
แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ (รำคำกลำง) โดยสังเขป

1 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิงและน้้ำมันหล่อล่ืน (โซล่ำ) 100,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.มุ่งเจริญปโิตรเลียม หจก.มุ่งเจริญปโิตรเลียม เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  14,400  บำท รำคำ 14,400  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

2 จัดซ้ือวสัดุส้ำนักงำน รำยละเอียดดังนี้ ผงหมึก (เคร่ืองถ่ำยเอกสำร Ricoh ) 16,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ไอคิวก็อปปี้ เซอร์วสิ     ไอคิวก็อปปี้ เซอร์วสิ     เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  16,000  บำท รำคำ  16,000  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

3 จัดซ้ือวสัดุไฟฟำ้และวทิยุ จ้ำนวน 23  รำยกำร 54,532.13 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนมิตรเกษตรกำรไฟฟำ้ ร้ำนมิตรเกษตรกำรไฟฟำ้ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 54,532.13 บำท รำคำ 54,532.13 บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

4 จ้ำงเหมำผู้ปฏบิติังำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน  มีนำคม  2563 46,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยอรรถชัย เสำะสืบงำม นำยอรรถชัย เสำะสืบงำม เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  46,500  บำท รำคำ  46,500  บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

6 จ้ำงก่อสร้ำงรำงระบำยน้้ำ เส้นบำ้นนำงพวน แนบทำงดี – ศำลำพกัริมทำง 139,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

หมู่ที่ 8 บำ้นถนน เสนอรำคำ  137,000 บำท รำคำ  137,000 บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

8 สำยจำกบำ้นนำยคิด  เจือจันทร์ ถึงแยกทศิใต้หมู่บำ้น หมู่ที่  9  บำ้นกรอน 307,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.สุรินทร์นันทภพก่อสร้ำง หจก.สุรินทร์นันทภพก่อสร้ำง เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 305,000 บำท รำคำ 305,000 บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

                                  สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ พ .ศ. 2563

                                  (ชื่อหน่วยงำน)      องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเฉนียง



แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ (รำคำกลำง) โดยสังเขป

9 จ้ำงก่อสร้ำงถนน คสล.ซอยนำยบญุเล้ียงจำกส่ีแยกบำ้นนำงอุทยั  ขัมถม  249,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

ม.15-บำ้นกรอน หมู่ที่  15  บำ้นระไซร์ เสนอรำคำ 246,000 บำท รำคำ 246,000 บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

10 จ้ำงก่อสร้ำงคุ้มปอยตะแบง-คุ้มนำสม หมู่ที่  17  บำ้นนำสม 288,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 285,000 บำท รำคำ 285,000 บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

20 จ้ำงก่อสร้ำงร่ำระบำยน้้ำ จำกบำ้นนำงพวน  แนบทำงดี – ศำลำพกัริมทำง  287,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

หมู่ที่  8  บำ้นถนน  เสนอรำคำ  285,000 บำท รำคำ  285,000 บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

21 จ้ำงก่อสร้ำงถนน คสล.สำยจำกบำ้นละเบกิ ม.11 ถึงคุ้มสนวน บำ้นปรำสำท ม.4 249,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

 หมู่ที่ 11  บำ้นละเบกิ  เสนอรำคำ 247,000 บำท รำคำ 247,000 บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

22 จัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 2 บำน จ้ำนวน 1 ตู้ (ส้ำนักปลัด) 5,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนอินเตอร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ ร้ำนอินเตอร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 5,500 บำท รำคำ 5,500 บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

23 จัดซ้ือตู้เหล็ก 2  บำน จ้ำนวน 5 ตู้ (กองกำรศึกษำฯ) 27,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนอินเตอร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ ร้ำนอินเตอร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 27,500 บำท รำคำ 27,500 บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

24 จัดซ้ือโต๊ะพร้อมเก้ำอี้ จ้ำนวน 2 ชุด 11,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนอินเตอร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ ร้ำนอินเตอร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 11,000 บำท รำคำ 11,000 บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

                                  (ชื่อหน่วยงำน)      องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเฉนียง

                                  สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ พ .ศ. 2563



แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ (รำคำกลำง) โดยสังเขป

25 จัดซ้ือตู้ไม้ 12 ช่อง  จ้ำนวน  4  ตู้ 20,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนอินเตอร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ ร้ำนอินเตอร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 14,000 บำท รำคำ 14,000 บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

26 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส้ำหรับงำนงำนประมวลผล ที่ 1* 22,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บ.พลำยซิสเตมส์ จ้ำกัด บ.พลำยซิสเตมส์ จ้ำกัด เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

(จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกวำ่ 19 นิ้ว ) จ้ำนวน  1  เคร่ือง เสนอรำคำ 21,800 บำท รำคำ 21,800 บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

27 จัดซ้ือคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ก  ส้ำหรับงำนส้ำนักงำน จ้ำนวน  1  เคร่ือง 22,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บ.พลำยซิสเตมส์ จ้ำกัด บ.พลำยซิสเตมส์ จ้ำกัด เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 21,500 บำท รำคำ 21,500 บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

28 จัดซ้ือคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส้ำหรับงำนส้ำนักงำน จ้ำนวน  1  เคร่ือง 16,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บ.พลำยซิสเตมส์ จ้ำกัด บ.พลำยซิสเตมส์ จ้ำกัด เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 15,800 บำท รำคำ 15,800 บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

29 จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifuction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวด้ำ จ้ำนวน 1 เคร่ือง 9,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บ.พลำยซิสเตมส์ จ้ำกัด บ.พลำยซิสเตมส์ จ้ำกัด เปน็ผู้มีคุณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 8,900 บำท รำคำ 8,900 บำท โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

                                  สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ พ .ศ. 2563

                                  (ชื่อหน่วยงำน)      องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเฉนียง


