
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

17 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองเหลา ม.10 277,000.00      277,900.00      เฉพาะเจาะจง หจก.สรางชางวัสดุ หจก.สรางชางวัสดุ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 9/65 ลว. 1 ก.พ.  65

(จํานวน 3 จุด) 277,000.- บาท 277,000.- บาท ตามเงื่อนไข 

18 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานปากอ ม.6 399,000.00      399,800.00      เฉพาะเจาะจง หจก.อรุณศิลปวัสดุ หจก.อรุณศิลปวัสดุ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 10/65 ลว. 1 ก.พ.  65

(บานนางนงลักษณ บุญยิ่ง-ที่นานายบุญจันทร บุญยิ่ง) 399,000.- บาท 399,000.- บาท ตามเงื่อนไข 

1 ขยายเขตทอประปาเพื่อการเกษตรบานโพนเมือง ม.4 149,500.00      150,000.00      เฉพาะเจาะจง รานภานุพงศดอสราง รานภานุพงศดอสราง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 11/65 ลว. 9 ก.พ.  65

(จํานวน 3 จุด) 149,500.- บาท 149,500.- บาท ตามเงื่อนไข 

2 ซื้ออาหารเสริม (นม) เดือน มีนาคม 2565 88,131.40       88,131.40       เฉพาะเจาะจง บริษัท วารินมิลค จํากัด บริษัท วารินมิลค จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่  5/65 ลว. 24 ก.พ.. 65

88,131.40 บาท 88,131.40 บาท ตามเงื่อนไข

3 จางทําปายไวนิล (ทําปุยอินทรียชีวภาพฯ) 360.00           360.00           เฉพาะเจาะจง รานเจริญใจอารตคอม รานเจริญใจอารตคอม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่  24/65 ลว. 21 ก.พ.. 65

360.- บาท 360.- บาท ตามเงื่อนไข 

4 จางสํารวจจํานวนประชากรสุนัขและแมวฯ 4,000.00         4,000.00         เฉพาะเจาะจง นายบุญชวย  จิตรดอน นายบุญชวย  จิตรดอน เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่  25/65 ลว. 28 ก.พ.. 65

4,000.- บาท 4,000.- บาท ตามเงื่อนไข 

5 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง (แบตเตอรี่) 2,400.00         2,400.00         เฉพาะเจาะจง รานวิชัยการไฟฟา รานวิชัยการไฟฟา เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่  34/65 ลว. 3 ก.พ.. 65

2,400.- บาท 2,400.- บาท ตามเงื่อนไข 

6 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (สํานักปลัด) 990.00           990.00           เฉพาะเจาะจง รานวอรมอีซี่คอม รานวอรมอีซี่คอม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่  35/65 ลว. 9 ก.พ.. 65

990.- บาท 990.- บาท ตามเงื่อนไข

7 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (สํานักปลัด) หมึกเครื่องพิมพ 9,900.00         9,900.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ําฟา โอเอ แอนด สเตชั่นเนอรี่ หจก.ล้ําฟา โอเอ แอนด สเตชั่นเนอรี่ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่  36/65 ลว. 10 ก.พ.. 65

9,900.- บาท 9,900.- บาท ตามเงื่อนไข

8 ซื้อวัสดุกอสราง (ใชประจํารถ 1669) 6,000.00         6,000.00         เฉพาะเจาะจง รานมาลัยพรอิเลคทรอนิกสและเคมีภัณฑ รานมาลัยพรอิเลคทรอนิกสและเคมีภัณฑ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่  37/65 ลว. 15 ก.พ.. 65

6,000.- บาท 6,000.- บาท ตามเงื่อนไข 

9 ซื้อวัสดุกอสราง (ปรับปรุงปายประชาสัมพันธฯ) 1,122.00         1,122.00         เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด กันเองวัสดุกอสราง หางหุนสวนจํากัด กันเองวัสดุกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่  38/65 ลว. 17 ก.พ.. 65

1,122.- บาท 1,122.- บาท ตามเงื่อนไข 

10 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 2,607.00         2,607.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท วารินเมดิคอลซัพพลาย จํากัด บริษัท วารินเมดิคอลซัพพลาย จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่  39/65 ลว. 17 ก.พ.. 65

2,607.- บาท 2,607.- บาท ตามเงื่อนไข 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  กุมภาพันธ  2565

องคการบริหารสวนตําบลหนองเหลา  อําเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่  28  เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ.  2565
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13 ซื้อวัสดุอุปรณโครงการสงเสริมอาชีพฯ 660.00           660.00           เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ลัคกี้เครื่องเขียน หางหุนสวนจํากัด ลัคกี้เครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 40/64 ลว. 21 ก.พ. 65

660.- บาท 660.- บาท ตามเงื่อนไข

14 ซื้อวัตถุดิบโครงการสงเสริมอาชีพฯ 1,000.00         1,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวกนิษฐา ภารการ นางสาวกนิษฐา ภารการ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 41/64 ลว. 22 ก.พ. 65

1,000.- บาท 1,000.- บาท ตามเงื่อนไข

15 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ (สํานักปลัด) 2,496.00         2,496.00         เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด กันเองวัสดุกอสราง หางหุนสวนจํากัด กันเองวัสดุกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 42/64 ลว. 24 ก.พ. 65

2,496.- บาท 2,496.- บาท ตามเงื่อนไข
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