
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จางซอมแซมครุภัณฑคอมพิวเตอร 2,900.00         2,900.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท อุบลไอทีคอม จํากัด บริษัท อุบลไอทีคอม จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 21/65 ลว. 12 ม.ค. 65

2,900.- บาท 2,900.- บาท ตามเงื่อนไข 

2 จางทําปายไวนิล (ไขเลือดออกฯ) 250.00           250.00           เฉพาะเจาะจง รานเจริญใจอารตคอม รานเจริญใจอารตคอม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 22/65 ลว. 14 ม.ค. 65

250.-บาท 250.-บาท ตามเงื่อนไข

3 จางจัดหาอาหาร (ไขเลือดออกฯ) 21,900.00       21,900.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวประมูล  ชินทวัน นางสาวประมูล  ชินทวัน เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 23/65 ลว. 14 ม.ค. 65

21,900.- บาท 21,900.- บาท ตามเงื่อนไข 

4 ซื้อวัสดุสํานักงาน (สํานักปลัด) 10,868.00       10,868.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน) บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน) เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 24/65 ลว. 5 ม.ค. 65

10,868.- บาท 10,868.- บาท ตามเงื่อนไข

5 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย (น้ํายาฆาเชื้อ) 14,400.00       14,400.00       เฉพาะเจาะจง รานธนภัทรเคมีภัณฑ รานธนภัทรเคมีภัณฑ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 25/65 ลว. 6 ม.ค. 65

14,400.- บาท 14,400.- บาท ตามเงื่อนไข 

6 ซื้อวัสดุสํานักงาน (หมึกเครื่องถายเอกสาร) 5,000.00         5,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ําฟา โอเอ แอนด สเตชั่นเนอรี่ หจก.ล้ําฟา โอเอ แอนด สเตชั่นเนอรี่ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 26/65 ลว. 13 ม.ค. 65

5,000.- บาท 5,000.- บาท ตามเงื่อนไข

7 ซื้อวัสดุกอสราง (สํานักปลัด) 506.00           506.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน) บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน) เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 27/65 ลว. 13 ม.ค. 65

506.- บาท 506.- บาท ตามเงื่อนไข

8 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ (สํานักปลัด) 1,377.00         1,377.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน) บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน) เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 28/65 ลว. 13 ม.ค. 65

1,377.- บาท 1,377.- บาท ตามเงื่อนไข

9 ซื้อวัสดุสํานักงาน (สํานักปลัด) 24,285.00       24,285.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน) บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน) เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 29/65 ลว. 13 ม.ค. 65

24,285.- บาท 24,285.- บาท ตามเงื่อนไข 

10 ซื้อวัสดุอุปกรณ (ไขเลือดออกฯ) 2,240.00         2,240.00         เฉพาะเจาะจง รานไทยดียิ่ง 2 บานโพนเมือง รานไทยดียิ่ง 2 บานโพนเมือง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 30/65 ลว. 14 ม.ค. 65

2,240.- บาท 2,240.- บาท ตามเงื่อนไข

11 ซอวัสดุอุปกรณ (ไขเลือดออกฯ) 910.00           910.00           เฉพาะเจาะจง รานสุรชาติผาเมตร รานสุรชาติผาเมตร เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 31/65 ลว. 14 ม.ค. 65

910.- บาท 910.- บาท ตามเงื่อนไข

12 ซื้อวัสดุสํานักงาน (สํานักปลัด) กระจก 3,200.00         3,200.00         เฉพาะเจาะจง รานไสวอลูมินั่ม รานไสวอลูมินั่ม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 32/65 ลว. 24 ม.ค. 65

3,200.- บาท 3,200.- บาท ตามเงื่อนไข

วันที่  31  เดือน มกราคม พ.ศ.  2565

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มกราคม 2565

องคการบริหารสวนตําบลหนองเหลา  อําเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี
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13 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว (สํานักปลัด) 12,625.00       12,625.00       เฉพาะเจาะจง รานไทยดียิ่ง 2 บานโพนเมือง รานไทยดียิ่ง 2 บานโพนเมือง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 33/64 ลว. 25 ม.ค. 65

12,625.- บาท 12,625.- บาท ตามเงื่อนไข
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