
แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก

ที่ (รำคำกลำง) โดยสังเขป

1 จัดซ้ือน้้ำมันเชือ้เพลิงและน้้ำมันหล่อล่ืน (ส้ำนักปลัด) 100,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.มุง่เจริญปิโตรเลียม หจก.มุง่เจริญปิโตรเลียม เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 3,000  บำท รำคำ 3,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

2 จัดซ้ือน้้ำมันเชือ้เพลิงและน้้ำมันหล่อล่ืน (กองช่ำง) 100,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.มุง่เจริญปิโตรเลียม หจก.มุง่เจริญปิโตรเลียม เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 5,000  บำท รำคำ 5,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

3 จัดซ้ือน้้ำมันเชือ้เพลิงและน้้ำมันหล่อล่ืน (กองคลัง) 10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.มุง่เจริญปิโตรเลียม หจก.มุง่เจริญปิโตรเลียม เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 160  บำท รำคำ 160  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

4 จัดซ้ือน้้ำมันเชือ้เพลิงและน้้ำมันหล่อล่ืน (โครงกำรบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน) 80,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.มุง่เจริญปิโตรเลียม หจก.มุง่เจริญปิโตรเลียม เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 5,000  บำท รำคำ 5,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

5 จัดซ้ือน้้ำมันเชือ้เพลิงและน้้ำมันหล่อล่ืน (โครงกำรป้องกันโรคไข้เลือดออก) 20,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.มุง่เจริญปิโตรเลียม หจก.มุง่เจริญปิโตรเลียม เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 300  บำท รำคำ 300  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

6 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ จ้ำนวน 9 รำยกำร 41,206.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนมิตรเกษตรกำรไฟฟ้ำ ร้ำนมิตรเกษตรกำรไฟฟ้ำ เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 41,206 บำท รำคำ 41,206 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

7 จัดซ้ือเคร่ืองวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัสตัว  จ้ำนวน 23 เคร่ือง 59,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.แชมป์ สปอร์ต แอนด์ดีไซน์ หจก.แชมป์ สปอร์ต แอนด์ดีไซน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 59,800  บำท รำคำ 59,800  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

                  สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม พ.ศ. 2563

                    (ชือ่หน่วยงำน)      องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเฉนียง
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8 จัดซ้ืออำหำรเสริม(นม) โรงเรียน  นม  ยู เอช ที ชนิดกล่อง จ้ำนวน 12,060 กล่อง  94,309.20 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.อีสำนใต้แดร่ี จ้ำกัด       บ.อีสำนใต้แดร่ี จ้ำกัด       เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

ส้ำหรับนักเรียน จ้ำนวน 6 โรงเรียนในเขตพืน้ที่ต้ำบลเฉนียง เสนอรำคำ 94,309.20 บำท รำคำ 94,309.20 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

9 จัดซ้ืออำหำรเสริม(นม) โรงเรียน  นม  ยู เอช ที ชนิดกล่อง จ้ำนวน 2,160 กล่อง  16,891.20 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.อีสำนใต้แดร่ี จ้ำกัด       บ.อีสำนใต้แดร่ี จ้ำกัด       เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

ส้ำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ้ำนวน 4 ศูนย์ ในเขตพืน้ที่ต้ำบลเฉนียง เสนอรำคำ 16,891.20 บำท รำคำ 16,891.20 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

10 จำ้งเหมำโครงกำรซ่อมแซมถนนหนิคลุกสำยคุ้มเวยีย จำกคุ้มกะคบถงึคุ้มเวยีย  หมู่ที่ 5 บำ้นสกว็น  86,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  84,000  บำท รำคำ  84,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

11 จ้ำงเหมำโครงกำรซ่อมแซมถนนหินคลุกสำยจำกต้นก้ำมปูถึงคุ้มตรำด หมูท่ี่ 5 บ้ำนสก็วน  57,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 56,000  บำท รำคำ 56,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

12 จำ้งเหมำโครงกำรซ่อมแซมถนนหนิคลุกสำยแยกบำ้นนำยช่วง  มีมั่น ถงึ ต้นกำ้มป ู หมู่ที่ 5 บำ้นสกว็น  39,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 37,000  บำท รำคำ 37,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

13 จ้ำงเหมำโครงกำรซ่อมแซมถนนหินคลุกสำยสระจลง  หมูท่ี่ 5 บ้ำนสก็วน  47,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 45,000  บำท รำคำ 45,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

14 จำ้งเหมำโครงกำรซ่อมแซมถนนหนิคลุกซอยบำ้นนำงประกอบ  เกลียวขำว หมู่ที่ 12 บำ้นกะทม 15,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 43,000 บำท รำคำ 43,000 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

                  สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม พ.ศ. 2563

                    (ชือ่หน่วยงำน)      องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเฉนียง
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15 จ้ำงเหมำโครงกำรซ่อมแซมถนน คสล.ซอยเจ็ดสิบ หมูท่ี่ 7  บ้ำนห้วยรำช  44,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 14,000 บำท รำคำ 14,000 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

16 จ้ำงเหมำผู้ปฏิบัติงำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน มกรำคม  2564 46,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอรรถชัย เสำะสืบงำม นำยอรรถชัย เสำะสืบงำม เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 46,500  บำท รำคำ 46,500 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

17 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยจำกบ้ำนนำยหอม  ลวงลำยทอง  ม.3 เชือ่ม 302,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.สุรินทร์นันทภพก่อสร้ำง หจก.สุรินทร์นันทภพก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

 ต้ำบลเทนมีย์  หมูท่ี่ 3  บ้ำนตำมีย์  เสนอรำคำ 299,000 บำท รำคำ 299,000 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

18 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในโรงกรองน้้ำประปำ หมูท่ี่ 6 บ้ำนตำแก 90,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 88,000 บำท รำคำ 88,000 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

19 โครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยพอ่ พรำมห ์– ถนนลำดยำง  ม.7 บำ้นหว้ยรำช 379,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 377,000 บำท รำคำ 377,000 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

20 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคุ้มเซ็ม(ต่อเนื่อง) ม.14 บ้ำนตำน็วง  290,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 287,000 บำท รำคำ 287,000 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

21 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำกบ้ำนนำงนิตยำ  พุกแสนสุข – หนองตรำด  296,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.สุรินทร์นันทภพก่อสร้ำง หจก.สุรินทร์นันทภพก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

ม.17 บ้ำนนำสม  เสนอรำคำ  290,000  บำท รำคำ  290,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

                  สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม พ.ศ. 2563

                    (ชือ่หน่วยงำน)      องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเฉนียง




