
แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก

ที่ (รำคำกลำง) โดยสังเขป

1 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิงและน้้ำมันหล่อล่ืน (ส้ำนักปลัด) 100,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.มุ่งเจริญปิโตรเลียม หจก.มุ่งเจริญปิโตรเลียม เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 3,400  บำท รำคำ 3,400  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

2 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิงและน้้ำมันหล่อล่ืน (กองช่ำง) 100,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.มุ่งเจริญปิโตรเลียม หจก.มุ่งเจริญปิโตรเลียม เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 5,000  บำท รำคำ 5,000  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

3 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิงและน้้ำมันหล่อล่ืน (กองคลัง) 10,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.มุ่งเจริญปิโตรเลียม หจก.มุ่งเจริญปิโตรเลียม เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 70  บำท รำคำ 70  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

4 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิงและน้้ำมันหล่อล่ืน (กองกำรศึกษำฯ) 15,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.มุ่งเจริญปิโตรเลียม หจก.มุ่งเจริญปิโตรเลียม เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 400  บำท รำคำ 400  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

5 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิงและน้้ำมันหล่อล่ืน (โครงกำรบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน) 80,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.มุ่งเจริญปิโตรเลียม หจก.มุ่งเจริญปิโตรเลียม เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 4,000  บำท รำคำ 4,000  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

6 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิงและน้้ำมันหล่อล่ืน (โครงกำรป้องกันโรคไข้เลือดออก) 20,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.มุ่งเจริญปิโตรเลียม หจก.มุ่งเจริญปิโตรเลียม เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 2,100  บำท รำคำ 2,100  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

7 จัดซ้ือวสัดุส้ำนักงำน (ส้ำนักปลัด) รำยละเอียดดังนี้ ผงหมึก (เคร่ืองถ่ำยเอกสำร Ricoh)   8,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง สุรินทร์ สหพำณิชย์     สุรินทร์ สหพำณิชย์     เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 8,000  บำท รำคำ 8,000  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

                  สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม พ.ศ. 2563

                    (ชื่อหน่วยงำน)      องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเฉนียง



แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก

ที่ (รำคำกลำง) โดยสังเขป

8 จัดซ้ือวสัดุส้ำนักงำน (กองกำรศึกษำฯ) รำยละเอียดดังนี้ ผงหมึก (เคร่ืองถ่ำยเอกสำร Ricoh)   8,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง สุรินทร์ สหพำณิชย์     สุรินทร์ สหพำณิชย์     เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 8,000  บำท รำคำ 8,000  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

9 จ้ำงเหมำผู้ปฏิบัติงำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน  ตุลำคม  2563 46,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยใจเพชร  โสภิณ นำยใจเพชร  โสภิณ เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  46,500  บำท รำคำ  46,500  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

10 จัดซ้ือถ้วยรำงวลัและสำยสะพำย โครงกำรสืบสำนประเพณีลอยกระทง ประจ้ำปีงบประมำณ 2564 12,900.00 วธิเีฉพำะเจำะจง อินเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ อินเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  12,900  บำท รำคำ  12,900  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

11 จัดซ้ือวสัดุ โครงกำรสืบสำนประเพณีลอยกระทง ประจ้ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564 6,440.00 วธิเีฉพำะเจำะจง สิริชัยเสำปูน สิริชัยเสำปูน เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  6,440  บำท รำคำ  6,440  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

12 จ้ำงเหมำบริกำรเช่ำเวทีกำรแสดง  เคร่ืองเสียง  เคร่ืองปัน่ไฟและไฟประดับ 79,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยณัฐพล      สมบูรณ์   นำยณัฐพล      สมบูรณ์   เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

พร้อมติดต้ังและร้ือถอน โครงกำรสืบสำนประเพณีลอยกระทง ประจ้ำปีงบประมำณ 2564 เสนอรำคำ  79,000  บำท รำคำ  79,000  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

13 จ้ำงเหมำจัดท้ำกระทงกลำงน้้ำพร้อมแท่นลอยกระทงและไฟประดับ โครงกำรสืบสำนประเพณี 25,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสุวทิย์  สุขใจ นำยสุวทิย์  สุขใจ เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

ลอยกระทงประจ้ำปีงบประมำณ 2564 เสนอรำคำ 25,000  บำท รำคำ 25,000  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

                  สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม พ.ศ. 2563

                    (ชื่อหน่วยงำน)      องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเฉนียง



แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก

ที่ (รำคำกลำง) โดยสังเขป

14 จ้ำงเหมำผู้ปฏิบัติงำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน  พฤศจิกำยน  2563 45,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยธนัญกรณ์  แซ่ตัง นำยธนัญกรณ์  แซ่ตัง เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  45,000 บำท รำคำ  45,000 บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

15 จัดซ้ืออำหำรเสริม(นม) โรงเรียน  นม  ยู เอช ที ชนิดกล่อง จ้ำนวน 12,663 กล่อง  99,024.66 วธิเีฉพำะเจำะจง บ.อีสำนใต้แดร่ี จ้ำกัด       บ.อีสำนใต้แดร่ี จ้ำกัด       เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

ส้ำหรับนักเรียน จ้ำนวน 6 โรงเรียนในเขตพืน้ทีต้่ำบลเฉนียง เสนอรำคำ 99,024.66 บำท รำคำ 99,024.66 บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

16 จัดซ้ืออำหำรเสริม(นม) โรงเรียน  นม  ยู เอช ที ชนิดกล่อง จ้ำนวน 2,268 กล่อง  17,735.76 วธิเีฉพำะเจำะจง บ.อีสำนใต้แดร่ี จ้ำกัด       บ.อีสำนใต้แดร่ี จ้ำกัด       เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

ส้ำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ้ำนวน 4 ศูนย์ ในเขตพืน้ทีต้่ำบลเฉนียง เสนอรำคำ 17,735.76 บำท รำคำ 17,735.76 บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

                  สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม พ.ศ. 2563

                    (ชื่อหน่วยงำน)      องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเฉนียง


