
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน (โซฟาไม) 60,000.00       60,000.00       เฉพาะเจาะจง นางนิตยา  ถวายชัย นางนิตยา  ถวายชัย เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 43/65 ลว. 2 ม.ีค. 65

60,000.- บาท 60,000.- บาท ตามเงื่อนไข

2 ซื้อวัสดุสํานักงาน (พรม) 5,949.00         5,949.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน) บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน) เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 44/65 ลว. 3 ม.ีค. 65

5,949.- บาท 5,949.- บาท ตามเงื่อนไข

3 ซื้อวัสดุกอสราง   (สํานักปลัด) 7,717.00         7,717.00         เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด กันเองวัสดุกอสราง หางหุนสวนจํากัด กันเองวัสดุกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 45/65 ลว. 9 ม.ีค. 65

7,717.- บาท 7,717.- บาท ตามเงื่อนไข 

4 ซื้อวัสดุสํานักงาน (สํานักปลัด) 1,500.00         1,500.00         เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ลัคกี้เครื่องเขียน หางหุนสวนจํากัด ลัคกี้เครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 46/65 ลว. 9 ม.ีค. 65

1,500.- บาท 1,500.- บาท ตามเงื่อนไข 

5 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (กองคลัง) 1,900.00         1,900.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ําฟา โอเอ แอนด สเตชั่นเนอรี่ หจก.ล้ําฟา โอเอ แอนด สเตชั่นเนอรี่ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 47/65 ลว. 17 ม.ีค. 65

1,900.- บาท 1,900.- บาท ตามเงื่อนไข 

6 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย (สํานักปลัด) 2,239.00         2,239.00         เฉพาะเจาะจง รานพรศรีเภสัช รานพรศรีเภสัช เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 48/65 ลว. 17 ม.ีค. 65

2,239.- บาท 2,239.- บาท ตามเงื่อนไข

7 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน (เครื่องปรับอากาศ) 41,000.00       41,000.00       เฉพาะเจาะจง รานปรีชาแอรแอนดเซอรวิส อ.เขื่องใน รานปรีชาแอรแอนดเซอรวิส อ.เขื่องใน เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 49/65 ลว. 18 ม.ีค. 65

41,000.- บาท 41,000.- บาท ตามเงื่อนไข

8 ซื้อวัสดุสํานักงาน (หมึกเครื่องถายเอกสาร) สป. 2,500.00         2,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ําฟา โอเอ แอนด สเตชั่นเนอรี่ หจก.ล้ําฟา โอเอ แอนด สเตชั่นเนอรี่ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 50/65 ลว. 23 ม.ีค. 65

2,500.- บาท 2,500.- บาท ตามเงื่อนไข 

9 ซื้อวัสดุสํานักงาน (หมึกเครื่องถายเอกสาร) คลัง 4,000.00         4,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ําฟา โอเอ แอนด สเตชั่นเนอรี่ หจก.ล้ําฟา โอเอ แอนด สเตชั่นเนอรี่ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 51/65 ลว. 23 ม.ีค. 65

4,000.- บาท 4,000.- บาท ตามเงื่อนไข 

10 จางซอมแซมครุภัณฑคอมพิวเตอร (เครื่องพิมพ) 800.00           800.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท อุบลไอทีคอม จํากัด  บริษัท อุบลไอทีคอม จํากัด  เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 26/65 ลว.22 ม.ีค. 65

800.- บาท 800.- บาท ตามเงื่อนไข 

11 จางทําปายอคลีริคศูนยชวยเหลือประชาชน 450.00           450.00           เฉพาะเจาะจง รานเจริญใจอารตคอม รานเจริญใจอารตคอม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 27/65 ลว. 23 ม.ีค. 65

450.- บาท 450.- บาท ตามเงื่อนไข 

12 จางพนักงานบริการการแพทยฉุกเฉิน (1669) 63,000.00       63,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวเยาวลักษณ สืบสิงห นางสาวเยาวลักษณ สืบสิงห เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 6/65 ลว. 1 ม.ีค. 65

63,000.- บาท 63,000.- บาท ตามเงื่อนไข

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2565

องคการบริหารสวนตําบลหนองเหลา  อําเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี
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13 จางพนักงานบริการการแพทยฉุกเฉิน (1669) 63,000.00       63,000.00       เฉพาะเจาะจง นายประดิษฐ  ภารการ นายประดิษฐ  ภารการ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 7/65 ลว. 1 ม.ีค. 65

63,000.- บาท 63,000.- บาท ตามเงื่อนไข

14 จางพนักงานบริการการแพทยฉุกเฉิน (1669) 63,000.00       63,000.00       เฉพาะเจาะจง นายประวิทย  บุญเสริม นายประวิทย  บุญเสริม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 8/65 ลว. 1 ม.ีค. 65

63,000.- บาท 63,000.- บาท ตามเงื่อนไข

15 จางพนักงานบริการการแพทยฉุกเฉิน (1669) 63,000.00       63,000.00       เฉพาะเจาะจง นายศักดิ์ศิริ  ทองจันทร นายศักดิ์ศิริ  ทองจันทร เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 9/65 ลว. 1 ม.ีค. 65

63,000.- บาท 63,000.- บาท ตามเงื่อนไข

16 ซื้ออาหารเสริม (นม) เดือน เม.ย.-พ.ค. 2565 (ปดเทอม) 164,767.40      164,767.40      เฉพาะเจาะจง บริษัท วารินมิลค จํากัด บริษัท วารินมิลค จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 6/65 ลว. 11 ม.ีค. 65

164,767.40 บาท 164,767.40 บาท ตามเงื่อนไข

17 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร (สํานักปลัด) 32,400.00       32,400.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ําฟา โอเอ แอนด สเตชั่นเนอรี่ หจก.ล้ําฟา โอเอ แอนด สเตชั่นเนอรี่ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 7/65 ลว. 16 ม.ีค. 65

32,400.- บาท 32,400.- บาท ตามเงื่อนไข

18 ปรับปรุงซอมแซมลูกรังบานสรางชาง หมู 7 117,000.00      117,600.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีวานิชอุบลกอสราง หจก.ศรีวานิชอุบลกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 12/65 ลว. 4 ม.ีค. 65

(ที่นายสิทธิ อยูสุข ถึงที่นายรังสี อยูสุข) 117,000.- บาท 117,000.- บาท ตามเงื่อนไข

19 ปรับปรุงซอมแซมลูกรังบานสรางชาง หมู 7 123,000.00      124,200.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีวานิชอุบลกอสราง หจก.ศรีวานิชอุบลกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 13/65 ลว. 4 ม.ีค. 65

(จํานวน 2 จุด) 123,000.- บาท 123,000.- บาท ตามเงื่อนไข

20 กอสรางถนนลูกรัง บานปากอ หมู 9 84,000.00       84,800.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีวานิชอุบลกอสราง หจก.ศรีวานิชอุบลกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 14/65 ลว. 4 ม.ีค. 65

(ที่นายพรมมา สายทอง ถึงที่นางสาววิไลพร บุญชื่น) 84,000.- บาท 84,000.- บาท ตามเงื่อนไข

21 กอสรางถนนลูกรัง บานคําหมี หมู  8 63,000.00       63,300.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีวานิชอุบลกอสราง หจก.ศรีวานิชอุบลกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 15/65 ลว. 4 ม.ีค. 65

(ที่นา น.ส.ออน ชินทวัน ถึงที่นายหาญ มุคํา) 63,000.- บาท 63,000.- บาท ตามเงื่อนไข


	65

