
แบบ สขร.1

ล ำดบั งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ/จำ้ง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลอืก

ที่ (รำคำกลำง) โดยสงัเขป

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

เสนอรำคำ 21,800  บำท รำคำ 21,800  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

2 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิงและน้้ำมันหล่อล่ืน (โซล่ำ) 9,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.มุ่งเจริญปโิตรเลียม หจก.มุ่งเจริญปโิตรเลียม เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

โครงกำรควบคุมและปอ้งกันโรคไข้เลือดออก  ประจ้ำปงีบประมำณ 2562 เสนอรำคำ 6,000 บำท รำคำ 6,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

3 จัดซ้ือวสัดุส้ำนักงำน  รำยละเอียดดังนี้ ผงหมึก (เคร่ืองถ่ำยเอกสำร Ricoh )   16,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ไอคิวกอ็ปปี้ เซอร์วิส     ไอคิวกอ็ปปี้ เซอร์วิส     เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  16,000  บำท รำคำ  16,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

4 วสัดุก่อสร้ำง (กองกำรศึกษษ) 20,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแพรสปอร์ต ร้ำนแพรสปอร์ต เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  20,000  บำท รำคำ  20,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

5 จัดซ้ือ เคร่ืองไทยธรรม  โครงกำรสืบสำนประเพณีแหเ่ทยีนพรรษำ ประจ้ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2562 5,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง อนิเตอร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ อนิเตอร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  5,800  บำท รำคำ  5,800  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

6 จ้ำงกอ่สร้ำงถนน คสล.สำยจำกบำ้นนำยโสภณ  เงำงำม ถึง คลองชลประทำน หมู่ที่ 2 บำ้นท้ำเนยีบ  173,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  159,000  บำท รำคำ  159,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

7 จ้ำงก่อสร้ำงถนน คสล.สำยบำ้นนำยไสว ถึงสำมแยกโคกปรำสำท  หมู่ที่ 16  บำ้นตำอ้ำ  140,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  130,000  บำท รำคำ  130,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

                  สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม พ .ศ. 2562

                    (ชื่อหน่วยงำน)      องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเฉนียง



แบบ สขร.1

ล ำดบั งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ/จำ้ง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลอืก

ที่ (รำคำกลำง) โดยสงัเขป

8 วสัดุกำรเกษตร  ประจ้ำปงีบประมำณ  พ.ศ.2562  8,225.00 วิธีเฉพำะเจำะจง อนิเตอร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ อนิเตอร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  8,225  บำท รำคำ  8,225  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

9 รับจ้ำงจัดท้ำที่รองรับขยะรีไซเคิลแยกประเภทแบบ 3 ช่อง   โครงกำรส่งเสริมชุมชนต้นแบบ    60,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอภนินัท ์    เชื้อศิริ    นำยอภนินัท ์    เชื้อศิริ    เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

กำรจัดกำรขยะต้นทำง   ประจ้ำปงีบประมำณ 2562 เสนอรำคำ  60,000  บำท รำคำ  60,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

10 จ้ำงเหมำตกแต่งรถขบวนแห ่โครงกำรสืบสำนประเพณีแหเ่ทยีนพรรษำ 30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเสง่ียม     มั่นใจ           นำยเสง่ียม     มั่นใจ           เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

 ประจ้ำปงีบประมำณ  พ.ศ.  2562 เสนอรำคำ  30,000  บำท รำคำ 30,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

11 จ้ำงท้ำปำ้ยประชำสัมพนัธ ์ขนำด  1.00 x 1.20   เมตร (กองช่ำง) 1,158.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั สุรินทร์กรีนพร้ิน  จ้ำกดั บริษทั สุรินทร์กรีนพร้ิน  จ้ำกดั เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  1,158  บำท รำคำ 1,158  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

12 จ้ำงท้ำปำ้ยปำ้ยโครงกำรจิตอำสำเรำท้ำควำมดี ด้วยหวัใจ พ .ศ.2562  ขนำด  1.20 x 3.00 เมตร   500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ทเูอกปำ้ยดีไซน์ ทเูอกปำ้ยดีไซน์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  500  บำท รำคำ 500  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

13 จ้ำงเหมำผู้ปฏบิติังำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน  กรกฎำคม  2562 46,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยธนญักรณ์    แซ่ตัง นำยธนญักรณ์    แซ่ตัง เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  46,500  บำท รำคำ  46,500  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

14 จ้ำงก่อสร้ำงรำงระบำยน้้ำและวำงทอ่ คสล.ซอยศิริไสย์ หมู่ที่ 11 บำ้นละเบกิ  236,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  233,000  บำท รำคำ  233,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

                    (ชื่อหน่วยงำน)      องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเฉนียง

                  สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม พ .ศ. 2562



แบบ สขร.1

ล ำดบั งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ/จำ้ง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลอืก

ที่ (รำคำกลำง) โดยสงัเขป

15 จ้ำงก่อสร้ำงถนน คสล. คุ้มเซ็ม(ต่อเนื่อง)   หมู่ที่ 14  บำ้นตำน็วง  149,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  138,000  บำท รำคำ  138,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

16 จ้ำงก่อสร้ำงถนน คสล.สำยบำ้นนำยเดือน-นำงอุดม  หมู่ที่ 12 บำ้นกะทม 189,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  174,000  บำท รำคำ  174,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

17 จ้ำงดครงกำรยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรำงระบำยน้้ำฝำ คสล. ซอยรวมใจ 1 – 302,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.สุรินทร์นนัทภพกอ่สร้ำง หจก.สุรินทร์นนัทภพกอ่สร้ำง เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

หน้ำโรงเรียนบำ้นหนองเต่ำ   เสนอรำคำ  300,000 รำคำ  300,000 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

18 จ้ำงโครงกำรกอ่สร้ำงรำงระบำยน้้ำเส้นกลำงหมู่บำ้นต่อเนื่องถึงประปำ  หมู่ที่ 6  บำ้นตำแก  209,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.สุรินทร์นนัทภพกอ่สร้ำง หจก.สุรินทร์นนัทภพกอ่สร้ำง เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  207,000  บำท รำคำ  207,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

19 จ้ำงก่อสร้ำงถนน คสล.ซอยสก็วน   หมู่ที่ 5  บำ้นสก็วน 114,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  105,000  บำท รำคำ  105,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

20 จ้ำงก่อสร้ำงถนน คสล.สำยบำ้นนำยกู้เกียรติ  บวังำม  ม.7 - จดทำงบำ้นสกร็อม  ม.10  297,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

หมู่ที่ 7 บำ้นหว้ยรำช เสนอรำคำ  277,000  บำท รำคำ  277,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

21 จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้ำ แบบข้อแข็ง จ้ำนวน  1  เคร่ือง 9,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอนิเตอร์เอน็เตอร์ไพรซ์ ร้ำนอนิเตอร์เอน็เตอร์ไพรซ์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  9,500  บำท รำคำ  9,500  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

                  สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม พ .ศ. 2562

                    (ชื่อหน่วยงำน)      องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเฉนียง



แบบ สขร.1

ล ำดบั งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ/จำ้ง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลอืก

ที่ (รำคำกลำง) โดยสงัเขป

22 จัดซ้ือคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส้ำหรับงำนประมวลผล จ้ำนวน  1  เคร่ือง 21,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมวทิยำ ร้ำนรวมวทิยำ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  20,500  บำท รำคำ  20,500  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

23 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส้ำหรับงำนงำนประมวลผล ที่ 1* 22,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมวทิยำ ร้ำนรวมวทิยำ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

 (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกวำ่ 19 นิ้ว ) จ้ำนวน  1  เคร่ือง เสนอรำคำ  22,000  บำท รำคำ  22,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

                  สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม พ .ศ. 2562

                    (ชื่อหน่วยงำน)      องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเฉนียง


