
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 3,000  บำท รำคำ 3,000  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

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

เสนอรำคำ 6,200  บำท รำคำ 6,200  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

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

เสนอรำคำ 200  บำท รำคำ 200  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

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

เสนอรำคำ 300  บำท รำคำ 300  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

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

เสนอรำคำ 6,000  บำท รำคำ 6,000  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

6 จัดซ้ือชุดอุปกรณ์ส้ำหรับหอ้งเรียนโครงกำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยี 30,700.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บ.พลำยซิสเตมส์ จ้ำกัด บ.พลำยซิสเตมส์ จ้ำกัด เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

สำรสนเทศ DLTV ศูนย์พฒันำเด็กเล็กบำ้นตำอ้ำ เสนอรำคำ 29,500  บำท รำคำ 29,500  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

7 จัดซ้ือชุดอุปกรณ์ส้ำหรับหอ้งเรียนโครงกำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยี 30,700.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บ.พลำยซิสเตมส์ จ้ำกัด บ.พลำยซิสเตมส์ จ้ำกัด เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

สำรสนเทศ DLTV ศูนย์พฒันำเด็กเล็กบำ้นนำสม เสนอรำคำ 29,500  บำท รำคำ 29,500  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

                                  สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ พ .ศ. 2564

                                  (ชื่อหน่วยงำน)      องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเฉนียง



แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ (รำคำกลำง) โดยสังเขป

8 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ (กองคลัง) 17,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง สุรินทร์ สหพำณิชย์     สุรินทร์ สหพำณิชย์     เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 17,500  บำท รำคำ 17,500  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

9 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้ำง (กองช่ำง)จ้ำนวน 18 รำยกำร 6,130.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนสิริชัยเสำปนู ร้ำนสิริชัยเสำปนู เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 6,130 บำท รำคำ 6,130 บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

10 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้ำง (กิจกำรประปำ) จ้ำนวน  18 รำยกำร 6,233.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนสิริชัยเสำปนู ร้ำนสิริชัยเสำปนู เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 6,233 บำท รำคำ 6,233 บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

11 จ้ำงเหมำโครงกำรซ่อมแซมถนนหนิคลุกสำยจำกบำ้นนำงละเอียด  จันทร์จ้ำรัส 15,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

เชื่อมถนนลำดยำง  หมู่ที่ 12 บำ้นกะทม  เสนอรำคำ 14,000 บำท รำคำ 14,000 บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

12 จ้ำงเหมำโครงกำรซ่อมแซมถนนหนิคลุกสำยคุ้มหนองเซ็ฒ เชื่อมต้ำบลเทนมีย์  15,400.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

หมู่ที่ 14 บำ้นตำน็วง เสนอรำคำ 14,000 บำท รำคำ 14,000 บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

13 จ้ำงเหมำโครงกำรซ่อมแซมถนนลงหนิคลุก สำยทำงซอยประชำอุทศิ 16,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

หมู่ที่ 18 บำ้นละเอำะ เสนอรำคำ  15,000 บำท รำคำ  15,000 บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

14 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นปำ่กระทม  ม.8 290,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

 เชื่อม ม.18 บำ้นละเอำะ(คุ้มกระทม)  หมู่ที่ 8 บำ้นถนน เสนอรำคำ 287,000 บำท รำคำ 287,000 บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

                                  สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ พ .ศ. 2564

                                  (ชื่อหน่วยงำน)      องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเฉนียง



แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ (รำคำกลำง) โดยสังเขป

15 จัดซ้ือวสัดุส้ำนักงำน (กองคลัง) 20,816.00 วธิเีฉพำะเจำะจงบริษทั เมืองช้ำงบุ๊คเซ็นเตอร์ จ้ำกัดบริษทั เมืองช้ำงบุ๊คเซ็นเตอร์ จ้ำกัดเปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 20,816  บำท รำคำ 20,816  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

16 จัดซ้ือวสัดุส้ำนักงำน (กองช่ำง) 21,141.00 วธิเีฉพำะเจำะจงบริษทั เมืองช้ำงบุ๊คเซ็นเตอร์ จ้ำกัดบริษทั เมืองช้ำงบุ๊คเซ็นเตอร์ จ้ำกัดเปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 21,141  บำท รำคำ 21,141  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

17 จัดซ้ือวสัดุส้ำนักงำน (ส้ำนักปลัด) 28,062.00 วธิเีฉพำะเจำะจงบริษทั เมืองช้ำงบุ๊คเซ็นเตอร์ จ้ำกัดบริษทั เมืองช้ำงบุ๊คเซ็นเตอร์ จ้ำกัดเปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 28,062  บำท รำคำ 28,062  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

18 จัดซ้ือวสัดุไฟฟำ้ (ส้ำนักปลัด) 1,875.00 วธิเีฉพำะเจำะจงบริษทั เมืองช้ำงบุ๊คเซ็นเตอร์ จ้ำกัดบริษทั เมืองช้ำงบุ๊คเซ็นเตอร์ จ้ำกัดเปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 1,875  บำท รำคำ 1,875  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

19 จัดซ้ืออำหำรเสริม(นม) โรงเรียน  นมพำสเจอร์ไรส์    จ้ำนวน 13,754 ถุง  90,501.32 วธิเีฉพำะเจำะจง บ.อีสำนใต้แดร่ี จ้ำกัด       บ.อีสำนใต้แดร่ี จ้ำกัด       เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

ส้ำหรับนักเรียน จ้ำนวน 6 โรงเรียนในเขตพื้นที่ต้ำบลเฉนียง เสนอรำคำ 90,501.32 บำท รำคำ 90,501.32 บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

20 จัดซ้ืออำหำรเสริม(นม) โรงเรียน  นมพำสเจอร์ไรส์    จ้ำนวน 2,484 ถุง  16,344.72 วธิเีฉพำะเจำะจง บ.อีสำนใต้แดร่ี จ้ำกัด       บ.อีสำนใต้แดร่ี จ้ำกัด       เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

ส้ำหรับนักเรียนศูนย์พฒันำเด็กเล็ก จ้ำนวน 4 ศูนย์ ในเขตพื้นที่ต้ำบลเฉนียง เสนอรำคำ 16,344.72 บำท รำคำ 16,344.72 บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

21 จ้ำงเหมำผู้ปฏบิติังำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน  มีนำคม  2564 46,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยใจเพชร  โสภณิ นำยใจเพชร  โสภณิ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  46,500  บำท รำคำ  46,500  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

                                  (ชื่อหน่วยงำน)      องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเฉนียง

                                  สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ พ .ศ. 2564



แบบ สขร.1
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22 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยจัดสรร ม .10 บำ้นสกร็อม 290,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  287,000 บำท รำคำ  287,000 บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

23 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยบำ้นนำงญำดำ  พชินำรี 296,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.สุรินทร์นันทภพก่อสร้ำง หจก.สุรินทร์นันทภพก่อสร้ำง เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

ม.13 เชื่อมลำดยำงบำ้นสำยบำ้นหว้ยรำช-กรอน หมู่ที่ 13 บำ้นหนองเต่ำ  เสนอรำคำ 292,000 บำท รำคำ 292,000 บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

24 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำกบำ้นนำงฐิติวลัค์  ขิมทอง- 228,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

หนองสต็วน ม.4 บำ้นปรำสำท เสนอรำคำ  225,000 บำท รำคำ  225,000 บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

25 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำกบำ้นนำงทองเรียน  นำมเขต- 71,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

ถึงถนนลำดยำง ม.4 บำ้นปรำสำท เสนอรำคำ 69,000 บำท รำคำ 69,000 บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

26 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำกบำ้นละเบกิ ม .11 245,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.สุรินทร์นันทภพก่อสร้ำง หจก.สุรินทร์นันทภพก่อสร้ำง เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

ถึงคุ้มสนวน(บำ้นปรำสำท ม.4) หมู่ที่ 11  บำ้นำนละเบกิ เสนอรำคำ 242,000 บำท รำคำ 242,000 บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

27 โครงกำรก่อสร้ำงวำงทอ่ระบำยน้้ำพร้อมบอ่พกัขยำยไหล่ทำง 304,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.สุรินทร์นันทภพก่อสร้ำง หจก.สุรินทร์นันทภพก่อสร้ำง เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

ซอยรุ่งอรุณ ม.18 บำ้นละเอำะ เสนอรำคำ 301,000 บำท รำคำ 301,000 บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

28 จัดซ้ือทรำยก้ำจัดลูกน้้ำ,น้้ำยำเคมีพน่หมอกควนัก้ำจัดยุงลำย และสเปรย์ก้ำจัดยุง 189,900.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนเคพำณิชย์ ร้ำนเคพำณิชย์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  189,300 บำท รำคำ  189,300 บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

                                  สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ พ .ศ. 2564

                                  (ชื่อหน่วยงำน)      องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเฉนียง



แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ (รำคำกลำง) โดยสังเขป

29 จัดซ้ือตู้ไม้ 12 ช่อง  จ้ำนวน  4  ตู้ 14,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนแชมป ์สปอร์ต แอนด์ ดีไซน ์ ร้ำนแชมป ์สปอร์ต แอนด์ ดีไซน ์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  14,000 บำท รำคำ  14,000 บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

30 จัดซ้ือตู้เหล็ก 2  บำน  จ้ำนวน  3  ตู้  16,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนแชมป ์สปอร์ต แอนด์ ดีไซน ์ ร้ำนแชมป ์สปอร์ต แอนด์ ดีไซน ์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 16,500  บำท รำคำ 16,500  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

31 จัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 4 ล้ินชัก จ้ำนวน  1  ตู้ 7,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนแชมป ์สปอร์ต แอนด์ ดีไซน ์ ร้ำนแชมป ์สปอร์ต แอนด์ ดีไซน ์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 6,900  บำท รำคำ 6,900  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

32 จัดซ้ือตู้เหล็กแบบบำนเล่ือนทบึ จ้ำนวน  1  หลัง 4,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนแชมป ์สปอร์ต แอนด์ ดีไซน ์ ร้ำนแชมป ์สปอร์ต แอนด์ ดีไซน ์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 4,500 บำท รำคำ 4,500 บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

33 จัดซ้ือตู้เหล็กแบบบำนเล่ือนทบึ จ้ำนวน  4  หลัง 18,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนแชมป ์สปอร์ต แอนด์ ดีไซน ์ ร้ำนแชมป ์สปอร์ต แอนด์ ดีไซน ์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 18,000 บำท รำคำ 18,000 บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

                                  (ชื่อหน่วยงำน)      องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเฉนียง

                                  สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ พ .ศ. 2564


