
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
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