
แบบ สขร.1

ล ำดบั งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ/จำ้ง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลอืก

ที่ (รำคำกลำง) โดยสงัเขป

1 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิงและน้้ำมันหล่อล่ืน (โซล่ำ) 100,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.มุ่งเจริญปโิตรเลียม หจก.มุ่งเจริญปโิตรเลียม เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 21,800  บำท รำคำ 21,800  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

2 จัดซ้ือทรำย  โครงกำรสืบสำนประเพณีเทศกำลสงกรำนต์ ประจ้ำป ี2562 5,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  5,000  บำท รำคำ  5,000  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

3 จัดซ้ือวสัดุส้ำนักงำน รำยละเอียดดังนี้ ผงหมึก (เคร่ืองถ่ำยเอกสำร Ricoh ) 16,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ไอคิวก็อปปี้ เซอร์วสิ     ไอคิวก็อปปี้ เซอร์วสิ     เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  16,000  บำท รำคำ  16,000  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

4 วสัดุวทิยำศำสตร์หรือกำรแพทย์  รำยละเอียดดังนี้  สำรส้มชนิดขุ่นเม็ดเล็ก 22,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง อินเตอร์  เอ็นเตอร์ไพรซ์ อินเตอร์  เอ็นเตอร์ไพรซ์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  22,500  บำท รำคำ  22,500  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

5 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์(กองช่ำง) 19,580.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมวทิยำ ร้ำนรวมวทิยำ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  19,580  บำท รำคำ  19,580  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

6 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์(กองคลัง) 11,050.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมวทิยำ ร้ำนรวมวทิยำ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  11,050  บำท รำคำ  11,050  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

7 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์(ส้ำนักปลัด) 31,603.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมวทิยำ ร้ำนรวมวทิยำ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  31,603  บำท รำคำ  11,603  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

                        สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน พ .ศ. 2562

                             (ชื่อหน่วยงำน)      องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเฉนียง



แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ (รำคำกลำง) โดยสังเขป

8 จัดซ้ือวสัดุส้ำนักงำน(กองช่ำง) 4,853.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมวทิยำ ร้ำนรวมวทิยำ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  4,853  บำท รำคำ  4,853  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

9 จัดซ้ือวสัดุส้ำนักงำน(กองคลัง) 14,012.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมวทิยำ ร้ำนรวมวทิยำ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  14,012  บำท รำคำ  14,012  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

10 จัดซ้ือวสัดุส้ำนักงำน(ส้ำนักปลัด) 31,660.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมวทิยำ ร้ำนรวมวทิยำ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  31,660  บำท รำคำ  31,660  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

11 จัดซ้ือวสัดุส้ำนักงำน(ส้ำนักปลัด) 13,250.00 วธิเีฉพำะเจำะจง อินเตอร์  เอ็นเตอร์ไพรซ์ อินเตอร์  เอ็นเตอร์ไพรซ์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  13,250  บำท รำคำ  13,250  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

12 จ้ำงเหมำเคร่ืองเสียงโครงกำรสืบสำนประเพณีเทศกำลสงกรำนต์ ประจ้ำป ี2562 2,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยชนสรณ์       แจ่มใส นำยชนสรณ์       แจ่มใส เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  2,500  บำท รำคำ  2,500  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

13 จ้ำงเหมำผู้ปฏบิติังำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน  พฤษภำคม  2562 46,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอรรถชัย เสำะสืบงำม นำยอรรถชัย เสำะสืบงำม เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  46,500  บำท รำคำ  46,500  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

14 จ้ำงโครงกำรถมดินสระน้้ำหน้ำศำลำหมู่บำ้น   หมู่ที่ 20 บำ้นกรอนเหนือ 287,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 282,000  บำท รำคำ 282,000  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

                         สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน พ .ศ. 2562

                             (ชื่อหน่วยงำน)      องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเฉนียง



แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ (รำคำกลำง) โดยสังเขป

15 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยจำกบำ้นนำงวเิชียร – บำ้นำงเอือม สุใต้ทอน  181,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

หมู่ที่ 4  บำ้นปรำสำท เสนอรำคำ 179,000  บำท รำคำ 179,000  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

16 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยจำกบำ้นนำงชมัด   เกสรบวั – 300,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

บำ้นนำยสง่ำ  จันทบปุผำ  หมู่ที่  19  บำ้นโคกเพชร  เสนอรำคำ 295,000  บำท รำคำ 295,000  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

17 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยจำกบำ้นนำยฤกษ ์ สร่ำยหอม 300,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

เชื่อม ต้ำบลเทนมีย์  หมู่ที่ 3  บำ้นตำมีย์ เสนอรำคำ 297,000  บำท รำคำ 297,000  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

18 จ้ำงโครงกำรติดต้ังเสียงตำมสำย  หมู่ที่ 15  บำ้นระไซร์ 99,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 98,000  บำท รำคำ 98,000  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

19 โครงกำรปรับปรุงปำ้ยหน้ำที่ท้ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเฉนียง 45,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 43,500  บำท รำคำ 43,500  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

20 จ้ำงเหมำซ่อมแซมโคมไฟฟำ้สำธำรณะส่องสวำ่ง   จ้ำนวน  26  โคม 7,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยด้ำรัส  หวงัสม นำยด้ำรัส  หวงัสม เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

ภำยในต้ำบลเฉนียง เสนอรำคำ 7,000  บำท รำคำ 7,000  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

                        สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน พ .ศ. 2562

                             (ชื่อหน่วยงำน)      องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเฉนียง


