
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
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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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