
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 13,300  บำท รำคำ 13,300  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

2 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์(กองคลัง) 14,270.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมวิทยำ ร้ำนรวมวิทยำ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  14,270  บำท รำคำ  14,270  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

3 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์(ส้ำนกัปลัด) 75,370.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมวิทยำ ร้ำนรวมวิทยำ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  75,370  บำท รำคำ  75,370  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

4 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์(กองช่ำง) 20,520.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมวิทยำ ร้ำนรวมวิทยำ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  20,520  บำท รำคำ  20,520  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

5 จัดซ้ือวัสดุไฟฟำ้(ส้ำนกัปลัด) 670.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมวิทยำ ร้ำนรวมวิทยำ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  670  บำท รำคำ  670  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

6 จัดซ้ือวัสดุส้ำนกังำน(กองกำรศึกษำ) 1,969.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมวิทยำ ร้ำนรวมวิทยำ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  1,969  บำท รำคำ  1,969  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

7 จัดซ้ือชุดกฬีำโครงกำรส่งเสริมและสนบัสนนุส่งนกักฬีำเข้ำร่วมกำรแข่งขันในระดับต่ำงๆ 7,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.กฬีำสยำม สุรินทร์ หจก.กฬีำสยำม สุรินทร์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

กำรแข่งขันฟตุบอลมวลชน “อ้ำเภอเมอืงสุรินทร์คัพ”รุ่นประชำชนชำยอำยุ 19 ปขีึ้นไป เสนอรำคำ  7,500  บำท รำคำ  7,500  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

                                  สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม พ .ศ. 2563

                             (ชื่อหน่วยงำน)      องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเฉนียง



แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ (รำคำกลำง) โดยสังเขป

8 วัสดุอปุกรณ์กฬีำและเวชภณัฑ์กฬีำ โครงกำรส่งเสริมและสนบัสนนุส่งนกักฬีำ 6,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.กฬีำสยำม สุรินทร์ หจก.กฬีำสยำม สุรินทร์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เข้ำร่วมกำรแข่งขันในระดับต่ำงๆ กำรแข่งขันฟตุบอลมวลชน “อ้ำเภอเมอืงสุรินทร์คัพ” เสนอรำคำ  6,200  บำท รำคำ  6,200  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

รุ่นประชำชนชำยอำยุ 19 ปขีึ้นไป

9 วัสดุอปุกรณ์กฬีำและเหรียญรำงวัล โครงกำรแข่งขันกฬีำศูนย์พฒันำเด็กเล็ก 6,880.00 วิธีเฉพำะเจำะจง อนิเตอร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ อนิเตอร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

ประจ้ำป ี2563 เสนอรำคำ  6,880  บำท เสนอรำคำ  6,880  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

10 ของรำงวัล โครงกำรแข่งขันกฬีำศูนย์พฒันำเด็กเล็กประจ้ำป ี2563  5,160.00 วิธีเฉพำะเจำะจง อนิเตอร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ อนิเตอร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  5,160  บำท รำคำ  5,160  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

11 วัสดุอปุกรณ์ในกำรจัดท้ำหนำ้กำกอนำมยัใหแ้กป่ระชำชนในพื้นที่ 45,999.00 วิธีเฉพำะเจำะจง อนิเตอร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ อนิเตอร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเฉนยีง เสนอรำคำ  45,999  บำท รำคำ  45,999  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

12 จ้ำงท้ำปำ้ยประกำศและปำ้ยประชำสัมพนัธ์ จ้ำนวน  23  ปำ้ย 21,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ดีดีโฆษณำ ดีดีโฆษณำ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  21,000  บำท รำคำ  21,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

13 จ้ำงเหมำผู้ปฏบิติังำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน  เมษำยน  2563 45,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวัฒนำ  ศรีสด นำยวัฒนำ  ศรีสด เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  45,000  บำท รำคำ  45,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

14 จ้ำงกอ่สร้ำงถนน คสล.สำยจำกแยกใกล้บำ้นนำยบ้ำรุง  ปรีสงค์  ม.2 เชื่อมบำ้นเฉนยีง ม.1  303,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

หมู่ที่ 2  บำ้นท้ำเนยีบ  เสนอรำคำ 290,000 บำท รำคำ 290,000 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

                                  สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม พ .ศ. 2563

                             (ชื่อหน่วยงำน)      องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเฉนียง



แบบ สขร.1

ล ำดบั งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ/จำ้ง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลอืก

ที่ (รำคำกลำง) โดยสงัเขป

15 จ้ำงกอ่สร้ำงถนน คสล.สำยจำกบำ้นนำยหอม  ลวงลำยทอง  ม.3 เชื่อม ต.เทนมยี์  254,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.สุรินทร์นนัทภพกอ่สร้ำง หจก.สุรินทร์นนัทภพกอ่สร้ำง เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

หมู่ที่ 3  บำ้นตำมยี์ เสนอรำคำ 252,000 บำท รำคำ 252,000 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

16 จ้ำงกอ่สร้ำงถนน คสล. สำยคุ้มสวำย หมู่ที่ 12   บำ้นกะทม 250,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 247,000 บำท รำคำ 247,000 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

17 จ้ำงกอ่สร้ำงถนนลำดยำงแอสฟลัทติ์กคอนกรีตสำยตำแก – สกร็อม  หมู่ที่ 6  บำ้นตำแก 500,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 479,000 บำท รำคำ 479,000 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

18 จ้ำงกอ่สร้ำงถนน คสล.สำยบำ้นนำงญำดำ พชินำรี  ม.13  เชื่อมลำดยำงสำยบำ้นหว้ยรำช- 250,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.สุรินทร์นนัทภพกอ่สร้ำง หจก.สุรินทร์นนัทภพกอ่สร้ำง เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

กรอน  หมู่ที่ 13   บำ้นหนองเต่ำ เสนอรำคำ 245,000 บำท รำคำ 245,000 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

19 จ้ำงกอ่สร้ำงกอ่สร้ำงรำงระบำยน้้ำในหมู่บำ้นจำกบำ้นนำยสมเพยีร  ถึงดี – 250,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

บำ้นนำยธำ้รง  ศรกล้ำ  หมู่ที่ 1  บำ้นเฉนยีง เสนอรำคำ 247,000 บำท รำคำ 247,000 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

20 จ้ำงโครงกำรยกระดับถนนดินลงหนิคลุกจำกหนองกระเจียด  ม.10 150,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

 ถึงแยกไปบำ้นนำสมคุ้มกรวด หมู่ที่ 10 บำ้นสกร็อม เสนอรำคำ 148,000 บำท รำคำ 148,000 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

21 จ้ำงเหมำบริกำรเปล่ียนถ่ำยน้้ำมนัเคร่ืองและตรวจเช็คสภำพเปล่ียนอะไหล่ครุภณัฑ์ 34,126.58 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เจริญผลมอเตอร์เซลส์ ฯ บ.เจริญผลมอเตอร์เซลส์ ฯ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

ยำนพำหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลำง (รถกู้ชีพ-กู้ภยั)  ทะเบยีน บน 1701  สุรินทร์ เสนอรำคำ 34,126.58 บำท รำคำ 34,126.58 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

                             (ชื่อหน่วยงำน)      องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเฉนียง

                                  สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม พ .ศ. 2563



แบบ สขร.1

ล ำดบั งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ/จำ้ง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลอืก

ที่ (รำคำกลำง) โดยสงัเขป

21 จัดซ้ือคอมพวิเตอร์โนต๊บุ๊ก  จ้ำนวน  1  เคร่ือง (กองคลังฯ) 22,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.พลำยซิสเตมส์จ้ำกดั บ.พลำยซิสเตมส์จ้ำกดั เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 21,500 บำท รำคำ 21,500 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

                                  สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม พ .ศ. 2563

                             (ชื่อหน่วยงำน)      องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเฉนียง


