
                  สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืนสงิหาคม พ .ศ. 2562 แบบ สขร.1

                                  (ชื่อหน่วยงาน)      องค์การบริหารสว่นต าบลเฉนียง

ล าดบั งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) โดยสงัเขป

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

เสนอรำคำ 17,500  บำท รำคำ 17,500  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

2 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิงและน้้ำมันหล่อล่ืน (โซล่ำ) 15,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.มุ่งเจริญปโิตรเลียม หจก.มุ่งเจริญปโิตรเลียม เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 3,000  บำท รำคำ 3,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

3 ซ้ืออำหำรเช้ำ(ข้ำวกล่อง)พร้อมน้้ำด่ืม ขนำดไม่น้อยกวำ่ 600 มิลลิลิตร 10,980.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอนวุัตร    เฉลิมฉัตร นำยอนวุัตร    เฉลิมฉัตร เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

จ้ำนวน 198   ชุด เสนอรำคำ  10,980  บำท รำคำ  10,980  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

4 จัดซ้ือยำงนอกรถยนต์   ขนำด 215/70 R15  พร้อมติดต้ัง  จ้ำนวน 4  เส้น  12,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ธีรำวุธ ยำงยนต์(2014)   หจก.ธีรำวุธ ยำงยนต์(2014)   เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  12,400  บำท รำคำ  12,400  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

5 จ้ำงเหมำบริกำรตรวจเช็คสภำพและเปล่ียนอะไหล่ครุภณัฑ์ยำนพำหนะ 11,690.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ธีรำวุธ ยำงยนต์(2014)   หจก.ธีรำวุธ ยำงยนต์(2014)   เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

รถยนต์รถยนต์ส่วนกลำง(รถกู้ชีพ-กู้ภยั) ทะเบยีน บน 1701 สุรินทร์ เสนอรำคำ  11,690  บำท รำคำ  11,690  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

6 จ้ำงเหมำผู้ปฏบิติังำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน  กันยำยน  2562 45,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยธนญักรณ์    แซ่ตัง นำยธนญักรณ์    แซ่ตัง เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  45,000  บำท เสนอรำคำ  45,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

7 จ้ำงกอ่สร้ำงถนน คสล.สำยแยกบำ้นนำยช่วง  มมีั่น-บำ้นนำงอภสัรำ  พะมำลัย 186,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

  หมู่ที่ 5  บำ้นสกว็น  เสนอรำคำ  180,000 บำท รำคำ  180,000 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง
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8 จ้ำงกอ่สร้ำงถนน คสล.คุ้มเสมด็(ต่อเนื่อง) เชื่อมลำดยำง หมู่ที่ 14  บำ้นตำนว็ง 149,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 144,000 บำท รำคำ 144,000 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

9 จ้ำงกอ่สร้ำงรำงระบำยน้้ำสำยจำกบำ้นนำยสมเพยีร  ถึงดี –บำ้นนำยธำ้รง  ศรกล้ำ  299,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

หมู่ที่ 1  บำ้นเฉนยีง เสนอรำคำ 295,000 บำท รำคำ 295,000 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

10 จ้ำงกอ่สร้ำงรำงระบำยน้้ำจำกบำ้นนำยเทยีน  นำมเพรำะ-ถึงบำ้นนำงวรำกร  แนบทำงดี  285,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

หมู่ที่ 8  บำ้นถนน เสนอรำคำ 280,000 บำท รำคำ 280,000 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

11 จ้ำงปรับปรุงซ่อมแซมถนนจำกถนนคอนกรีตถึงร่องน้้ำ หมู่ที่ 7  บำ้นหว้ยรำช  18,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 17,000 บำท รำคำ 17,000 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

12 จ้ำงปรับปรุงซ่อมแซมถนนรอบหมู่บำ้นฝ่ังตะวันตก-ทำงเชื่อมถนนกลำงหมู่บำ้น  56,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

หมู่ที่ 7  บำ้นหว้ยรำช  เสนอรำคำ 55,000  บำท รำคำ 55,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

13 จ้ำงปรับปรุงซ่อมแซมถนนสำยบำ้นนำงดี  แถบดี-บำ้นนำงผุย  หำ้วหำญ  หมู่ที่ 10  72,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

บำ้นสกร็อม เสนอรำคำ 71,000  บำท รำคำ 71,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

14 จ้ำงปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหนิคลุกสำยจำกศำลำกลำงหมู่บำ้น-  50,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจ.เทพดีกรีกอ่สร้ำง หจ.เทพดีกรีกอ่สร้ำง เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เชื่อมต้ำบลเทนมีย์  หมู่ที่ 3  บำ้นตำมีย์ เสนอรำคำ  49,000 บำท รำคำ  49,000 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง



                  สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืนสงิหาคม พ .ศ. 2562 แบบ สขร.1

                                  (ชื่อหน่วยงาน)      องค์การบริหารสว่นต าบลเฉนียง

ล าดบั งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) โดยสงัเขป

15 จัดซ้ือเคร่ืองแสกนลำยนิ้วมือชนิดบนัทกึเวลำเข้ำออกงำน จ้ำนวน 1 เคร่ือง 9,700.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมวทิยำ ร้ำนรวมวทิยำ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 8,500  บำท รำคำ 8,500  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

16 จัดซ้ือกล้องถ่ำยภำพ ระบบดิจิตอล จ้ำนวน 1 ชุด 13,600.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมวทิยำ ร้ำนรวมวทิยำ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 13,600  บำท รำคำ 13,600  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

17 จัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ 2 จังหวะ  จ้ำนวน  1  เคร่ือง 7,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนอินเตอร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ ร้ำนอินเตอร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 6,800 บำท รำคำ 6,800 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

18 จ้ำงปรับปรุงระบบประปำ หมู่ที่ 6 บำ้นตำแก 70,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสนธยำ  บญุทวี นำยสนธยำ  บญุทวี เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 55,000  บำท รำคำ 55,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

19 จัดซ้ือชุดทดสอบอำหำร จ้ำนวน  7  รำยกำร 16,040.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 8 อดุรธำน ี ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 8 อดุรธำน ี เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 16,040 บำท รำคำ 16,040 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง


