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กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 
อำเภอเมืองสรุินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

 



ช่ือกรม/ช่ือหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง

กรม/ส ำนักงำน วันท่ี ประกำศ เชิญชวน จังหวัด เลขท่ีโครงกำร สถำนะโครงกำร วิธีกำรจัดหำ วงเงินท่ีใช้ใน กำรจัดหำ หรือ งบประมำณ(บำท) รำคำท่ีจัดหำ (บำท) ผลต่ำง % ประหยัด ช่ือผู้ชนะกำรประมูล เลขประจ ำตัว ผู้เสียภำษีอำกร

6320106-องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำอ็อง
 1509907218-องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง
    uykuu  สุรินทร์  63017050594  เฉพำะเจำะจง 222.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเลเซอร์ Samsung) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63017182574  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 8,220.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เคร่ืองพิมพ์ กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63017207952  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 2,600.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63017219890  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 48,000.00 0.00 N/A N/A
    ครุภัณฑ์ส านักงาน(ส านักปลัด) จ านวน 6 รายการ  สุรินทร์  63017456518  ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 387,800.00 0.00 N/A N/A
    วัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเลเซอร์ Brother TN - 2480 ของ กองคลัง)  สุรินทร์  63017520227  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 10,020.00 0.00 N/A N/A
    จ้างซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน(เคร่ืองถ่ายเอกสาร ของ ส านักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63017530252  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 12,600.00 0.00 N/A N/A
    จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจ าทาง เพ่ือเดินทางฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานท่ีตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63027042441  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 52,000.00 0.00 N/A N/A
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทิศใต้หมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/02/2563  สุรินทร์  63027137921  บริหำรสัญญำ  ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 300,000.00 209,000.00 91,000.00 30.33  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดสุรินทร์เกษมสุขพำนิช 0323549000062

    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนายสมชาย-เส้นบ้านนายสนาน หมู่ท่ี 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/02/2563  สุรินทร์  63027141491  บริหำรสัญญำ  ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 150,000.00 105,000.00 45,000.00 30.00  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดสุรินทร์เกษมสุขพำนิช 0323549000062

    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายเชือน เพชรมาก-เส้นบ้านนางยุ พิน ภูมิศูนย์ หมู่ท่ี 1 บ้านตาอ็อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/02/2563  สุรินทร์  63027143913  บริหำรสัญญำ  ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 242,700.00 170,000.00 72,700.00 29.95  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดสุรินทร์เกษมสุขพำนิช 0323549000062

    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนางประยับ สุจิตกุล-เส้นบ้านนางสาว กานต์ ระวี ไชยหาญ หมู่ท่ี 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/02/2563  สุรินทร์  63027150787  บริหำรสัญญำ  ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 206,700.00 145,000.00 61,700.00 29.85  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดสุรินทร์เกษมสุขพำนิช 0323549000062

    ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63027233859  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 9,120.00 0.00 N/A N/A
22  สุรินทร์  63027233985  เฉพำะเจำะจง 50,000.00 0.00 N/A N/A
22  สุรินทร์  63027233995  เฉพำะเจำะจง 50,000.00 0.00 N/A N/A
22  สุรินทร์  63027234003  เฉพำะเจำะจง 50,000.00 0.00 N/A N/A
22  สุรินทร์  63027234010  เฉพำะเจำะจง 50,000.00 0.00 N/A N/A
22  สุรินทร์  63027234023  เฉพำะเจำะจง 50,000.00 0.00 N/A N/A

    วัสดุส านักงาน(กองช่าง)  สุรินทร์  63027266242  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 7,550.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุส านักงาน(หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ของส านักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63027370308  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 29,100.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63027374291  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 22,995.00 0.00 N/A N/A
    ครุภัณฑ์ส านักงาน(กองคลัง) จ านวน 4 รายการ  สุรินทร์  63027488564  ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 85,700.00 0.00 N/A N/A
    ประกวดราคาซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน(กองคลัง) จ านวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6/03/2563  สุรินทร์  63037005521  บริหำรสัญญำ  ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 75,600.00 49,000.00 26,600.00 35.19  บริษัท ช.เกียรติทิพย์ จ ำกัด 0345550000544

    ประกวดราคาซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน(กองการศึกษา) จ านวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6/03/2563  สุรินทร์  63037010182  บริหำรสัญญำ  ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 584,500.00 319,700.00 264,800.00 45.30  บริษัท เดอะรูท คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 0345562001567

    วัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กองสวัสดิการสังคม)  สุรินทร์  63037036877  เฉพำะเจำะจง 29,000.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63037036999  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 31,500.00 0.00 N/A N/A

จังหวัด สุรินทร์ 

รายงานรายละเอียดผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2564



    ซ้ือจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63037038863  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 9,000.00 0.00 N/A N/A
    ประกวดราคาซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน(กองช่าง) จ านวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/03/2563  สุรินทร์  63037049147  บริหำรสัญญำ  ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8,400.00 6,880.00 1,520.00 18.10  บริษัท เค.เอส.แอล.ออฟฟิซ เฟอร์นิเจอร์ จ ำกัด 0105535028435

    ซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(ส านักปลัด) จ านวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63037049269  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 7,800.00 0.00 N/A N/A
    ประกวดราคาซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (ส านักปลัด อบต.) จ านวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6/03/2563  สุรินทร์  63037049498  บริหำรสัญญำ  ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 187,800.00 100,000.00 87,800.00 46.75  บริษัท เค.เอส.แอล.ออฟฟิซ เฟอร์นิเจอร์ จ ำกัด 0105535028435

    ซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง(ส านักปลัด) จ านวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63037049582  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 31,200.00 0.00 N/A N/A
    เหมาจัดท าอาการกล่อง และน้ าด่ืม  สุรินทร์  63037076473  เฉพำะเจำะจง 12,600.00 0.00 N/A N/A
    จ้างจ้างเหมาจัดท าอาหารกล่อง และน้ าด่ืม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63037082818  เพ่ิมโครงกำร  เฉพำะเจำะจง 12,600.00 0.00 N/A N/A
    จ้างเหมาจัดท าอาหารกล่อง และน้ าด่ืม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63037092351  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 12,600.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุ/อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (หน่วยกู้ชีพกู้ภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63037092708  เพ่ิมโครงกำร  เฉพำะเจำะจง 24,000.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุส านักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63037289151  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 6,950.00 0.00 N/A N/A
    วัสดุงานบ้านงานครัว(ส านักปลัด)  สุรินทร์  63037309262  จัดท ำและประกำศ ผู้ชนะกำรเสนอรำคำ  เฉพำะเจำะจง 15,574.00 0.00 N/A N/A
    จ้างเหมาซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63037333918  จัดท ำรำยงำนขอซ้ือขอจ้ำงและแต่งต้ังคณะกรรมกำร  เฉพำะเจำะจง 2,000.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(ส านักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63037344149  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 113,600.00 0.00 N/A N/A
    จ้างโครงการวางท่อระบายน ้าเส้นบ้านนางรอบ-เส้นบ้านนายคราว หมู่ท่ี 13 บ้านแสงทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63037349627  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 75,000.00 0.00 N/A N/A
    จ้างโครงการวางท่อระบายน ้า จากศูนย์สาธิตการตลาดไปทางทิศตะวันออก หมู่ท่ี 9 บ้านกาเกาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63037350319  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 150,000.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าหน้ากากอนามัย ในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63037377529  เพ่ิมโครงกำร  เฉพำะเจำะจง 17,174.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าหน้ากากอนามัย ในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63037381431  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 20,030.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าหน้ากากอนามัย ในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63037381802  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 21,055.00 0.00 N/A N/A
    จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและปรับปรุงต่อเติมห้องประชุมสภา อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63037463119  ตรวจสอบหลักประกันสัญญำและจัดท ำสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 300,000.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(ส านักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63037523269  เพ่ิมโครงกำร  เฉพำะเจำะจง 18,175.00 0.00 N/A N/A
    วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(ส านักปลัด)  สุรินทร์  63037554390  เฉพำะเจำะจง 19,250.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(ส านักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63037557648  เพ่ิมโครงกำร  เฉพำะเจำะจง 27,920.00 0.00 N/A N/A
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านปรีง หมู่ท่ี 14-หมู่ท่ี 3 บ้านยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8/04/2563  สุรินทร์  63037609854  บริหำรสัญญำ  ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 300,000.00 223,000.00 77,000.00 25.67  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดสุรินทร์เกษมสุขพำนิช 0323549000062

    ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(เคร่ืองวัดอุณหภูมิอินฟราเรด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63037616355  เพ่ิมโครงกำร  เฉพำะเจำะจง 3,900.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(ส านักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63037626752  เพ่ิมโครงกำร  เฉพำะเจำะจง 13,920.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(คลอรีนชนิดผง 65%) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63037629856  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 14,000.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63037631135  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 5,478.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(ส านักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63037633074  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 17,820.00 0.00 N/A N/A
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนางดวงใจ สังข์ลาย-เส้นบ้านนาง นิตย์ แท่นดี หมู่ท่ี 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  สุรินทร์  63047036854  เพ่ิมโครงกำร  ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 224,700.00 0.00 N/A N/A
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นปราสาท-โนนจิก หมู่ท่ี 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8/04/2563  สุรินทร์  63047037631  บริหำรสัญญำ  ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 300,000.00 217,000.00 83,000.00 27.67  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด บุญไทยสังขะก่อสร้ำง 0323527000108

    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. คุ้มตรม-เส้นบ้านนายเชิญ อุไร หมู่ท่ี 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8/04/2563  สุรินทร์  63047038456  บริหำรสัญญำ  ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 300,000.00 223,000.00 77,000.00 25.67  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดสุรินทร์เกษมสุขพำนิช 0323549000062

    จ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์และป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63047054652  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 27,648.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุการเกษตร(ส านักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63047070180  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 26,000.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุส านักงาน(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63047072288  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 15,087.50 0.00 N/A N/A



    ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(ส านักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63047073919  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 18,175.00 0.00 N/A N/A
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนางดวงใจ สังข์ลาย-เส้นบ้านนาง นิตย์ แท่นดี หมู่ท่ี 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8/04/2563  สุรินทร์  63047146815  บริหำรสัญญำ  ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 224,700.00 157,000.00 67,700.00 30.13  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สุรินทร์วิทวัส 0323539001244

    จ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ ตามมาตรการป้องกันและลดความเส่ียงในการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63047146991  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 6,912.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุส านักงาน(ส านักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63047183989  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 37,790.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุส านักงาน(วัสดุท าหน้ากากป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63047194957  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 5,093.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงทรัพย์-แสงตะวัน อบต.ตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63047207868  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 30,700.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว(ส านักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63047211682  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 15,574.00 0.00 N/A N/A
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เส้นลาดยาง-โรงเรียนบ้านจันรม) หมู่ท่ี 4 บ้านจันรม ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  สุรินทร์  63047212790  เพ่ิมโครงกำร  ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 380,000.00 0.00 N/A N/A
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เส้นลาดยาง-โรงเรียนบ้านจันรม) หมู่ท่ี 4 บ้านจันรม ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/04/2563  สุรินทร์  63047242942  บริหำรสัญญำ  ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 380,000.00 255,000.00 125,000.00 32.89  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สุรินทร์ศรีจันทรำก่อสร้ำง 0323537000747

    จ้างเหมาท าข้าวกล่องในการด าเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 16 หมู่่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63047253935  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 130,560.00 0.00 N/A N/A
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นลาดยาง-หลังโรงเรียนบ้านจันรม หมู่ท่ี 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/04/2563  สุรินทร์  63047255669  บริหำรสัญญำ  ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 300,000.00 205,000.00 95,000.00 31.67  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สุรินทร์ศรีจันทรำก่อสร้ำง 0323537000747

    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายประนอม แยบดี หมู่ท่ี 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/04/2563  สุรินทร์  63047255782  บริหำรสัญญำ  ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 150,000.00 110,000.00 40,000.00 26.67  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สุรินทร์ศรีจันทรำก่อสร้ำง 0323537000747

    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นหลังโรงเรียนเสกวิทยาคม หมู่ท่ี 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/04/2563  สุรินทร์  63047256674  บริหำรสัญญำ  ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 150,000.00 105,000.00 45,000.00 30.00  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สุรินทร์ศรีจันทรำก่อสร้ำง 0323537000747

    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายจ านวน หมู่ท่ี 5 บ้านแจรน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/04/2563  สุรินทร์  63047257145  บริหำรสัญญำ  ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 300,000.00 200,000.00 100,000.00 33.33  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สุรินทร์ศรีจันทรำก่อสร้ำง 0323537000747

    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นโคกเห็ดผักไหม หมู่ท่ี 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  สุรินทร์  63047267900  เพ่ิมโครงกำร  ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 300,000.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(Thermoscan แบบไม่สัมผัสทางหน้าผาก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63047274087  เพ่ิมโครงกำร  เฉพำะเจำะจง 52,200.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63047285451  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 11,200.00 0.00 N/A N/A
    โครงการปรับสภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจ าปีงบประมาณ 2563(วัสดุอุปกรณ์)  สุรินทร์  63047355742  เพ่ิมโครงกำร  เฉพำะเจำะจง 20,000.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63047357425  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 20,000.00 0.00 N/A N/A
    ซ่อมแซมและบ ารุงรักษายานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บบ 3109)  สุรินทร์  63047404509  เฉพำะเจำะจง 26,500.00 0.00 N/A N/A
    จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บบ 3109) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63047404587  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 26,500.00 0.00 N/A N/A
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นโคกเห็ดผักไหม หมู่ท่ี 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  สุรินทร์  63047418925  ร่ำงเอกสำร e-Bidding/ประกำศข้ึนเว็บไซต์  ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 300,000.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุก่อสร้าง(ส านักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63047419314  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 5,738.00 0.00 N/A N/A
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นโคกเห็ดผักไหม หมู่ท่ี 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/04/2563  สุรินทร์  63047421929  บริหำรสัญญำ  ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 300,000.00 210,000.00 90,000.00 30.00  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สุรินทร์ศรีจันทรำก่อสร้ำง 0323537000747

    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนางประสมสิทธ์ิ เสาวลัย-บ้านนาง ละอองดาว หมู่ท่ี 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/04/2563  สุรินทร์  63047471241  รำยช่ือผู้เสนอรำคำและผลกำรพิจำรณำ  ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 42,500.00 0.00 N/A N/A
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นแยกบ้านนางสาวกฤติยาภรณ์ ลอดคลอง หมู่ท่ี 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/04/2563  สุรินทร์  63047480891  รำยช่ือผู้เสนอรำคำและผลกำรพิจำรณำ  ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26,900.00 0.00 N/A N/A
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายลมุน ตินานพ หมู่ท่ี 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/04/2563  สุรินทร์  63047481457  รำยช่ือผู้เสนอรำคำและผลกำรพิจำรณำ  ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 68,000.00 0.00 N/A N/A
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นแยกบ้านนายเรียน นึกเจริญ หมู่ท่ี 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/04/2563  สุรินทร์  63047483093  รำยช่ือผู้เสนอรำคำและผลกำรพิจำรณำ  ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29,200.00 0.00 N/A N/A
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นส านักสงฆ์-นานายพิชัย นึกเจริญ หมู่ท่ี 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/04/2563  สุรินทร์  63047483295  บริหำรสัญญำ  ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 399,700.00 275,500.00 124,200.00 31.07  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สุรินทร์อมรวัฒน์ก่อสร้ำง 0323530000172

    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นข้างประปา-บ้านนางบุบผา ร้ิวศรี หมู่ท่ี 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/04/2563  สุรินทร์  63047483577  บริหำรสัญญำ  ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 179,000.00 134,000.00 45,000.00 25.14  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สุรินทร์วิทวัส 0323539001244

    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นสามแยกบ้านนางจันทร์หอม-บ้านนางยอย ปัญญาเฟ่ือง หมู่ท่ี 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/04/2563  สุรินทร์  63047484135  บริหำรสัญญำ  ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 258,400.00 188,600.00 69,800.00 27.01  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สุรินทร์อมรวัฒน์ก่อสร้ำง 0323530000172

    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนางนิภา-เส้นบ้านนางสิรินดา หมู่ท่ี 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/04/2563  สุรินทร์  63047484281  บริหำรสัญญำ  ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 250,000.00 181,440.00 68,560.00 27.42  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สุรินทร์อมรวัฒน์ก่อสร้ำง 0323530000172

    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายนิต งามเจริญ-คุ้มจอม หมู่ท่ี 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/04/2563  สุรินทร์  63047484367  บริหำรสัญญำ  ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 300,000.00 212,550.00 87,450.00 29.15  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สุรินทร์อมรวัฒน์ก่อสร้ำง 0323530000172

    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล . เส้นโรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร หมู่ท่ี 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/04/2563  สุรินทร์  63047484479  บริหำรสัญญำ  ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 399,700.00 275,500.00 124,200.00 31.07  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สุรินทร์อมรวัฒน์ก่อสร้ำง 0323530000172



    จ้างเหมาออกแบบและท าป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63047564753  เพ่ิมโครงกำร  เฉพำะเจำะจง 500.00 0.00 N/A N/A
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 14 บ้านปรีง-หมู่ท่ี 5 บ้านแจรน ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  สุรินทร์  63047573894  ร่ำงเอกสำร e-Bidding/ประกำศข้ึนเว็บไซต์  ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,681,000.00 0.00 N/A N/A
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านแสงทรัพย์-หนองระหารกรม หมู่ท่ี 13 ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  สุรินทร์  63047576168  ร่ำงเอกสำร e-Bidding/ประกำศข้ึนเว็บไซต์  ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,135,000.00 0.00 N/A N/A
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 14 บ้านปรีง-หมู่ท่ี 5 บ้านแจรน ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  สุรินทร์  63047593740  เพ่ิมโครงกำร  ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,681,000.00 0.00 N/A N/A
    จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อบต.ตาอ็อง ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63047593835  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 499,800.00 0.00 N/A N/A
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านแสงทรัพย์-หนองระหารกรม หมู่ท่ี 13 ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  สุรินทร์  63047594000  เพ่ิมโครงกำร  ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,135,000.00 0.00 N/A N/A
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า บ้านจังเอิญโค หมู่ท่ี 2 ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5/05/2563  สุรินทร์  63057029197  บริหำรสัญญำ  ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 382,000.00 298,800.00 83,200.00 21.78  บริษัท วิวัฒน์ น ำแสง จ ำกัด 0325560000059

    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านแสงทรัพย์ -หนองระหารกรม หมู่ท่ี 13 ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5/05/2563  สุรินทร์  63057032194  บริหำรสัญญำ  ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,135,000.00 738,000.00 397,000.00 34.98  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สุรินทร์ ส.อุดมทรัพย์ 0323555000150

    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านปรีง หมู่ท่ี 14-บ้านแจรน หมู่ท่ี 5 ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5/05/2563  สุรินทร์  63057032443  บริหำรสัญญำ  ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,681,000.00 1,144,033.00 536,967.00 31.94  บริษัท คู คอนสตรัคช่ัน (2559) จ ำกัด 0325560000628

    โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า หมู่ท่ี 1 บ้านตาอ็อง ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  สุรินทร์  63057037462  ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 169,000.00 0.00 N/A N/A
    ประกวดราคาซ้ือโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า หมู่ท่ี 1 บ้านตาอ็อง ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5/05/2563  สุรินทร์  63057051703  บริหำรสัญญำ  ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 169,000.00 140,000.00 29,000.00 17.16  สุรินทร์ไทยสงวน 0323526000236

    เหมาบริการประกอบอาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงทรัพย์-แสงตะวัน ในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)  สุรินทร์  63057079522  เพ่ิมโครงกำร  เฉพำะเจำะจง 13,300.00 0.00 N/A N/A
    จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงทรัพย์ -แสงตะวัน ในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63057080011  เพ่ิมโครงกำร  เฉพำะเจำะจง 13,300.00 0.00 N/A N/A
    เหมาประกอบอาหารส าหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงทรัพย์-แสงตะวัน ในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  สุรินทร์  63057082583  เฉพำะเจำะจง 13,300.00 0.00 N/A N/A
    จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงทรัพย์-แสงตะวัน ในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63057082724  เพ่ิมโครงกำร  เฉพำะเจำะจง 13,300.00 0.00 N/A N/A
    จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็กของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดพิฦกทักษิณในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา 2019 (Covid-19)  สุรินทร์  63057082807  เฉพำะเจำะจง 11,900.00 0.00 N/A N/A
    จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยาง ในช่วงปิดศูนย์เด็กเล็ก เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา 2019(Covid-19)  สุรินทร์  63057083150  เฉพำะเจำะจง 35,000.00 0.00 N/A N/A
    จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยาง ช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63057084256  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 35,000.00 0.00 N/A N/A
    จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด้กเล็กบ้านแสงทรัพย์-แสงตะวัน ในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63057094723  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 13,300.00 0.00 N/A N/A
    เหมาประกอบอาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็กในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดพิฦกทักษิณ ในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)  สุรินทร์  63057100109  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 11,900.00 0.00 N/A N/A
    จ้างเหมาบริการรถแมคโคขนาดเล็กเพ่ือขุดหลุมเตรียมดินส าหรับปลูกต้นไม้ ใน วันท่ี 15 พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63057153568  เพ่ิมโครงกำร  เฉพำะเจำะจง 3,500.00 0.00 N/A N/A
    จ้างออกแบบงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63057156154  จัดท ำรำยงำนขอซ้ือขอจ้ำงและแต่งต้ังคณะกรรมกำร  เฉพำะเจำะจง 40,000.00 0.00 N/A N/A
    จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารกองสวัสดิการและกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63057200985  เพ่ิมโครงกำร  เฉพำะเจำะจง 34,900.00 0.00 N/A N/A
    sfdfdsdsg  สุรินทร์  63057205553  เฉพำะเจำะจง 34,900.00 0.00 N/A N/A
    จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารกองสวัสดิการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63057207332  เพ่ิมโครงกำร  เฉพำะเจำะจง 34,900.00 0.00 N/A N/A
    จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารกองสวัสดิการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63057261067  เพ่ิมโครงกำร  เฉพำะเจำะจง 34,900.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ส าหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. 5 โรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563 (ช่วง Covid - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63057268610  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 127,622.40 0.00 N/A N/A
    ซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ส าหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. 4 โรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563 (ช่วง Covid - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63057269019  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 88,334.72 0.00 N/A N/A
    ซ้ืออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ส าหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 3 ศูนย์ ประจ าปีการศึกษา 2563 (ช่วง Covid - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63057269542  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 33,281.92 0.00 N/A N/A
    ซ้ือพัสดุตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63057325969  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 52,500.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึก Brother TN - 2480 ของกองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63057353254  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 8,610.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63057414381  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 8,705.00 0.00 N/A N/A
    จ้างออกแบบก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63057426245  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 27,000.00 0.00 N/A N/A
    ค่าจัดการเรียนการสอน ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงทรัพย์-แสงตะวัน ประจ าปี 2563  สุรินทร์  63067088789  เฉพำะเจำะจง 59,500.00 0.00 N/A N/A



    ค่าจัดการเรียนการสอน ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงทรัพย์-แสงตะวัน ประจ าปี 2563  สุรินทร์  63067089304  เฉพำะเจำะจง 59,500.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือค่าจัดการเรียนการสอน ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดพิฦกทักษิณ ประจ าปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63067090066  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 69,700.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือค่าจัดการเรียนการสอน ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยาง ประจ าปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63067090594  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 100,300.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือค่าจัดการเรียนการสอน ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงทรัพย์-แสงตะวัน ประจ าปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63067091132  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 59,500.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63067150352  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 7,194.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภคในการด ารงชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรดติดเช้ือไวรัสโคโรน่า (Covid - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63067157218  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 73,500.00 0.00 N/A N/A
    จ้างเหมาบริการปรับปรุงทาศีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงทรัพย์ - แสงตะวันหลังเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63067205181  เพ่ิมโครงกำร  เฉพำะเจำะจง 11,600.00 0.00 N/A N/A
    จ้างเหมาบริการปรับปรุงทาสีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงทรัพย์ - แสงตะวันหลังเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63067211245  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 11,600.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุส านักงาน(หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63067231685  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 10,800.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุ/อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ โครงการระบบการแพทย์ฉกเฉิน (หน่วยกู้ชีพกู้ภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63067278371  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 17,607.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์(กองสวัสดิการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63067335368  ข้อมูลสำระส ำคัญในสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 19,280.00 0.00 N/A N/A
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คุ้มหนองบัวแดง หมู่ท่ี 3-บ้านโชค หมู่ท่ี 14) หมู่ท่ี 3 บ้านยาง ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/06/2563  สุรินทร์  63067341655  บริหำรสัญญำ  ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 977,800.00 592,600.00 385,200.00 39.39  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ชอ.ช้ำง ดีเว็ลลอพเมนท์ 0323562001379

    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้าน จังเอิญโค-โรงเรียนบ้านตาอ็อง) หมู่ท่ี 2 บ้านจังเอิญโค ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/06/2563  สุรินทร์  63067341926  บริหำรสัญญำ  ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 977,800.00 602,300.00 375,500.00 38.40  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ชอ.ช้ำง ดีเว็ลลอพเมนท์ 0323562001379

    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หมู่ท่ี 12 บ้านใต้ฆ้อง-หมู่ท่ี 5 บ้านแจรน) หมู่ท่ี 12 บ้านใต้ฆ้อง ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/06/2563  สุรินทร์  63067342707  บริหำรสัญญำ  ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,972,000.00 1,338,000.00 634,000.00 32.15  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดศิริไพศำลสุรินทร์ก่อสร้ำง 0323540000043

    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านนางธัญรดา อย่าลืมดี เช่ือมลาดยาง หมู่ท่ี 11 บ้านโนนจิก) หมู่ท่ี 6 บ้านปราสาท ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/06/2563  สุรินทร์  63067343082  บริหำรสัญญำ  ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,972,000.00 1,340,000.00 632,000.00 32.05  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดสุรินทร์เกษมสุขพำนิช 0323549000062

    ซ้ือวัสดุส านักงาน(กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ของกองสวัสดิการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63067445513  จัดท ำและประกำศ ผู้ชนะกำรเสนอรำคำ  เฉพำะเจำะจง 7,450.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุส านักงาน(กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ของกองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63067447957  จัดท ำและประกำศ ผู้ชนะกำรเสนอรำคำ  เฉพำะเจำะจง 9,086.00 0.00 N/A N/A
    จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงทรัพย์-แสงตะวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63067529022  จัดท ำและประกำศ ผู้ชนะกำรเสนอรำคำ  เฉพำะเจำะจง 35,960.00 0.00 N/A N/A
    จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63067529713  จัดท ำและประกำศ ผู้ชนะกำรเสนอรำคำ  เฉพำะเจำะจง 68,200.00 0.00 N/A N/A
    จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ประจ าปี 2563 จ านวน 46 คนๆละ 20 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63067530346  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 57,040.00 0.00 N/A N/A
    วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ส าหรับรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง จ านวน 4 คัน  สุรินทร์  63077013479  เฉพำะเจำะจง 50,000.00 0.00 N/A N/A
    จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงทรัพย์-แสงตะวัน ประจ าปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63077037392  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 37,200.00 0.00 N/A N/A
    จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยาง ประจ าปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63077043950  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 69,440.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ืออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 3 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63077170871  ตรวจสอบหลักประกันสัญญำและจัดท ำสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 30,967.20 0.00 N/A N/A
    ซ้ืออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในสังกัดสพฐ. 5 โรงเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63077171426  จัดท ำร่ำงสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 121,288.20 0.00 N/A N/A
    ซ้ืออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 4 โรงเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63077171672  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 82,579.20 0.00 N/A N/A
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หมู่ท่ี 14-อบต.ตาอ็อง) ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/07/2563  สุรินทร์  63077215786  บริหำรสัญญำ  ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,674,000.00 990,000.00 684,000.00 40.86  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สุรินทร์วิทวัส 0323539001244

    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คุ้มสัมพันธ์-ลาดยางบ้านโนนจิก หมู่ท่ี 11) หมู่ท่ี 5 บ้านแจรน ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/07/2563  สุรินทร์  63077216344  บริหำรสัญญำ  ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,972,000.00 1,305,900.00 666,100.00 33.78  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดศิริไพศำลสุรินทร์ก่อสร้ำง 0323540000043

    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านนายสุรทัย-คุ้มโคกเห็ด)หมู่ท่ี 7บ้านอังกัญ ต.ตาอ็อง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/07/2563  สุรินทร์  63077271469  บริหำรสัญญำ  ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 977,000.00 645,900.00 331,100.00 33.89  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดศิริไพศำลสุรินทร์ก่อสร้ำง 0323540000043

    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นทิศเหนือโรงเรียน) หมู่ท่ี 9 บ้านกาเกาะ ต.ตาอ็อง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/07/2563  สุรินทร์  63077272266  บริหำรสัญญำ  ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,306,400.00 867,800.00 438,600.00 33.57  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดศิริไพศำลสุรินทร์ก่อสร้ำง 0323540000043

    ซ้ือกด่่้กด่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63077284785  เพ่ิมโครงกำร  เฉพำะเจำะจง 40,000.00 0.00 N/A N/A
    จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก (เส้นศาลา-คุ้มโคกเห็ด) หมู่ท่ี 16 บ้านผักไหม ต.ตาอ็อง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63077374917  ตรวจสอบหลักประกันสัญญำและจัดท ำสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 86,200.00 0.00 N/A N/A
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านแสงตะวัน-สามแยกไปบ้านกาเกาะ) หมู่ท่ี 15 บ้านแสงตะวัน ต.ตาอ็อง อ.เมืองสุรินทร์ จ.หวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/07/2563  สุรินทร์  63077376384  บริหำรสัญญำ  ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,498,100.00 1,010,000.00 488,100.00 32.58  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดสุรินทร์เกษมสุขพำนิช 0323549000062

    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านตาอ็อง-อ่างอ าปึล) หมู่ท่ี 1 บ้านตาอ็อง ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/07/2563  สุรินทร์  63077389402  บริหำรสัญญำ  ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 506,500.00 338,000.00 168,500.00 33.27  บริษัท ทวีกิจก่อสร้ำงสุรินทร์ จ ำกัด 0325556000350



    ซ้ือวัสดุการเกษตร(ต้นไผ่กิมซุง) ตามโครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63077398794  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 50,000.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุการเกษตร(ต้นกล้วย) ตามโครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63077401818  เพ่ิมโครงกำร  เฉพำะเจำะจง 14,000.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63077415945  เพ่ิมโครงกำร  เฉพำะเจำะจง 5,175.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63077417937  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 9,035.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุส านักงาน(ผ้าซับใน ใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63077419700  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 5,560.00 0.00 N/A N/A
    จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายลมุน ตินานพ หมู่ท่ี 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63077483684  ตรวจสอบหลักประกันสัญญำและจัดท ำสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 68,000.00 0.00 N/A N/A
    จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นแยกบ้านนายเรียน นึกเจริญ หมู่ท่ี 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63077483741  จัดท ำและประกำศ ผู้ชนะกำรเสนอรำคำ  เฉพำะเจำะจง 29,200.00 0.00 N/A N/A
    จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นแยกบ้านนางสาวกฤติยาภรณ์ ลอดคลอง หมู่ท่ี 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63077484002  ตรวจสอบหลักประกันสัญญำและจัดท ำสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 26,900.00 0.00 N/A N/A
    จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนางประสมสิทธ์ิ เสาวลัย-บ้านนาง ละอองดาว หมู่ท่ี 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63077484181  ตรวจสอบหลักประกันสัญญำและจัดท ำสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 42,500.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63077523088  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 25,075.00 0.00 N/A N/A
    จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์(เคร่ืองถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63077528468  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 15,500.00 0.00 N/A N/A
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านปรีง-หมู่ท่ี 3 บ้านยาง) หมู่ท่ี 14 บ้านปรีง ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/08/2563  สุรินทร์  63077528683  บริหำรสัญญำ  ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,972,000.00 1,277,000.00 695,000.00 35.24  เอสดี ดีเวลลอปเม้นท์ 2019 0323562001743

    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หมู่ท่ี 9 บ้านกาเกาะ-หมู่ท่ี 10 บ้านขยอง) หมู่ท่ี 9 บ้านกาเกาะ ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/08/2563  สุรินทร์  63077528977  บริหำรสัญญำ  ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,306,400.00 847,000.00 459,400.00 35.17  เอสดี ดีเวลลอปเม้นท์ 2019 0323562001743

    จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เคร่ืองพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ 054-45-0002 และ 054-57-0004) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63077549247  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 29,500.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอยส าเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63087053824  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 30,000.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุส านักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63087070484  จัดท ำและประกำศ ผู้ชนะกำรเสนอรำคำ  เฉพำะเจำะจง 23,290.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์(ตลับหมึก Canon IX6770 ของกองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63087144310  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 7,040.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ ของกองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63087170073  เพ่ิมโครงกำร  เฉพำะเจำะจง 29,890.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะ ของกองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63087178864  เพ่ิมโครงกำร  เฉพำะเจำะจง 29,890.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะ ของกองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63087188975  จัดท ำและประกำศ ผู้ชนะกำรเสนอรำคำ  เฉพำะเจำะจง 30,000.00 0.00 N/A N/A
    จ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63087200766  จัดท ำและประกำศ ผู้ชนะกำรเสนอรำคำ  เฉพำะเจำะจง 7,095.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ืออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 5 โรงเรียน ภาคเรียนท่ี 1/2563 ประจ าปีงบประมาณ 2563 (สิงหาคม-ตุลาคม) จ านวน 3 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63087218900  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 274,919.92 0.00 N/A N/A
    ซ้ืออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 4 โรงเรียน ภาคเรียนท่ี 1/2563 ประจ าปีงบประมาณ 2563 (สิงหาคม-ตุลาคม) จ านวน 3 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63087219963  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 187,179.52 0.00 N/A N/A
    ซ้ืออาหารเสริม(นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 3 ศูนย์ ภาคเรียนท่ี 1/2563 ประจ าปีงบประมาณ 2563 (สิงหาคม-ตุลาคม) จ านวน 3 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63087220671  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 71,255.84 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์(ตลับหมึก เคร่ืองปร้ินเตอร์ของกองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63087329473  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 16,200.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(กล้องถ่ายภาพ ของ ส านักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63087368522  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 30,000.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน(พระบรมฉายาลักษณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63087479617  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 200,000.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63087486432  จัดท ำและประกำศ ผู้ชนะกำรเสนอรำคำ  เฉพำะเจำะจง 306,747.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63087521649  ข้อมูลสำระส ำคัญในสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 6,093.00 0.00 N/A N/A
    วัสดุงานบ้านงานครัว(กองการศึกษา)  สุรินทร์  63087523689  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 30,000.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุก่อสร้าง(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63087550687  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 42,840.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือผงเคมีแห้งดับเพลิง ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63087575588  ข้อมูลสำระส ำคัญในสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 15,000.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุเกษตร(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63087601499  จัดท ำร่ำงสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 22,320.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์(กองสวัสดิการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63087603707  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 5,410.00 0.00 N/A N/A



    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(กองสวัสดิการฯ)  สุรินทร์  63087619103  เฉพำะเจำะจง 50,400.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(กองสวัสดิการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63087619751  จัดท ำและประกำศ ผู้ชนะกำรเสนอรำคำ  เฉพำะเจำะจง 54,000.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุก่อสร้าง(ส าหรับงานท่อคอนกรีต ของกองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63097027537  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 36,304.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุส านักงาน(ส านักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63097028283  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 9,642.00 0.00 N/A N/A
    วัสดุส านักงาน(กองสวัสดิการฯ)  สุรินทร์  63097028399  เฉพำะเจำะจง 10,141.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุส านักงาน(กองสวัสดิการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63097044521  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 10,150.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือครุภัณฑ์ก่อสร้าง(เคร่ืองเจาะถนนคอนกรีต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63097070321  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 85,250.00 0.00 N/A N/A
    จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 1412) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63097089557  เพ่ิมโครงกำร  เฉพำะเจำะจง 27,904.00 0.00 N/A N/A
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากลาดยาง หมู่ท่ี 3-หมู่ท่ี 1 บ้านตาอ็อง) หมู่ท่ี 3 บ้านยาง ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9/09/2563  สุรินทร์  63097107365  บริหำรสัญญำ  ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 718,000.00 425,000.00 293,000.00 40.81  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด บุญไทยสังขะก่อสร้ำง 0323527000108

    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้าน นายปด สังข์ลาย-บ้านนางทุก ปัญญาเฟ่ือง) หมู่ท่ี 10 บ้านขยอง ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9/09/2563  สุรินทร์  63097107374  บริหำรสัญญำ  ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 671,000.00 436,000.00 235,000.00 35.02  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด บุญไทยสังขะก่อสร้ำง 0323527000108

    จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 1412) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63097140582  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 34,704.00 0.00 N/A N/A
    จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ(ส านักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63097146855  เพ่ิมโครงกำร  เฉพำะเจำะจง 6,500.00 0.00 N/A N/A
    จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63097146885  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 18,000.00 0.00 N/A N/A
    จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ(ส านักปลัด)  สุรินทร์  63097178426  เฉพำะเจำะจง 11,300.00 0.00 N/A N/A
    จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ(ส านักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63097178491  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 15,000.00 0.00 N/A N/A
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นโรงสีศิริเลิศ) หมู่ท่ี 14 บ้านปรีง ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/09/2563  สุรินทร์  63097180749  บริหำรสัญญำ  ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 977,000.00 621,000.00 356,000.00 36.44  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด บุญไทยสังขะก่อสร้ำง 0323527000108

    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คุ้มตรม-เส้นบ้านนายเชิญ อุไร) หมู่ท่ี 7 บ้านอังกัญ ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/09/2563  สุรินทร์  63097180802  บริหำรสัญญำ  ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 380,400.00 240,000.00 140,400.00 36.91  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด บุญไทยสังขะก่อสร้ำง 0323527000108

    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นส านักสงฆ์-นานายพิชัย นึกเจริญ) หมู่ท่ี 8 บ้านเสกแอ ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/09/2563  สุรินทร์  63097180828  บริหำรสัญญำ  ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 216,700.00 144,900.00 71,800.00 33.13  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดสุรินทร์เกษมสุขพำนิช 0323549000062

    ซ้ือวัสดุก่อสร้าง(ส านักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63097209594  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 53,140.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63097212826  จัดท ำร่ำงสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 11,610.00 0.00 N/A N/A
    จ้างเหมาจัดท าป้ายประชามสัมพันธ์ ตามโครงการห้องสมุดท้องถ่ินรักการอ่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63097214161  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 29,500.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือจัดซ้ือวัสดุส านักงาน ตามโคงการห้องสมุดห้องถ่ินรักการอ่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63097239653  เพ่ิมโครงกำร  เฉพำะเจำะจง 11,320.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุส านักงาน ตามโครงการห้องสมุดท้องถ่ินรักการอ่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63097241628  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 11,320.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุส านักงาน(กระดาษถ่ายเอกสาร ของกองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63097392780  เพ่ิมโครงกำร  เฉพำะเจำะจง 14,900.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือหนังสือเรียนส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี)ในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยาง ประจ าปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63097430055  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 6,156.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุส านักงาน(กระดาษถ่ายเอกสาร ของกองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63097433118  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 6,950.00 0.00 N/A N/A
    จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นทิศตะวันออกหมู่บ้าน) หมู่ท่ี 2 บ้านจังเอิญโค ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63097437501  ตรวจสอบหลักประกันสัญญำและจัดท ำสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 166,800.00 0.00 N/A N/A
    จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านนายสุระ-ถนนลาดยาง) หมู่ท่ี 4 บ้านจันรม ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63097438421  ตรวจสอบหลักประกันสัญญำและจัดท ำสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 159,000.00 0.00 N/A N/A
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดม ศพด .บ้านยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5/10/2563  สุรินทร์  63097441615  บริหำรสัญญำ  ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 602,000.00 440,000.00 162,000.00 26.91  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สุรินทร์ปลำทองก่อสร้ำง 0323547000642

    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดม อบต.ตาอ็อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5/10/2563  สุรินทร์  63097442814  บริหำรสัญญำ  ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 617,100.00 440,000.00 177,100.00 28.70  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สุรินทร์ปลำทองก่อสร้ำง 0323547000642

    จ้างเหมาวางท่อระบายน้ า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63097524190  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 10,552.00 0.00 N/A N/A
    จ้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารกองสวัสดิการสังคม กองการศึกษาฯและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63097570260  ตรวจสอบหลักประกันสัญญำและจัดท ำสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 34,900.00 0.00 N/A N/A
    เหมาบริการประกอบอาหารประกอบอาหารกลางวันตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยาง ประจ าปี 2564  สุรินทร์  63097653887  เพ่ิมโครงกำร  เฉพำะเจำะจง 168,000.00 0.00 N/A N/A
    จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยาง ประจ าปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63097654170  เพ่ิมโครงกำร  เฉพำะเจำะจง 168,000.00 0.00 N/A N/A



    จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเด็กบ้านยาง ประจ าปี 2564  สุรินทร์  63097654288  เฉพำะเจำะจง 168,000.00 0.00 N/A N/A
    จ้างโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(หน่วยกู้ชีพกู้ภัย)(นางสาวเปรมฤดี แสนกล้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63097708253  จัดท ำและประกำศ ผู้ชนะกำรเสนอรำคำ  เฉพำะเจำะจง 59,280.00 0.00 N/A N/A
    จ้างโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(หน่วยกู้ชีพกู้ภัย)(นายสันติภาพ นิลแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63097708733  จัดท ำและประกำศ ผู้ชนะกำรเสนอรำคำ  เฉพำะเจำะจง 59,280.00 0.00 N/A N/A
    จ้างโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(หน่วยกู้ชีพกู้ภัย)(นายเอกพงษ์ ไชยหาญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63097708896  จัดท ำและประกำศ ผู้ชนะกำรเสนอรำคำ  เฉพำะเจำะจง 59,280.00 0.00 N/A N/A
    จ้างโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(หน่วยกู้ชีพกู้ภัย)(นายประสาร สาคร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63097709083  จัดท ำและประกำศ ผู้ชนะกำรเสนอรำคำ  เฉพำะเจำะจง 59,280.00 0.00 N/A N/A
    จ้างโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(หน่วยกู้ชีพกู้ภัย)(นายศุภกรณ์ ดีเกิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63097709194  จัดท ำและประกำศ ผู้ชนะกำรเสนอรำคำ  เฉพำะเจำะจง 59,280.00 0.00 N/A N/A
    จ้างโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(หน่วยกู้ชีพกู้ภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63097709330  จัดท ำและประกำศ ผู้ชนะกำรเสนอรำคำ  เฉพำะเจำะจง 59,280.00 0.00 N/A N/A
    จ้างโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(หน่วยกู้ชีพกู้ภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63097709473  จัดท ำและประกำศ ผู้ชนะกำรเสนอรำคำ  เฉพำะเจำะจง 59,280.00 0.00 N/A N/A
    จ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคาร ท่ีท าการอบต.ตาอ็อง(นางสาววาสนา นิลแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63097709635  จัดท ำร่ำงสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 102,000.00 0.00 N/A N/A
    จ้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านนายเอ้ียง แก้วสว่าง-สามแยกบ้านนายไสว พิมพ์จันทร์) หมู่ท่ี 13 บ้านแสงทรัพย์ ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63097734756  ตรวจสอบหลักประกันสัญญำและจัดท ำสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 362,000.00 0.00 N/A N/A
    จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ประจ าปี 2564  สุรินทร์  63097739186  เฉพำะเจำะจง 99,000.00 0.00 N/A N/A
    จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดพิฦกทักษิณ ประจ าปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63097739586  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 132,000.00 0.00 N/A N/A
    จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงทรัพย์-แสงตะวัน ประจ าปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63097743903  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 99,000.00 0.00 N/A N/A
    จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยาง ประจ าปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63097748538  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 168,000.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุส านักงาน(กระดาษถ่ายเอกสาร ของกองสวัสดิการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63107208073  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 7,450.00 0.00 N/A N/A
    จ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์(กองสวัสดิการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63107209012  เพ่ิมโครงกำร  เฉพำะเจำะจง 2,700.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุส านักงาน(ส านักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63107237013  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 12,420.00 0.00 N/A N/A
    จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากหมู่บ้านไปหนองท านบ) หมู่ท่ี 11 บ้านโนนจิก ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63107295696  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 374,900.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63107299102  ตรวจสอบหลักประกันสัญญำและจัดท ำสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 11,000.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63107310812  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 17,715.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุส านักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63107324282  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 29,954.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุส านักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63107324902  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 10,490.00 0.00 N/A N/A
    จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองสวัสดิการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63117013016  จัดท ำและประกำศ ผู้ชนะกำรเสนอรำคำ  เฉพำะเจำะจง 6,180.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63117015585  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 13,360.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุก่อสร้าง(ส านักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63117070805  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 28,477.00 0.00 N/A N/A
    จ้างท่ีปรึกษาตามโครงการส ารวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับการบริการท่ีเข้ามารับบริการของ อบต.ตาอ็อง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63117188280  บริหำรสัญญำ  จ้ำงท่ีปรึกษำโดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30,000.00 0.00 N/A N/A
    จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองสวัสดิการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63117259433  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 6,180.00 0.00 N/A N/A
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เคร่ืองพิมพ์ ของกองคลัง)  สุรินทร์  63117278944  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 4,300.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(ส านักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63117281486  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 20,200.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุการเกษตร(ส านักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63117348435  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 30,000.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว(ส านักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63117349853  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 22,954.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์(ส านักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63127054555  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 8,690.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จ านวน 5 โรงเรียน ภาคเรียนท่ี 2/2563 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63127150591  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 465,620.54 0.00 N/A N/A
    ซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จ านวน 4 โรงเรียน ภาคเรียนท่ี 2/2563 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63127153457  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 321,521.34 0.00 N/A N/A



    ซ้ืออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 3 ศูนย์ ภาคเรียนท่ี 2/2563 ประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63127155767  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 120,683.08 0.00 N/A N/A
    วัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอยส าเร็จรูป ของกองช่าง)  สุรินทร์  63127220624  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 45,000.00 0.00 N/A N/A
    จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ าอเนกประสงค์(หมายเลขทะเบียน บท 627 สร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63127348224  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 6,850.00 0.00 N/A N/A
    จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อบต.ตาอ็อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63127372776  เพ่ิมโครงกำร  เฉพำะเจำะจง 117,000.00 0.00 N/A N/A
    จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อบต.ตาอ็อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63127374561  จัดท ำและประกำศ ผู้ชนะกำรเสนอรำคำ  เฉพำะเจำะจง 200,000.00 0.00 N/A N/A
    จ้างเหมาบริการรถแบคโฮเล็กขุดย้ายเสาร่่ัวในเพ้ืนท่ีป่าสกร็อมและป่าช้าโคกโสน จ านวน 449 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63127487173  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 15,000.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุส านักงาน(หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ของ ศอว.พิฤกทักษิณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63127498990  เพ่ิมโครงกำร  เฉพำะเจำะจง 19,170.00 0.00 N/A N/A
    โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก เส้นนานายส าลี วิวาห์สุข หมู่ท่ี 11- นานายยนต์ ไหมทอง ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  สุรินทร์  63127521693  เฉพำะเจำะจง 235,000.00 0.00 N/A N/A
    จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก เส้นนานายส าลี วิวาห์สุข หมู่ท่ี 11- นานายยนต์ ไหมทอง หมู่ท่ี 6 ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  63127523055  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 235,000.00 0.00 N/A N/A
    กกกกกก  สุรินทร์  64017031184  เฉพำะเจำะจง 555.00 0.00 N/A N/A
    จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านปราสาท-บ้านแสงทรัพย์ ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64017046619  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 250,000.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุส านักงาน(หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ของส านักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64017066050  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 11,700.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุส านักงาน(หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ของ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดพิฤกทักษิณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64017169605  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 19,170.00 0.00 N/A N/A
    จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์(รถยนต์กู้ชีพกู้ภัย ทะเบียน กฉ 6928 สร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64017186988  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 9,250.00 0.00 N/A N/A
    จ้างโครงการวางท่อระบายน้ า(เส้นบ้านนางลักษณา ปัญตะยัง ? เส้นบ้านนางเสาวคนธ์) หมู่ท่ี7 บ้านอังกัญ ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64017197873  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 91,000.00 0.00 N/A N/A
    จ้างโครงการวางท่อระบายน้ า (เส้นบ้านนายนิยม-บ้านนายถวิล อุไร) หมู่ท่ี 7 บ้านอังกัญ ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64017198635  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 106,000.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64017216801  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 33,844.82 0.00 N/A N/A
    จ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 8 บ้านเสกแอ ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64017282090  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 391,000.00 0.00 N/A N/A
    วัสดุก่อสร้าง(ส านักปลัด)  สุรินทร์  64017339474  เฉพำะเจำะจง 13,493.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุก่อสร้าง(ส านักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64017339831  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 13,500.00 0.00 N/A N/A
    วัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)  สุรินทร์  64017348874  เฉพำะเจำะจง 1,600.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64017362119  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 50,000.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุส านักงาน(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64017391994  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 9,918.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64017422492  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 9,610.00 0.00 N/A N/A
    จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์(เคร่ืองถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-59-0003) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64017447593  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 9,950.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุส านักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64017480607  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 12,953.00 0.00 N/A N/A
    ครุภัณฑ์ก่อสร้าง(ส านักปลัด)  สุรินทร์  64027055686  เฉพำะเจำะจง 22,400.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือครุภัณฑ์โรงงาน(ส านักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64027056812  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 22,400.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนลียีสารสนเทศ DLTV ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดพิฦกทักษิณ องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64027058878  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 30,700.00 0.00 N/A N/A
    จ้างเหมาซ่อมแซมประตูร้ัวเข้า-ออก อบต.ตาอ็อง (หมายเลขครุภัณฑ์ 277-48-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64027074218  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 5,260.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64027085782  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 23,552.00 0.00 N/A N/A
    วัสดุคอมพิวเตอร์(กองการศึกษา)  สุรินทร์  64027100345  เฉพำะเจำะจง 11,180.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึก Brother HL-L3270CDW ของกองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64027100379  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 11,180.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุก่อสร้าง(ส านักปลัด ส าหรับจัดท าป้อมยามให้เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64027101361  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 23,078.00 0.00 N/A N/A



    ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน(เคร่ืองปรับอากาศ ระบบ INVERTER ขนาด 12000 BTU) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64027210730  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 19,500.00 0.00 N/A N/A
    เช่าครุภัณฑ์เคร่ืองถ่ายเอกสาร(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64027214729  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 21,000.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์(ตลับหมึกเคร่ืองพิมพ์ Sumsung Clx 6260 ของกองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64027306460  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 11,600.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุส านักงาน(กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ของกองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64027307753  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 7,450.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุก่อสร้าง(ส านักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64027310151  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 5,464.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์(ตลับหมึกเลเซอร์(Samsung MLT-D111S ของส านักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64027336732  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 7,470.00 0.00 N/A N/A
    จ้างโครงการยกระดับถนนดิน(เส้นโรงอิฐ-คุ้มโคกกลาง) หมู่ท่ี14 บ้านปรีง ต าบล ตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64027338526  จัดท ำร่ำงสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 39,100.00 0.00 N/A N/A
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 14 (คุ้มโชค) ถึง หมู่ท่ี 3 (คุ้มหนองบัวแดง) ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/02/2564  สุรินทร์  64027361249  บริหำรสัญญำ  ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 430,700.00 307,900.00 122,800.00 28.51  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ศิริไพศำลสุรินทร์ก่อสร้ำง 0323540000043

    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นปราสาท-โนนจิก หมู่ท่ี 11) ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/02/2564  สุรินทร์  64027362395  บริหำรสัญญำ  ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 899,600.00 616,600.00 283,000.00 31.46  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ศิริไพศำลสุรินทร์ก่อสร้ำง 0323540000043

    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (จากบ้านนายสุรชัย กงแก้ว-บ้านนายสมเกียรติ พอกพูน) บ้านกาเกาะ หมู่ท่ี 9 ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/02/2564  สุรินทร์  64027362473  บริหำรสัญญำ  ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 599,000.00 412,500.00 186,500.00 31.14  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ศิริไพศำลสุรินทร์ก่อสร้ำง 0323540000043

    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (หมู่ท่ี 9 บ้านกาเกาะ -หมู่ท่ี 10 บ้านขยอง) ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2/03/2564  สุรินทร์  64027391133  บริหำรสัญญำ  ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,649,400.00 1,022,000.00 627,400.00 38.04  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สุรินทร์วิทวัส 0323539001244

    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ท่ี 14 (เส้นคุ้มโชค)ถึงหมู่ท่ี3(คุ้มหนองบัวแดง) ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2/03/2564  สุรินทร์  64027391612  บริหำรสัญญำ  ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 498,900.00 339,000.00 159,900.00 32.05  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สุรินทร์วิทวัส 0323539001244

    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน คสล. (เส้นบ้านนายเอ้ียง แจ้งสว่าง-สามแยกบ้านนายไสว แจ่มจันทร์) ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2/03/2564  สุรินทร์  64027391777  บริหำรสัญญำ  ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 250,000.00 195,000.00 55,000.00 22.00  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สุรินทร์เกษมสุขพำนิช 0323549000062

    ประกวดราคาซ้ือรถยนต์บรรทุกพร้อมติดเครนกระเช้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/03/2564  สุรินทร์  64027414378  บริหำรสัญญำ  ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,200,000.00 2,150,000.00 50,000.00 2.27  บริษัท ออโต้ โปรเกรส จ ำกัด 0135562027762

    ซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64027431500  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 17,572.00 0.00 N/A N/A
    วัสดุก่อสร้าง (โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถ่ินไทยผ่านการเล่น ศพด.ยาง ประจ าปีงบประมาณ 2564)  สุรินทร์  64027458196  เฉพำะเจำะจง 28,545.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุก่อสร้าง (โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถ่ินไทยผ่านการเล่น ศพด.ยาง ประจ าปีงบประมาณ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64027458342  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 28,545.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์(กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64037061004  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 19,770.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุส านักงาน(กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ของกองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64037062858  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 6,950.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร(เคร่ืองพ่นหมอกควัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64037104595  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 59,000.00 0.00 N/A N/A
    ประกวดราคาซ้ือรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/03/2564  สุรินทร์  64037143514  รำยช่ือผู้เสนอรำคำและผลกำรพิจำรณำ  ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 854,000.00 0.00 N/A N/A  บริษัท เอ็มจีก ำแพงเพชร จ ำกัด 0625560001125

    ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเคร่ืองพิมพ์ ของกองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64037340375  เพ่ิมโครงกำร  เฉพำะเจำะจง 22,390.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุส านักงาน(หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ของ ศพด.บ้านยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64037350753  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 19,690.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เคร่ืองตัดหญ้าแบบเข็น ของส านักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64037394214  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 26,000.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร(ป๊ัมน้ าไดโว่ท่อ 2 น้ิว ของส านักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64037396426  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 5,000.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน(รถเข็นอเนกประสงค์ 4 ล้อ ของกองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64037398441  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 2,900.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุก่อสร้าง(ดอกเจาะคอร่ิง ของกองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64037408899  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 6,673.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุส านักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64037494657  เพ่ิมโครงกำร  เฉพำะเจำะจง 12,720.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุส านักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64037499739  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 14,388.00 0.00 N/A N/A
    จ้างโครงการลงหินคลุก (เส้นนานางน้อย จารัตน์ เช่ือมถนนลาดยาง สายสุรินทร์-สังขะ) บ้านโนนจิก หมู่ท่ี 11 ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64037607380  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 298,200.00 0.00 N/A N/A
    จ้างโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(หน่วยกู้ชีพกู้ภัย)(นายศุภกรณ์ ดีเกิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64037610766  เพ่ิมโครงกำร  เฉพำะเจำะจง 60,000.00 0.00 N/A N/A
    จ้างโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(หน่วยกู้ชีพกู้ภัย)(นายศุภกรณ์ ดีเกิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64037611199  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 60,000.00 0.00 N/A N/A
    จ้างจ้างโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(หน่วยกู้ชีพกู้ภัย)(นายประสาร สาคร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64037611333  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 60,000.00 0.00 N/A N/A
    จ้างโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(หน่วยกู้ชีพกู้ภัย)(นายเอกพงษ์ ไชยหาญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64037611392  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 60,000.00 0.00 N/A N/A



    จ้างโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(หน่วยกู้ชีพกู้ภัย)(นายสันติภาพ นิลแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64037611415  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 60,000.00 0.00 N/A N/A
    จ้างโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(หน่วยกู้ชีพกู้ภัย)(นางสาวเปรมฤดี แสนกล้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64037611472  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 60,000.00 0.00 N/A N/A
    จ้างโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(หน่วยกู้ชีพกู้ภัย)(นายภาสกร สุจินพรัหม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64037611513  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 60,000.00 0.00 N/A N/A
    จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก (เส้นบ้านนายปริน เชิดดอก-นานาย ศรศักด์ิ สุขประเสริฐ) บ้านผักไหม หมู่ท่ี 16 ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64047040612  เพ่ิมโครงกำร  เฉพำะเจำะจง 124,200.00 0.00 N/A N/A
    จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก (เส้นบ้านนายปริน เชิดดอก-นานาย ศรศักด์ิ สุขประเสริฐ) บ้านผักไหม หมู่ท่ี 16 ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64047041335  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 124,200.00 0.00 N/A N/A
    จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (จากบ้านจังเอิญโค-โรงเรียนบ้านตาอ็อง) ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64047042507  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 479,800.00 0.00 N/A N/A
    จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนางนิภา- เส้นบ้านนางสิรินดา) บ้านขยอง หมู่ท่ี 10 ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64047042829  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 54,800.00 0.00 N/A N/A
    จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนายวัชระ เหลือดี - คอนกรีต) บ้านเสกแอ หมู่ท่ี 8 ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64047042933  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 218,700.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน(ส านักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64047074925  เพ่ิมโครงกำร  เฉพำะเจำะจง 11,161.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือครุภัณฑ์โรงงาน(ป๊ัมลมมอเตอร์ไฟฟ้า ของส านักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64047075528  เพ่ิมโครงกำร  เฉพำะเจำะจง 15,455.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน(เคร่ืองปรับอากาศ ของกองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64047075617  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 71,000.00 0.00 N/A N/A
    เช่าวัสดุส าหรับฝึกอบรมภาคปฏิบัติ(ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64047098066  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 21,000.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(ส าหรับด าเนินการโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64047098932  เพ่ิมโครงกำร  เฉพำะเจำะจง 5,000.00 0.00 N/A N/A
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นลาดยาง-หลังโรงเรียนบ้านจันรม) บ้านจันรม หมู่ท่ี 4 ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/04/2564  สุรินทร์  64047169117  บริหำรสัญญำ  ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 500,000.00 354,300.00 145,700.00 29.14  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ศิริไพศำลสุรินทร์ก่อสร้ำง 0323540000043

    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (หมู่ท่ี 12-หมู่ท่ี 5) ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/08/2564  สุรินทร์  64047212512  จัดท ำร่ำงสัญญำ  ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,115,600.00 1,287,999.00 827,601.00 39.12  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ชอ.ช้ำง ดีเว็ลลอพเมนท์ 0323562001379

    ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ของกองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64047256706  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 16,000.00 0.00 N/A N/A
    ครุภัณฑ์โรงงาน(ป๊ัมลม ขนาดถังไม่น้อยกว่า 90 ลิตร มอเตอร์ไฟฟ้า)  สุรินทร์  64047269230  เฉพำะเจำะจง 20,000.00 0.00 N/A N/A
    จ้างออกแบบจ้างออกแบบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64047290751  บริหำรสัญญำ  จ้ำงออกแบบหรือควบคุมงำนก่อสร้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง 129,150.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือครุภัณฑ์โรงงาน(ป๊ัมลม ขนาดถังไม่น้อยกว่า 90 ลิตร มอเตอร์ไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64047308174  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 20,000.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน(ส านักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64047309482  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 12,500.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร(เคร่ืองสูบน้ า แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 4 น้ิว สูบน้ าได้ 1500 ลิตรต่อนาที) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64047318913  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 32,100.00 0.00 N/A N/A
    จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน(เคร่ืองถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-59-0003 ของส านักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64047392465  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 5,000.00 0.00 N/A N/A
    จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองสูบน้ าและสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าหมู่ท่ี 2 บ้านจังเอิญโค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64047425708  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 8,000.00 0.00 N/A N/A
    จ้างถ่ายเอกสารร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64047453928  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 18,156.00 0.00 N/A N/A
    จ้างโครงการถนนลงหินคลุก (เส้นนานายประกาศ เจนรอบ-นานายแสงจันทร์ แก้วแฉล้ม) บ้านแสงตะวัน หมู่ท่ี 15 ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64057131792  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 248,500.00 0.00 N/A N/A
    จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก (เส้นสามแยกนานางสมควร-นานางสุชาดา บุญยงค์) บ้านใต้ฆ้อง หมู่ท่ี 12 ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64057134887  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 210,000.00 0.00 N/A N/A
    ประกวดราคาซ้ือรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2/06/2564  สุรินทร์  64057164784  บริหำรสัญญำ  ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 854,000.00 765,000.00 89,000.00 10.42  บริษัท มิตซู แสนรุ่งเรือง สุรินทร์ จ ำกัด 0325554000450

    จ้างโครงการวางท่อระบายน้ า (เส้นหน้าบ้านนายบรรยาย) บ้านขยอง หมู่ท่ี 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64057223269  จัดท ำรำยงำนขอซ้ือขอจ้ำงและแต่งต้ังคณะกรรมกำร  เฉพำะเจำะจง 250,000.00 0.00 N/A N/A
    จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก (เส้นบ้านนายคช ไชยหาญ-เส้นบ้านนายจ าเริญ พิมพ์จันทร์) บ้านตาอ็อง หมู่ท่ี 1 ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64057223428  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 150,000.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึก Brother TN - 2480 ของกองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64057224706  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 8,610.00 0.00 N/A N/A
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.(จากอดีตบ้านผู้ใหญ่หงา หมู่ท่ี 5 ถึง สามแยกไปคุ้มโคกกลาง หมู่ท่ี 14 บ้านปรีง) ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/05/2564  สุรินทร์  64057225021  บริหำรสัญญำ  ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 500,000.00 354,120.00 145,880.00 29.18  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ทองพันล้ำน 0323549000500

    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนายกระจาย-เส้นบ้านนางมลัยวรรณ จอกแก้ว) บ้านยาง หมู่ท่ี 3 ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/05/2564  สุรินทร์  64057228391  บริหำรสัญญำ  ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 300,000.00 216,450.00 83,550.00 27.85  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ทองพันล้ำน 0323549000500

    จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน(ประตูกระจกบานเล่ือนอัตโนมัติ ห้องกองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64057245478  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 24,610.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64057295060  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 5,410.00 0.00 N/A N/A



    ซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64057368975  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 60,000.00 0.00 N/A N/A
    จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนายคอย- เส้นบ้านนายตุ๊) บ้านใต้ฆ้อง หมู่ท่ี 12 ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64057376812  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 449,800.00 0.00 N/A N/A
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.(เส้นบ้านนางอรอนงค์ ดีสม-นายสุพจน์ นิยมช่ือ) บ้านยาง หมู่ท่ี 3 ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/05/2564  สุรินทร์  64057377195  บริหำรสัญญำ  ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 450,000.00 209,400.00 240,600.00 53.47  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ณัฏฐนันท์ 2016 0323559001053

    ซ้ือวัสดุการเกษตร(ตามโครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64057377821  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 50,000.00 0.00 N/A N/A
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนายนิต งามเจริญ-คุ้มจอม) บ้านยาง หมู่ท่ี 3 ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/05/2564  สุรินทร์  64057379252  บริหำรสัญญำ  ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 500,000.00 358,800.00 141,200.00 28.24  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ทองพันล้ำน 0323549000500

    ซ้ือวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64067054075  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 11,650.00 0.00 N/A N/A
    จ้างโครงการวางท่อระบายน้ า (เส้นหน้าบ้านนายบรรยาย) บ้านขยอง หมู่ท่ี 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64067061427  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 250,000.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ืออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ภาคเรียนท่ี 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64067096690  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 113,175.40 0.00 N/A N/A
    ซ้ืออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 5 โรงเรียน ภาคเรียนท่ี 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64067099754  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 449,219.28 0.00 N/A N/A
    ซ้ืออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 4 โรงเรียน ภาคเรียนท่ี 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64067100155  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 315,149.96 0.00 N/A N/A
    จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยาง ภาคเรียนท่ี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64067201158  เพ่ิมโครงกำร  เฉพำะเจำะจง 90,280.00 0.00 N/A N/A
    จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าอาหารกลางวันของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดพิฦกทักษิณ ประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64067202269  เพ่ิมโครงกำร  เฉพำะเจำะจง 57,720.00 0.00 N/A N/A
    จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดพิฦกทักษิณ ประจ าปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64067203017  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 57,720.00 0.00 N/A N/A
    จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยาง ภาคเรียนท่ี1/2564 ประ่จ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64067203032  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 90,280.00 0.00 N/A N/A
    จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงทรัพย์-แสงตะวัน ประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64067204577  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 44,400.00 0.00 N/A N/A
    จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (คุ้มโคกกลาง หมู่ท่ี 14-บ้านจังเอิญโค) ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64067236178  จัดท ำร่ำงสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 299,800.00 0.00 N/A N/A
    จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นหลังโรงเรียนเสกวิทยา หมู่ท่ี 15 บ้านแสงตะวัน ต าบลตาอ็องอ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64067236247  จัดท ำร่ำงสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 219,000.00 0.00 N/A N/A
    จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนายนิยม-นานายประสิทธ์ิ ร้ิวรอด) บ้าน อังกัญ หมู่ท่ี 7 ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64067236601  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 100,900.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(เวชภัณฑ์ ส าหรับการควบคุมโรคระบาดสัตว์ ชนิด ลัมปีสกิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64067304310  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 250,200.00 0.00 N/A N/A
    จ้างเหมาบริการฉีดยาป้องกันและฉีดพ่นยาป้องกันแมลงพาหะน าโรคลัมปีสกิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64067306831  เพ่ิมโครงกำร  เฉพำะเจำะจง 12,000.00 0.00 N/A N/A
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนายสุรทัย-คุ้มโคกเห็ด) บ้านอังกัญ หมู่ท่ี 7 เช่ือมบ้านผักไหม หมู่ท่ี 16 ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/08/2564  สุรินทร์  64067430710  บริหำรสัญญำ  ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 545,000.00 350,000.00 195,000.00 35.78  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สุรินทร์ศรีจันทรำก่อสร้ำง 0323537000747

