
แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ (รำคำกลำง) โดยสังเขป

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

เสนอรำคำ  18,300  บำท รำคำ 18,300  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

2 จัดซ้ือของรางวลัโครงการจัดกิจกรรมวนัเด็ก ประจ าป ี พ .ศ. 2563 35,995.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทั เมย์ (เล้ำม่งเส็ง) จ้ำกัด บริษทั เมย์ (เล้ำม่งเส็ง) จ้ำกัด เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  35,995 บำท รำคำ  35,995  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

3 วสัดุตกแต่งสถำนที่ เวท ีวสัดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรจัดงำน วสัดุจัดนิทรรศกำร 24,889.00 วธิเีฉพำะเจำะจง อินเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ อินเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

 และวสัดุอื่นๆ โครงกำรจัดกิจกรรมวนัเด็ก ประจ้ำป ี พ.ศ. 2563 เสนอรำคำ  24,889  บำท รำคำ  24,889  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

4 จัดซ้ือพระบรมฉำยำลักษณ์และวสัดุจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 16,540.00 วธิเีฉพำะเจำะจง อินเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ อินเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  16,540  บำท รำคำ  16,540  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

5 จัดซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ รำยละเอียดดังนี้  สำรส้มชนิดขุ่นเม็ดเล็ก  22,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง อินเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ อินเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

ขนาดน้ าหนัก 25  กิโลกรัมต่อถุง เสนอรำคำ  22,500  บำท รำคำ  22,500  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

6 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้ำง  จ้ำนวน 38  รำยกำร 26,956.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนสิริชัยเสำปนู ร้ำนสิริชัยเสำปนู เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 26,956 บำท รำคำ 26,956 บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

7 จ้างเหมาจัดท าซุ้มสไลเดอร์พลาสติกพร้อมสปริงบอร์ดแทรมโพลีน  4,900.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยชูชำติ     ผิวงำม นำยชูชำติ     ผิวงำม เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

ส้ำหรับใช้ในกำรจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงพฒันำกำรทำงร่ำงกำย เสนอรำคำ  49,000 บำท รำคำ  49,000 บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

โครงกำรจัดกิจกรรมวนัเด็ก ประจ้ำป ี พ.ศ. 2563 

                             สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม พ .ศ. 2563

                                  (ชื่อหน่วยงำน)      องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเฉนียง
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8 จ้ำงเหมำพำหนะรถโดยสำรปรับอำกำศ 2 ชั้น ขนำดไม่น้อยกวำ่   40  ที่นั่ง   68,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสุวจิำรณ์  เอกพงศ์ธร นำยสุวจิำรณ์  เอกพงศ์ธร เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

พร้อมน้้ำมันเชื้อเพลิง   ไป-กลับ จ้ำนวน 1 คัน เสนอรำคำ  68,000  บำท รำคำ  68,000  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

9 จ้ำงเหมำผู้ปฏบิติังำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน  กุมภำพนัธ ์ 2563 43,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยใจเพชร    โสภณิ นำยใจเพชร    โสภณิ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  43,500  บำท รำคำ  43,500  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

10 จ้ำงก่อสร้ำงถนน คสล.สำยทำงซอยรุ่งอรุณ  หมู่ที่ 11  บำ้นละเบกิ 130,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 128,000 บำท รำคำ 128,000 บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

11 จ้ำงก่อสร้ำงถนน คสล.สำยจำกบำ้นนำยโสภณ  เงำงำม ถึงคลองชลประทำน  181,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

หมู่ที่ 2 บำ้นท้ำเนียบ เสนอรำคำ 176,000  บำท รำคำ 176,000  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

12 จ้ำงก่อสร้ำงถนน คสล.สำยซอยประเดิมชัย หมู่ที่ 2 บำ้นท้ำเนียบ 133,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 128,000 บำท รำคำ 128,000 บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

13 จ้ำงก่อสร้ำงถนน คสล.สำยจำกศูนย์เด็กเล็กวดัเฉนียง –รพ.สต.เฉนียง 285,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

หมู่ที่ 1 บำ้นเฉนียง เสนอรำคำ 279,000 บำท รำคำ 279,000 บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

14 จ้ำงก่อสร้ำงซอยออดแอร์ หมู่ที่ 13 บำ้นหนองเต่ำ 292,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 289,000 บำท รำคำ 289,000 บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

                             สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม พ .ศ. 2563

                                  (ชื่อหน่วยงำน)      องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเฉนียง
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15 จ้ำงก่อสร้ำงถนน คสล.สำยซอยโคกเพชร (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 20 บำ้นกรอนเหนือ 112,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 109,000 บำท รำคำ 109,000 บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

16 จัดซ้ืออำหำรเสริม(นม)โรงเรียน 382,311.18 วธิเีฉพำะเจำะจง บ.อีสำนใต้แดร่ี จ้ำกัด บ.อีสำนใต้แดร่ี จ้ำกัด เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 382,311.18 รำคำ 382,311.18 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

                                  (ชื่อหน่วยงำน)      องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเฉนียง

                             สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม พ .ศ. 2563


