
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 10,100  บำท รำคำ 10,100  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 70  บำท รำคำ 70  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

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

เสนอรำคำ 8,000  บำท รำคำ 8,000  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

6 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิงและน้้ำมันหล่อล่ืน (รถบรรทกุน้้ำ) 100,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.มุ่งเจริญปโิตรเลียม หจก.มุ่งเจริญปโิตรเลียม เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 2,000  บำท รำคำ 2,000  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

7 วสัดุคอมพวิเตอร์ จ้ำนวน 15 รำยกำร (ส้ำนักปลัด) 38,660.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บ.พลำยซิสเตมส์จ้ำกัด บ.พลำยซิสเตมส์จ้ำกัด เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 38,660 บำท รำคำ 38,660 บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

                                  สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม พ .ศ. 2564

                             (ชื่อหน่วยงำน)      องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเฉนียง
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8 วสัดุคอมพวิเตอร์ จ้ำนวน 1 รำยกำร (กองกำรศึกษำฯ) 3,960.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บ.พลำยซิสเตมส์จ้ำกัด บ.พลำยซิสเตมส์จ้ำกัด เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 3960 บำท รำคำ 3960 บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

9 จัดซ้ือวสัดุยำนพำหนะและขนส่ง รำยละเอียดดังนี้  กระจกโค้งส่องทำง 3,200.00 วธิเีฉพำะเจำะจง อินเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ อินเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่น้อยกวำ่ 32 นิ้ว  จ้ำนวน 1  อัน   เสนอรำคำ  3,200  บำท รำคำ  3,200  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

10 จัดซ้ือเก้ำอี้ส้ำหรับพนักงำน  จ้ำนวน  1  ตัว  1,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนแชมป ์สปอร์ต แอนด์ดีไซนร้์ำนแชมป ์สปอร์ต แอนด์ดีไซน์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 1,500  บำท รำคำ 1,500  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

11 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนักงำน  จ้ำนวน  2  เคร่ือง (กองกำรศึกษำฯ) 34,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บ.พลำยซิสเตมส์จ้ำกัด บ.พลำยซิสเตมส์จ้ำกัด เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  33,600  บำท รำคำ  33,600  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

12 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส้ำหรับงำนงำนประมวลผล ที่ 1* 44,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บ.พลำยซิสเตมส์จ้ำกัด บ.พลำยซิสเตมส์จ้ำกัด เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

(จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกวำ่ 19 นิ้ว )  จ้ำนวน 2 เคร่ือง (ส้ำนักปลัด เสนอรำคำ 43,600  บำท รำคำ 43,600  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

13 จัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ ์ (Ink Tank Printer)        4,300.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บ.พลำยซิสเตมส์จ้ำกัด บ.พลำยซิสเตมส์จ้ำกัด เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

จ้ำนวน 1 เคร่ือง (ส้ำนักปลัด) เสนอรำคำ 4,250 บำท รำคำ 4,250 บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

14 จัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ ์ (Ink Tank Printer)        8,600.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บ.พลำยซิสเตมส์จ้ำกัด บ.พลำยซิสเตมส์จ้ำกัด

จ้ำนวน 2 เคร่ือง (กองกำรศึกษำฯ) เสนอรำคำ  8,500 บำท เสนอรำคำ  8,500 บำท เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

                                  สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม พ .ศ. 2564

                             (ชื่อหน่วยงำน)      องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเฉนียง
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15 จัดซ้ือวสัดุส้ำนักงำน (กองกำรศึกษำฯ) 3,625.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บ.เมืองช้ำงบุ๊คเซ็นเตอร์ จ้ำกัด บ.เมืองช้ำงบุ๊คเซ็นเตอร์ จ้ำกัด เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 3,625  บำท รำคำ 3,625  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

16 จัดซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ จ้ำนวน  2  รำยกำร 27,400.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำน แชมป ์สปอร์ต แอนด์ ดีไซน์ ร้ำน แชมป ์สปอร์ต แอนด์ ดีไซน์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 27,400  บำท รำคำ 27,400  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

17 วสัดุไฟฟำ้และวทิยุ จ้ำนวน 20 รำยกำร 27,045.17 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนมิตรเกษตรกำรไฟฟำ้ ร้ำนมิตรเกษตรกำรไฟฟำ้ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 27,045.17  บำท รำคำ 27,045.17  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

18 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยปำ่โคกบวั หมู่ที่ 5 1,826,000.00 วธิ ีe-bidding หจก.ศิริไพศำลสุรินทร์กอ่สร้ำง หจก.ศิริไพศำลสุรินทร์กอ่สร้ำง เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

ต้ำบลนำบวั เสนอรำคำ 1,154,959 บำท รำคำ 1,154,959 บำท โดยวธิ ีe-bidding

19 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยคุ้มเซ็ม หมู่ที่ 14 เชื่อมบำ้นตำอ้ำ  2,916,000.00 วธิ ีe-bidding หจก.ศิริไพศำลสุรินทร์กอ่สร้ำง หจก.ศิริไพศำลสุรินทร์กอ่สร้ำง เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

หมู่ที่ 16 ต้ำบลเฉนียง เสนอรำคำ 1,809,500 บำท รำคำ 1,809,500 บำท โดยวธิ ีe-bidding

20 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร   จ้ำนวน  15  รำยกำร 22,658.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำน แชมป ์สปอร์ต แอนด์ ดีไซน์ ร้ำน แชมป ์สปอร์ต แอนด์ ดีไซน์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 22,658  บำท รำคำ 22,658  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

21 จัดซ้ืออำหำรเสริม(นม) โรงเรียน นม ยู เอช ท ีชนิดกล่อง จ้ำนวน 17,940 กล่อง  140,290.80 วธิเีฉพำะเจำะจง บ.อีสำนใต้แดร่ี จ้ำกัด       บ.อีสำนใต้แดร่ี จ้ำกัด       เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

ส้ำหรับนักเรียน จ้ำนวน 6 โรงเรียนในเขตพื้นที่ต้ำบลเฉนียง เสนอรำคำ 140,290.80 บำท รำคำ 94,309.20 บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง
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22 จัดซ้ืออำหำรเสริม(นม) โรงเรียน  นม  ยู เอช ท ีชนิดกล่อง จ้ำนวน 3,240 กล่อง  25,336.80 วธิเีฉพำะเจำะจง บ.อีสำนใต้แดร่ี จ้ำกัด       บ.อีสำนใต้แดร่ี จ้ำกัด       เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

ส้ำหรับนักเรียนศูนย์พฒันำเด็กเล็ก จ้ำนวน 4 ศูนย์ ในเขตพื้นที่ต้ำบลเฉนียง เสนอรำคำ 25,336.80 บำท รำคำ 16,891.20 บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

23 จ้ำงท้ำปำ้ยประชำสัมพนัธ์ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเฉนยีง เร่ืองกำรประชำสัมพนัธ์ 1,728.00 วธิเีฉพำะเจำะจงร้ำน แชมป ์สปอร์ต แอนด์ ดีไซน์ร้ำน แชมป ์สปอร์ต แอนด์ ดีไซนเ์ปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

กำรช้ำระภำษทีี่ดินและส่ิงปลูกสร้ำงและภำษปีำ้ย ประจ้ำป ีพ.ศ.2564 เสนอรำคำ 1,728  บำท รำคำ 1,728  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

24 จ้ำงเหมำผู้ปฏบิติังำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน เมษำยน  2564 45,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยธนัญกรณ์  แซ่ตัง นำยธนัญกรณ์  แซ่ตัง เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  45,000 บำท เสนอรำคำ  45,000 บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

25 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยจำกบำ้นนำงสลิ   มียิ่ง เชื่อม  478,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.สุรินทร์นันทภพก่อสร้ำง หจก.สุรินทร์นันทภพก่อสร้ำง เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

บำ้นนำยเสมอ  หอ่ทรัพย์  หมู่ที่ 3  บำ้นตำมีย์  เสนอรำคำ  460,000 บำท รำคำ  460,000 บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

26 โครงกำรยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรำงระบำยน้้ำฝำ ซอยหนองเต่ำ 393,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.สุรินทร์นันทภพก่อสร้ำง หจก.สุรินทร์นันทภพก่อสร้ำง เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

ร่วมใจ 1-หน้ำโรงเรียนบำ้นหนองเต่ำหมู่ที่ 13 บำ้นหนองเต่ำ เสนอรำคำ 391,000 บำท รำคำ 391,000 บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

27 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยจำกบำ้นนำยกู้เกียรติ บวังำม ม.7 388,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

จดทำงบำ้น  สกร็อม หมู่ที่ 7 บำ้นหว้ยรำช เสนอรำคำ 386,000 บำท รำคำ 386,000 บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

28 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยคุ้มโคกบวัไรย์ ม.12 - 392,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

 บำ้นตำอ้ำ ม.16หมู่ที่ 12  บำ้นกะทม เสนอรำคำ 390,000 บำท รำคำ 390,000 บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

                                  สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม พ .ศ. 2564

                             (ชื่อหน่วยงำน)      องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเฉนียง



แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ (รำคำกลำง) โดยสังเขป

29 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยซอยเดชกล้ำหมู่ที่ 20บำ้นกรอนเหนือ 441,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.สุรินทร์นันทภพก่อสร้ำง หจก.สุรินทร์นันทภพก่อสร้ำง เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  439,000 บำท รำคำ  439,000 บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

30 โครงกำรวำงทอ่ระบำยน้้ำคสล.สำยทำงจำกบำ้นนำยนวด บญุญัติ 433,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.สุรินทร์นันทภพก่อสร้ำง หจก.สุรินทร์นันทภพก่อสร้ำง เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

ถึงประปำหน้ำหมู่บำ้น  หมู่ที่ 6 บำ้นตำแก เสนอรำคำ 430,000 บำท รำคำ 430,000 บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

31 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยจำกบำ้นนำงมัณทนำ ศรีไสว - 405,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

 หนองสต็วน  หมู่ที่ 4  บำ้นปรำสำท เสนอรำคำ 403,000 บำท รำคำ 403,000 บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

                                  สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม พ .ศ. 2564

                             (ชื่อหน่วยงำน)      องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเฉนียง








