
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 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (ส้ำนักปลัดจ้ำนวน 3  รำยกำร 2,023.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมวิทยำ ร้ำนรวมวิทยำ เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 2,023  บำท รำคำ 2,023  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

6 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน(ส้ำนักงำน) จ้ำนวน 88  รำยกำร 75,635.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมวิทยำ ร้ำนรวมวิทยำ เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 75,635 บำท รำคำ 75,635 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

7 จัดซ้ือชุดตรวจ ATK (20 ชุด/กล่อง)     จ้ำนวน  15  กล่อง 9,450.00 วิธีเฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 9,450  บำท รำคำ 9,450 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

8 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์  จ้ำนวน    1  รำยกำร 23,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแชมป์สปอร์ต แอนด์ดีไซน์ ร้ำนแชมป์สปอร์ต แอนด์ดีไซน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

                                  สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ พ .ศ. 2565

                                  (ช่ือหน่วยงำน)      องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเฉนียง



เสนอรำคำ 23,700 บำท รำคำ 23,700 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

9 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ(กองช่ำง) จ้ำนวน 17 รำยกำร 58,479.65 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนมิตรเกษตรกำรไฟฟ้ำ ร้ำนมิตรเกษตรกำรไฟฟ้ำ เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  58,479.65  บำท รำคำ  58,479.65 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

10 จัดจ้ำงท้ำป้ำยประชำสัมพันธ์ แผนกำรด้ำเนินงำนประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเฉนียง    3,456.00 วิธีเฉพำะเจำะจง เพ็ชร  โฆษณำ เพ็ชร  โฆษณำ เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

ภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงและภำษีป้ำย     ประจ้ำปี พ.ศ.2565 เสนอรำคำ 3,456 บำท รำคำ 3,456 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

11 จ้ำงเหมำผู้ปฏิบัติงำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน  มีนำคม  2565 46,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุทัศน์     เพียรมี นำยสุทัศน์     เพียรมี เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  46,500  บำท รำคำ  46,500  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

12 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกเพ่ือท้ำหน้ำท่ีช่วยปฏิบัติงำนในหน้ำท่ีด้ำนงำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ 52,548.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวประภำรัตน์  ศรีสด  นำงสำวประภำรัตน์  ศรีสด  เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  9,000   บำท รำคำ  9,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

13 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกเพ่ือท้ำหน้ำท่ีช่วยปฏิบัติงำนในหน้ำท่ีด้ำนงำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ 52,548.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวสิริสุดำ   อดกล้ำ นำงสำวสิริสุดำ   อดกล้ำ เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  9,000   บำท รำคำ  9,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

14 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก พนักงำนผลิตน้้ำประปำและกำรจดมำตรวัดน้้ำของกำรใช้น้้ำ 58,880.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสมยศ  มำลัยหอม นำยสมยศ  มำลัยหอม เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

ประปำรวมถึงกำรท้ำใบแจ้งหน้ีแล้วน้ำส่งใบแจ้งหน้ีแก่ผู้ใช้น้้ำ เสนอรำคำ 58,880 บำท รำคำ 58,880 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

15 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม)  นมพำสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนำดบรรจุ  200 ซีซี  74,261.88 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.อีสำนใต้แดร่ี จ้ำกัด บ.อีสำนใต้แดร่ี จ้ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

จ้ำนวน 14,080  ถุง เสนอรำคำ 74,261.88 บำท รำคำ 74,261.88 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

16 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม)  นมพำสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนำดบรรจุ  200 ซีซี  14,127.26 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.อีสำนใต้แดร่ี จ้ำกัด บ.อีสำนใต้แดร่ี จ้ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

จ้ำนวน 2,147 ถุง เสนอรำคำ 14,127.26 บำท รำคำ 14,127.26 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง






