
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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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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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 
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