
แบบ สขร.1

ล ำดบั งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ/จำ้ง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลอืก

ที่ (รำคำกลำง) โดยสงัเขป

1 จัดซ้ือน้้ำมนัเชื้อเพลิงและน้้ำมนัหล่อล่ืน (โซล่ำ) 100,000 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.มุ่งเจริญปโิตรเลียม หจก.มุ่งเจริญปโิตรเลียม เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 14,000  บำท รำคำ 14,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

2 จัดซ้ือวัสดุส้ำนกังำน(กองคลัง) 21,927.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมวิทยำ ร้ำนรวมวิทยำ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  21,927  บำท รำคำ  21,927  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

3 จัดซ้ือวัสดุส้ำนกังำน(กองช่ำง) 14,178.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมวิทยำ ร้ำนรวมวิทยำ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  14,178  บำท รำคำ  14,178  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

4 จัดซ้ือวัสดุส้ำนกังำน(ส้ำนกัปลัด) 28,333.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมวิทยำ ร้ำนรวมวิทยำ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  28,333  บำท รำคำ  28,333  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

5 จ้ำงประกอบอำหำรและเคร่ืองด่ืม จ้ำนวน 3 มื้อๆละ 50 บำท จ้ำนวน 6 คน/หมู่ 36,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงปรำณี    สุขวัฒน์ นำงปรำณี    สุขวัฒน์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

(มื้อเช้ำเวลำ 07.00-08.00 น.  มื้อเที่ยงเวลำ 11.00-12.00 น. และมื้อเย็นเวลำ 15.00-16.00 น. เสนอรำคำ  36,000  บำท รำคำ  36,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

 ณ จุดตรวจกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVIT-19) 

ของแต่ละหมู)่  จ้ำนวน  10  หมู่บำ้น 

6 จ้ำงประกอบอำหำรและเคร่ืองด่ืม จ้ำนวน 3 มื้อๆละ 50 บำท จ้ำนวน 6 คน/หมู่ 36,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงอร่ำม       งำมเด่น นำงอร่ำม       งำมเด่น เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

(มื้อเช้ำเวลำ 07.00-08.00 น.  มื้อเที่ยงเวลำ 11.00-12.00 น. และมื้อเย็นเวลำ 15.00-16.00 น. เสนอรำคำ  36,000  บำท รำคำ  36,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

 ณ จุดตรวจกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVIT-19) 

ของแต่ละหมู)่  จ้ำนวน  10  หมู่บำ้น 

                        สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน พ .ศ. 2563

                             (ชื่อหน่วยงำน)      องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเฉนียง



แบบ สขร.1

ล ำดบั งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ/จำ้ง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลอืก

ที่ (รำคำกลำง) โดยสงัเขป

8 จ้ำงประกอบอำหำรและเคร่ืองด่ืม จ้ำนวน 3 มื้อๆละ 50 บำท จ้ำนวน 6 คน/หมู่ 162,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงปรำณี    สุขวัฒน์ นำงปรำณี    สุขวัฒน์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

(มื้อเช้ำเวลำ 07.00-08.00 น.  มื้อเที่ยงเวลำ 11.00-12.00 น. และมื้อเย็นเวลำ 15.00-16.00 น. เสนอรำคำ  162,000  บำท เสนอรำคำ  162,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

 ณ จุดตรวจกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVIT-19) 

9 ของแต่ละหมู)่  จ้ำนวน  10  หมู่บำ้น 

จ้ำงประกอบอำหำรและเคร่ืองด่ืม จ้ำนวน 3 มื้อๆละ 50 บำท จ้ำนวน 6 คน/หมู่ 162,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงอร่ำม       งำมเด่น นำงอร่ำม       งำมเด่น เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

9 (มื้อเช้ำเวลำ 07.00-08.00 น.  มื้อเที่ยงเวลำ 11.00-12.00 น. และมื้อเย็นเวลำ 15.00-16.00 น. เสนอรำคำ  162,000  บำท เสนอรำคำ  162,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

 ณ จุดตรวจกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVIT-19) 

ของแต่ละหมู)่  จ้ำนวน  10  หมู่บำ้น 

10 จ้ำงเหมำผู้ปฏบิติังำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน  พฤษภำคม  2563 46,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยใจเพชร  โสภณิ นำยใจเพชร  โสภณิ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  46,500  บำท รำคำ  46,500  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

11 จัดซ้ือชุดอปุกรณ์ส้ำหรับหอ้งเรียนโครงกำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 30,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.พลำยซิสเตมส์ จ้ำกดั บ.พลำยซิสเตมส์ จ้ำกดั เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

 DLTV ศูนย์พฒันำเด็กเด็กบำ้นกะทม จ้ำนวน 1 เคร่ือง เสนอรำคำ 29,500 บำท รำคำ 29,500 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

12 จ้ำงกอ่สร้ำงสำยคุ้มตรำด จำกสนำมกฬีำ-ถนน คสล.เกำ่ คุ้มตรำด  หมู่ที่ 5 บำ้นสกว็น 250,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 247,000 บำท รำคำ 247,000 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

13 จ้ำงกอ่สร้ำงซอยไผ่ล้อม-ถึงถนนคอนกรีตบำ้นนำยสมจิต  ศำลำนอ้ย   หมู่ที่ 7  บำ้นหว้ยรำช  250,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 244,000 บำท รำคำ 244,000 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

                         สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน พ .ศ. 2563

                             (ชื่อหน่วยงำน)      องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเฉนียง



แบบ สขร.1

ล ำดบั งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ/จำ้ง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลอืก

ที่ (รำคำกลำง) โดยสงัเขป

14 จ้ำงกอ่สร้ำงถนน คสล.สำยจำกบำ้นนำงมำลี  ยิ่งชูชื่น ซ.สนวน 5  ม.4   เชื่อมต่อบำ้นละเบกิ  249,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

หมู่ที่ 4 บา้นปราสาท เสนอรำคำ 245,000 บำท รำคำ 245,000 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

15 จ้ำงกอ่สร้ำงถนน คสล.ซอยจัดสรร  หมู่ที่ 10 บำ้นสกร็อม 149,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรี่กอ่สร้ำง หจก.เทพดีกรี่กอ่สร้ำง เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 146,000 บำท รำคำ 146,000 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

16 จ้ำงโครงกำรวำงทอ่ระบำยน้้ำ ถนนกรอนเหนอื 1 หมู่ที่ 20  บำ้นกรอนเหนอื 261,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.สุรินทร์นนัทภพกอ่สร้ำง หจก.สุรินทร์นนัทภพกอ่สร้ำง เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 259,000 บำท รำคำ 259,000 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

17 จ้ำงกอ่สร้ำงถนน คสลสำยคุ้มเซ็ม(ต่อเนื่อง)  หมู่ที่ 14 บำ้นตำนว็ง 147,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 145,000 บำท รำคำ 145,000 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

18 จ้ำงกอ่สร้ำงถนน คสล.สำยบำ้นนำยไสว ถึงสำมแยกโคกปรำสำท  หมู่ที่ 16 บำ้นตำอ้ำ 185,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 182,000 บำท รำคำ 182,000 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

19 จ้ำงเหมำบริกำรตรวจเช็คสภำพและเปล่ียนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลำง   ทะเบยีน กข  8535  สุรินทร์ 26,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยณัฐวุฒิ  งำมแฉล้ม นำยณัฐวุฒิ  งำมแฉล้ม เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 26,500 บำท รำคำ 26,500 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

20 โครงกำรติดต้ังเสียงตำมสำย  หมู่ที่ 14  บำ้นตำนว็ง  99,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 98,000 บำท รำคำ 98,000 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

                        สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน พ .ศ. 2563

                             (ชื่อหน่วยงำน)      องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเฉนียง


