
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 


	64

