
แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก

ท่ี (รำคำกลำง) โดยสังเขป

1 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงและน้้ำมันหล่อล่ืน (ส้ำนักปลัด) 80,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.มุ่งเจริญบริกำร หจก.มุ่งเจริญบริกำร เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 3,000  บำท รำคำ 3,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

2 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงและน้้ำมันหล่อล่ืน (กองช่ำง) 100,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.มุ่งเจริญบริกำร หจก.มุ่งเจริญบริกำร เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 7,000  บำท รำคำ 7,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

3 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงและน้้ำมันหล่อล่ืน (กองคลัง) 60,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.มุ่งเจริญบริกำร หจก.มุ่งเจริญบริกำร เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 1,000  บำท รำคำ 1,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

4 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงและน้้ำมันหล่อล่ืน (โครงกำรบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน) 80,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.มุ่งเจริญบริกำร หจก.มุ่งเจริญบริกำร เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 9,000  บำท รำคำ 9,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

5 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงและน้้ำมันหล่อล่ืน (รถบรรทุกน้้ำ) 100,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.มุ่งเจริญบริกำร หจก.มุ่งเจริญบริกำร เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 2,000  บำท รำคำ 2,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

6 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน(กองช่ำง) จ้ำนวน 25  รำยกำร 33,954.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมวิทยำ ร้ำนรวมวิทยำ เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 33,954  บำท รำคำ 33,954 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

7 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน(กองคลัง) จ้ำนวน 12  รำยกำร 13,786.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมวิทยำ ร้ำนรวมวิทยำ เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 13,786 บำท รำคำ 13,786 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

8 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส้ำหรับกำรป้องกัน ควบคุม หรือยับย้ังกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือ   14,625.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. แชมป์สปอร์ตแอนด์ดีไซน์ หจก. แชมป์สปอร์ตแอนด์ดีไซน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  จ้ำนวน    8   รำยกำร   เสนอรำคำ 14,625  บำท รำคำ 14,625 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

                             สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม พ .ศ. 2565

                                  (ช่ือหน่วยงำน)      องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเฉนียง



9 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมแซมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองปรับอำกำศ   จ้ำนวน   4    เคร่ือง   7,230.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเย่ียง    วิโรจน์รัตน์ นำยเย่ียง    วิโรจน์รัตน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 7,230 บำท รำคำ 7,230 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

10 จ้ำงเหมำผู้ปฏิบัติงำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน  กุมภำพันธ์  2565 42,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยธนัญกรณ์   แซ่ตัง นำยธนัญกรณ์   แซ่ตัง เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  42,000  บำท รำคำ  42,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

11 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกเพ่ือท้ำหน้ำท่ีช่วยปฏิบัติงำนในหน้ำท่ีด้ำนงำนพัฒนำและ 52,548.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวประภำรัตน์  ศรีสด  นำงสำวประภำรัตน์  ศรีสด  เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

จัดเก็บรำยได้ เสนอรำคำ  9,000   บำท รำคำ  9,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

12 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกเพ่ือท้ำหน้ำท่ีช่วยปฏิบัติงำนในหน้ำท่ีด้ำนงำนพัฒนำและ 52,548.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวสิริสุดำ   อดกล้ำ นำงสำวสิริสุดำ   อดกล้ำ เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

จัดเก็บรำยได้ เสนอรำคำ  9,000   บำท รำคำ  9,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

13 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม)  นมพำสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนำดบรรจุ  200 ซีซี  77,775.60 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.อีสำนใต้แดร่ี จ้ำกัด บ.อีสำนใต้แดร่ี จ้ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

จ้ำนวน 11,820  ถุง เสนอรำคำ 77,775.60 บำท รำคำ 77,775.60 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

14 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม)  นมพำสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนำดบรรจุ  200 ซีซี  14,870.08 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.อีสำนใต้แดร่ี จ้ำกัด บ.อีสำนใต้แดร่ี จ้ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

จ้ำนวน 2,260 ถุง เสนอรำคำ 14,870.08 บำท รำคำ 14,870.08 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

15 จ้ำงเหมำโครงกำรซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก สำยทิศใต้หมู่บ้ำน  หมู่ท่ี 6 บ้ำนตำแก 26,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 20,000 บำท รำคำ 20,000 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

16 จ้ำงเหมำโครงกำรซ่อมแซมท่อระบำยน้้ำและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 44,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

สำยถนนรอบสระหนองกระสัง  หมู่ท่ี 6 เสนอรำคำ 43,000 บำท รำคำ 43,000 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

17 จ้ำงเหมำโครงกำรซ่อมแซมถนนหินคลุกภำยในหมู่บ้ำน  หมู่ท่ี 5 บ้ำนสก็วน  43,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 42,000 บำท รำคำ 42,000 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง



18 จ้ำงเหมำโครงกำรซ่อมแซมถนนหินคลุกภำยในหมู่บ้ำน  หมู่ท่ี 14 บ้ำนตำน็วง  33,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 32,000 บำท รำคำ 32,000 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง


