
แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก

ท่ี (รำคำกลำง) โดยสังเขป

1 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงและน้้ำมันหล่อล่ืน (ส้ำนักปลัด) 80,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.มุ่งเจริญบริกำร หจก.มุ่งเจริญบริกำร เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 3,000  บำท รำคำ 3,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

2 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงและน้้ำมันหล่อล่ืน (กองช่ำง) 100,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.มุ่งเจริญบริกำร หจก.มุ่งเจริญบริกำร เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 7,000  บำท รำคำ 7,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

3 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงและน้้ำมันหล่อล่ืน (กองคลัง) 60,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.มุ่งเจริญบริกำร หจก.มุ่งเจริญบริกำร เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 1,000  บำท รำคำ 1,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

4 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงและน้้ำมันหล่อล่ืน (โครงกำรบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน ) 80,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.มุ่งเจริญบริกำร หจก.มุ่งเจริญบริกำร เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 9,000  บำท รำคำ 9,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

5 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงและน้้ำมันหล่อล่ืน (รถบรรทุกน้้ำ) 100,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.มุ่งเจริญบริกำร หจก.มุ่งเจริญบริกำร เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 2,000  บำท รำคำ 2,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

6 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง (กิจกำรประปำ)  จ้ำนวน   26 รำยกำร 3,245.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.มุ่งเจริญบริกำร หจก.มุ่งเจริญบริกำร เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 3,245  บำท รำคำ 3,245 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

7 โครงกำรไฟฟ้ำส่องสว่ำงเส้นทำงระหว่ำงหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 1 ถึงหมู่ท่ี 6  ต้ำบลเฉนียง อ้ำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 65,000.00 วิธีคัดเลือก หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

โดยจัดซ้ือโคมไฟถนนโซล่ำเซลล์พร้อมติดต้ัง  จ้ำนวน 10 ชุด เสนอรำคำ 54,600  บำท รำคำ 54,600  บำท โดยวิธีคัดเลือก

8 โครงกำรติดต้ังไฟฟ้ำส่องสว่ำงภำยในหมู่บ้ำน ม .2  บ้ำนท้ำเนียบ  ต้ำบลเฉนียง  อ้ำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  65,000.00 วิธีคัดเลือก หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

                  สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม พ.ศ. 2564

                    (ช่ือหน่วยงำน)      องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเฉนียง



โดยจัดซ้ือโคมไฟถนนโซล่ำเซลล์พร้อมติดต้ัง  จ้ำนวน 10 ชุด เสนอรำคำ 54,600  บำท รำคำ 54,600  บำท โดยวิธีคัดเลือก

9 โครงกำรไฟฟ้ำส่องสว่ำงเส้นทำงระหว่ำงหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 4 ถึงหมู่ท่ี 3 ต้ำบลเฉนียง อ้ำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 65,000.00 วิธีคัดเลือก หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

โดยจัดซ้ือโคมไฟถนนโซล่ำเซลล์พร้อมติดต้ัง  จ้ำนวน 10 ชุด เสนอรำคำ 64,600  บำท รำคำ 64,600  บำท โดยวิธีคัดเลือก

10 โครงกำรติดต้ังไฟฟ้ำส่องสว่ำง ม .5  บ้ำนสก็วน  ต้ำบลเฉนียง  อ้ำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์  65,000.00 วิธีคัดเลือก หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

โดยจัดซ้ือโคมไฟถนนโซล่ำเซลล์พร้อมติดต้ัง  จ้ำนวน 10 ชุด เสนอรำคำ 54,600  บำท รำคำ 54,600  บำท โดยวิธีคัดเลือก

11 โครงกำรไฟฟ้ำส่องสว่ำงเส้นทำงระหว่ำงหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 6 ถึงหมู่ท่ี 11  ต้ำบลเฉนียง 65,000.00 วิธีคัดเลือก หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

โดยจัดซ้ือโคมไฟถนนโซล่ำเซลล์พร้อมติดต้ัง  จ้ำนวน 10 ชุด เสนอรำคำ 54,600  บำท รำคำ 54,600  บำท โดยวิธีคัดเลือก

12 โครงกำรติดต้ังไฟฟ้ำส่องสว่ำงซอยยวนใจ ซอยไผ่ล้อม ซอยสำมลลักษณ์ ม .7  บ้ำนห้วยรำช  ต้ำบลเฉนียง  65,000.00 วิธีคัดเลือก หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

โดยจัดซ้ือโคมไฟถนนโซล่ำเซลล์พร้อมติดต้ัง  จ้ำนวน 10 ชุด เสนอรำคำ 54,600  บำท รำคำ 54,600  บำท โดยวิธีคัดเลือก

13 โครงกำรติดต้ังไฟฟ้ำส่องสว่ำงคุ้มโคกจ๊ะ ม .8 บ้ำนถนน ต้ำบลเฉนียง อ้ำเภอเมือง   จังหวัดสุรินทร์  65,000.00 วิธีคัดเลือก หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

โดยจัดซ้ือโคมไฟถนนโซล่ำเซลล์พร้อมติดต้ัง  จ้ำนวน 10 ชุด เสนอรำคำ 54,600  บำท รำคำ 54,600  บำท โดยวิธีคัดเลือก

14 โครงกำรไฟฟ้ำส่องสว่ำงเส้นทำงระหว่ำงหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 15 ถึงหมู่ท่ี 9  ต้ำบลเฉนียง 65,000.00 วิธีคัดเลือก หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

โดยจัดซ้ือโคมไฟถนนโซล่ำเซลล์พร้อมติดต้ัง  จ้ำนวน 10 ชุด เสนอรำคำ 64,600  บำท รำคำ 64,600  บำท โดยวิธีคัดเลือก

15 โครงกำรติดต้ังไฟฟ้ำส่องสว่ำงทำงสำธำรณะจำกบ้ำนนำยบัญฑิตแสวงมีถึงวัดป่ำ แสงอรุณวนำรำม  ม .10  65,000.00 วิธีคัดเลือก หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

โดยจัดซ้ือโคมไฟถนนโซล่ำเซลล์พร้อมติดต้ัง  จ้ำนวน 10 ชุด เสนอรำคำ 54,600  บำท รำคำ 54,600  บำท โดยวิธีคัดเลือก

16 โครงกำรไฟฟ้ำส่องสว่ำงเส้นทำงระหว่ำงหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 11 ถึงหมู่ท่ี5 ต้ำบลเฉนียง   65,000.00 วิธีคัดเลือก หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

โดยจัดซ้ือโคมไฟถนนโซล่ำเซลล์พร้อมติดต้ัง  จ้ำนวน 10 ชุด เสนอรำคำ 54,600  บำท รำคำ 54,600  บำท โดยวิธีคัดเลือก



17 โครงกำรติดต้ังไฟฟ้ำส่องสว่ำงภำยในหมู่บ้ำน ม .12  บ้ำนกะทม  65,000.00 วิธีคัดเลือก หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

โดยจัดซ้ือโคมไฟถนนโซล่ำเซลล์พร้อมติดต้ัง  จ้ำนวน 10 ชุด เสนอรำคำ 56,600  บำท รำคำ 56,600  บำท โดยวิธีคัดเลือก

18 โครงกำรไฟฟ้ำส่องสว่ำงเส้นทำงระหว่ำงหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 14 ถึงหมู่ท่ี16 ต้ำบลเฉนียง  65,000.00 วิธีคัดเลือก หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

โดยจัดซ้ือโคมไฟถนนโซล่ำเซลล์พร้อมติดต้ัง  จ้ำนวน 10 ชุด เสนอรำคำ 54,600  บำท รำคำ 54,600  บำท โดยวิธีคัดเลือก

19 โครงกำรติดต้ังไฟฟ้ำส่องสว่ำงภำยในหมู่บ้ำน ม .15  บ้ำนระไซร์ 65,000.00 วิธีคัดเลือก หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

โดยจัดซ้ือโคมไฟถนนโซล่ำเซลล์พร้อมติดต้ัง  จ้ำนวน 10 ชุด เสนอรำคำ 64,600  บำท รำคำ 64,600  บำท โดยวิธีคัดเลือก

20 โครงกำรติดต้ังไฟฟ้ำส่องสว่ำงแยกคุ้มซอยกรวด 3 ถึงส้ำนักงำนอบต.เฉนียง ม.17   บ้ำนนำสม  65,000.00 วิธีคัดเลือก หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

โดยจัดซ้ือโคมไฟถนนโซล่ำเซลล์พร้อมติดต้ัง  จ้ำนวน 10 ชุด เสนอรำคำ 54,600  บำท รำคำ 54,600  บำท โดยวิธีคัดเลือก

21 โครงกำรติดต้ังไฟฟ้ำส่องสว่ำงจำกปำกทำงถึงแยกวัดนำสม ม .17  บ้ำนนำสม 65,000.00 วิธีคัดเลือก หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

โดยจัดซ้ือโคมไฟถนนโซล่ำเซลล์พร้อมติดต้ัง  จ้ำนวน 10 ชุด เสนอรำคำ 54,600  บำท รำคำ 54,600  บำท โดยวิธีคัดเลือก

22 โครงกำรติดต้ังไฟฟ้ำส่องสว่ำงสำธำรณะภำยในหมู่บ้ำน ม .18 บ้ำนละเอำะ 65,000.00 วิธีคัดเลือก หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

โดยจัดซ้ือโคมไฟถนนโซล่ำเซลล์พร้อมติดต้ัง  จ้ำนวน 10 ชุด เสนอรำคำ 54,600  บำท รำคำ 54,600  บำท โดยวิธีคัดเลือก

23 โครงกำรติดต้ังไฟฟ้ำส่องสว่ำงภำยในหมู่บ้ำน ม .19 บ้ำนโคกเพชร  65,000.00 วิธีคัดเลือก หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

โดยจัดซ้ือโคมไฟถนนโซล่ำเซลล์พร้อมติดต้ัง  จ้ำนวน 10 ชุด เสนอรำคำ 54,600  บำท รำคำ 54,600  บำท โดยวิธีคัดเลือก

24 โครงกำรติดต้ังไฟฟ้ำส่องสว่ำงภำยในหมู่บ้ำน ม .20  บ้ำนกรอนเหนือ  65,000.00 วิธีคัดเลือก หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

โดยจัดซ้ือโคมไฟถนนโซล่ำเซลล์พร้อมติดต้ัง  จ้ำนวน 10 ชุด เสนอรำคำ 54,600  บำท รำคำ 54,600  บำท โดยวิธีคัดเลือก

25 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม)  นมพำสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนำดบรรจุ  200 ซีซี  77,775.60 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.อีสำนใต้แดร่ี จ้ำกัด บ.อีสำนใต้แดร่ี จ้ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

จ้ำนวน 11,820  ถุง เสนอรำคำ 77,775.60 บำท รำคำ 77,775.60 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง



26 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม)  นมพำสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนำดบรรจุ  200 ซีซี  14,870.08 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.อีสำนใต้แดร่ี จ้ำกัด บ.อีสำนใต้แดร่ี จ้ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

จ้ำนวน 2,260 ถุง เสนอรำคำ 14,870.08 บำท รำคำ 14,870.08 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

27 จ้ำงท้ำป้ำยไวนิลเน่ืองในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร 1,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท สุรินทร์กรีนพร้ิน  จ้ำกัด บริษัท สุรินทร์กรีนพร้ิน  จ้ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร วันชำติและวันพ่อแห่งชำติ ๕ ธันวำคม ๒๕๖๔   เสนอรำคำ 1,700  บำท รำคำ 1,700 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

28 จ้ำงเหมำผู้ปฏิบัติงำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน  มกรำคม  2565 46,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวัฒนำ   ศรีสด นำยวัฒนำ   ศรีสด เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  46,500  บำท รำคำ  46,500  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

29 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกเพ่ือท้ำหน้ำท่ีช่วยปฏิบัติงำนในหน้ำท่ีด้ำนงำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ 52,548.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวประภำรัตน์  ศรีสด  นำงสำวประภำรัตน์  ศรีสด  เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  9,000   บำท รำคำ  9,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

30 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกเพ่ือท้ำหน้ำท่ีช่วยปฏิบัติงำนในหน้ำท่ีด้ำนงำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ 52,548.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวสิริสุดำ   อดกล้ำ นำงสำวสิริสุดำ   อดกล้ำ เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  9,000   บำท รำคำ  9,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

31 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 1* (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว)  22,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.พลำยซิสเต็มส์ จ้ำกัด บ.พลำยซิสเต็มส์ จ้ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

จ้ำนวน 1 เคร่ือง (กองคลัง) เสนอรำคำ 22,000 บำท รำคำ 22,000 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

32 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ALL In One ส้ำหรับงำนส้ำนักงำน  จ้ำนวน  2  เคร่ือง  (กองกำรศึกษำฯ) 34,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.พลำยซิสเต็มส์ จ้ำกัด บ.พลำยซิสเต็มส์ จ้ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 34,000 บำท รำคำ 34,000 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

33 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 1* (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว)  22,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.พลำยซิสเต็มส์ จ้ำกัด บ.พลำยซิสเต็มส์ จ้ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

จ้ำนวน 1 เคร่ือง (กองคลัง) เสนอรำคำ 22,000 บำท รำคำ 22,000 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

34 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank Printer)   จ้ำนวน  1  เคร่ือง  (ส้ำนักปลัด) 4,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.พลำยซิสเต็มส์ จ้ำกัด บ.พลำยซิสเต็มส์ จ้ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข



เสนอรำคำ 4,300 บำท รำคำ 4,300 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

35 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank Printer)  จ้ำนวน  1  เคร่ือง (กองกำรศึกษำฯ) 4,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.พลำยซิสเต็มส์ จ้ำกัด บ.พลำยซิสเต็มส์ จ้ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 4,300 บำท รำคำ 4,300 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

36 ซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank Printer)  จ้ำนวน  3  เคร่ือง (ศพด.) 12,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.พลำยซิสเต็มส์ จ้ำกัด บ.พลำยซิสเต็มส์ จ้ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 12,900 บำท รำคำ 12,900 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

37 ซ้ือคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบท่ี 2  จ้ำนวน  1  เคร่ือง (กองคลัง) 20,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.พลำยซิสเต็มส์ จ้ำกัด บ.พลำยซิสเต็มส์ จ้ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 21,800 บำท เสนอรำคำ 21,800 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

38 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส้ำหรับงำนส้ำนักงำน   จ้ำนวน  1  เคร่ือง (ศพด.) 16,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.พลำยซิสเต็มส์ จ้ำกัด บ.พลำยซิสเต็มส์ จ้ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 16,000 บำท รำคำ 16,000 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง






