แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรนิ ทร์
ลาดับ
ที่

สัญญาเลขที่

วัน เดือน ปี
ที่ทาสัญญา

1

51021/19/2561

20 ธ.ค.60

งานจัดซือ้ จัดจ้าง
จ้างซ่อมสร้างผิวทางแบบ
Asphaltic Concrete (โดย
วิธี Pavement In-Place
Recycling) รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น สร.ถ.๑๐๐๘๓ สาย
แยกทางหลวง ๒๒๖ - บ้าน
คาลาแมะ ตาบลคาลาแมะ
จานวน ๒ ช่วง หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๒๓,๗๖๕ ตาราง
เมตร ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงิน
งบประมาณ
9,790,200

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จ้าง

10,260,000

วิธีประกวด
ราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

รายชื่อผู้ซื้อ/
ขอรับเอกสาร
บ. เอ ซี เอ็ม ดี
เวลอปเมนท์
จากัด

ที่อยูผ่ ู้ซอื้ /ขอรับเอกสาร

48 ถนนงามวงศ์วาน แขวง
ลาดยาว เขตจตุจักร เขต
ลาดยาว กรุงเทพมหานคร
10900
หจก.จตุรงค์คอน 68/529 หมู่ 1 ต.หันตรา
สตรัคชั่น
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
หจก. สุรินทร์
253 หมู่ 16 ต.สลักได
อมรวัฒน์ก่อสร้าง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
หจก.กิจชัยทวี
55,57,59,61 ถ.สนิทนิคมรัฐ
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
หจก.นครชัย
71,73 ถ.สุริยกานต์
สุรินทร์ก่อสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
32000
หจก. ทอง
98 หมู่ 4 ต.แสลงพันธ์
พันล้าน
อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
บริษัท สินอุดม 37 หมู่ 8 ถ.ปัทมานนท์
สุรินทร์ (1990) 0ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์
จากัด
32000
บ. เดลคอนสตรัค 117 หมู่ 13 ต.เฉนียง อ.เมือง
ชั้น จากัด
จ.สุรินทร์ 32000
บ.ณัฐกฤตชัย
38/32 ต.ในเมือง อ.เมือง
จากัด
จ.บุรีรัมย์ 31000
หจก.สุรินทร์เทพ 65 หมู่ 17 ต.เฉนียง
ศิลา
อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
บริษัท สินเจริญ 190 หมู่ 1 ต.สนม อ.สนม
สนม จากัด
จ.สุรินทร์ 32160
หจก.ไทยเจริญ
1513/1-2 ถ.ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
33000

ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ (บาท)
หจก.จตุรงค์คอน
สตรัคชั่น

8,500,000 หจก.นครชัย
*ไม่ผ่านคุณสมบัติ สุรินทร์
ก่อสร้าง

หจก. สุรินทร์
อมรวัฒน์ก่อสร้าง

9,780,000

หจก.นครชัย
สุรินทร์ก่อสร้าง
บริษัท สินเจริญ
สนม จากัด
หจก.ต.ไทยเจริญ
อุทุมพรก่อสร้าง

9,765,000
10,250,000
8,699,000
*ไม่ผ่านคุณสมบัติ

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป
9,765,000 เสนอราคา
ต่าสุดและ
มีคุณสมบัติ
ตรงตาม
ประกาศ

ผู้ได้รบั การคัดเลือก/ราคา (บาท)

-2ลาดับ
ที่

สัญญาเลขที่

วัน เดือน ปี
ที่ทาสัญญา

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จ้าง

รายชื่อผู้ซื้อ/
ขอรับเอกสาร
หจก.กันทรลักษ์
ไทยนต์

ที่อยูผ่ ู้ซอื้ /ขอรับเอกสาร

111 หมู่ 15 ต.น้าอ้อม อ.
กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ
33110
หจก.ต.ไทยเจริญ 111 หมู่ 8 ต.สระกาแพงใหญ่
อุทุมพรก่อสร้าง ต.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
33120
หจก.ท่าทรายรุ่ง 24 หมู่ 11 ต.ด่าน อ.ราษีไศล
อรุณ
จ.ศรีสะเกษ 33160
หจก.ที.เจ.เอ็น. 467 หมู่ 6 ต.โพนข่า อ.เมือง
เทรดดิ้ง
จ.ศรีสะเกษ 33000
บริษัท อุบล
136 หมู่ 7 ต.เขื่องใน อ.เขื่อง
สถาปัตย์ จากัด ใน จ.อุบลราชธานี 34150
หจก.เพชรสม
35 หมู่ 2 ต.ดงเจริญ อ.คา
วงศ์การโยธา
เขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 35110
หจก.พาทิศคอน 191/1 หมู่ 2 ต.ศรีฐาน
สตรัคชั่น
อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 35150
หจก. ท่าพระ
190/1 หมู่ 6 ต.ท่าพระ
คอนสตรัคชั่น
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40260
หจก.บ้านไผ่
146 หมู่ 4 ต.หัวหนอง
ธนทรัพย์
อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
หจก. เซ่งฮวด
474 หมู่ 3 ต.แวง อ.โพนทอง
โพนทอง
จ.ร้อยเอ็ด 45110
หจก.ศรีแก่น
98 หมู่ 6 ต.เมยวดี อ.เมยวดี
เพชรเมยวดี
จ.ร้อยเอ็ด 45250
หจก.กิจกมล
201/10 หมู่ 5 ต.วัดไทร อ.
พืชผลก่อสร้าง
เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ (บาท)

เหตุผลที่
ผู้ได้รบั การคัดเลือก/ราคา (บาท) คัดเลือก
โดยสังเขป

-3ลาดับ
ที่

สัญญาเลขที่

วัน เดือน ปี
ที่ทาสัญญา

2

51021/10/2561

20 ธ.ค.60

งานจัดซือ้ จัดจ้าง
จ้างซ่อมสร้างผิวทางแบบ
Asphaltic Concrete (โดย
วิธี Pavement In-Place
Recycling) รหัสทางหลวง
สร.ถ.๑๐๑๔๒ สายบ้านเป็น
สุข ตาบลเป็นสุข - บ้านผาง
ตาบลชุมแสง จานวน ๓ ช่วง
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
๒๓,๙๙๐ ตารางเมตร ด้วย
วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จ้าง

9,790,200

9,790,200

วิธีประกวด
ราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

รายชื่อผู้ซื้อ/
ขอรับเอกสาร
บ. เอ ซี เอ็ม ดี
เวลอปเมนท์
จากัด

ที่อยูผ่ ู้ซอื้ /ขอรับเอกสาร

48 ถนนงามวงศ์วาน แขวง
ลาดยาว เขตจตุจักร เขต
ลาดยาว กรุงเทพมหานคร
10900
หจก.จตุรงค์คอน 68/529 หมู่ 1 ต.หันตรา
สตรัคชั่น
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
หจก. สุรินทร์
253 หมู่ 16 ต.สลักได
อมรวัฒน์ก่อสร้าง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
หจก.กิจชัยทวี
55,57,59,61 ถ.สนิทนิคมรัฐ
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
หจก.นครชัย
71,73 ถ.สุริยกานต์
สุรินทร์ก่อสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
32000
หจก. ทอง
98 หมู่ 4 ต.แสลงพันธ์
พันล้าน
อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
บริษัท สินอุดม 37 หมู่ 8 ถ.ปัทมานนท์
สุรินทร์ (1990) 0ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์
จากัด
32000
บ. เดลคอนสตรัค 117 หมู่ 13 ต.เฉนียง อ.เมือง
ชั้น จากัด
จ.สุรินทร์ 32000
บ.ณัฐกฤตชัย
38/32 ต.ในเมือง อ.เมือง
จากัด
จ.บุรีรัมย์ 31000
หจก.สุรินทร์เทพ 65 หมู่ 17 ต.เฉนียง
ศิลา
อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
บริษัท สินเจริญ 190 หมู่ 1 ต.สนม อ.สนม
สนม จากัด
จ.สุรินทร์ 32160
หจก.ไทยเจริญ
1513/1-2 ถ.ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
33000

เหตุผลที่
ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ได้รบั การคัดเลือก/ราคา (บาท) คัดเลือก
โดยสังเขป
หจก. สุรินทร์
9,775,000 หจก. ทอง
9,770,000 เสนอราคา
อมรวัฒน์ก่อสร้าง
พันล้าน
ต่าสุดและ
มีคุณสมบัติ
ตรงตาม
ประกาศ
หจก.นครชัย
9,781,000
สุรินทร์ก่อสร้าง
หจก. ทอง
พันล้าน
บ. เดลคอนสตรัค
ชั้น จากัด
หจก.ต.ไทยเจริญ
อุทุมพรก่อสร้าง

9,770,000
8,600,000
*ไม่ผ่านคุณสมบัติ
8,699,000
*ไม่ผ่านคุณสมบัติ

-4ลาดับ
ที่

สัญญาเลขที่

วัน เดือน ปี
ที่ทาสัญญา

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จ้าง

รายชื่อผู้ซื้อ/
ขอรับเอกสาร
หจก.กันทรลักษ์
ไทยนต์

ที่อยูผ่ ู้ซอื้ /ขอรับเอกสาร

111 หมู่ 15 ต.น้าอ้อม อ.
กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ
33110
หจก.ต.ไทยเจริญ 111 หมู่ 8 ต.สระกาแพงใหญ่
อุทุมพรก่อสร้าง ต.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
33120
หจก.ท่าทรายรุ่ง 24 หมู่ 11 ต.ด่าน อ.ราษีไศล
อรุณ
จ.ศรีสะเกษ 33160
หจก.ที.เจ.เอ็น. 467 หมู่ 6 ต.โพนข่า อ.เมือง
เทรดดิ้ง
จ.ศรีสะเกษ 33000
บริษัท อุบล
136 หมู่ 7 ต.เขื่องใน อ.เขื่อง
สถาปัตย์ จากัด ใน จ.อุบลราชธานี 34150
หจก.เพชรสม
35 หมู่ 2 ต.ดงเจริญ อ.คา
วงศ์การโยธา
เขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 35110
หจก.พาทิศคอน 191/1 หมู่ 2 ต.ศรีฐาน
สตรัคชั่น
อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 35150
หจก. ท่าพระ
190/1 หมู่ 6 ต.ท่าพระ
คอนสตรัคชั่น
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40260
หจก.บ้านไผ่
146 หมู่ 4 ต.หัวหนอง
ธนทรัพย์
อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
หจก. เซ่งฮวด
474 หมู่ 3 ต.แวง อ.โพนทอง
โพนทอง
จ.ร้อยเอ็ด 45110
หจก.ศรีแก่น
98 หมู่ 6 ต.เมยวดี อ.เมยวดี
เพชรเมยวดี
จ.ร้อยเอ็ด 45250
หจก.กิจกมล
201/10 หมู่ 5 ต.วัดไทร อ.
พืชผลก่อสร้าง
เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ (บาท)

เหตุผลที่
ผู้ได้รบั การคัดเลือก/ราคา (บาท) คัดเลือก
โดยสังเขป

-5ลาดับ
ที่

สัญญาเลขที่

วัน เดือน ปี
ที่ทาสัญญา

3

51021/53/2561

1 ธ.ค.60

4

51021/30/2561
(ใบสั่งซื้อ)

13 ธ.ค.60

งานจัดซือ้ จัดจ้าง
จ้างจัดทาอาหาร (ข้าวกล่อง)
สาหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
หน้าที่รับเสด็จฯ
ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน
48 รายการ เพื่อใช้ใน
ราชการภายในกองคลัง กอง
พัสดุและทรัพย์สิน และ
หน่วยตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุรินทร์

วงเงิน
งบประมาณ

รายชื่อผู้ซื้อ/
ขอรับเอกสาร

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จ้าง

475,300

475,300

เฉพาะเจาะจง

นางสาวพัชรี
ดีงามเลิศ

1 หมู่ 1 ต.ตระแสง อ.เมือง
จ.สุรินทร์ 32000

103,497

103,497

เฉพาะเจาะจง

ร้าน คลังปัญญา
สุรินทร์

409-411 ถ.เทศบาล 1
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
32000

ที่อยูผ่ ู้ซอื้ /ขอรับเอกสาร

เหตุผลที่
ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ได้รบั การคัดเลือก/ราคา (บาท) คัดเลือก
โดยสังเขป
นางสาวพัชรี
475,300 นางสาวพัชรี
475,300 เสนอราคา
ดีงามเลิศ
ดีงามเลิศ
ต่าสุด
ร้าน คลังปัญญา
สุรินทร์

103,497 ร้าน คลัง
ปัญญาสุรินทร์

103,497 เสนอราคา
ต่าสุด

