
แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ (รำคำกลำง) โดยสังเขป

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

เสนอรำคำ 2,300  บำท รำคำ 2,300  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

2 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิงและน้้ำมันหล่อล่ืน (กองช่ำง) 100,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.มุ่งเจริญปโิตรเลียม หจก.มุ่งเจริญปโิตรเลียม เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 5,000  บำท รำคำ 5,000  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

3 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิงและน้้ำมันหล่อล่ืน (กองคลัง) 10,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.มุ่งเจริญปโิตรเลียม หจก.มุ่งเจริญปโิตรเลียม เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 160  บำท รำคำ 160  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

4 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิงและน้้ำมันหล่อล่ืน (กองกำรศึกษำฯ) 15,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.มุ่งเจริญปโิตรเลียม หจก.มุ่งเจริญปโิตรเลียม เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 400  บำท รำคำ 400  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

5 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิงและน้้ำมันหล่อล่ืน (โครงกำรบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน) 80,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.มุ่งเจริญปโิตรเลียม หจก.มุ่งเจริญปโิตรเลียม เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 5,000  บำท รำคำ 5,000  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

6 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิงและน้้ำมันหล่อล่ืน (โครงกำรปอ้งกันโรคไข้เลือดออก) 20,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.มุ่งเจริญปโิตรเลียม หจก.มุ่งเจริญปโิตรเลียม เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 600  บำท รำคำ 600  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

7 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิงและน้้ำมันหล่อล่ืน (รถบรรทกุน้้ำ) 100,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.มุ่งเจริญปโิตรเลียม หจก.มุ่งเจริญปโิตรเลียม เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 2,000  บำท รำคำ 2,000  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

                             สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน พ .ศ. 2563

                                  (ชื่อหน่วยงำน)      องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเฉนียง



แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ (รำคำกลำง) โดยสังเขป

8 จัดซ้ืออุปกรณ์ส้ำหรับกำรแข่งขันกีฬำโครงกำรแข่งขันกีฬำเด็ก เยำวชน 29,910.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำน แชมป ์สปอร์ต แอนด์ ดีไซน์ ร้ำน แชมป ์สปอร์ต แอนด์ ดีไซน์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

และประชำชน ต้ำบลเฉนียงต้ำนยำเสพติด ประจ้ำปงีบประมำณ  พ.ศ. 2564 เสนอรำคำ 29,910  บำท รำคำ 29,910  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

9 จัดซ้ือถ้วยรำงวลัส้ำหรับกำรแข่งขันกีฬำโครงกำรแข่งขันกีฬำเด็ก เยำวชน 19,900.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำน แชมป ์สปอร์ต แอนด์ ดีไซน์ ร้ำน แชมป ์สปอร์ต แอนด์ ดีไซน์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

และประชำชน ต้ำบลเฉนียงต้ำนยำเสพติด จ้ำนวน 9 รำยกำร เสนอรำคำ 19,900  บำท เสนอรำคำ 19,900  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

10 จัดซ้ือวสัดุจัดท้ำสนำมโครงกำรแข่งขันกีฬำเด็ก เยำวชน และประชำชน 9,935.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนสิริชัยเสำปนู ร้ำนสิริชัยเสำปนู เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

จ้ำนวน  11  รำยกำร เสนอรำคำ 9,935 บำท รำคำ 9,935 บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

11 จัดซ้ือวสัดุไฟฟำ้ จ้ำนวน 16 รำยกำร 27,949.15 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนมิตรเกษตรกำรไฟฟำ้ ร้ำนมิตรเกษตรกำรไฟฟำ้ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 27,949.15 บำท รำคำ 27,949.15 บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

12 จัดซ้ืออำหำรเสริม(นม) โรงเรียน  นมพำสเจอร์ไรส์           จ้ำนวน 12,060 ถุง  79,354.80 วธิเีฉพำะเจำะจง บ.อีสำนใต้แดร่ี จ้ำกัด       บ.อีสำนใต้แดร่ี จ้ำกัด       เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

ส้ำหรับนักเรียน จ้ำนวน 6 โรงเรียนในเขตพื้นที่ต้ำบลเฉนียง เสนอรำคำ 79,254.80 บำท รำคำ 79,254.80 บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

13 จัดซ้ืออำหำรเสริม(นม) โรงเรียน  นมพำสเจอร์ไรส์          จ้ำนวน 2,160 ถุง  14,212.80 วธิเีฉพำะเจำะจง บ.อีสำนใต้แดร่ี จ้ำกัด       บ.อีสำนใต้แดร่ี จ้ำกัด       เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

ส้ำหรับนักเรียนศูนย์พฒันำเด็กเล็ก จ้ำนวน 4 ศูนย์ ในเขตพื้นที่ต้ำบลเฉนียง เสนอรำคำ 14,212.80 บำท รำคำ 14,212.80 บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

14 จ้ำงเหมำผู้ปฏบิติังำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน  ธนัวำคม  2563 46,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยบญุชุบ  ยิ่งได้ชม นำยบญุชุบ  ยิ่งได้ชม เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 46,500  บำท รำคำ 46,500 บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

                             สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน พ .ศ. 2563

                                  (ชื่อหน่วยงำน)      องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเฉนียง



แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ (รำคำกลำง) โดยสังเขป

15 จ้ำงเหมำพำหนะรถโดยสำรปรับอำกำศ 2 ชั้น ขนำดไม่น้อยกวำ่ 40 ที่นั่ง 68,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสุวจิำรณ์  เอกพงศ์ธร นำยสุวจิำรณ์  เอกพงศ์ธร เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

พร้อมน้้ำมันเชื้อเพลิง ไป-กลับจ้ำนวน 1 คัน ระหวำ่งวนัที่  1 -4 ธนัวำคม  2563  เสนอรำคำ 68,000  บำท รำคำ 68,000  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

                             สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน พ .ศ. 2563

                                  (ชื่อหน่วยงำน)      องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเฉนียง




