
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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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 
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