
แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก

ท่ี (รำคำกลำง) โดยสังเขป

1 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงและน้้ำมันหล่อล่ืน (ส้ำนักปลัด) 100,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.มุ่งเจริญปิโตรเลียม หจก.มุ่งเจริญปิโตรเลียม เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 5,000  บำท รำคำ 5,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

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

เสนอรำคำ 8,000  บำท รำคำ 8,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

3 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงและน้้ำมันหล่อล่ืน (กองคลัง) 10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.มุ่งเจริญปิโตรเลียม หจก.มุ่งเจริญปิโตรเลียม เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 9,800  บำท รำคำ 9,800  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

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

เสนอรำคำ 4,000  บำท รำคำ 4,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

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

เสนอรำคำ 2,000  บำท รำคำ 2,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

6 จ้ำงเหมำผู้ปฏิบัติงำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน  เมษำยน  2565 45,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยธนัญกรณ์  แซ่ตัง นำยธนัญกรณ์  แซ่ตัง เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  45,000 บำท เสนอรำคำ  45,000 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

7 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม)  นมพำสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนำดบรรจุ  200 ซีซี  89,744.62 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.อีสำนใต้แดร่ี จ้ำกัด บ.อีสำนใต้แดร่ี จ้ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

จ้ำนวน 13,639  ถุง จ้ำนวน 6 โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีต้ำบลเฉนียง เสนอรำคำ 89,744.62 บำท รำคำ 89,744.62 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

8 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม)  นมพำสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนำดบรรจุ  200 ซีซี  17,101.42 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.อีสำนใต้แดร่ี จ้ำกัด บ.อีสำนใต้แดร่ี จ้ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

                                  สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม พ .ศ. 2565

                             (ช่ือหน่วยงำน)      องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเฉนียง



จ้ำนวน 2,599 ถุง ส้ำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ้ำนวน 4 ศูนย์ ในเขตพ้ืนท่ีต้ำบลเฉนียง เสนอรำคำ 17,101.42 บำท รำคำ 17,101.42 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

9 จัดซ้ืออำหำรเสริม(นม) โรงเรียน นม ยู เอช ที ชนิดกล่อง จ้ำนวน 17,790 กล่อง  139,117.80 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.อีสำนใต้แดร่ี จ้ำกัด       บ.อีสำนใต้แดร่ี จ้ำกัด       เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

ส้ำหรับนักเรียน จ้ำนวน 6 โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีต้ำบลเฉนียง เสนอรำคำ 139,117.80 บำท รำคำ 139,117.80 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

10 จัดซ้ืออำหำรเสริม(นม) โรงเรียน  นม  ยู เอช ที ชนิดกล่อง จ้ำนวน 3,390 กล่อง  26,509.80 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.อีสำนใต้แดร่ี จ้ำกัด       บ.อีสำนใต้แดร่ี จ้ำกัด       เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

ส้ำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ้ำนวน 4 ศูนย์ ในเขตพ้ืนท่ีต้ำบลเฉนียง เสนอรำคำ 26,509.80 บำท รำคำ 26,509.80 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

11 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. จำกลำดยำงเช่ือมต้ำบลทมอ  หมู่ท่ี 16  บ้ำนตำอ้ำ  110,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.สุรินทร์นันทภพก่อสร้ำง หจก.สุรินทร์นันทภพก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  108,000  บำท รำคำ  108,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

12 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.ซอยบ้ำนนำยเจตนำ  สมดัง (คุ้มเวียย)  หมู่ท่ี 5 บ้ำนสก็วน 154,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.สุรินทร์นันทภพก่อสร้ำง หจก.สุรินทร์นันทภพก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 151,000  บำท รำคำ 151,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

13 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.เหล็กสำยซอยกรวด 7  หมู่ท่ี 17 บ้ำนนำสม 143,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.สุรินทร์นันทภพก่อสร้ำง หจก.สุรินทร์นันทภพก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 141,000 บำท รำคำ 141,000 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

14 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยซอยเดชกล้ำ  หมู่ท่ี  20  บ้ำนกรอนเหนือ 154,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.สุรินทร์นันทภพก่อสร้ำง หจก.สุรินทร์นันทภพก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  152,000 บำท รำคำ  152,000 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

15 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.ซอยร่วมใจ บ้ำนนำงชมัด  เกสรบัว ถึงบ้ำนนำยสง่ำ  จันทบุปผำ  141,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.สุรินทร์นันทภพก่อสร้ำง หจก.สุรินทร์นันทภพก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

หมู่ท่ี 19 บ้ำนโคกเพชร  เสนอรำคำ  139,000 บำท รำคำ  139,000 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง


