
แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ (รำคำกลำง) โดยสังเขป

1 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิงและน้้ำมันหล่อล่ืน (โซล่ำ) 100,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.มุ่งเจริญปโิตรเลียม หจก.มุ่งเจริญปโิตรเลียม เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 12,000  บำท รำคำ 12,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

2 จัดซ้ือวสัดุส้ำนักงำน(กองคลัง) 9,978.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมวิทยำ ร้ำนรวมวิทยำ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  9,978  บำท รำคำ  9,978  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

3 จัดซ้ือวสัดุส้ำนักงำน(กองกำรศึกษำ) 24,040.50 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมวิทยำ ร้ำนรวมวิทยำ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  24,040.50  บำท รำคำ  24,040.50  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

4 จัดซ้ือวสัดุส้ำนักงำน(กองช่ำง) 13,033.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมวิทยำ ร้ำนรวมวิทยำ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  13,033  บำท รำคำ  13,033  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

5 จัดซ้ือวสัดุไฟฟำ้(ส้ำนักปลัด) 882.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมวิทยำ ร้ำนรวมวิทยำ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  882  บำท รำคำ  882  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

6 จัดซ้ือคอมพวิเตอร์(กองกำรศึกษำ) 37,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมวิทยำ ร้ำนรวมวิทยำ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  37,000  บำท รำคำ  37,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

7 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์(กองช่ำง) 33,609.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมวิทยำ ร้ำนรวมวิทยำ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  33,609  บำท รำคำ  33,609  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

                  สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน พ.ศ. 2562

                   (ชื่อหน่วยงำน)      องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเฉนียง



แบบ สขร.1

ล ำดบั งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ/จำ้ง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลอืก

ที่ (รำคำกลำง) โดยสงัเขป

8 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้ำง  จ้ำนวน  13  รำยกำร 9,019.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอนิเตอร์เอน็เตอร์ไพรซ์ ร้ำนอนิเตอร์เอน็เตอร์ไพรซ์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 9,019 บำท รำคำ 9,019 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

9 จัดซ้ือวัสดุสำธิตและวัสดุฝึกอบรมภำคปฏบิติั  โครงกำรฝึกอบรมประดิษฐ์ผลิตภณัฑ์จำกวัสดุ 4,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง อนิเตอร์  เอน็เตอร์ไพรซ์ อนิเตอร์  เอน็เตอร์ไพรซ์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เหลือใช้ประจ้ำปงีบประมำณ  พ.ศ.2562 เสนอรำคำ  4,700  บำท รำคำ  4,700  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

10 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์(กองคลัง) 11,505.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมวิทยำ ร้ำนรวมวิทยำ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  11,506  บำท รำคำ  11,505  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

11 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์(ส้ำนักปลัด) 71,683.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมวิทยำ ร้ำนรวมวิทยำ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  71,683  บำท รำคำ  71,683  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

12 จัดซ้ือวสัดุส้ำนักงำน(ส้ำนักปลัด) 41,940.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมวิทยำ ร้ำนรวมวิทยำ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  41,940  บำท รำคำ  41,940  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

13 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิงและน้้ำมันหล่อล่ืน (โซล่ำ) 10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.มุ่งเจริญปโิตรเลียม หจก.มุ่งเจริญปโิตรเลียม เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 7,000  บำท รำคำ 7,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

14 จัดซ้ือวสัดุโครงกำรฝึกอบรมเตรียมควำมพร้อมกำรปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั  17,720.00 วิธีเฉพำะเจำะจง มำตังค์  มนิมิำร์ท    มำตังค์  มนิมิำร์ท    เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

ประจ้ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562 เสนอรำคำ  17,720  บำท รำคำ  17,720  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

                  สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน พ.ศ. 2562

                   (ชื่อหน่วยงำน)      องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเฉนียง



แบบ สขร.1

ล ำดบั งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ/จำ้ง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลอืก

ที่ (รำคำกลำง) โดยสงัเขป

15 จัดซ้ือน้้ำมนัเชื้อเพลิง ได้แก ่ดีเซล/โซล่ำ เพื่อใช้ในกำรฝึกและสำธิตในโครงกำร 1,780.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.มุ่งเจริญปโิตรเลียม หจก.มุ่งเจริญปโิตรเลียม เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

ฝึกอบรมเตรียมควำมพร้อมกำรปอ้งกนัและบรรเทำสำธำรณภยั ประจ้ำปงีบประมำณ 2562 เสนอรำคำ  1,780  บำท รำคำ 1,780  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

16 จัดซ้ือวสัดุโครงกำรฝึกซ้อมแผนกำรปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั 4,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง มำตังค์  มนิมิำร์ท    มำตังค์  มนิมิำร์ท    เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

ประจ้ำปงีบประมำณ พ.ศ.2562  เสนอรำคำ  4,900  บำท รำคำ  4,900  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

17 จัดซ้ือน้้ำมนัเชื้อเพลิง ได้แก ่ดีเซล/โซล่ำ เพื่อใช้ในกำรฝึกและสำธิตในโครงกำรฝึกซ้อมแผนกำรปอ้งกนั 1,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.มุ่งเจริญปโิตรเลียม หจก.มุ่งเจริญปโิตรเลียม เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

และบรรเทำสำธำรณภยั ประจ้ำปงีบประมำณ 2562 เสนอรำคำ  1,400  บำท รำคำ 1,400  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

18 จัดซ้ือวสัดุไฟฟำ้และวทิยุ จ้ำนวน 23  รำยกำร 69,472.56 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนมติรเกษตรกำรไฟฟำ้ ร้ำนมติรเกษตรกำรไฟฟำ้ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 69,472.56 บำท รำคำ 69,472.56 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

19 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้ำง  จ้ำนวน 26  รำยกำร 10,980.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสิริชัยเสำปนู ร้ำนสิริชัยเสำปนู เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 10,980 บำท รำคำ 10,980 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

20 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้ำง  จ้ำนวน  7  รำยกำร 1,510.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอนิเตอร์เอน็เตอร์ไพรซ์ ร้ำนอนิเตอร์เอน็เตอร์ไพรซ์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 1,510 บำท รำคำ 1,510 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

                  สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน พ.ศ. 2562

                   (ชื่อหน่วยงำน)      องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเฉนียง



แบบ สขร.1

ล ำดบั งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ/จำ้ง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลอืก

ที่ (รำคำกลำง) โดยสงัเขป

21 จัดซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว จ้ำนวน 23 รำยกำร 21,587.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เมย์ (เล้ำม่งเส็ง)จ้ำกัด บ.เมย์ (เล้ำม่งเส็ง)จ้ำกัด เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 21,587 บำท รำคำ 21,587 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

22 จัดซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ (กองกำรศึกษำ) 49,930.00 วิธีเฉพำะเจำะจง อินเตอร์  เอ็นเตอร์ไพรซ์ อินเตอร์  เอ็นเตอร์ไพรซ์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  49,930  บำท รำคำ  49,930  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

23 จัดซ้ือวสัดุยำนพำหนะและขนส่ง รำยละเอียดดังนี้  กระจกโค้งส่องทำง    3,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง อินเตอร์  เอ็นเตอร์ไพรซ์ อินเตอร์  เอ็นเตอร์ไพรซ์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่น้อยกวำ่ 32 นิ้ว พร้อมติดต้ัง จ้ำนวน 1  อัน เสนอรำคำ  3,500  บำท รำคำ  3,500  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

24 จ้ำงเหมำบริกำรตรวจเช็คสภำพและเปล่ียนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลำง  ทะเบยีน กข 8535  สุรินทร์ 8,920.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยณัฐวฒิุ  งำมแฉล้ม นำยณัฐวฒิุ  งำมแฉล้ม เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 8,920 บำท รำคำ 8,920 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

25 จ้ำงเหมำบริกำรตรวจเช็คสภำพและเปล่ียนอะไหล่ครุภณัฑ์ยำนพำหนะ 14,180.71 วิธีเฉพำะเจำะจง บ. เจริญผลมอเตอร์เซลส์ สุรินทร์ จ้ำกดับ. เจริญผลมอเตอร์เซลส์ สุรินทร์ จ้ำกดัเปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

และขนส่งรถยนต์ส่วนกลำง ทะเบยีน บท  6851 สุรินทร์ เสนอรำคำ 14,180.71 บำท รำคำ 14,180.71 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

26 จ้ำงก่อสร้ำงถนน คสล.สำยซอยร่วมใจพฒันำ (ต่อเนื่อง)  หมู่ที่  20   บำ้นกรอนเหนือ 156,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 152,000 บำท รำคำ 152,000 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

27 จ้ำงก่อสร้ำงถนน คสล.สำยคุ้มตำโต๊ด (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 14  บำ้นตำน็วง 298,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 293,000 บำท รำคำ 293,000 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

                  สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน พ.ศ. 2562

                   (ชื่อหน่วยงำน)      องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเฉนียง



แบบ สขร.1

ล ำดบั งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ/จำ้ง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลอืก

ที่ (รำคำกลำง) โดยสงัเขป

28 จ้ำงเหมำจัดท้ำแผนที่ภำษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน(ส้ำรวจข้อมูลภำคสนำม) 100,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เอ เอสวีจี นอร์ท หจก. เอ เอสวีจี นอร์ท เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเฉนียง เสนอรำคำ 97,000 บำท รำคำ 97,000 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

29 จ้ำงซ่อมแซมถนนดินลงหนิคลุกสำยซอยบำ้นนำยเดชำ  ผิวขำว คุ้ม กม.6  28,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

หมู่ที่ 13 บำ้นหนองเต่ำ เสนอรำคำ 27,000 บำท รำคำ 27,000 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

30 จ้ำงซ่อมแซมถนนดินลงหนิคลุกสำยสำยทศิใต้ศูนย์ปฏบิติัธรรมวดักลำง  29,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

หมู่ที่ 18 บำ้นละเอำะ เสนอรำคำ  28,000  บำท รำคำ  28,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

31 จ้ำงซ่อมแซมถนนดินลงหนิคลุกสำยคุ้มกรวด-บำ้นสกร็อม  หมู่ที่ 17 บำ้นนำสม  96,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำ หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 95,000 บำท รำคำ 95,000 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

32 จ้ำงซ่อมแซมถนนดินลงหนิคลุกสำยคุ้มยำง ม.4- คุ้มเปี่ยม  ม.5   หมู่ที่ 4 บำ้นปรำสำท 83,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 82,000 บำท รำคำ 82,000 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

33 จ้ำงซ่อมแซมถนนดินลงหนิคลุกสำยซอยกองเมืองปกั หมู่ที่ 18 บำ้นละเอำะ 15,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  15,000 บำท รำคำ  15,000 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

34 จ้ำงซ่อมแซมถนนดินลงหนิคลุกสำยบำ้นตำอ้ำ  ม.16 - ศำลำคุ้มเซ็ม ม.14 169,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

 หมู่ที่ 16 บำ้นตำอ้ำ  เสนอรำคำ 167,000 บำท รำคำ 167,000 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

                  สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน พ.ศ. 2562

                   (ชื่อหน่วยงำน)      องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเฉนียง



แบบ สขร.1

ล ำดบั งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ/จำ้ง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลอืก

ที่ (รำคำกลำง) โดยสงัเขป

35 จ้ำงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคุ้ม กม.4  หมู่ที่ 13 บำ้นหนองเต่ำ 19,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 19,000 บำท รำคำ 19,000 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

36  จ้ำงซ่อมแซมถนนดินลงหนิคลุกสำยสำยซอยจัดสรร  หมู่ที่ 10 บำ้นสกร็อม 25,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 25,000 บำท รำคำ 25,000 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

37 จ้ำงซ่อมแซมถนนดินสำยข้ำงทำงหลวง –เชื่อมบำ้นละเบกิ  หมู่ที่ 10  บำ้นสกร็อม 13,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 13,000 บำท รำคำ 13,000 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

38 จัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ 2 จังหวะ  จ้ำนวน          1  เคร่ือง 7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอนิเตอร์เอน็เตอร์ไพรซ์ ร้ำนอนิเตอร์เอน็เตอร์ไพรซ์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 6,800 บำท รำคำ 6,800 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

39 จัดซ้ือหนังสือเสริมประสบกำรณ์ ระดับปฐมวยัตำมโครงกำรค่ำหนังสือเรียน 12,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เมอืงช้ำงบุ๊คเซ็นเตอร์ จ้ำกดั บ.เมอืงช้ำงบุ๊คเซ็นเตอร์ จ้ำกดั เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

(อำยุ 3-5 ป)ี ประจ้ำปงีบประมำณ 2562 จ้ำนวน  4  รำยกำร เสนอรำคำ 12,096 บำท รำคำ 12,096 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

40 จัดซ้ือำหำรเสริม(นมโรงเรียน 173,604.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.อีสำนใต้ แดร่ี จ้ำกัด บ.อีสำนใต้ แดร่ี จ้ำกัด เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 173,604 บำท รำคำ 173,604 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

41 จ้ำงกอ่สร้ำงถนน คสล.ทศิตะวันตกศูนย์ปฏบิติัธรรมวัดกลำงต่อเนื่อง หมู่ที่ 18  บำ้นละเอำะ 316,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.สุรินทร์นนัทภพกอ่สร้ำง หจก.สุรินทร์นนัทภพกอ่สร้ำง เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 313,000 บำท รำคำ 313,000 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

                  สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน พ.ศ. 2562

                   (ชื่อหน่วยงำน)      องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเฉนียง



แบบ สขร.1

ล ำดบั งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ/จำ้ง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลอืก

ที่ (รำคำกลำง) โดยสงัเขป

42 จ้ำงก่อสร้ำงถนน คสล.สำยจำกนำยเยิน ริมหมู่ดี – ถนนรอบนอกบำ้นจะแกแสรง 317,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.สุรินทร์นนัทภพกอ่สร้ำง หจก.สุรินทร์นนัทภพกอ่สร้ำง เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

หมู่ที่ 19 บำ้นโคกเพชร เสนอรำคำ 314,000 บำท รำคำ 314,000 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

43 จ้ำงก่อสร้ำงถนน คสล.สำยคุ้มปอยตะแบง หมู่ที่ 17 บำ้นนำสม 497,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 492,000 บำท รำคำ 492,000 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

44 จ้ำงกอ่สร้ำงถนน คสล.สำยจำกบำ้นนำยสมบท มณฑำทองถึงเขตบำ้นดงมนั หมู่ที่ 9  บำ้นกรอน 418,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.สุรินทร์นนัทภพกอ่สร้ำง หจก.สุรินทร์นนัทภพกอ่สร้ำง เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 414,000 บำท รำคำ 414,000 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

45 จ้ำงกอ่สร้ำงรำงระบำยน้้ำจำกบำ้นนำยล้อม สุมหรัิญ-บำ้นนำยน ี ศรีแย้ม (ซอยประชำสำมคัคี 2)   279,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

หมู่ที่ 10  บำ้นสกร็อม เสนอรำคำ 276,000 บำท รำคำ 276,000 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

46 จ้ำงกอ่สร้ำงถนน คสล.สำยซอยพอ่พรำหมณ์ – ถนนลำดยำง สำย 214    หมู่ที่ 7 บำ้นหว้ยรำช  497,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 492,000 บำท รำคำ 492,000 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

                  สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน พ.ศ. 2562

                   (ชื่อหน่วยงำน)      องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเฉนียง


