
แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก

ท่ี (รำคำกลำง) โดยสังเขป

1 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงและน้้ำมันหล่อล่ืน (ส้ำนักปลัด) 80,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.มุ่งเจริญบริกำร หจก.มุ่งเจริญบริกำร เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 5,500  บำท รำคำ 5,500  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

2 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงและน้้ำมันหล่อล่ืน (กองช่ำง) 100,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.มุ่งเจริญบริกำร หจก.มุ่งเจริญบริกำร เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 10,000  บำท รำคำ 10,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

3 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงและน้้ำมันหล่อล่ืน (กองคลัง) 60,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.มุ่งเจริญบริกำร หจก.มุ่งเจริญบริกำร เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 2,100  บำท รำคำ 2,100  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

4 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงและน้้ำมันหล่อล่ืน (โครงกำรบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน) 80,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.มุ่งเจริญบริกำร หจก.มุ่งเจริญบริกำร เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ 8,000  บำท รำคำ 8,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

5 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส้ำหรับใช้ในศูนย์ประสำนงำนกำรเลือกต้ังประจ้ำ อบต.เฉนียง ในกำรเลือกต้ัง 5,560.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมวิทยำ ร้ำนรวมวิทยำ เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลและนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเฉนียงจ้ำนวน12รำยกำร   เสนอรำคำ  5,560  บำท รำคำ  5,560  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

6 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ประจ้ำหน่วยเลือกต้ัง ส้ำหรับใช้ในกำรเลือกต้ังสมำชิสภำฯ นำยก 113,467.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.แชมป์ สปอร์ต แอนด์ดีไซน์ หจก.แชมป์ สปอร์ต แอนด์ดีไซน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเฉนียง และใช้สำธิตในกำรอบรมคณะกรรมกำรประจ้ำหน่วยเลือกฯ  เสนอรำคำ  113,467 บำท รำคำ  113,467  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

7 จัดซ้ือวัสดุจัดท้ำป้ำยประชำสัมพันธ์นับคะแนนสมำชิกสภำฯและนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล 8,139.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.แชมป์ สปอร์ต แอนด์ดีไซน์ หจก.แชมป์ สปอร์ต แอนด์ดีไซน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เฉนียงอย่ำงไม่เป็นทำงกำร    จ้ำนวน   4  รำยกำร    เสนอรำคำ  8,139  บำท รำคำ  8,139  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

8 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ้ำนวน 17 รำยกำร 54,191.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนมิตรเกษตรกำรไฟฟ้ำ ร้ำนมิตรเกษตรกำรไฟฟ้ำ เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

                             สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน พ .ศ. 2564

                                  (ช่ือหน่วยงำน)      องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเฉนียง



เสนอรำคำ 54,191  บำท รำคำ 54,191 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

9 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์   จ้ำนวน  1  รำยกำร 23,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแชมป์สปอร์ต แอนด์ดีไซน์ ร้ำนแชมป์สปอร์ต แอนด์ดีไซน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

สำรส้มชนิดขุ่นเม็ดเล็ก เสนอรำคำ  23,400  บำท รำคำ  23,400  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

10 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม)  นมพำสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนำดบรรจุ  200 ซีซี  71,182.44 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.อีสำนใต้แดร่ี จ้ำกัด บ.อีสำนใต้แดร่ี จ้ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

จ้ำนวน 10,818  ถุง เสนอรำคำ 71,182.44 บำท รำคำ 71,182.44 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

11 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม)  นมพำสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนำดบรรจุ  200 ซีซี  12,791.52 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.อีสำนใต้แดร่ี จ้ำกัด บ.อีสำนใต้แดร่ี จ้ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

จ้ำนวน 1,944 ถุง เสนอรำคำ 12,791.52 บำท รำคำ 12,791.52 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

12 จัดจ้ำงซ่อมแซมหีบบัตรเลือกต้ัง ส้ำหรับใช้ในกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร 12,650.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน แชมป์ สปอร์ต แอนด์ ดีไซน์ ร้ำน แชมป์ สปอร์ต แอนด์ ดีไซน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

ส่วนต้ำบลและนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเฉนียง จ้ำนวน 46 หีบ เสนอรำคำ 12,650  บำท รำคำ 12,650 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

13 จัดจ้ำงท้ำป้ำยประชำสัมพันธ์ส้ำหรับใช้ในกำรเลือกต้ังสมำชิสภำฯ และ 9,465.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท สุรินทร์กรีนพร้ิน  จ้ำกัด บริษัท สุรินทร์กรีนพร้ิน  จ้ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเฉนียง จ้ำนวน   5  รำยกำร เสนอรำคำ  9,465 บำท รำคำ  9,465 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

14 จัดจ้ำงรถประชำสัมพันธ์เคล่ือนท่ีในกำรรณรงค์กำรเลือกต้ังสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล 2,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวีรยุทธ     ย่ิงยงยุทธ นำยวีรยุทธ     ย่ิงยงยุทธ เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเฉนียง     จ้ำนวน  1 คัน เสนอรำคำ 2,500  บำท รำคำ 2,500 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

15 จ้ำงเหมำพำหนะขนส่งหีบบัตรเลือกต้ังและวัสดุอุปกรณ์ ในกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร 300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวิรัตน์  ศรีสด นำยวิรัตน์  ศรีสด เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

ในกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเฉนียง เสนอรำคำ 300  บำท รำคำ 300 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

16 จ้ำงเหมำพำหนะขนส่งหีบบัตรเลือกต้ังและวัสดุอุปกรณ์ ในกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร 300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงอร่ำม  งำมเด่น นำงอร่ำม  งำมเด่น เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

ในกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเฉนียง เสนอรำคำ 300  บำท รำคำ 300 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง



17 จ้ำงเหมำพำหนะขนส่งหีบบัตรเลือกต้ังและวัสดุอุปกรณ์ ในกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร 300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยหอม   ลวงลำยทอง นำยหอม   ลวงลำยทอง เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

ในกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเฉนียง เสนอรำคำ 300  บำท รำคำ 300 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

18 จ้ำงเหมำพำหนะขนส่งหีบบัตรเลือกต้ังและวัสดุอุปกรณ์ ในกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร 300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยจอน  แหลมทอง นำยจอน  แหลมทอง เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

ในกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเฉนียง เสนอรำคำ 300  บำท รำคำ 300 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

19 จ้ำงเหมำพำหนะขนส่งหีบบัตรเลือกต้ังและวัสดุอุปกรณ์ ในกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร 300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยชัยวัฒน์   สุตลำวดี นำยชัยวัฒน์   สุตลำวดี เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

ในกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเฉนียง เสนอรำคำ 300  บำท รำคำ 300 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

20 จ้ำงเหมำพำหนะขนส่งหีบบัตรเลือกต้ังและวัสดุอุปกรณ์ ในกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร 300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุรพัฒน์   สุขยอด นำยสุรพัฒน์   สุขยอด เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

ในกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเฉนียง เสนอรำคำ 300  บำท รำคำ 300 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

21 จ้ำงเหมำพำหนะขนส่งหีบบัตรเลือกต้ังและวัสดุอุปกรณ์ ในกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร 300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยด้ำเนิน  รวดเร็ว นำยด้ำเนิน  รวดเร็ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

ในกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเฉนียง เสนอรำคำ 300  บำท รำคำ 300 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

22 จ้ำงเหมำพำหนะขนส่งหีบบัตรเลือกต้ังและวัสดุอุปกรณ์ ในกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร 300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยยุทธภูมิ   ย้ิมย่อง นำยยุทธภูมิ   ย้ิมย่อง เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

ในกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเฉนียง เสนอรำคำ 300  บำท รำคำ 300 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

23 จ้ำงเหมำพำหนะขนส่งหีบบัตรเลือกต้ังและวัสดุอุปกรณ์ ในกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร 300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุกิณห์   ศรดอก นำยสุกิณห์   ศรดอก เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

ในกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเฉนียง เสนอรำคำ 300  บำท รำคำ 300 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

24 จ้ำงเหมำพำหนะขนส่งหีบบัตรเลือกต้ังและวัสดุอุปกรณ์ ในกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร 300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวิทยำ  ทองย้อย นำยวิทยำ  ทองย้อย เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

ในกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเฉนียง เสนอรำคำ 300  บำท รำคำ 300 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

25 จ้ำงเหมำพำหนะขนส่งหีบบัตรเลือกต้ังและวัสดุอุปกรณ์ ในกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร 300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงอรุณรัตน์  จุฑำจันทร์ นำงอรุณรัตน์  จุฑำจันทร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

ในกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเฉนียง เสนอรำคำ 300  บำท รำคำ 300 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง



26 จ้ำงเหมำพำหนะขนส่งหีบบัตรเลือกต้ังและวัสดุอุปกรณ์ ในกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร 300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอรรถสิทธ์ิ   สิทธิเทศ นำยอรรถสิทธ์ิ   สิทธิเทศ เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

ในกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเฉนียง เสนอรำคำ 300  บำท รำคำ 300 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

27 จ้ำงเหมำพำหนะขนส่งหีบบัตรเลือกต้ังและวัสดุอุปกรณ์ ในกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร 300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวพิมพ์จันทร์  ประทุมทอง นำงสำวพิมพ์จันทร์  ประทุมทอง เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

ในกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเฉนียง เสนอรำคำ 300  บำท รำคำ 300 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

28 จ้ำงเหมำพำหนะขนส่งหีบบัตรเลือกต้ังและวัสดุอุปกรณ์ ในกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร 300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวสุรัจนี       เติมงำม นำงสำวสุรัจนี       เติมงำม เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

ในกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเฉนียง เสนอรำคำ 300  บำท รำคำ 300 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

29 จ้ำงเหมำพำหนะขนส่งหีบบัตรเลือกต้ังและวัสดุอุปกรณ์ ในกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร 300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุพร    สมพร้อม นำยสุพร    สมพร้อม เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

ในกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเฉนียง เสนอรำคำ 300  บำท รำคำ 300 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

30 จ้ำงเหมำพำหนะขนส่งหีบบัตรเลือกต้ังและวัสดุอุปกรณ์ ในกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร 300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสมบัติ   หอมหวล นำยสมบัติ   หอมหวล เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

ในกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเฉนียง เสนอรำคำ 300  บำท รำคำ 300 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

31 จ้ำงเหมำพำหนะขนส่งหีบบัตรเลือกต้ังและวัสดุอุปกรณ์ ในกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร 300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสมูล   ค้ำนึงคง นำยสมูล   ค้ำนึงคง เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

ในกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเฉนียง เสนอรำคำ 300  บำท รำคำ 300 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

32 จ้ำงเหมำพำหนะขนส่งหีบบัตรเลือกต้ังและวัสดุอุปกรณ์ ในกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร 300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเวียงชัย    หลวงกลำง นำยเวียงชัย    หลวงกลำง เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

ในกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเฉนียง เสนอรำคำ 300  บำท รำคำ 300 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

33 จ้ำงเหมำพำหนะขนส่งหีบบัตรเลือกต้ังและวัสดุอุปกรณ์ ในกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร 300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวิเชียร    สอนสุข นำยวิเชียร    สอนสุข เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

ในกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเฉนียง เสนอรำคำ 300  บำท รำคำ 300 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

34 จ้ำงเหมำพำหนะขนส่งหีบบัตรเลือกต้ังและวัสดุอุปกรณ์ ในกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร 300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยบุญชอบ     ใจบุญ นำยบุญชอบ     ใจบุญ เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข



ในกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเฉนียง เสนอรำคำ 300  บำท รำคำ 300 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

35 จ้ำงเหมำพำหนะขนส่งหีบบัตรเลือกต้ังและวัสดุอุปกรณ์ ในกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร 300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสังวำลย์    สุขศรี นำยสังวำลย์    สุขศรี เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

ในกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเฉนียง เสนอรำคำ 300  บำท รำคำ 300 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

36 จ้ำงเหมำพำหนะขนส่งหีบบัตรเลือกต้ังและวัสดุอุปกรณ์ ในกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร 300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวสิวลี  ปัญจกำเภท นำงสำวสิวลี  ปัญจกำเภท เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

ในกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเฉนียง เสนอรำคำ 300  บำท รำคำ 300 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

37 จ้ำงเหมำพำหนะขนส่งหีบบัตรเลือกต้ังและวัสดุอุปกรณ์ ในกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร 300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยนคร    ปลำยงำม นำยนคร    ปลำยงำม เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

ในกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเฉนียง เสนอรำคำ 300  บำท รำคำ 300 บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

38 จัดจ้ำงเหมำจัดท้ำตุง พร้อมไม้ไผ่ และสมอบก  จ้ำนวน  20 ชุด      20,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงนงลักษณ์    อุตมะ นำงนงลักษณ์    อุตมะ เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  20,000  บำท รำคำ  20,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

39 จ้ำงเหมำผู้ปฏิบัติงำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน  ธันวำคม  2564 46,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวัฒนำ   ศรีสด นำยวัฒนำ   ศรีสด เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  46,500  บำท รำคำ  46,500  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

40 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกเพ่ือท้ำหน้ำท่ีช่วยปฏิบัติงำนในหน้ำท่ีด้ำนงำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ 52,548.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวประภำรัตน์  ศรีสด  นำงสำวประภำรัตน์  ศรีสด  เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  9,000   บำท รำคำ  9,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

41 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกเพ่ือท้ำหน้ำท่ีช่วยปฏิบัติงำนในหน้ำท่ีด้ำนงำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ 52,548.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวสิริสุดำ   อดกล้ำ นำงสำวสิริสุดำ   อดกล้ำ เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

เสนอรำคำ  9,000   บำท รำคำ  9,000  บำท โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

42 โครงกำรซ่อมสร้ำงผิวลำดยำงแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling)  9,887,000.00 วิธีคัดเลือก หจก.นครชัยสุรินทร์ก่อสร้ำง หจก.นครชัยสุรินทร์ก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

สำยแยกบ้ำนตำแก  หมู่ท่ี ๖ - หมูท่ี ๑๔ บ้ำนตำน็วง เสนอรำคำ 9,850,000 บำท รำคำ 9,850,000 บำท โดยวิธีคัดเลือก



43 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยป่ำกะทม หมู่ท่ี 8 เช่ือม หมู่ท่ี 18 บ้ำนละเอำะ 790,000.00 วิธีคัดเลือก หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง หจก.เทพดีกรีก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเง่ือนไข

(คุ้มกระทม) หมู่ท่ี  8 บ้ำนถนน  เสนอรำคำ  785,000 บำท รำคำ  785,000 บำท โดยวิธีคัดเลือก


