.ค. 63

9,000.- บาท 9,000.- บาท ตามเงื่อนไข

10 จางพนักงานประจํารถน้ําอเนกประสงค 9,000.00         9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายอภิสิทธิ์  สืบสิงห นายอภิสิทธิ์  สืบสิงห เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 29/64 ลว. 30 ธ.ค. 63

9,000.- บาท 9,000.- บาท ตามเงื่อนไข

11 จางพนักงานประจําสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา ม.6 9,000.00         9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายประจักร  ภูศิริ นายประจักร  ภูศิริ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 30/64 ลว. 30 ธ.ค.. 63

9,000.- บาท 9,000.- บาท ตามเงื่อนไข

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  ธันวาคม  2563

องคการบริหารสวนตําบลหนองเหลา  อําเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ.  2563



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



         -2-

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

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 



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จางซอมแซมครุภัณฑคอมพิวเตอร (เครื่องพิมพ) 790.00           790.00           เฉพาะเจาะจง รานวอรมอีซี่คอม รานวอรมอีซี่คอม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่  39/64 ลว. 9 ก.พ.. 64

รหัส 479-62-0020 790.- บาท 790.- บาท ตามเงื่อนไข

2 จางซอมแซมครุภัณฑคอมพิวเตอร (เครื่องคอมฯ) 740.00           740.00           เฉพาะเจาะจง รานวอรมอีซี่คอม รานวอรมอีซี่คอม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่  40/64 ลว. 9 ก.พ.. 64

รหัส 416-51-0016 740.- บาท 740.- บาท ตามเงื่อนไข

3 จางซอมแซมครุภัณฑคอมพิวเตอร (เครื่องคอมฯ) 2,000.00         2,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท อุบลไอทีคอม จํากัด บริษัท อุบลไอทีคอม จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่  41/64 ลว.9 ก.พ.. 64

รหัส 416-58-0033 2,000.- บาท 2,000.- บาท ตามเงื่อนไข 

4 จางทําวารสารประชาสัมพันธการปฏิบัติงานประจําป63 20,000.00       20,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ยงสวัสดิ์อินเตอรกรุป จํากัด บริษัท ยงสวัสดิ์อินเตอรกรุป จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่  42/64 ลว.10 ก.พ.. 64

20,000.- บาท 20,000.- บาท ตามเงื่อนไข 

5 จางซอมแซมครุภัณฑคอมพิวเตอร (เครื่องพิมพ) 890.00           890.00           เฉพาะเจาะจง รานวอรมอีซี่คอม รานวอรมอีซี่คอม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่  39/64 ลว. 9 ก.พ.. 64

รหัส 479-62-0019 890.- บาท 890.- บาท ตามเงื่อนไข 

6 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (กองคลัง) 5,600.00         5,600.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ําฟา โอเอ แอนด สเตชั่นเนอรี่ หจก.ล้ําฟา โอเอ แอนด สเตชั่นเนอรี่ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่  22/64 ลว. 5 ก.พ.. 64

5,600.- บาท 5,600.- บาท ตามเงื่อนไข

7 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (กองชาง) 5,600.00         5,600.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ําฟา โอเอ แอนด สเตชั่นเนอรี่ หจก.ล้ําฟา โอเอ แอนด สเตชั่นเนอรี่ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่  23/64 ลว. 5 ก.พ.. 64

5,600.- บาท 5,600.- บาท ตามเงื่อนไข

8 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (กองการศึกษาฯ) 4,250.00         4,250.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ําฟา โอเอ แอนด สเตชั่นเนอรี่ หจก.ล้ําฟา โอเอ แอนด สเตชั่นเนอรี่ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่  24/64 ลว. 5 ก.พ.. 64

4,250.- บาท 4,250.- บาท ตามเงื่อนไข 

9 ซื้อวัสดุสํานักงาน (กองคลัง) 11,352.00       11,352.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน) บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน) เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่  25/64 ลว. 5 ก.พ.. 64

11,352.- บาท 11,352.- บาท ตามเงื่อนไข 

10 ซื้อวัสดุสํานักงาน (กองชาง) 2,401.00         2,401.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน) บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน) เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่  26/64 ลว. 5 ก.พ.. 64

2,401.- บาท 2,401.- บาท ตามเงื่อนไข 

11 ซื้อวัสดุสํานักงาน (กองการศึกษาฯ) 3,948.00         3,948.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน) บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน) เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่  27/64 ลว. 5 ก.พ.. 64

3,948.- บาท 3,948.- บาท ตามเงื่อนไข

12 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ (สํานักงานปลัด) 3,756.00         3,756.00         เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด กันเองวัสดุกอสราง หางหุนสวนจํากัด กันเองวัสดุกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่  28/64 ลว. 10 ก.พ.. 64

3,756.- บาท 3,756.- บาท ตามเงื่อนไข

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  กุมภาพันธ  2564

องคการบริหารสวนตําบลหนองเหลา  อําเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่  28  เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ.  2564
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

13 จางทําวารสารประชาสัมพันธการปฏิบัติงานฯ 20,000.00       20,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ยงสวัสดิ์อินเตอรกรุปจํากัด บริษัท ยงสวัสดิ์อินเตอรกรุปจํากัด เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 42/64 ลว. 10 ก.พ.  64

20,000.- บาท 20,000.- บาท ตามเงื่อนไข

14 จางซอมแซมครุภัณฑคอมพิวเตอร (เครื่องพิมพ) 890.00           890.00           เฉพาะเจาะจง รานวอรมอีซี่คอม รานวอรมอีซี่คอม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 43/64 ลว. 11 ก.พ.  64

890.- บาท 890.- บาท ตามเงื่อนไข

15 ซื้ออาหารเสริม (นม) เดือน มีนาคม 2564 87,232.10       87,232.10       เฉพาะเจาะจง บริษัท วารินมิลค จํากัด บริษัท วารินมิลค จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 7/64 ลว. 24 ก.พ.  64

87,232.10 บาท 87,232.10 บาท ตามเงื่อนไข

16 กอสรางถนนลูกรังบานหนองเหลา หมู 1 74,000.00       74,100.00       เฉพาะเจาะจง นายศักดา  นามบุตร นายศักดา  นามบุตร เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 4/64 ลว. 24 ก.พ.  64

(บานนางอรุณ บุญประภาร-ที่นางอัมพร สารกิจ) 74,000.- บาท 74,000.- บาท ตามเงื่อนไข 

17 กอสรางถนนลูกรังบานหนองเหลา หมู 1 58,000.00       58,100.00       เฉพาะเจาะจง นายศักดา  นามบุตร นายศักดา  นามบุตร เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 5/64 ลว. 24 ก.พ.  64

(ที่นายหนู ศรีโพธิ์ชาง - ที่นายหนู ศรีโพธิ์ชาง) 58,000.- บาท 58,000.- บาท ตามเงื่อนไข 

18 กอสรางถนนดิน บานหนองเหลา หมู 11 78,000.00       78,500.00       เฉพาะเจาะจง นายศักดา  นามบุตร นายศักดา  นามบุตร เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 6/64 ลว. 24 ก.พ.  64

(ที่นานางนาง ภารการ - ที่นานายจันทา อยูสุข) 78,000.- บาท 78,000.- บาท ตามเงื่อนไข 

19 จางทําความสะอาด อบต. เดือน มีนาคม 2564 5,000.00         5,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสมจิตร จันเพ็ชร นางสมจิตร จันเพ็ชร เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 44/64 ลว. 25 ก.พ.  64

5,000.- บาท 5,000.- บาท ตามเงื่อนไข

20 จางเหมาบริการ ตามโครงการแผนที่ภาษีฯ 9,000.00         9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายพงษสุริยา  สืบสิงห นายพงษสุริยา  สืบสิงห เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 45/64 ลว. 25 ก.พ.  64

9,000.- บาท 9,000.- บาท ตามเงื่อนไข 

21 จางพนักงานประจํารถน้ําอเนกประสงค 9,000.00         9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายจีรศักดิ์  สืบสิงห นายจีรศักดิ์  สืบสิงห เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 46/64 ลว. 25 ก.พ.  64

9,000.- บาท 9,000.- บาท ตามเงื่อนไข

22 จางพนักงานประจํารถน้ําอเนกประสงค 9,000.00         9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายอภิสิทธิ์  สืบสิงห นายอภิสิทธิ์  สืบสิงห เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 47/64 ลว. 25 ก.พ.  64

9,000.- บาท 9,000.- บาท ตามเงื่อนไข

23 จางพนักงานประจําสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา ม.6 9,000.00         9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายประจักร  ภูศิริ นายประจักร  ภูศิริ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 48/64 ลว. 25 ก.พ.  64

9,000.- บาท 9,000.- บาท ตามเงื่อนไข

24 จางจัดหาอาหารแขงกีฬาเด็กอนุบาลฯ 15,810.00       15,810.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวประมูล  ชินทวัน นางสาวประมูล  ชินทวัน เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 49/64 ลว. 25 ก.พ.  64

15,810.- บาท 15,810.- บาท ตามเงื่อนไข



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จางทําปายไวนิล (แขงกีฬาเด็กอนุบาลฯ) 2,200.00         2,200.00         เฉพาะเจาะจง รานเจริญใจอารตคอม รานเจริญใจอารตคอม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 50/64 ลว. 1 ม.ีค. 64

2,200.- บาท 2,200.- บาท ตามเงื่อนไข

2 จางตกแตงสถานที่พรอมเครื่องเสียง (แขงกีฬาเด็กฯ) 1,000.00         1,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.ฐิตาภรณ  อยูโค น.ส.ฐิตาภรณ  อยูโค เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 51/64 ลว. 1 ม.ีค. 64

1,000.- บาท 1,000.- บาท ตามเงื่อนไข

3 จางทําปายไวนิล (เด็กจมน้ําฯ) 500.00           500.00           เฉพาะเจาะจง รานเจริญใจอารตคอม รานเจริญใจอารตคอม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 52/64 ลว. 18  ม.ีค. 64

500.- บาท 500.- บาท ตามเงื่อนไข 

4 จางตกแตงสถานที่พรอมเครื่องเสียง (เด็กจมน้ําฯ) 2,000.00         2,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.ฐิตาภรณ  อยูโค น.ส.ฐิตาภรณ  อยูโค เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 53/64 ลว. 18 ม.ีค. 64

2,000.- บาท 2,000.- บาท ตามเงื่อนไข 

5 จางทําปายไวนิล (ทําปุยชีวภาพฯ) 360.00           360.00           เฉพาะเจาะจง รานเจริญใจอารตคอม รานเจริญใจอารตคอม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 54/64 ลว. 23 ม.ีค. 64

360.- บาท 360.- บาท ตามเงื่อนไข 

6 จางทําปายไวนิลและสติ๊กเกอร (ปองกันการติดเขื้อฯ) 1,950.00         1,950.00         เฉพาะเจาะจง รานเจริญใจอารตคอม รานเจริญใจอารตคอม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 55/64 ลว. 23 ม.ีค. 64

1,950.- บาท 1,950.- บาท ตามเงื่อนไข

7 ซื้ออุปกรณแขงกีฬา+เหรียญรางวับ (แขงกีฬาเด็กฯ) 5,310.00         5,310.00         เฉพาะเจาะจง รานยูแอนดไอ รานยูแอนดไอ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 29/64 ลว. 2 ม.ีค. 64

5,310.- บาท 5,310.- บาท ตามเงื่อนไข

8 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร (เครื่องพิมพ) 7,900.00         7,900.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท อุบลไอทีคอม จํากัด บริษัท อุบลไอทีคอม จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 30/64 ลว. 12 ม.ีค. 64

7,900.- บาท 7,900.- บาท ตามเงื่อนไข 

9 ซื้อวัสดุฝกอบรม (เด็กจมน้ําฯ) 10,110.00       10,110.00       เฉพาะเจาะจง รานยูแอนดไอ รานยูแอนดไอ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 31/64 ลว. 18 ม.ีค. 64

10,110.- บาท 10,110.- บาท ตามเงื่อนไข 

10 ซื้อวัสดุฝกอบรม (ทําปุยอินทรียฯ) 4,970.00         4,970.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน) บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน) เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 32/64 ลว. 22 ม.ีค. 64

4,970.- บาท 4,970.- บาท ตามเงื่อนไข 

11 ซื้อวัสดุอุปกรณ (ทําปุยอินทรียฯ) 660.00           660.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 33/64 ลว. 23 ม.ีค. 64

660.- บาท 660.- บาท ตามเงื่อนไข 

12 ซื้อวัสดุอุปกรณ (ปองกันไวรัสฯ) 12,000.00       12,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท บัวหลวง เพอรฟูมส จํากัด บริษัท บัวหลวง เพอรฟูมส จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 34/64 ลว. 24 ม.ีค. 64

12,000.- บาท 12,000.- บาท ตามเงื่อนไข

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2564

องคการบริหารสวนตําบลหนองเหลา  อําเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่  31  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  2564
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

13 ซื้อวัสดุฝกอบรม (ปองกันไวรัสฯ) 18,350.00       18,350.00       เฉพาะเจาะจง รานกะลาวัสดุ รานกะลาวัสดุ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 35/64 ลว. 24 ม.ีค. 64

18,350.- บาท 18,350.- บาท ตามเงื่อนไข

14 กอสรางถนนดิน บานหนองเหลา หมู 11 87,000.00       87,400.00       เฉพาะเจาะจง นายศักดา  นามบุตร นายศักดา  นามบุตร เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 7/64 ลว. 12 ม.ีค. 64

(ที่นานางนาง ภารการ - ที่นานายจันทา อยูสุข) 87,000.- บาท 87,000.- บาท ตามเงื่อนไข

15 ซื้ออาหารเสริม (นม) เดือน มีนาคม 2564 136,537.20      136,537.20      เฉพาะเจาะจง บริษัท วารินมิลค จํากัด บริษัท วารินมิลค จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 8/64 ลว. 24 ม.ีค. 64

136,537.20 บาท 136,537.20 บาท ตามเงื่อนไข

16 จางทําความสะอาด อบต. เดือน เมษายน 2564 5,000.00         5,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสมจิตร จันเพ็ชร นางสมจิตร จันเพ็ชร เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 56/64 ลว. 31 ม.ีค. 64

5,000.- บาท 5,000.- บาท ตามเงื่อนไข

17 จางเหมาบริการ ตามโครงการแผนที่ภาษีฯ 9,000.00         9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายพงษสุริยา  สืบสิงห นายพงษสุริยา  สืบสิงห เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 57/64 ลว. 31 ม.ีค. 64

9,000.- บาท 9,000.- บาท ตามเงื่อนไข

18 จางพนักงานประจํารถน้ําอเนกประสงค 9,000.00         9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายจีรศักดิ์  สืบสิงห นายจีรศักดิ์  สืบสิงห เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 58/64 ลว. 31 ม.ีค. 64

9,000.- บาท 9,000.- บาท ตามเงื่อนไข

19 จางพนักงานประจํารถน้ําอเนกประสงค 9,000.00         9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายอภิสิทธิ์  สืบสิงห นายอภิสิทธิ์  สืบสิงห เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 59/64 ลว. 31 ม.ีค. 64

9,000.- บาท 9,000.- บาท ตามเงื่อนไข

20 จางพนักงานประจําสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา ม.6 9,000.00         9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายประจักร  ภูศิริ นายประจักร  ภูศิริ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 60/64 ลว. 31 ม.ีค. 64

9,000.- บาท 9,000.- บาท ตามเงื่อนไข

21 ซื้อวัสดุอุปกรณ (เรียนรูนอกสถานที่ฯ) 4,038.00         4,038.00         เฉพาะเจาะจง รานยู แอนด ไอ รานยู แอนด ไอ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 36/64 ลว. 31 ม.ีค. 64

4,038.- บาท 4,038.- บาท ตามเงื่อนไข

22 จางจัดหาอาหาร (เรียนรูนอกสถานที่ฯ) 6,960.00         6,960.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวประมูล  ชินทวัน นางสาวประมูล  ชินทวัน เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 61 /64 ลว. 31 ม.ีค. 64

6,960.- บาท 6,960.- บาท ตามเงื่อนไข

23 จางเหมายานพาหนะ (เรียนรูนอกสถานที่ฯ) 28,000.00       28,000.00       เฉพาะเจาะจง นายจรูญ  แซโล นายจรูญ  แซโล เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 62/64 ลว. 31 ม.ีค.  64

28,000.- บาท 28,000.- บาท ตามเงื่อนไข 

24 จางทําปายไวนิล (เรียนรูนอกสถานที่ฯ) 500.00           500.00           เฉพาะเจาะจง รานเจริญใจอารตคอม รานเจริญใจอารตคอม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 63/64 ลว. 31 ม.ีค.  64

(ที่นานายอําคา บุญโสม - ที่นายเนาว บุญยิ่ง) 500.- บาท 500.- บาท ตามเงื่อนไข 

25 กอสรางถนนลูกรัง บานปากอ หมู 9 111,000.00      111,400.00      เฉพาะเจาะจง นายศักดา  นามบุตร นายศักดา  นามบุตร เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 8/64 ลว. 31 ม.ีค.  64

(ที่นางอั้ว ศิริแพงพา - ที่นายเจียง บริสุทธิ์) 111,000.- บาท 111,000.- บาท ตามเงื่อนไข 
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

26 จางซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 1,779.41         1,779.41         เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูไทยยนต จํากัด บริษัท มิตซูไทยยนต จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 64/64 ลว. 31 ม.ีค.  64

รถยนตสวนกลาง รหัสครุภัณฑ 001-49-0001 1,779.41 บาท 1,779.41 บาท ตามเงื่อนไข 



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จางจัดหาอาหาร (หนองหลาหวงใยฯ) 27,000.00       27,000.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.ประมูล  ชินทวัน น.ส.ประมูล  ชินทวัน เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 65/64 ลว.5 เม.ย. 64

27,000.- บาท 27,000.- บาท ตามเงื่อนไข 

2 จางทําปายไวนิล (หนองหลาหวงใยฯ) 960.00           960.00           เฉพาะเจาะจง รานเจริญใจอารตคอม รานเจริญใจอารตคอม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 66/64 ลว.5 เม.ย. 64

960.- บาท 960.- บาท ตามเงื่อนไข

3 จางเหมาเครื่องเสียง (หนองหลาหวงใยฯ) 2,000.00         2,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.พรนิพา  สมฉลวย น.ส.พรนิพา  สมฉลวย เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 67/64 ลว.5 เม.ย. 64

2,000.- บาท 2,000.- บาท ตามเงื่อนไข 

4 จางเหมาบริการสํารวจสนัขและแมวฯ 4,000.00         4,000.00         เฉพาะเจาะจง นายบุญชวย  จิตรดอน นายบุญชวย  จิตรดอน เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 68/64 ลว.5 เม.ย. 64

4,000.- บาท 4,000.- บาท ตามเงื่อนไข 

5 จางทําปายไวนิล (รณรงคลดอุบัติเหตุฯ) 720.00           720.00           เฉพาะเจาะจง รานเจริญใจอารตคอม รานเจริญใจอารตคอม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 69/64 ลว.5 เม.ย. 64

720.- บาท 720.- บาท ตามเงื่อนไข 

6 ซื้อวัสดุกอสราง 2,716.00         2,716.00         เฉพาะเจาะจง หจก.กันเองวัสดุกอสราง หจก.กันเองวัสดุกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 37/64 ลว.5 เม.ย. 64

2,716- บาท 2,716- บาท ตามเงื่อนไข

7 ซื้อวัสดุอุปกรณ (รณรงคลดอุบัติเหตุฯ) 260.00           260.00           เฉพาะเจาะจง หจก.สรางชางวัสดุ หจก.สรางชางวัสดุ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 38/64 ลว.5 เม.ย. 64

260.- บาท 260.- บาท ตามเงื่อนไข 

8 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (หมึกเครื่องพิมพ) 5,200.00         5,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท อุบลไอทีคอม จํากัด บริษัท อุบลไอทีคอม จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 39/64 ลว.7 เม.ย. 64

5,200.- บาท 5,200.- บาท ตามเงื่อนไข 

9 ซื้อวัสดุอุปกรณ (หนองเหลาหวงใยฯ) 7,670.00         7,670.00         เฉพาะเจาะจง หจก.สรางชางวัสดุ หจก.สรางชางวัสดุ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 40/64 ลว.7 เม.ย. 64

7,670.- บาท 7,670.- บาท ตามเงื่อนไข 

10 ขยายเขตประปาภายในหมูบานปากอ หมู 6 33,000.00       35,800.00       เฉพาะเจาะจง นายสมพร  ทองทวิง นายสมพร  ทองทวิง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 9/64 ลว.2 เม.ย. 64

(ที่นายวิวัฒน บริสุทธิ์ -ที่นายเสถียร  ชินทวัน) 33,000.- บาท 33,000.- บาท ตามเงื่อนไข 

11 จางซอมแซมครุภัณฑคอมพิวเตอร (เครื่องพิมพ) 400.00           400.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท อุบลไอทีคอม จํากัด บริษัท อุบลไอทีคอม จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 70/64 ลว.20 เม.ย. 64

400.- บาท 400.- บาท ตามเงื่อนไข 

12 จางซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน (เครื่องถายเอกสาร) 18,000.00       18,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ําหา โอเอ แอนด สเตชั่นเนอรี่ หจก.ล้ําหา โอเอ แอนด สเตชั่นเนอรี่ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 71/64 ลว.29 เม.ย. 64

18,000.- บาท 18,000.- บาท ตามเงื่อนไข

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2564

องคการบริหารสวนตําบลหนองเหลา  อําเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี

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

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

13 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิยุ (สํานักงานปลัด) 2,435.00         2,435.00         เฉพาะเจาะจง หจก.กันเองวัสดุกอสราง หจก.กันเองวัสดุกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 41/64 ลว.29 เม.ย. 64

2,435.- บาท 2,435.- บาท ตามเงื่อนไข

14 จางทําความสะอาด อบต. เดือน พฤษภาคม  2564 5,000.00         5,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสมจิตร จันเพ็ชร นางสมจิตร จันเพ็ชร เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 72/64 ลว.30 เม.ย. 64

5,000.- บาท 5,000.- บาท ตามเงื่อนไข

15 จางเหมาบริการ ตามโครงการแผนที่ภาษีฯ 9,000.00         9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายพงษสุริยา  สืบสิงห นายพงษสุริยา  สืบสิงห เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 73/64 ลว.30 เม.ย. 64

9,000.- บาท 9,000.- บาท ตามเงื่อนไข

16 จางพนักงานประจํารถน้ําอเนกประสงค 9,000.00         9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายจีรศักดิ์  สืบสิงห นายจีรศักดิ์  สืบสิงห เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 74/64 ลว.30 เม.ย. 64

9,000.- บาท 9,000.- บาท ตามเงื่อนไข

17 จางพนักงานประจํารถน้ําอเนกประสงค 9,000.00         9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายอภิสิทธิ์  สืบสิงห นายอภิสิทธิ์  สืบสิงห เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 75/64 ลว.30 เม.ย. 64

9,000.- บาท 9,000.- บาท ตามเงื่อนไข

18 จางพนักงานประจําสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา ม.6 9,000.00         9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายประจักร  ภูศิริ นายประจักร  ภูศิริ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 76/64 ลว.30 เม.ย. 64

9,000.- บาท 9,000.- บาท ตามเงื่อนไข



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จางทําปายไวนิล (สัตวปลอดโรคฯ) 390.00           450.00           เฉพาะเจาะจง รานเจริญใจอารตคอม รานเจริญใจอารตคอม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 77/64 ลว.7 พ.ค. 64

390.- บาท 390.- บาท ตามเงื่อนไข 

2 จางซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะฯ (กจ-5430อบ.) 14,886.91       14,886.91       เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูไทยยนต จํากัด บริษัท มิตซูไทยยนต จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 78/64 ลว.14 พ.ค. 64

14ล886.91 บาท 14ล886.91 บาท ตามเงื่อนไข

3 จางซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะฯ (บห-3090อบ.) 19,800.00       19,800.00       เฉพาะเจาะจง หจก. อุบลวิบูลย หจก. อุบลวิบูลย เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 79/64 ลว.17 พ.ค. 64

19,800.- บาท 19,800.- บาท ตามเงื่อนไข 

4 จางทําความสะอาด อบต. เดือน มิถุนายน  2564 5,000.00         5,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสมจิตร จันเพ็ชร นางสมจิตร จันเพ็ชร เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 80/64 ลว.31 พ.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 81/64 ลว.31 พ.ค. 64

9,000.- บาท 9,000.- บาท ตามเงื่อนไข

6 จางพนักงานประจํารถน้ําอเนกประสงค 9,000.00         9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายจีรศักดิ์  สืบสิงห นายจีรศักดิ์  สืบสิงห เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 82/64 ลว.31 พ.ค. 64

9,000.- บาท 9,000.- บาท ตามเงื่อนไข 

7 จางพนักงานประจํารถน้ําอเนกประสงค 9,000.00         9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายอภิสิทธิ์  สืบสิงห นายอภิสิทธิ์  สืบสิงห เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 83/64 ลว.31 พ.ค. 64

9,000.- บาท 9,000.- บาท ตามเงื่อนไข 

8 จางพนักงานประจําสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา ม.6 9,000.00         4,500.00         เฉพาะเจาะจง นายประจักร  ภูศิริ นายประจักร  ภูศิริ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 84/64 ลว.31 พ.ค. 64

4,500.- บาท 4,500.- บาท ตามเงื่อนไข 

9 ซื้อวัสดุอุปกรณ (สัตวปลอดโรคฯ) 39,610.00       39,610.00       เฉพาะเจาะจง รานหนองบัวสัตวแพทย (หมอเตะ) รานหนองบัวสัตวแพทย (หมอเตะ) เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 42/64 ลว.11 พ.ค. 64

39,610.- บาท 39,610.- บาท ตามเงื่อนไข 

10 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (สํานักปลัด) 9,900.00         9,900.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ําหา โอเอ แอนด สเตชั่นเนอรี่ หจก.ล้ําหา โอเอ แอนด สเตชั่นเนอรี่ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 43/64 ลว. 13 พ.ค. 64

9,900.- บาท 9,900.- บาท ตามเงื่อนไข 

11 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (คลัง) 5,600.00         5,600.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ําหา โอเอ แอนด สเตชั่นเนอรี่ หจก.ล้ําหา โอเอ แอนด สเตชั่นเนอรี่ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 44/64 ลว.13 พ.ค. 64

5,600.- บาท 5,600.- บาท ตามเงื่อนไข 

12 ซื้อวัสดุสํานักงาน (หมึกเครื่องถายเอกสาร) 5,000.00         5,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ําหา โอเอ แอนด สเตชั่นเนอรี่ หจก.ล้ําหา โอเอ แอนด สเตชั่นเนอรี่ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 45/64 ลว.13 พ.ค. 64

5,000.- บาท 5,000.- บาท ตามเงื่อนไข 

วันที่  31  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2564

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2564

องคการบริหารสวนตําบลหนองเหลา  อําเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

13 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (ศึกษา) 1,450.00         1,450.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ําหา โอเอ แอนด สเตชั่นเนอรี่ หจก.ล้ําหา โอเอ แอนด สเตชั่นเนอรี่ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 46/64 ลว. 13 พ.ค. 64

1,450.- บาท 1,450.- บาท ตามเงื่อนไข

14 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ (กองชาง) 15,169.00       15,169.00       เฉพาะเจาะจง หจก. กันเองวัสดุกอสราง หจก. กันเองวัสดุกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 47/64 ลว.19 พ.ค. 64

15,169.- บาท 15,169.- บาท ตามเงื่อนไข

15 ซื้อวัสดุสํานักงาน (คลัง) 2,973.00         2,973.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 48/64 ลว.21 พ.ค. 64

2,973.- บาท 2,973.- บาท ตามเงื่อนไข

16 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน (เครื่องปรับอากาศ) 39,800.00       42,000.00       เฉพาะเจาะจง รานปรีชาแอรเซอรวิส อ.เขื่องใน รานปรีชาแอรเซอรวิส อ.เขื่องใน เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 49/64 ลว.27 พ.ค. 64

39,800.- บาท 39,800.- บาท ตามเงื่อนไข

17 ซื้ออาหารเสริม (นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรฯ 80,808.00       80,808.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท คันทรีเฟรชแดรี่ จํากัด บริษัท คันทรีเฟรชแดรี่ จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 9/64 ลว.31 พ.ค. 64

80,808.- บาท 80,808.- บาท ตามเงื่อนไข 

18 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง ม.5 สายเลียบคลองหนองใหญ 105,000.00      105,200.00      เฉพาะเจาะจง นายศักดา นามบุตร นายศักดา นามบุตร เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 10/64 ลว.13 พ.ค. 64

(ที่ รตอ.วิรุฬ ประกอบจันทร -ที่นางจันทรลา วันทว)ี 105,000.- บาท 105,000.- บาท ตามเงื่อนไข 

19 กอสรางถนนลูกรัง ม.11 สายภายในหมูบาน 51,000.00       51,500.00       เฉพาะเจาะจง นายศักดา นามบุตร นายศักดา นามบุตร เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 11/64 ลว.13 พ.ค. 64

(บานน.ส.วิลาสินี โคตรสมบัต-ิบานนายวิชา สารบูรณ) 51,000.- บาท 51,000.- บาท ตามเงื่อนไข 

20 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง ม.3สายหนองเหลา-ดงหลักปายชวงที่ 1 298,000.00      299,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีวานิชอุบลกอสราง หจก.ศรีวานิชอุบลกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 12/64 ลว.13 พ.ค. 64

(ที่นายโส สืบสิงห - ที่นานายพุฒทา สารบูรณ) 298,000.- บาท 298,000.- บาท ตามเงื่อนไข 

21 กอสรางถนนลูกรัง ม.9 (ที่นายราชบุรี คําทอง - ที่นาย 187,000.00      187,500.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีวานิชอุบลกอสราง หจก.ศรีวานิชอุบลกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 13/64 ลว.19 พ.ค. 64

อําคา บุญโสม) 187,000.- บาท 187,000.- บาท ตามเงื่อนไข 

22 กอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู ม.3 104,000.00      104,900.00      เฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีซี.คอนสรัคชั่น(2015) หจก.พี.ซี.คอนสรัคชั่น(2015) เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 14/64 ลว. 21 พ.ค. 64

 (ที่นางนุ สาระพิษ- ที่นางออนตา พลศรี) 104,000.- บาท 104,000.- บาท ตามเงื่อนไข 

23 กอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู  ม.3 71,800.00       72,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีซี.คอนสรัคชั่น(2015) หจก.พ.ีซี.คอนสรัคชั่น(2015) เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 15/64 ลว. 21 พ.ค. 64

(จากรานคาชุมชน-ที่นายลิชิต ทองไทย) 71,800.- บาท 71,800.- บาท ตามเงื่อนไข 

24 กอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู ม.2 (2 จุด) 299,000.00      300,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีซี.คอนสรัคชั่น(2015) หจก.พี.ซี.คอนสรัคชั่น(2015) เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 16/64 ลว. 21 พ.ค. 64

299,000.- บาท 299,000.- บาท ตามเงื่อนไข 



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ (กองชาง) 4,260.00         4,260.00         เฉพาะเจาะจง หจก.กันเองวัสดุกอสราง หจก.กันเองวัสดุกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 50/64 ลว.1 ม.ิย. 64

4,260.- บาท 4,260.- บาท ตามเงื่อนไข 

2 ซื้อวัสดุสํานักงาน (กองการศึกษาฯ) 2,956.00         2,956.00         เฉพาะเจาะจง ราน ยู แอนด ไอ ราน ยู แอนด ไอ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 51/64 ลว.4 ม.ิย. 64

2,956.- บาท 2,956.- บาท ตามเงื่อนไข

3 จางซอมแซมครุภัณฑคอมพิวเตอร  (กองชาง) 500.00           500.00           เฉพาะเจาะจง รานวอรมอีซี่คอม รานวอรมอีซี่คอม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 85/64 ลว.7 ม.ิย. 64

500.- บาท 500.- บาท ตามเงื่อนไข 

4 ซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย 7,600.00         7,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท วาริน เมดิคอล ซัพพลาย จํากัด บริษัท วาริน เมดิคอล ซัพพลาย จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 52/64 ลว.8 ม.ิย. 64

7,600.- บาท 7,600.- บาท ตามเงื่อนไข

5 ซื้อวัสดุอุปกรณ (หนากากอนามัย) ตามโครงการฯ 30,585.00       30,585.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน) บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน) เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 53/64 ลว.8 ม.ิย. 64

30,585.- บาท 30,585.- บาท ตามเงื่อนไข 

6 จางเหมาถายเอกสาร 4,352.40         4,352.40         เฉพาะเจาะจง รานดาวรุง รานดาวรุง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 86/64 ลว.9 ม.ิย. 64

4,352.40 บาท 4,352.40 บาท ตามเงื่อนไข 

7 จางเหมาดูดสิ่งปฏิกูลขางอาคารสํานักงาน อบต. 1,500.00         1,500.00         เฉพาะเจาะจง นายรัก  มหาโพธ นายรัก  มหาโพธ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 87/64 ลว.10 ม.ิย. 64

1,500.- บาท 1,500.- บาท ตามเงื่อนไข 

8 จางซอมแซมครุภัณฑคอมพิวเตอร   500.00           500.00           เฉพาะเจาะจง รานวอรมอีซี่คอม รานวอรมอีซี่คอม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 88/64 ลว.10 ม.ิย. 64

500.- บาท 500.- บาท ตามเงื่อนไข 

9 จางจัดหาอาหารกลางวัน อาหารวางฯ 15,000.00       15,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวประมูล  ชินทวัน นางสาวประมูล  ชินทวัน เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 89/64 ลว.14 ม.ิย. 64

15,000.- บาท 15,000.- บาท ตามเงื่อนไข

10 จางซอมแซมครุภัณฑคอมพิวเตอร   3,600.00         3,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท อุบลไอทีคอม จํากัด บริษัท อุบลไอทีคอม จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 90/64 ลว.15 ม.ิย. 64

3,600.- บาท 3,600.- บาท ตามเงื่อนไข 

11 จางบรรจุน้ํายาเคมีถังดับเพลิง 16,100.00       16,100.00       เฉพาะเจาะจง รานมาลัยพรอิเล็คทรอนิคสและเคมีภัณฑ รานมาลัยพรอิเล็คทรอนิคสและเคมีภัณฑ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 91/64 ลว.17 ม.ิย. 64

16,100.- บาท 16,100.- บาท ตามเงื่อนไข 

12 ซื้อครุภัณฑเครื่องดับเพลิง 71,300.00       71,300.00       เฉพาะเจาะจง รานมาลัยพรอิเล็คทรอนิคสและเคมีภัณฑ รานมาลัยพรอิเล็คทรอนิคสและเคมีภัณฑ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 54/64 ลว.17 ม.ิย. 64

71,300.- บาท 71,300.- บาท ตามเงื่อนไข 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2564

องคการบริหารสวนตําบลหนองเหลา  อําเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี

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

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

13 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง 42,000.00       42,000.00       เฉพาะเจาะจง รานมาลัยพรอิเล็คทรอนิคสและเคมีภัณฑ รานมาลัยพรอิเล็คทรอนิคสและเคมีภัณฑ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 55/64 ลว.17 ม.ิย. 64

42,000.- บาท 42,000.- บาท ตามเงื่อนไข 

14 จางจัดหาอาหารกลางวัน อาหารวางฯ 7,500.00         7,500.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวประมูล  ชินทวัน นางสาวประมูล  ชินทวัน เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 92/64ลว 24 ม.ิย. 64

7,500.- บาท 7,500.- บาท ตามเงื่อนไข 

15 จางทําปายไวนิล (กําจัดวัชพืช) 300.00           300.00           เฉพาะเจาะจง รานเจริญใจอารตคอม รานเจริญใจอารตคอม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 93/64 ลว.24 ม.ิย. 64

300.- บาท 300.- บาท ตามเงื่อนไข 

16 จางจัดสถานที่พรอมเครื่องเสียงฯ 1,000.00         1,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิตาภรณ  อยูโค นางสาวฐิตาภรณ  อยูโค เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 94/64 ลว.25 ม.ิย. 64

1,000.-- บาท 1,000.-- บาท ตามเงื่อนไข 

17 จางเหมาเครื่องจักร (กําจัดวัชพืช) 4,000.00         4,000.00         เฉพาะเจาะจง นายสมพร  ทองทวิง นายสมพร  ทองทวิง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 95/64 ลว.25 ม.ิย. 64

4,000.- บาท 4,000.- บาท ตามเงื่อนไข 

18 ซื้ออาหารเสริม (นม) ม.ิย. 2564 79,482.48       79,482.48       เฉพาะเจาะจง บริษัท วารินมิลค จํากัด บริษัท วารินมิลค จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 10/64 ลว. 18 ม.ิย. 64

79,482.48บาท 79,482.48บาท ตามเงื่อนไข 

19 ซื้อวัสดดุอุปกรณ (กําจัดวัชพืช) 6,000.00         6,000.00         เฉพาะเจาะจง รานยูแอนดไอ รานยูแอนดไอ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 56/64 ลว 25 ม.ิย. 64

6,000.- บาท 6,000.- บาท ตามเงื่อนไข 

20 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 500.00           500.00           เฉพาะเจาะจง หจก.กันเองวัสดุกอสราง หจก.กันเองวัสดุกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 57/64 ลว.25 ม.ิย. 64

500.-บาท 500.-บาท ตามเงื่อนไข 

21 ซอวัสดุในการฝกอบรม (โรคลัมปสกิน) 120,000.00      120,000.00      เฉพาะเจาะจง รานหนองบัวสัตวแพทย รานหนองบัวสัตวแพทย เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 58/64 ลว 28 ม.ิย. 64

120,000.- บาท 120,000.- บาท ตามเงื่อนไข 

22 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 13,700.00       13,700.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ําฟาโอเอแอนดสเตชั่นเนอรี่ หจก.ล้ําฟาโอเอแอนดสเตชั่นเนอรี่ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 59/64 ลว.30 ม.ิย. 64

13,700.-บาท 13,700.-บาท ตามเงื่อนไข 

23 ซื้อวัสดดุอุปกรณ (กําจัดวัชพืช) 6,000.00         6,000.00         เฉพาะเจาะจง รานยูแอนดไอ รานยูแอนดไอ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 56/64 ลว 25 ม.ิย. 64

6,000.- บาท 6,000.- บาท ตามเงื่อนไข 

24 จางทําปายไวนิล (ลัมปสกิน) 390.00           390.00           เฉพาะเจาะจง รานเจริญใจอารตคอม รานเจริญใจอารตคอม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 96/64 ลว.28 ม.ิย. 64

390.-บาท 390.-บาท ตามเงื่อนไข 

25 จางถายเอกสารประกอบการฝกอบรม 1,069.20         1,069.20         เฉพาะเจาะจง รานดาวรุง รานดาวรุง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 97/64 ลว.28 ม.ิย. 64

1,069.20 บาท 1,069.20 บาท ตามเงื่อนไข 
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

26 จางทําความสะอาด อบต. เดือน กรกฎาคม 2564 5,000.00         5,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสมจิตร จันเพ็ชร นางสมจิตร จันเพ็ชร เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 98/64 ลว.30 ม.ิย. 64

5,000.- บาท 5,000.- บาท ตามเงื่อนไข 

27 จางเหมาบริการ ตามโครงการแผนที่ภาษีฯ 9,000.00         9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายพงษสุริยา  สืบสิงห นายพงษสุริยา  สืบสิงห เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 99/64ลว 30 ม.ิย. 64

9,000.- บาท 9,000.- บาท ตามเงื่อนไข

28 จางพนักงานประจํารถน้ําอเนกประสงค 9,000.00         9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายจีรศักดิ์  สืบสิงห นายจีรศักดิ์  สืบสิงห เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 100/64 ลว.30 ม.ิย. 64

9,000.- บาท 9,000.- บาท ตามเงื่อนไข 

29 จางพนักงานประจํารถน้ําอเนกประสงค 9,000.00         9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายอภิสิทธิ์  สืบสิงห นายอภิสิทธิ์  สืบสิงห เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 101/64 ลว.30 ม.ิย. 64

9,000.- บาท 9,000.- บาท ตามเงื่อนไข 

30 จางซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน (เครื่องปรับอากาศ) 16,000.00       16,000.00       เฉพาะเจาะจง รานปรีชาแอรแอนดเซอรวิส อ.เขื่องใน รานปรีชาแอรแอนดเซอรวิส อ.เขื่องใน เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 102/64 ลว.30 ม.ิย. 64

16,000.- บาท 16,000.- บาท ตามเงื่อนไข 

31 จางบุคคลเพื่อปฏบัติงานธุรการ เดือน กรกฎาคม 2564 9,000.00         9,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญารัตน  ฤทธิ์ไธสง นางสาวกัญญารัตน  ฤทธิ์ไธสง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 103/64 ลว.30 ม.ิย. 64

9,000.- บาท 9,000.- บาท ตามเงื่อนไข 

32 กอสรางถนนลูกรัง ม.2 (ที่นานางบุญศรี ทองไทย 112,000.00      112,100.00      เฉพาะเจาะจง นายศักดา  นามบุตร นายศักดา  นามบุตร เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 17/64 ลว.2 ม.ิย. 64

ถึงที่นานายสุดี  ทองไทย) 112,000.- บาท 112,000.- บาท ตามเงื่อนไข 

33 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง ม.2 (จํานวน 2 จุด) 254,000.00      254,800.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีวานิชอุบลกอสราง หจก.ศรีวานิชอุบลกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 18/64 ลว.2 ม.ิย. 64

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

34 กอสรางถนนลูกรัง ม.3 (ที่นานายวรวุฒิ  ทองไทย 100,500.00      101,000.00      เฉพาะเจาะจง นายศักดา  นามบุตร นายศักดา  นามบุตร เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 19/64 ลว.2 ม.ิย. 64

ถึงที่นานายอุดม  การินทร) 100,500.- บาท 100,500.- บาท ตามเงื่อนไข 

35 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง ม.9 (จํานวน 2 จุด) 247,000.00      247,400.00      เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด สรางชางวัสดุ หางหุนสวนจํากัด สรางชางวัสดุ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 20/64 ลว.2 ม.ิย. 64

247,000.- บาท 247,000.- บาท ตามเงื่อนไข 

















แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จางซอมแซมครุภัณฑคอมพิวเตอร (เครื่องคอมพิวเตอร) 850.00           850.00           เฉพาะเจาะจง รานบีคอม รานบีคอม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 126/64 ลว.9 ก.ย. 64

850.- บาท 850.- บาท ตามเงื่อนไข 

2 จางซอมแซมครุภัณฑคอมพิวเตอร (เครื่องพิมพ) 400.00           400.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท อุบลไอทีคอม จํากัด บริษัท อุบลไอทีคอม จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 127/64 ลว.13 ก.ย. 64

400.- บาท 400.- บาท ตามเงื่อนไข

3 จางซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน (เครื่องถายเอกสาร) 2,750.00         2,750.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ําฟา โอเอ แอนด สเตชั่นเนอรี่ หจก.ล้ําฟา โอเอ แอนด สเตชั่นเนอรี่ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 128/64 ลว.14 ก.ย. 64

2,750.- บาท 2,750.- บาท ตามเงื่อนไข 

4 จางเหมาดูดสิ่งปฏิกูลขางหองประชุมสภาฯ 750.00           750.00           เฉพาะเจาะจง นายรัก  มหาโพธิ์ นายรัก  มหาโพธิ์ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 129/64 ลว.17 ก.ย. 64

750.- บาท 750.- บาท ตามเงื่อนไข

5 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (กองคลัง) 5,200.00         5,200.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ําฟา โอเอ แอนด สเตชั่นเนอรี่ หจก.ล้ําฟา โอเอ แอนด สเตชั่นเนอรี่ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 97/64 ลว.1 ก.ย. 64

5,200.- บาท 5,200.- บาท ตามเงื่อนไข 

6 ซอวัสดุคอมพิวเตอร (กองคลัง) 5,600.00         5,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท อุบลไอทีคอม จํากัด บริษัท อุบลไอทีคอม จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 98/64 ลว.1 ก.ย. 64

5,600.- บาท 5,600.- บาท ตามเงื่อนไข 

7 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (สํานักปลัด) 3,300.00         3,300.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ําฟา โอเอ แอนด สเตชั่นเนอรี่ หจก.ล้ําฟา โอเอ แอนด สเตชั่นเนอรี่ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 99/64 ลว.8 ก.ย. 64

3,300.- บาท 3,300.- บาท ตามเงื่อนไข

8 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (กองการศึกษา) 10,050.00       10,050.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ําฟา โอเอ แอนด สเตชั่นเนอรี่ หจก.ล้ําฟา โอเอ แอนด สเตชั่นเนอรี่ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 100/64 ลว.8 ก.ย. 64

10,050.- บาท 10,050.- บาท ตามเงื่อนไข 

9 ซื้อวัสดุสํานักงาน (กองคลัง) 2,025.00         2,025.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 101/64 ลว.8 ก.ย. 64

2025.- บาท 2025.- บาท ตามเงื่อนไข 

10 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังภาย  จํานวน 3 จุด 134,000.00      134,700.00      เฉพาะเจาะจง นายศักดา  นามบุตร นายศักดา  นามบุตร เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 29/64 ลว.15 ก.ย. 64

134,000.- บาท 134,000.- บาท ตามเงื่อนไข

11 วางทอ คสล. บานสรางชาง หมู 7 (ที่นางอุดร เชื้อสิงห ถึง 33,000.00       33,600.00       เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด สรางชางวัสดุ หางหุนสวนจํากัด สรางชางวัสดุ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 30/64 ลว.22 ก.ย. 64

ที่นางฟอง  ทองมั่น) 134,000.- บาท 134,000.- บาท ตามเงื่อนไข 

12 ปรับปรุงและตอเติมหองน้ําที่ทําการ อบต.หนองเหลา 33,000.00       33,600.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 31/64 ลว.22 ก.ย. 64

10,104.- บาท 10,104.- บาท ตามเงื่อนไข 

วันที่  30  เดือน  กันยายน   พ.ศ.  2564

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  กันยายน 2564

องคการบริหารสวนตําบลหนองเหลา  อําเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

13 ซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง (รถ 1669) 870,000.00      1,070,000.00   e-bidding บริษัท ไทย ออโต ฟลีท จํากัด บริษัท ไทย ออโต ฟลีท จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 14/64 ลว.13 ก.ย. 64

870,000.- บาท 870,000.- บาท ตามเงื่อนไข 
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