
แบบ สขร.1

ล ำดบั งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ/จำ้ง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลอืก

ที่ (รำคำกลำง) โดยสงัเขป

1 จัดซ้ือน้้ำมนัเชื้อเพลิงและน้้ำมนัหล่อล่ืน (โซล่ำ) 100,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.มุ่งเจริญปโิตรเลียม หจก.มุ่งเจริญปโิตรเลียม เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  18,300  บำท รำคำ  18,300  บำท โดยวิธีตกลงรำคำ

2 จัดซ้ือถ้วยรางวัลและสายสะพาย โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 15,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง อนิเตอร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ อนิเตอร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

ประจ้ำป ีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เสนอรำคำ  15,900  บำท เสนอรำคำ  15,900  บำท โดยวิธีตกลงรำคำ

3 จัดซ้ือวัสดุ  โครงกำรสืบสำนประเพณีลอยกระทง ประจ้ำปงีบประมำณ  พ.ศ. 2563 3,750.00 วิธีเฉพำะเจำะจง อนิเตอร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ อนิเตอร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

พ.ศ. 2562 เสนอรำคำ  3,750  บำท เสนอรำคำ  3,750  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

4 จัดซ้ือเส้ือกฬีา (พร้อมสกรีน อบต.เฉนยีง)   ส าหรับการแข่งขันกฬีา  โครงการแข่งขันกฬีาเด็ก  79,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.    กฬีำสยำม  สุรินทร์  หจก.    กฬีำสยำม  สุรินทร์  เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เยำวชน และประชำชน ต้ำบลเฉนยีงต้ำนยำเสพติด  ประจ้ำปงีบประมำณ  พ .ศ. 2563 เสนอรำคำ  79,500  บำท เสนอรำคำ  79,500  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

5 จัดซ้ือวัสดุส้ำนกังำน รำยละเอยีดดังนี้ ผงหมกึ (เคร่ืองถ่ำยเอกสำร Ricoh ) 16,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ไอคิวกอ็ปปี้ เซอร์วิส     ไอคิวกอ็ปปี้ เซอร์วิส     เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  16,000  บำท รำคำ  16,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

6 จ้ำงเหมำจัดท้ำกระทงกลำงน้้ำพร้อมแทน่ลอยกระทงและไฟประดับ      25,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุวิทย์   สุขใจ นำยสุวิทย์   สุขใจ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงประจ าปงีบประมาณ 2563   เสนอรำคำ  25,000  บำท เสนอรำคำ  25,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

7 จ้ำงเหมำบริกำรเช่ำเวทกีำรแสดง  เคร่ืองเสียง  เคร่ืองปั่นไฟและไฟประดับ พร้อมติดต้ัง 80,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยนฐัพล    สมบรูณ์  นำยนฐัพล    สมบรูณ์  เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

และร้ือถอน โครงกำรสืบสำนประเพณีลอยกระทงประจ้ำปงีบประมำณ 2563 เสนอรำคำ  80,000  บำท เสนอรำคำ  80,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

                             สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน พ .ศ. 2562

                                  (ชื่อหน่วยงำน)      องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเฉนียง



แบบ สขร.1

ล ำดบั งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ/จำ้ง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลอืก

ที่ (รำคำกลำง) โดยสงัเขป

8 จ้างท าตรายาง  ขนาด  1 x 2 นิ้ว   จ านวน   8   อนั 1,760.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวณัชนนัท ์   สุขจิต นำงสำวณัชนนัท ์   สุขจิต เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  1,760 บำท เสนอรำคำ  1,760 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

9 จ้ำงเหมำผู้ปฏบิติังำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน  ธันวำคม  2562 46,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยใจเพชร    โสภณิ นำยใจเพชร    โสภณิ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  46,500 บำท เสนอรำคำ  46,500 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

10 จ้ำงกอ่สร้ำงสำยจำกบำ้นนำงมณัทนำ - หนองสต็วน หมู่ที่ 4  บำ้นปรำสำท 294,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 291,000 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

11 จ้ำงกอ่สร้ำงถนน คสล.สำยคุ้มโคกบวัรำย ม.12 -บำ้นตำอ้ำ ม.  16 หมู่ที่ 12  บำ้นกะทม 497,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 494,000 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

12 จ้ำงกอ่สร้ำงถนน คสล.สำยจำกบำ้นนำยสมพกัตร์ อนิวันนำ – บำ้นนำงดำว  เสำะหำยิ่ง   343,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

หมู่ที่  5   บำ้นสกว็น เสนอรำคำ 340,000 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

13 จ้ำงโครงกำรเสริมสร้ำงถนนลงหนิคลุก  สำยจำกกระทอ่มนำยล้อม สุขหรัิญ – 119,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

สำมแยกปำ่โคกกรอน  หมู่ที่ 5  บำ้นตำแก เสนอรำคำ 116,000 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

14 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม)โรงเรียน 352,994.80 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.อสีำนใต้แดรร่ี จ้ำกดั เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 352,994.80 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

                             สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน พ .ศ. 2562

                                  (ชื่อหน่วยงำน)      องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเฉนียง



ล ำดบั งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ/จำ้ง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลอืก

ที่ (รำคำกลำง) โดยสงัเขป

15 จ้างท าตรายาง  ขนาด  1 x 2 นิ้ว   จ านวน   8   อนั 1,760.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวณัชนนัท ์   สุขจิต นำงสำวณัชนนัท ์   สุขจิต เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  1,760 บำท เสนอรำคำ  1,760 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

16 จ้ำงเหมำผู้ปฏบิติังำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน  ธันวำคม  2562 46,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยใจเพชร    โสภณิ นำยใจเพชร    โสภณิ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  46,500 บำท เสนอรำคำ  46,500 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

                  สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนพฤศจกิำยน พ .ศ. 2562

                                  (ชื่อหน่วยงำน)      องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลเฉนียง


