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สรุปผลการดำเปินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดํอน มิอุนายน ๒๔๖๔ J

สำนักงานทางหลวงท่ี ๙ (อุบลราชธานี) a  1

วันท่ี ๓0 เดิอน มิอุนายน ๒๔๖๔ เฉพาะเจาะอง

ลำด'บ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายขื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้!ต้รับการคัดเสิอกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลิอกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของ 

สัญญาหรีอข้อตกลง 
ในการซื้อหรือจ้าง

๑ ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๓๖,๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง รานพอเพียง ร้านพอเพียง 1
ราคาตาสุดและถูก ๖ ๓ ๐ /๖๐ /๖๔ /๖๕

จำนวน ๓๖,๗๐๐ บาท จำนวน ๓๖,๗๐๐ บาท และถูกต้องตามเงื่อนโข ลว.๑  มิย.๖๔

๒ ซื้อวัสดุสำนักงาน ๓๔,๕๘๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ล็าฟ้าโอเอ แอนด์สเดขื่นเนอรี หจก.ลาฟ้าโอเอ แอนด์สเตขื่นเนอรี ราคาตํ่าสุดและถูก ๖๓๐/๔ ๐/๖๔ /๖๗
จำนวน ๓๔,๕๘๖ บาท จำนวน ๓๔,๔๘๖ บาท และถูกต้องตามเงื่อนโข ลว.๗ มิย.๖๔

๓ งานจาง ๕ ๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านงามเจริญ ร้านงามเจริญ ราคาตํ่าสุดและถูก ๖๓ ๐/-/๖๔ /๖๘

จำบวบ ๔ 00  บาท จำนวน ๕๐๐ บาท และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว.๘ มิย.๖๔

๔ ซื้อวัสดุลำนักงาน ๔,๘๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ลํ้าฟ้าโอเอ แอบด์สเดขื่นเนอรี หจก.ลํ้าฟ้าโอเอ แอนด์สเตขื่นเนอรี ราคาตํ่าสุดและถูก ๖๓ ๐/๔ ๐/๖๔ /๖๙

จำนวน ๔,๘๙๐ บาท จำนวน ๔,๘๙๐ บาท และถูกต้องตามเงื่อนโข ลว.๙  มิย.๖๔
๕ ซื้อวัสดุไฟฟ้า ๔ ,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกิจรุ่งเรือง แอร้ ร้านกิจรุ่งเรือง แอร์ ราคาตํ่าสุดและถูก ๖๓๐/๔๕/๖๔/๗๐

จำนวน ๔ ,๐๐๐ บาท จำนวน ๔ ,๐๐๐ บาท และถูกต้องตามเงื่อนโข ลว.๑ ๐  มิย.๖๔
๖ ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑,!©๑๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ลํ้าฟ้าโอเอ แอนด์สเตขื่นเนอรี หจก.ลํ้าฟ้าโอเอ แอนด์สเตขื่นเนอรี ราคาตํ่าสุดและถูก ๖๓๐/๔ ๐/๖๔ /๗ ๑

จำนวน ๑,๒๑๔ บาท จำนวน ๑,๒๑๔ บาท และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว.๑® มิย.๖๔
๗ ซื้องานบ้านงานครัว ๓,๗!©๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ลํ้าฟ้าโอเอ แอนด์สเดขื่นเนอรี หจก.ลํ้าฟ้าโอเอ แอบด์สเตขื่นเนอรี ราคาต1าสุดและถูก ๖๓๐/๕๐/๖๔/๗๒

จำนวน ๓,๗๒0 บาท จำนวน ๓,๗๒0 บาท และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว.๑ ๑  มิย.๖๔
๘ งานจาง ๖,๕ ๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกิจรุ่งเรือง แอร์ ร้านกิจรุ่งเรือง แอร้ ราคาตํ่าสดและถูก 1 ๖๓๐/-/๖๔''๗๓

จำนวน ๒,๔00 บาท จำนวน ๒,๔00 บาท โ  1 iและถูกต้องดามเงอบไข ’ ลว.๑๔  มิย.๖๔
๙ ซื้อวัสดุสำนักงาน ๙,๘๗๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ล็าฟ้าโอเอ แอนด์สเตขื่นเนอรี หจก.ลาฟ้าโอเอ แอนด์สเตขื่นเนอรี ราคาตํ่าสุดและถูก ๖๓0/๔ 0/๖๔ /๗ ๔

จำนวน ๙,๘๗๕ บาท จำนวน ๙,๘๗๕ บาท และถูกต้องตามเงื่อนโข ลว.๑ ๔ มิย.๖๔

๑ ๐ ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๔๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห'จก.ลํ้าฟ้า'โอเอ แอนด์สเดขื่นเนอรี หจก.ลํ้าฟ้าโอเอ แอบด์สเตขื่นเนอรี ราคาตํ่าสุดและถูก ๖๓๐/๖๐/๖๔ /๗ ๕

จำนวน ๔๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๔๕,๐๐๐ บาท และถูกต้องตามเงื่อนไจ ลว.๑๔  มิย.๖๔
๑ ๑ ซื้อวัสดุสำนักงาบ 1©๙,!©๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ลํ้าฟ้าโอเอ แอนด์สเตขื่นเนอรี หจก.ลํ้าฟ้าโอเอ แอบด์สเตขื่นเนอรี ราคาตํ่าสุดและถูก ๖๓๐/๔ ๐/๖๔ /๗ ๖

จำนวน ๒๙,๒๘0 บาท จำนวน ๒๙,๒๘0 บาท และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว.๑๔ มิย.๖๔
๑!© ซื้อป้ามัน ๒๘๙,๓๒๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง บจก.ปดท. บจก.ปตท. ราคาตํ่าสุดและถูก ๖๓๐/๓๕/๖๕/๗๗

จำนวน ๒๘๙,๓๒๘ บาท จำนวน ๒๘๙,๓๒๘ บาท และถูกต้องตามเงื่อนโข ๑๕ มิย. ๖๔



สรุปผลการดำเนินการจัดช้ือจัดจ้างในรอบเสือบ รอุนายน ๒(ะ๖๔
สำนักงานทางทลวงท่ี ๙  (อุบลราชธาป็)

วันท่ี ๓๐ เสือน มิอุนายน ๒๔๖๔ เฉพาะเจาะจง

ลำดัน งานที่จัดชื้อหรีอจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื้อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ใดร้ับการคัด เลอกและราคาที่ตกลงชื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของ 

สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการชื้อหรือจ้าง

๑๓ ชื้อวัสดุสำนักงาน ๑๐,๔๘๗ .00 เฉพาะเจาะจง หจก.ลํ้าฟ้าโอเอ แอบดสเตชื้นเนอรี่ หจก.ล็าฟ้าโอเอ แอนด์สเตชื้นเนอรี่ ราคาตํ่าสุดและถูก ๖๓๐/๔๐/๖๔/๗๘
จำนวน ๑๐,๔๘<ท| บาท จำนวน ๑๐,๔๘๗ บาท และถูกต้องตามเร่ีอบไข ๑๔ ริเย. ๖๔

๑๔ ซื้อวัสดุลำนักงาน ๒๖,๑๔๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห'จก.ลํ้าฟ้า'โอเอ แอนด์สเตชื้นเนอรี่ หจก.ลํ้าฟ้าโอเอ แอนต์สเตชื้นเนอรี่ ราคาตํ่าสุดและถูก ๖๓ ๐/๔ ๐/๖๔ /๗ ๙
จำนวน ๒๖,๑๔๘ บาท จำนวน ๒๖,®๔๘ บาท และถูกต้องตามเงื่อบ'โข ลว.๑๗ มิย.๖๔

๑  ๔ งานจ้าง ๑,๓๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ลํ้าฟ้าโอเอ แอนด์สเตชื้นเนอรี่ หจก.ลํ้าฟ้าโอเอ แอนด์สเตชื้นเนอรี่ ราคาตํ่าสดและถูก ■ ๖๓ ๐/-/๖๔ /๘ ๐

จำนวน ๑,๓๒๐ บาท จำนวน ๑,๓๒๐ บาท ... „ ,  ,  รุ1
และถูกต้องตามเงอนไข . ลว.๑๗ มิย.๖๔

๑ ๖ ซื้อวัสดุลำนักงาน ๓๑,๔๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห'จก.ล้ําฟ้า,โอเอ แอนด์สเตชื้นเนอรี่ หจก.ลํ้าฟ้าโอเอ แอนต์สเตชื้นเนอรี่ ราคาดรสุดและถูก ๖๓๐/๔ ๐/๖๔ /๘๑

จำนวน ๓๑,๔๔๐ บาท จำนวน ๓๑,๔๔๐ บาท และถูกต้องตามเงื่อนโข ลว.๑๗ มิย.๖๔

๑๗ ซื้อวัสดุลำนักงาน ๑๓ ,๔ ๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห'จก.ล้ําฟ้า,โอเอ แอนด์สเตชื้นเนอรี่ หจก.ลํ้าฟ้าโอเอ แอนต์สเตชื้นเนอรี่ ราคาดรสุดและถูก ๖๓๐/๔๐/๖๔/๘๒

จำนวน ๑๓,๔๐๐ บาท จำนวน ๑๓,๔๐๐ บาท และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว.๒๑ มิย.๖๔
๑๘ ซื้อนามน ๔,๘๑๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.น]องทองวารืบ หจก.เมองทองวารืน ราคาตาสุดและถูก ๖๓๐/๓๔/๖๔/๘๓

จำนวน ๔,๘๑๘ บาท จำบวบ ๔,๘๑๘ บาท และถูกต้องตามเรี่อบไข ลว.๒๑ มิย.๖๔
๑ ๙ ซื้อวัสดุลำนักงาบ ๑,๘๗๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ลํ้าฟ้าโอเอ แอนด์สเตชื้นเนอรี่ หจก.ลํ้าฟ้าโอเอ แอนต์สเตชื้นเนอรี่ ราคาตํ่าสุดและถูก ๖๓๐/๔๐/๖๔/๘๔

จำนวน ๑,๘๗๒ บาท จำนวน ๑,๘๗D บาท และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว.๒๑ มิย.๖๔
loo ซื้อวัสดุทดลอง ๒๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บจก.เทคอีควิปเม้บท์ บจก.เทคอิคริปเม้นท์ ราคา ดรสุด และ ถูก ๖๓๐/๘๔0๐๔/๘๔

จำนวน ๒๔,๐๐๐ บาท จำนวน ๒๔,๐๐๐ บาท และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว.๒๙ มิย.๖๔
๒๑ ซื้อวัสดุยานพาหนะ ๙ 1๗๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.สามารถอะไหล่ยนต์ หจก.สามารถอะไหล่ยนต์ ราคาตํ่าสุดและถูก ๖๓ ๐ /ร /๓ ๐/๖๔ /๑๓ ๖

จำนวน ๙,๗๘๐ บาท จำนวน ๙ ,๗๘๐ บาท และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว.๙  มิย.๖๔
๒๒ ชื้อวัสดุยานพาหนะ ๘,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.สามารถอะไหล่ยนต์ หจก.สามารถอะไหล่ยนต์ ราคาดรสุดและถูก ๖๓ ๐ /ร /๓๐/๖๔'๑๓๗

จำนวน ๘,๔๐๐ บาท จำนวน ๘,๔๐๐ บาท และถกต้องตามเงื่อนไข 5 ลว.๙  มิย.๖๔
๒๓ งานจ้างเหมาบริการ ๗,๘๑๙.๘๗ เฉพาะเจาะจง หจก.ภาคอิสาณอุบล (ตัง{เก) หจก.ภาคอิสาณอุบล (ตัง{เก) 1---------- --------------- 1ราคาตํ่าสุดและถูก 1 ๖๓ ๐ /ร /-/๖๔/®๓๘

จำนวน ๗1๙๑๙.๘๗ บาท จำนวน ๗,๙๑๙.๘๗ บาท และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว.๑๘ มิย.๖๔
๒๔ ซื้อนามน ๑๓๗,๔๒๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ถาวรยางยนต์ไทร์ เจนเตอร์ หจก.ถาวรยางยนต์ ไทร์ เจนเตอร์ ราคาดรสุดและถูก ๖๓ ๐ /ร /๓๔/๖๔/๑๓๘

จำนวน ๑๓๗,๔๒๔ บาท จำนวน ๑๓๗,๔๒๔ บาท และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว.๑๘ มิย.๖๔



สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเสือบ นิอุบายน ๒ราว๔
สำนักงานทางVIลวงท่ี ๙  (อุบลราขธานิ) แบบ สขร.1

i

วันท่ี ๓0 เสือน นิอุนๆยน to<£๖๔______________________________________________________________________เฉพาะเจาะจง

ส ำดับ งาบท่ีจัดซ้ือหรีอจัดจ้าง วงเงนท่ีจะซ้ือหริอจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหริอจ้าง รายซ้ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผ ู้! ด้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือทรีอจ้าง เทตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของ 

สัญญาหริอข้อคกลง 
ในการซ้ือหริอจ้าง

๒ < £ โ งานจ้างเหมาบริการ ! © , ๘๓๙.!©๔ เฉพาะเจาะจง ทจก.โดโยค้าอุบลราขธานิ ทจก.โตโยค้าอุบลราบสาบ ราคาตํ่าสุดและถูก ๖๓๐/ร /-/๖๔/๑๔๐
จำนวน ๒,๘๓๙.to๔ บาท จำนวน t o , ๘๓๙. t o ๔ บาท และถูกต้องตามเง่ํอนไข ลว.๑๘ มิย.๖๔
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