
                  สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืนสงิหาคม พ .ศ. 2563 แบบ สขร.1

                                  (ชื่อหน่วยงาน)      องค์การบริหารสว่นต าบลเฉนียง

ล าดบั งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) โดยสงัเขป

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

เสนอรำคำ 13,100  บำท รำคำ 13,100  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

2 จัดซ้ือน้้ำมนัเชื้อเพลิงและน้้ำมนัหล่อล่ืน (โซล่ำ) 4,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.มุ่งเจริญปโิตรเลียม หจก.มุ่งเจริญปโิตรเลียม เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

โครงกำรควบคุมและปอ้งกนัโรคไข้เลือดออก  ประจ้ำปงีบประมำณ 2563 เสนอรำคำ 2,000 บำท รำคำ 2,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

3 จัดซ้ือน้้ำมนัเชื้อเพลิงและน้้ำมนัหล่อล่ืน (โซล่ำ) 20,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.มุ่งเจริญปโิตรเลียม หจก.มุ่งเจริญปโิตรเลียม เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

โครงกำรควบคุมและปอ้งกนัโรคไข้เลือดออก  ประจ้ำปงีบประมำณ 2563 เสนอรำคำ 4,300 บำท รำคำ 4,300  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

4 จัดซ้ือวัสดุไฟฟำ้และวิทยุ   จ้ำนวน  4  รำยกำร(ส้ำนกัปลัด) 2,392.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมวิทยำ ร้ำนรวมวิทยำ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  2,392  บำท รำคำ  2,392  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

5 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์  จ้ำนวน  7  รำยกำร(กองคลัง)  15,730.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมวิทยำ ร้ำนรวมวิทยำ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 15,730 บำท รำคำ 15,730  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

6 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ้ำนวน  7  รำยกำร  (กองช่ำง) 42,630 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมวิทยำ ร้ำนรวมวิทยำ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 42,630 บำท รำคำ 42,630  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

7 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์  จ้ำนวน  6  รำยกำร (กองกำรศึกษำฯ) 14,360.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมวิทยำ ร้ำนรวมวิทยำ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 14,360 บำท รำคำ 14,360  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง
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8 วัสดุคอมพวิเตอร์ จ้ำนวน  8  รำยกำร(ส้ำนกัปลัด) 43,420.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมวิทยำ ร้ำนรวมวิทยำ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 43,420 บำท รำคำ 43,420 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

9 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ส้ำหรับใช้ใน 1,100.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมวิทยำ ร้ำนรวมวิทยำ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

โครงกำรฝึกอบรมปอ้งกนัเด็กจมน้้ำ ประจ้ำปงีบประมำณ  2563 เสนอรำคำ 1,100 บำท รำคำ 1,100 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

10 วัสดุส้ำนกังำน จ้ำนวน 24 รำยกำร(กองกำรศึกษำ) 16,270.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมวิทยำ ร้ำนรวมวิทยำ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 16,270 บำท รำคำ 16,270 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

11 จัดซ้ือวัสดุส้ำนกังำน จ้ำนวน 16 รำยกำร(กองคลัง) 13,734.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมวิทยำ ร้ำนรวมวิทยำ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 13,734 บำท รำคำ 13,734  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

12 จัดซ้ือวัสดุส้ำนกังำน      18      รำยกำร 13,469.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมวิทยำ ร้ำนรวมวิทยำ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 13,469 บำท รำคำ 13,469  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

13 จัดซ้ือวัสดุส้ำนกังำน   จ้ำนวน  47  รำยกำร (ส้ำนกัปลัด) 34,371.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมวิทยำ ร้ำนรวมวิทยำ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 34,371 บำท รำคำ 34,371 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

14 จัดซ้ือน้้ำมนัเชื้อเพลิงและน้้ำมนัหล่อล่ืน (โซล่ำ)โครงกำรฝึกอบรมเตรียมควำมพร้อม 1,760.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.มุ่งเจริญปโิตรเลียม หจก.มุ่งเจริญปโิตรเลียม เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

กำรปอ้งกนัและบรรเทำสำธำรณภยั ประจ้ำปงีบประมำณ 2563 เสนอรำคำ 1,760 บำท รำคำ 1,760  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง
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14 จัดซ้ือวัสดุโครงกำรฝึกอบรมเตรียมควำมพร้อมกำรปอ้งกนัและบรรเทำสำธำรณภยั 17,840.00 วิธีเฉพำะเจำะจง มำตังค์  มนิมิำร์ท    มำตังค์  มนิมิำร์ท    เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

 ประจ้ำปงีบประมำณ พ.ศ.  ๒๕๖3  จ้ำนวน   2  รำยกำร เสนอรำคำ 17,840 บำท รำคำ 17,840  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

15 จัดซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์หรือกำรแพทย์    จ้ำนวน 2 รำยกำร 27,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง อนิเตอร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ อนิเตอร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  27,400  บำท รำคำ  27,400  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

16 วสัดุก่อสร้ำง  จ้ำนวน 2  รำยกำร  44,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง อนิเตอร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ อนิเตอร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  44,000  บำท รำคำ  44,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

17 จ้ำงเหมำผู้ปฏบิติังำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน  กันยำยน  2563 45,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอรรถชัย เสำะสืบงำม นำยอรรถชัย เสำะสืบงำม เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 45,000  บำท รำคำ 45,000 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

18 โครงกำรปรับปรุงขยำยเขตระบบประปำหมู่บำ้น  หมู่ที่ 6 บำ้นตำแก 500,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  496,000 บำท รำคำ  496,000 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

19 โครงกำรขยำยเขตระบบประปำหมู่บำ้น หมู่ที1่2 บำ้นกะทม 375,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 373,000  บำท รำคำ 373,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

20 จัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนำม 200,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง หจก.เทพดีกรีกอ่สร้ำง เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  145,000 บำท เสนอ  145,000 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

21 จัดซ้ืออำหำรเสริม(นม)โรงเรียนนมพำสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนดิถุง ขนำดบรรจุ 200 มล. 196,491.96 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษทอสีำนใต้แดร่ี จ้ำกดั  บริษทอสีำนใต้แดร่ี จ้ำกดั  เปน็ผู้มคุีณสมบติัตำมเง่ือนไข

จ้ำนวน 29,862  ถุง เสนอรำคำ  196,491.96 บำท รำคำ  196,491.96 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง


