
แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก

ที่ (รำคำกลำง) โดยสังเขป

1 จัดซ้ือน้้ำมันเชือ้เพลิงและน้้ำมันหล่อล่ืน (โซล่ำ) 100,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.มุง่เจริญปิโตรเลียม หจก.มุง่เจริญปิโตรเลียม เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 11,500  บำท รำคำ 11,500  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

2 ส้ำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเฉนียง จะจัดซ้ืออำหำร(ข้ำวกล่อง)และน้้ำด่ืมแบบถ้วย 12,980.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอนุวตัร    เฉลิมฉัตร นำยอนุวตัร    เฉลิมฉัตร เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  12,980  บำท รำคำ  12,980  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

3 จัดซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว  จ้ำนวน 24 รำยกำร 18,413.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท เมย ์(เล้ำม่งเส็ง)จ้ำกัด บริษัท เมย ์(เล้ำม่งเส็ง)จ้ำกัด เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 18,413 บำท รำคำ 18,413 บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

4 ส้ำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเฉนียง จะจัดซ้ืออำหำร(ข้ำวกล่อง)และน้้ำด่ืมแบบถ้วย 7,020.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอนุวตัร    เฉลิมฉัตร นำยอนุวตัร    เฉลิมฉัตร เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  7,020  บำท รำคำ  7,020  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

5 จัดซ้ือทรำยก้ำจัดลูกน้้ำ และน้้ำยำเคมีพ่นหมอกควนัก้ำจัดยงุลำย 171,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนเคพำณิชย์ ร้ำนเคพำณิชย์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  170,250  บำท รำคำ  170,250  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

6 วสัดุส้ำนักงำน (ส้ำนักปลัด) 17,040.00 วธิเีฉพำะเจำะจง อินเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ อินเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  17,040  บำท รำคำ  17,040  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

7 จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้ำและวทิย ุจ้ำนวน 6 รำยกำร 37,339.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนมิตรเกษตรกำรไฟฟ้ำ ร้ำนมิตรเกษตรกำรไฟฟ้ำ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  37,339  บำท รำคำ  37,339  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

                                   สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2562

                                  (ชือ่หน่วยงำน)      องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเฉนียง
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8 วสัดุส้ำนักงำน (ส้ำนักปลัด) 2,750.00 วธิเีฉพำะเจำะจง อนิเตอร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ อนิเตอร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  2,750  บำท เสนอรำคำ  2,750  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

9 วคัซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำพร้อมวสัดุอุปกรณ์ในกำรฉีด  81,673.00 วธิเีฉพำะเจำะจง 2365 กำรปศุสัตว์ 2365 กำรปศุสัตว์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  81,673  บำท รำคำ  81,673  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

10 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมแซมและเปล่ียนอะไหล่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ รหัสครุภัณฑ์  416-57-0042 2,800.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนอนิสทอลคอมพวิเตอร์ ร้ำนอนิสทอลคอมพวิเตอร์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

ของกองกำรศึกษำฯ สนอรำคำ 2,800  บำท สนอรำคำ 2,800  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

11 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมแซมและเปล่ียนอะไหล่ เคร่ืองครุภัณฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะรหัสครุภัณฑ์ 7,460.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนอนิสทอลคอมพวิเตอร์ ร้ำนอนิสทอลคอมพวิเตอร์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

416-59-0053 และเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุค รหัสครุภัณฑ์ 416-57-0047   ของกองช่ำง เสนอรำคำ 7,460 บำท เสนอรำคำ 7,460 บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

12 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมแซมและเปล่ียนอะไหล่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ รหัสครุภัณฑ์ 416-52-0020 5,350.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนอนิสทอลคอมพวิเตอร์ ร้ำนอนิสทอลคอมพวิเตอร์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

และ 416-54-0034   ของ ส้ำนักปลัด เสนอรำคำ 5,350  บำท เสนอรำคำ 5,350  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

13 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมแซมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ รหัสครุภัณฑ์ 5,250.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนอนิสทอลคอมพวิเตอร์ ร้ำนอนิสทอลคอมพวิเตอร์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

416-56-0038  และ  416-60-0056   ของกองคลัง เสนอรำคำ 5,250  บำท เสนอรำคำ 5,250  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

14 จ้ำงเหมำบริกำรตรวจเช็คสภำพและเปล่ียนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลำง (รถกูช้ีพ-กูภ้ัย) 4,630.96 วธิเีฉพำะเจำะจง บ.เจริญผลมอเตอร์เซลส์ สุรินทร์ จ้ำกดับ.เจริญผลมอเตอร์เซลส์ สุรินทร์ จ้ำกดัเปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

ทะเบยีน บน 1701  สุรินทร์ รหสัครุภณัฑ์ 001-53-0003   เสนอรำคำ 4,630.96 บำท เสนอรำคำ 4,630.96 บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

                                   สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2562

                                  (ชือ่หน่วยงำน)      องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเฉนียง
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15 จ้ำงท้ำป้ำยโครงกำรจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ พ.ศ.2562 500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ทูเอกป้ำยดีไซน์  ทูเอกป้ำยดีไซน์  เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  500  บำท รำคำ  500  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

16 จ้ำงจัดท้ำป้ำยโครงกำรควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ  ประจ้ำปีงบประมำณ 2562 10,400.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ทูเอกป้ำยดีไซน์  ทูเอกป้ำยดีไซน์  เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  10,400  บำท รำคำ  10,400  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

17 จ้ำงเหมำผู้ปฏิบัติงำนกำรแพทยฉ์ุกเฉิน ประจ้ำเดือน  มิถุนำยน  2562 45,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นายอรรถชัย เสาะสืบงาม นายอรรถชัย เสาะสืบงาม เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  45,000  บำท รำคำ  45,000  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

18 จ้ำงโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยจำกบ้ำนนำยสมบท   มณฑำทอง -เขตบ้ำนดงมัน  300,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

หมูท่ี ่9  บ้ำนกรอน เสนอรำคำ  294,000  บำท รำคำ  294,000  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

19 จ้ำงโครงกำรก่อสร้ำงอำคำรศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก ขนำดไม่เกิน 50 คน 2,063,300.00 วธิ ีe-bidding หจก.ช้ำงไทยกำรโยธำ 2018 หจก.ช้ำงไทยกำรโยธำ 2018 เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  1,697,000  บำท รำคำ  1,697,000  บำท โดยวธิ ีe-bidding

20 จ้ำงโครงกำรก่อสร้ำงระบบประปำหมูบ่้ำนแบบผิวดินขนำดใหญ่ หมูท่ี ่12 บ้ำนกะทม 3,826,000.00 วธิ ีe-bidding หจก.สุรินทร์ไทยสงวน หจก.สุรินทร์ไทยสงวน เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 3,780,000 บำท รำคำ 3,780,000 บำท โดยวธิ ีe-bidding

21 จัดซ้ืออำหำรเสริม(นม)โรงเรียน 197,157.84 วธิเีฉพำะเจำะจง       บริษัท อีสำนใต้แดร่ี จ้ำกัด              บริษัท อีสำนใต้แดร่ี จ้ำกัด       เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 197,157.84 บำท รำคำ 197,157.84 บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

                                   สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2562

                                  (ชือ่หน่วยงำน)      องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเฉนียง


