
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 20,600  บำท รำคำ 20,600  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

2 จัดซ้ือน้้ำมนัเชื้อเพลิงและน้้ำมนัหล่อล่ืน (โซล่ำ) 20,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.มุ่งเจริญปโิตรเลียม หจก.มุ่งเจริญปโิตรเลียม เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

โครงกำรควบคุมและปอ้งกนัโรคไข้เลือดออก  ประจ้ำปงีบประมำณ 2563 เสนอรำคำ 7,500 บำท รำคำ 7,500  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

3 จัดซ้ือวัสดุส้ำนกังำน    รำยละเอยีดดังนี้ ผงหมกึ (เคร่ืองถ่ำยเอกสำร Ricoh ) 8,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สุรินทร์กอ็ปปี้ แอนด์ เซอร์วิส สุรินทร์กอ็ปปี้ แอนด์ เซอร์วิส เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

 จ้ำนวน 4  ขวด (กองช่ำง) เสนอรำคำ  8,000  บำท รำคำ  8,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

4 จัดซ้ือวัสดุโครงกำรฝึกซ้อมแผนกำรปอ้งกนัและบรรเทำสำธำรณภยั ประจ้ำปงีบประมำณ 5,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง มำตังค์  มนิมิำร์ท    มำตังค์  มนิมิำร์ท    เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

  พ.ศ.  ๒๕๖3  จ้ำนวน   3  รำยกำร เสนอรำคำ 5,000 บำท รำคำ 5,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

5 จัดซ้ือน้้ำมนัเชื้อเพลิงและน้้ำมนัหล่อล่ืน (โซล่ำ)โครงกำรฝึกซ้อมแผนกำรปอ้งกนัและ 600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.มุ่งเจริญปโิตรเลียม หจก.มุ่งเจริญปโิตรเลียม เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

และบรรเทำสำธำรณภยั ประจ้ำปงีบประมำณ 2563 เสนอรำคำ 600 บำท รำคำ 600  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

6 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์  รำยละเอยีดดังนี้  จ้ำนวน    2  กล่อง(กองกำรศึกษำ) 6,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมวิทยำ ร้ำนรวมวิทยำ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  6,200  บำท รำคำ  6,200  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

      
7 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ้ำนวน  6  รำยกำร  (กองช่ำง) 14,790.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมวิทยำ ร้ำนรวมวิทยำ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  14,790  บำท รำคำ  14,790  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

                  สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน พ.ศ. 2563

              (ชื่อหน่วยงำน)      องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเฉนียง



แบบ สขร.1

ล ำดบั งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ/จำ้ง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลอืก

ที่ (รำคำกลำง) โดยสงัเขป

8 จัดซ้ือวัสดุส้ำนกังำน จ้ำนวน 5 รำยกำร(กองกำรศึกษำฯ) 6,165.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมวิทยำ ร้ำนรวมวิทยำ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  6,165  บำท รำคำ  6,165  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

9 จัดซ้ือวัสดุส้ำนกังำน      13      รำยกำร (กองช่ำง) 5,871.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมวิทยำ ร้ำนรวมวิทยำ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  5,871  บำท รำคำ  5,871  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

10 จัดซ้ือวัสดุส้ำนกังำน จ้ำนวน 42 รำยกำร (สปสช) 25,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมวิทยำ ร้ำนรวมวิทยำ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  25,000  บำท รำคำ  25,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

11 จัดซ้ือวัสดุโครงกำรจ้ำงเหมำส้ำรวจรำยกำรที่ดินและส่ิงปลูกสร้ำง เพื่อจัดท้ำแผนที่ภำษแีละ
ทะเบยีน

8,280.00 วิธีเฉพำะเจำะจง อนิเตอร์  เอน็เตอร์ไพรซ์ อนิเตอร์  เอน็เตอร์ไพรซ์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

ทรัพย์สิน ประจ้ำปงีบประมำณ 2563  จ้ำนวน 1 รำยกำร เสนอรำคำ  8,280  บำท รำคำ  8,280  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

  

12 จัดซ้ือ วัสดุอปุกรณ์ส้ำหรับกำรแข่งขันกฬีำโครงกำรแข่งขันกฬีำและกรีฑำเด็กในต้ำบลเฉนยีง  5,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.กฬีำสยำม สุรินทร์ หจก.กฬีำสยำม สุรินทร์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

ประจ้ำปงีบประมำณ  พ.ศ. 2563 เสนอรำคำ  5,250  บำท รำคำ  5,250  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

13 จัดซ้ือวัสดุสำธิตกำรฝึกอบรม โครงกำรส่งเสริมอำชีพด้ำนปศุสัตว์ ประจ้ำปงีบประมำณ 2,049.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน แชมป ์สปอร์ต แอนด์ ดีไซน ์ ร้ำน แชมป ์สปอร์ต แอนด์ ดีไซน ์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

 พ.ศ.๒๕๖3    จ้ำนวน   12    รำยกำร     เสนอรำคำ 2,049  บำท รำคำ 2,049  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

14 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์  จ้ำนวน  4  รำยกำร  (กองคลัง) 19,650.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมวิทยำ ร้ำนรวมวิทยำ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  19,650  บำท รำคำ  19,650  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

                  สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน พ.ศ. 2563

              (ชื่อหน่วยงำน)      องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเฉนียง



แบบ สขร.1

ล ำดบั งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ/จำ้ง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลอืก

ที่ (รำคำกลำง) โดยสงัเขป

15 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์  จ้ำนวน  5  รำยกำร  (ส้ำนกัปลัด) 32,940.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมวิทยำ ร้ำนรวมวิทยำ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  32,940  บำท รำคำ  32,940  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

16 จ้ำงเหมำพำหนะรถโดยสำรปรับอำกำศ 2 ชั้น ขนำด  44   ที่นั่ง พร้อมน้้ำมนัเชื้อเพลิง ไป-กลับ   9,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นพพบิลูย์ธำ้รงทวัร์ นพพบิลูย์ธำ้รงทวัร์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

โครงกำรเรียนรู้สู่โลกกว้ำง  ประจ้ำป ี 2563 เสนอรำคำ  9,000  บำท รำคำ  9,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

17 จ้ำงเหมำพำหนะรถโดยสำรปรับอำกำศ 2 ชั้น ขนำด  44   ที่นั่ง พร้อมน้้ำมนัเชื้อเพลิง ไป-กลับ   9,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวอรวรรณ    สงครำม นำงสำวอรวรรณ    สงครำม เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

โครงกำรเรียนรู้สู่โลกกว้ำง  ประจ้ำป ี 2563 เสนอรำคำ  9,000  บำท รำคำ  9,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

18 จ้ำงส้ำรวจรำยกำรที่ดินและส่ิงปลูกสร้ำง ในเขตพื้นที่  หมู่ที่  1  บำ้นเฉนยีง 3,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำยบวั คิดอยู่ นำงสำยบวั คิดอยู่ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  3,000  บำท รำคำ 3,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

19 จ้ำงส้ำรวจรำยกำรที่ดินและส่ิงปลูกสร้ำง ในเขตพื้นที่  หมู่ที่  5  บำ้นสกว็น 3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยถนอม ดวงใจเต็ม นำยถนอม ดวงใจเต็ม เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  3,600  บำท รำคำ 3,600  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

20 จ้ำงส้ำรวจรำยกำรที่ดินและส่ิงปลูกสร้ำง ในเขตพื้นที่  หมู่ที่  18  บำ้นละเอำะ  7,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวจุไรวรรณ  ล้้ำเลิศ นำงสำวจุไรวรรณ  ล้้ำเลิศ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  7,200  บำท รำคำ 7,200  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

21 จ้ำงส้ำรวจรำยกำรที่ดินและส่ิงปลูกสร้ำง ในเขตพื้นที่  หมู่ที่  11  บำ้นละเบกิ  1,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสุทน   สังโสมำ นำงสุทน   สังโสมำ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  1,200  บำท รำคำ 1,200  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

                  สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน พ.ศ. 2563

              (ชื่อหน่วยงำน)      องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเฉนียง
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21 จัดจ้ำง จ้ำงส้ำรวจรำยกำรที่ดินและส่ิงปลูกสร้ำง ในเขตพื้นที่  หมู่ที่  9  บำ้นกรอน  3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวปำนฤดี   ทองใบ นำงสำวปำนฤดี   ทองใบ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  3,600  บำท รำคำ 3,600  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

22 จัดจ้ำง จ้ำงส้ำรวจรำยกำรที่ดินและส่ิงปลูกสร้ำง ในเขตพื้นที่  หมู่ที่  20  บำ้นกรอนเหนอื    2,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสมโภชน ์ พทุธสิน นำยสมโภชน ์ พทุธสิน เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  2,400  บำท รำคำ 2,400  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

23 จัดจ้ำง จ้ำงส้ำรวจรำยกำรที่ดินและส่ิงปลูกสร้ำง ในเขตพื้นที่  หมู่ที่  7  บำ้นหว้ยรำช   1,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงจันทร์หอม เจนสำคู นำงจันทร์หอม เจนสำคู เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  1,800  บำท รำคำ 1,800  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

24 จัดจ้ำง จ้ำงส้ำรวจรำยกำรที่ดินและส่ิงปลูกสร้ำง ในเขตพื้นที่  หมู่ที่  14  บำ้นตำนว็ง 2,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงล้ำใย สมพร้อม นำงล้ำใย สมพร้อม เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 2,400  บำท รำคำ 2,400  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

25 จัดจ้ำง จ้ำงส้ำรวจรำยกำรที่ดินและส่ิงปลูกสร้ำง ในเขตพื้นที่  หมู่ที่  10  บำ้นสกอ็ม  3,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวิทยำ  ทองย้อย นำยวิทยำ  ทองย้อย เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  3,000  บำท รำคำ 3,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

26 จัดจ้ำง จ้ำงส้ำรวจรำยกำรที่ดินและส่ิงปลูกสร้ำง ในเขตพื้นที่  หมู่ที่  17  บำ้นนำสม  600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสมชำย   สบำยดี นำยสมชำย   สบำยดี เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  600  บำท รำคำ 600  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

27 จัดจ้ำง จ้ำงส้ำรวจรำยกำรที่ดินและส่ิงปลูกสร้ำง ในเขตพื้นที่  หมู่ที่  3 บำ้นตำมยี์ 1,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยธีรศักด์ิ  ยอดมี นำยธีรศักด์ิ  ยอดมี เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  1,200  บำท รำคำ 1,200  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

                  สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน พ.ศ. 2563

              (ชื่อหน่วยงำน)      องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเฉนียง



แบบ สขร.1

ล ำดบั งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ/จำ้ง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลอืก

ที่ (รำคำกลำง) โดยสงัเขป

28 จัดจ้ำง จ้ำงส้ำรวจรำยกำรที่ดินและส่ิงปลูกสร้ำง ในเขตพื้นที่  หมู่ที่  4 บำ้นปรำสำท 3,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยคมสัน   ค้ำวิชัย นำยคมสัน   ค้ำวิชัย เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  3,000  บำท รำคำ 3,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

29 โครงกำรขุดลอกปำ่กะทม หมู่ที่ ๑8  บำ้นละเอำะ  170,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  164,000  บำท รำคำ  164,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

30 โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล.สำยทำงซอยพอ่พรำหมณ์ – ถนนลำดยำง 214   หมู่ที่ 7  บำ้นหว้ยรำช  326,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  300,000  บำท รำคำ  300,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

31 โครงการก่อสร้างโครงหลังคาโดม ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นตาอ า ต าบลเฉนียง 100,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  100,000  บำท รำคำ  100,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

32 โครงกำรปรับปรุงอำคำรศูนย์พฒันำเด็กเล็กบำ้นนำสม  300,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  290,000  บำท รำคำ  290,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

33 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซม คสล.ภายในหมู่บา้น จ านวน 4 จุด หมู่ที่ 18 บา้นละเอาะ 60,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  57,000  บำท เสนอรำคำ  57,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

34 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุกซอยลับตะวนั หมู่ที่ 18 บา้นละเอาะ 23,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  22,000  บำท รำคำ  22,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

                  สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน พ.ศ. 2563

              (ชื่อหน่วยงำน)      องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเฉนียง



แบบ สขร.1

ล ำดบั งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ/จำ้ง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลอืก

ที่ (รำคำกลำง) โดยสงัเขป

35 จ้ำงเหมำโครงกำรซ่อมแซมถนนหนิคลุก สำยทำงซอยกรวด 7  หมู่ที่ 17 บำ้นนำสม 15,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  15,000  บำท รำคำ  15,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

36 จ้ำงเหมำโครงกำรซ่อมแซมถนน คสล.สำยบำ้นนำยเหนิ  สุขใหญ่ ถึงบำ้นนำยวัชเรนทร์  พงษช์ะอุ่มดี  11,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

หมู่ที่ 16 บำ้นตำอ้ำ  เสนอรำคำ  11,000  บำท รำคำ  11,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

37 จ้ำงเหมำโครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุก หมู่ที่ 16 บำ้นตำอ้ำ 42,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  40,000  บำท รำคำ  40,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

38 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก สายจากสามแยกซอยตาโต๊จพฒันา  23,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

หมู่ที่ 14 บำ้นตำนว็ง เสนอรำคำ  21,000  บำท รำคำ  21,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

39 จ้ำงเหมำโครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุก ซอยประชำอทุศิ  หมู่ที่  18  บำ้นละเอำะ 34,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 32,000  บำท รำคำ 32,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

40 จ้างเหมาต่ออายุเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉนยีง อ าเภอเมอืง  จังหวัดสุรินทร์ 10,508.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ปิ๋งอินเตอร์เน็ต ร้ำน ปิ๋งอินเตอร์เน็ต เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  10,508  บำท รำคำ  10,508  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

41 จ้ำงเหมำติดต้ังมุ้งลวดศูนย์พฒันำเด็กเล็กบำ้นนำสม 30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  29,700  บำท รำคำ  29,700  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

                  สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน พ.ศ. 2563

              (ชื่อหน่วยงำน)      องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเฉนียง



แบบ สขร.1

ล ำดบั งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ/จำ้ง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลอืก

ที่ (รำคำกลำง) โดยสงัเขป

42 จ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายภายใน ( LAN ) ภายในหอ้งส านักปลัด อบต.เฉนียง 2,670.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมวิทยำ ร้ำนรวมวิทยำ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  2,670  บำท รำคำ  2,670  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

43 จ้ำงเหมำบริกำรตรวจเช็คสภำพและเปล่ียนอะไหล่ครุภณัฑ์ยำนพำหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลำง  9,450.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ธีรำวุธ ยำงยนต์ หจก.ธีรำวุธ ยำงยนต์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

ทะเบยีน บท 6851 สุรินทร์   เสนอรำคำ 9,450  บำท รำคำ 9,450  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

44 โครงการติดต้ังกันสาดบงัแดดศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดัวดับา้นเฉนียง 100,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  98,500  บำท รำคำ  98,500  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

45 จัดซ้ือเคร่ืองปร้ิน  จ านวน 1 เคร่ือ 4,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษทัพลำยซฺสเต็มส์จ้ำกดั บริษทัพลำยซฺสเต็มส์จ้ำกดั เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 42,500  บำท รำคำ 42,500  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

46 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ  จ้ำนวน  1  เคร่ือง 28,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเอเซียเคร่ืองเย็น ร้ำนเอเซียเคร่ืองเย็น เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  28,000  บำท รำคำ  28,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

47 จัดซ้ือรถจักรยำนยนต์ จ้ำนวน 1 คัน (กองคลัง) 54,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษทัซินฮวดเฮงจั่น(1993 จ้ำกดับริษทัซินฮวดเฮงจั่น(1993 จ้ำกดัเปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  54,700  บำท รำคำ  54,700  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

48 จ้ำงเหมำบริกำรตรวจเช็คสภำพและเปล่ียนอะไหล่ครุภณัฑ์ยำนพำหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลำง  6,310.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยณัฐวุฒิ  งำมฉแล้ม นำยณัฐวุฒิ  งำมฉแล้ม เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

ทะเบยีน บน 1701 สุรินทร์ เสนอรำคำ  6,310  บำท รำคำ  6,310  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

                  สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน พ.ศ. 2563

              (ชื่อหน่วยงำน)      องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเฉนียง



แบบ สขร.1

ล ำดบั งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ/จำ้ง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลอืก

ที่ (รำคำกลำง) โดยสงัเขป

49 จัดซ้ือรถจักรยำนยนต์ จ้ำนวน 1 คัน (กองกำรศึกษำฯ) 54,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษทัซินฮวดเฮงจั่น(1993 จ้ำกดับริษทัซินฮวดเฮงจั่น(1993 จ้ำกดัเปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  54,700  บำท รำคำ  54,700  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

50 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร  จ้ำนวน 14 รำยกำร 10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอนิเตอร์เอน็เตอร์ไพรซ์ ร้ำนอนิเตอร์เอน็เตอร์ไพรซ์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  9,975  บำท รำคำ  9,975  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

51 จัดซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์หรือกำรแพทย์   จ้ำนวน 4 รำยกำร 50,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนยำแอปปี้ดรัก ร้ำนยำแอปปี้ดรัก เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  22,000  บำท รำคำ  22,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

52 วสัดุงำนบำ้นงำนครัว  จ้ำนวน  16  รำยกำร 30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจงบริษทั เมอืงช้ำงบุ๊คเซ็นเตอร์ จ้ำกดั บริษทั เมอืงช้ำงบุ๊คเซ็นเตอร์ จ้ำกดั เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 30,000  บำท รำคำ 30,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

53 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร ปุ๋ยเคม ีสูต 46-0-0  ขนำด 50 กโิลกรัม จ้ำนวน 2  กระสอบ 1,380.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอนิเตอร์เอน็เตอร์ไพรซ์ ร้ำนอนิเตอร์เอน็เตอร์ไพรซ์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 1,380  บำท รำคำ 1,380  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

54 จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้ำชนดิ 4 ล้อ แบบเข็น  จ้ำนวน  1  เคร่ือง 15,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอนิเตอร์เอน็เตอร์ไพรซ์ ร้ำนอนิเตอร์เอน็เตอร์ไพรซ์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  14,500  บำท รำคำ  14,500  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

55 จัดซ้ือโทรทศันสี์ (LED) แบบ Smart Tv   จ้ำนวน  3  เคร่ือง  28,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอนิเตอร์เอน็เตอร์ไพรซ์ ร้ำนอนิเตอร์เอน็เตอร์ไพรซ์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  25,500  บำท รำคำ  25,500  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

                  สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน พ.ศ. 2563

              (ชื่อหน่วยงำน)      องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเฉนียง



แบบ สขร.1

ล ำดบั งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ/จำ้ง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลอืก

ที่ (รำคำกลำง) โดยสงัเขป

56 จัดซ้ือวัสดุไฟฟำ้ จ้ำนวน 27 รำยกำร 65,837.16 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนมติรเกษตรกำรไฟฟำ้ ร้ำนมติรเกษตรกำรไฟฟำ้ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 65,837.16  บำท รำคำ 65,837.16  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

57 ยางนอกรถยนต์   ขนาด 215/70 R15  พร้อมติดต้ัง  จ านวน 4  เส้น 13,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ธีราวุธ ยางยนต์ หจก.ธีราวุธ ยางยนต์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  13,000  บำท รำคำ  13,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

58 จัดซ้ือวสัดุเคร่ืองดับเพลิง  จ้ำนวน 2  รำยกำร  10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนมำตังค์ ร้ำนมำตังค์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  10,000  บำท รำคำ  10,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

59 จ้างก่อสร้างโรงจอดรถกระเช้า ปริมาณงาน ก่อสร้างโรงจอดรถกระเช้า 734,000.00 โดยวิธี e-bidding หจก.ล้อพศิำลไชยกรุ๊ป หจก.ล้อพศิำลไชยกรุ๊ป เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  550,500  บำท รำคำ  550,500  บำท โดยวิธี e-bidding

60 โครงการซ่อมสร้างชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์(กึ่งคอนกรีต) ปดิผิว 785,000.00 โดยวิธี e-bidding บ.สุรินทร์เทพศิลำ จ้ำกดั บ.สุรินทร์เทพศิลำ จ้ำกดั เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

ลำดยำงแบบ ASPHALTIC CONCRETE สำยบำ้นกะทม หมู่ที่ 12 - บำ้นนำบวั  ต.เฉนียง เสนอรำคำ 780,000  บำท รำคำ  780,000  บำท โดยวิธี e-bidding

                  สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน พ.ศ. 2563

              (ชื่อหน่วยงำน)      องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเฉนียง


