
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จางยายพรอมติดตั้งกระจก (สํานักปลัด) 6,000.00         6,000.00         เฉพาะเจาะจง รานไสวอลูมินั่ม รานไสวอลูมินั่ม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 29/65 ลว.9 พ.ค. 65

6,000.- บาท 6,000.- บาท ตามเงื่อนไข 

2 จางซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะ กจ.-5430 อบ 5,500.00         5,500.00         เฉพาะเจาะจง นายสมพงษ  หินกลาง นายสมพงษ  หินกลาง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 30/65 ลว.12 พ.ค. 65

5,500 บาท 5,500 บาท ตามเงื่อนไข

3 จางทําปายไวนิล ร.10 พรอมกรอบไม 1,850.00         1,850.00         เฉพาะเจาะจง รานเจริญใจอารตคอม รานเจริญใจอารตคอม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 31/65 ลว.17 พ.ค. 65

1,850.- บาท 1,850.- บาท ตามเงื่อนไข 

4 จางสํารวจความพึงพอใจ 25,000.00       25,000.00       เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยอุบลราชานี มหาวิทยาลัยอุบลราชานี เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 32/65 ลว.25 พ.ค. 65

25,000.- บาท 25,000.- บาท ตามเงื่อนไข 

5 จางทําปายไวนิล (สัตวปลอดโรคฯ) 390.00           390.00           เฉพาะเจาะจง รานเจริญใจอารตคอม รานเจริญใจอารตคอม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 33/65 ลว.26 พ.ค. 65

390.- บาท 390.- บาท ตามเงื่อนไข

6 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (คลัง) 5,600.00         5,600.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ําหา โอเอ แอนด สเตชั่นเนอรี่ หจก.ล้ําหา โอเอ แอนด สเตชั่นเนอรี่ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 55/65 ลว.5 พ.ค. 65

5,600.- บาท 5,600.- บาท ตามเงื่อนไข 

7 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (ศึกษาฯ) 7,550.00         7,550.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ําหา โอเอ แอนด สเตชั่นเนอรี่ หจก.ล้ําหา โอเอ แอนด สเตชั่นเนอรี่ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 56/65 ลว.5 พ.ค. 65

7,550.- บาท 7,550.- บาท ตามเงื่อนไข 

8 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (สํานักปลัด) 11,100.00       11,100.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ําหา โอเอ แอนด สเตชั่นเนอรี่ หจก.ล้ําหา โอเอ แอนด สเตชั่นเนอรี่ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 57/65 ลว.5 พ.ค. 65

11,100.- บาท 11,100.- บาท ตามเงื่อนไข 

9 ซื้อวัสดุสํานักงาน (สํานักปลัด) 17,100.00       17,100.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 58/65 ลว.10 พ.ค. 65

17,100.- บาท 17,100.- บาท ตามเงื่อนไข 

10 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (สํานักปลัด) 3,000.00         3,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท อุบลไอทีคอม จํากัด บริษัท อุบลไอทีคอม จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 59/65 ลว.12 พ.ค. 65

3,300.- บาท 3,300.- บาท ตามเงื่อนไข 

11 ซื้อวัสดุสํานักงาน (ศึกษาฯ) 2,782.00         2,782.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 60/65 ลว.12 พ.ค. 65

2,782.- บาท 2,782.- บาท ตามเงื่อนไข 

12 ซื้อวัสดุกอสราง (กองชาง) 2,961.50         2,961.50         เฉพาะเจาะจง หจก.กันเองวัสดุกอสราง หจก.กันเองวัสดุกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 61/65 ลว.12 พ.ค. 65

2,961.50 บาท 2,961.50 บาท ตามเงื่อนไข 
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วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

13 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ (สํานักปลัด) 12,036.00       12,036.00       เฉพาะเจาะจง รานไทยดียิ่ง 2 บานโพนเมือง รานไทยดียิ่ง 2 บานโพนเมือง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 62/65 ลว.12 พ.ค. 65

12,036.- บาท 12,036.- บาท ตามเงื่อนไข

14 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 944.00           944.00           เฉพาะเจาะจง หจก. กันเองวัสดุกอสราง หจก. กันเองวัสดุกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 63/65 ลว.17 พ.ค. 65

944.- บาท 944.- บาท ตามเงื่อนไข

15 ซื้อวัสดุสํานักงานกอสราง (สํานักปลัด) 6,842.00         6,842.00         เฉพาะเจาะจง หจก. กันเองวัสดุกอสราง หจก. กันเองวัสดุกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 64/65 ลว.17 พ.ค. 65

6,842.- บาท 6,842.- บาท ตามเงื่อนไข

16 ซื้อวัสดุกอสราง (ชาง) 6,550.00         6,550.00         เฉพาะเจาะจง หจก. กันเองวัสดุกอสราง หจก. กันเองวัสดุกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 65/65 ลว.17 พ.ค. 65

6,550.- บาท 6,550.- บาท ตามเงื่อนไข

17 ซื้อวัสดุสํานักงาน (คลัง) 2,000.00         2,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ําหา โอเอ แอนด สเตชั่นเนอรี่ หจก.ล้ําหา โอเอ แอนด สเตชั่นเนอรี่ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 66/65 ลว.19 พ.ค. 65

2,000.- บาท 2,000.- บาท ตามเงื่อนไข 

18 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน (โตะเหล็ก3.5+เกาอี้) สป. 14,960.00       14,960.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ตั้งซุนเสงเฟอรนิเจอร จํากัด บริษัท ตั้งซุนเสงเฟอรนิเจอร จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 67/65 ลว.26 พ.ค. 65

14,960.- บาท 14,960.- บาท ตามเงื่อนไข 

19 ซื้อวัสดุอุปกรณ (สัตวปลอดโรคฯ) 59,350.00       59,350.00       เฉพาะเจาะจง รานหนองบัวสัตวแพทย (หมอเตะ) รานหนองบัวสัตวแพทย (หมอเตะ) เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 68/65 ลว.27 พ.ค. 65

59,350.- บาท 59,350.- บาท ตามเงื่อนไข 

20 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน (ตูเหล็ก 2 บาน มอก.) สป. 4,687.00         4,687.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน) บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน) เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 69/65 ลว.30 พ.ค. 65

4,687.- บาท 4,687.- บาท ตามเงื่อนไข 

21 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน (เกาอี้) สป. 2,120.00         2,120.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ตั้งซุนเสงเฟอรนิเจอร จํากัด บริษัท ตั้งซุนเสงเฟอรนิเจอร จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 70/65 ลว.31 พ.ค. 65

2,120.- บาท 2,120.- บาท ตามเงื่อนไข 

22 ขุดลอกหวยอีปาน บานคูขาด หมู 3 (2จุด) 389,000.00      395,200.00      เฉพาะเจาะจง หจก.คําฟองเจริญทรัพย หจก.คําฟองเจริญทรัพย เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 17/65 ลว.13 พ.ค. 65

(1.ที่นายคําดี สีมา-ฝายกั้นน้ํา2.ฝายกั้นน้ํา-ที่นานายสมจิตร) 389,000.- บาท 389,000.- บาท ตามเงื่อนไข 

23 กอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู ม.7  399,000.00      400,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีซี.คอนสรัคชั่น(2015) หจก.พ.ีซี.คอนสรัคชั่น(2015) เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 18/65 ลว.18 พ.ค. 65

(บานนายจําลอง บัวใหญ-ที่นางออนสา ชินทวัน) 399,000.- บาท 399,000.- บาท ตามเงื่อนไข 

24 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร (กองคลัง) 32,400.00       32,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท อุบลไอทีคอม จํากัด บริษัท อุบลไอทีคอม จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 8/65 ลว.5 พ.ค. 65

32,400.- บาท 32,400.- บาท ตามเงื่อนไข 

25 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร (กองคลัง) 32,400.00       32,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท อุบลไอทีคอม จํากัด บริษัท อุบลไอทีคอม จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 8/65 ลว.5 พ.ค. 65

32,400.- บาท 32,400.- บาท ตามเงื่อนไข 
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หรือจาง
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เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

26 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร (สํานักปลัด) 15,000.00       15,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท อุบลไอทีคอม จํากัด บริษัท อุบลไอทีคอม จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ 9/65 ลว.5 พ.ค. 65

15,000.- บาท 15,000.- บาท ตามเงื่อนไข 


	65