    ซ้ือวัสดุส านักงาน(กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64067442600  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 7,606.00 0.00 N/A N/A
    จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนางเทียว สังข์ลาย-เส้นบ้านนายญาติ จะเย็นรัมย์) บ้านขยอง หมู่ท่ี 10 ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64067445329  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 88,600.00 0.00 N/A N/A
    จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านปรีง ถนนเส้นบ้านนางทองบ่อ-เส้นบ้านนางอารี หมู่ท่ี 14 ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64067445797  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 52,500.00 0.00 N/A N/A
    จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนางลาน กล่ าจิต บ้านแจรน หมู่ท่ี 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64067446952  ข้อมูลสำระส ำคัญในสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 222,200.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64067452641  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 26,518.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64067526888  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 8,610.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์(กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64067531671  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 14,260.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุส านักงาน(ส านักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64067538333  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 22,172.00 0.00 N/A N/A
    จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.(เส้นบ้านนายถนอม เพชรมาก) บ้านจังเอิญโค หมู่ท่ี 2 ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64067552798  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 143,500.00 0.00 N/A N/A
    จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนางหาม-เส้นบ้านนายพิสิฐ บ้านปรีง หมู่ท่ี 14 ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64067552888  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 55,900.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุส านักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64077043827  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 20,728.00 0.00 N/A N/A
    จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนางยูร เชิดดอก-เส้นบ้านนายบุญช่วย สุรัจ) บ้านผักไหม หมูท่ี 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64077271964  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 339,300.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว(ส านักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64077349289  เพ่ิมโครงกำร  เฉพำะเจำะจง 50,000.00 0.00 N/A N/A



    เหมาซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองพิมพ์ (ของกองสวัสดิการสังคม หมายเลขครุภัณฑ์ 478-61-0038)  สุรินทร์  64077352748  เฉพำะเจำะจง 700.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(ส านักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64077378400  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 43,850.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุก่อสร้าง(ส านักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64077378687  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 8,626.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว(ส านักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64077385283  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 40,000.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(Rapid Antigen Test) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64077399092  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 44,000.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว(ส านักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64077405000  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 8,860.00 0.00 N/A N/A
    จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายธวัชชัย ชัยศรี ไปทางทิศตะวันตกบ้านจันรม หมู่ท่ี 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64077499658  ข้อมูลสำระส ำคัญในสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 199,000.00 0.00 N/A N/A
    จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนางสาวปทิดา ไม้หอม-เส้นบ้านนายสวี พอกสนิท) บ้านตาอ็อง หมูท่ี 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64077499834  ข้อมูลสำระส ำคัญในสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 199,000.00 0.00 N/A N/A
    จ้างโครงการเสริมผิวจราจร ASPHAL T CONCRETE บ้านผักไหม หมู่ท่ี 16 ต าบลตาอ็องอ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64077499895  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 485,400.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุก่อสร้าง(ส านักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64077505972  เพ่ิมโครงกำร  เฉพำะเจำะจง 12,077.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุส านักงาน(ส านักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64077509736  เพ่ิมโครงกำร  เฉพำะเจำะจง 12,677.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุก่อสร้าง(ส านักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64077524827  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 12,677.00 0.00 N/A N/A
    วัสดุส านักงาน(กองช่าง)  สุรินทร์  64087095953  เฉพำะเจำะจง 5,070.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุส านักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64087096199  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 8,670.00 0.00 N/A N/A
    โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงทรัพย์-แสงตะวัน ประจ าปี พ.ศ.2564  สุรินทร์  64087154996  เฉพำะเจำะจง 56,100.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงทรัพย์-แสงตะวัน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64087156023  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 56,100.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์อบรมก่อนเกณฑ์วัดพิฦกทักษิณ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่่ายในการบริหารสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64087199074  เพ่ิมโครงกำร  เฉพำะเจำะจง 74,800.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดพิฦกทักษิณ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64087208146  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 74,800.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-55-0002) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64087216857  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 17,560.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-49-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64087219246  เพ่ิมโครงกำร  เฉพำะเจำะจง 25,830.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(ส านักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64087221921  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 7,496.00 0.00 N/A N/A
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-49-0001)  สุรินทร์  64087241361  เพ่ิมโครงกำร  เฉพำะเจำะจง 27,930.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-49-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64087244000  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 31,380.00 0.00 N/A N/A
    การจัดซ้ือจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2562 ถึงเดือน ธ.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64087320247  เพ่ิมโครงกำร  เฉพำะเจำะจง 32,845.00 0.00 N/A N/A
    การจัดซ้ือจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2562 ถึงเดือน ธ.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64087320879  จัดท ำและประกำศ ผู้ชนะกำรเสนอรำคำ  เฉพำะเจำะจง 32,845.00 0.00 N/A N/A
    การจัดซ้ือจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64087320960  จัดท ำและประกำศ ผู้ชนะกำรเสนอรำคำ  เฉพำะเจำะจง 18,920.00 0.00 N/A N/A
    การจัดซ้ือจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2563 ถึงเดือน มิ.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64087321000  จัดท ำและประกำศ ผู้ชนะกำรเสนอรำคำ  เฉพำะเจำะจง 26,333.00 0.00 N/A N/A
    การจัดซ้ือจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ย. 2564 ถึงเดือน พ.ย. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64087321162  จัดท ำและประกำศ ผู้ชนะกำรเสนอรำคำ  เฉพำะเจำะจง 42,596.00 0.00 N/A N/A
    จ้างโครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านยาง หมู่ท่ี 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64087444096  จัดท ำและประกำศ ผู้ชนะกำรเสนอรำคำ  เฉพำะเจำะจง 453,000.00 0.00 N/A N/A
    วัสดุค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยาง ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  สุรินทร์  64087513384  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 98,600.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ืออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 5 โรงเรียน (โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เล้ียงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟ้ืนเศษฐกิจภาคการเล้ียงโคนมและผลิตภัณฑ์นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64087540634  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 86,856.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ืออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 4 โรงเรียน (โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เล้ียงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟ้ืนเศษฐกิจภาคการเล้ียงโคนมและผลิตภัณฑ์นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64087544266  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 59,136.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ืออาหารเสริม(นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 3 ศูนย์โรงเรียน (โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เล้ียงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟ้ืนเศษฐกิจภาคการเล้ียงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64087545859  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 22,512.00 0.00 N/A N/A
    จ้างโครงการก่อสร้างโดมศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดพิฦกทักษิณ หมู่ท่ี 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64087563670  จัดท ำและประกำศ ผู้ชนะกำรเสนอรำคำ  เฉพำะเจำะจง 220,000.00 0.00 N/A N/A



    จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายย่ิง-บ้านนายชัยยะ บ้านแสงตะวัน หมู่ท่ี 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64087563938  ตรวจสอบหลักประกันสัญญำและจัดท ำสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 221,200.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุส านักงาน(หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64087578264  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 7,200.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์(หม่ีกเคร่ืองพิมพ์ ของกองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64087580164  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 25,860.00 0.00 N/A N/A
    จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน(เคร่ืองถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 419-59-0003) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64087605902  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 5,600.00 0.00 N/A N/A
    จ้างเหมาจัดท าบอร์ดอะลูมิเนียม ส าหรับติดโครงสร้าง อบต.ตาอ็อง และไว้ติดประกาศต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64087651073  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 28,000.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 3 ศูนย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64087674810  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 30,000.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุก่อสร้าง(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 3 ศูนย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64087675164  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 30,000.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุการเกษตร(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 3 ศูนย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64087676458  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 30,000.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุก่อสร้าง(ส านักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64097046239  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 6,255.00 0.00 N/A N/A
    หนังสือเรียนส าหรับเด็กอายุ ๓-๕ ปี ของศูนย์เด็กอบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดพิฦกทักษิณตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564  สุรินทร์  64097091778  เฉพำะเจำะจง 4,950.00 0.00 N/A N/A
     ึหนังสือเรียนส าหรับเด็กอายุ ๓-๕ ปี ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดพิฦกทักษิณตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564  สุรินทร์  64097092897  เฉพำะเจำะจง 4,950.00 0.00 N/A N/A
    หนังสือเรียนเด็กอายุ ๓-๕ ปี ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดพิฦกทักษิณ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ประจ าปี 2564  สุรินทร์  64097120588  เฉพำะเจำะจง 4,950.00 0.00 N/A N/A
    จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนายสมชาย-เส้นบ้านนายสนาน) บ้านกาเกาะ หมู่ท่ี 9 ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64097166521  ตรวจสอบหลักประกันสัญญำและจัดท ำสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 247,100.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือหนังสือเรียนส าหรับเด็กอายุ ๓-๕ ปี ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดพิฦกทักษิณ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64097193454  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 4,950.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือหนังสือเรียนส าหรับเด็กอายุ ๓-๕ ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงทรัพย์-แสงตะวัน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64097194275  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 3,570.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือหนังสือเรียนส าหรับเด็กอายุ ๓-๕ ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยาง ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64097239353  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 6,970.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อายุ ๓-๕ ปี)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยาง ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64097335806  ข้อมูลสำระส ำคัญในสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 17,630.00 0.00 N/A N/A
    จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนายสุเทียน อุไร-สามแยกบ้านแจรน) บ้านใต้ฆ้อง หมู่ท่ี 12 ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64097394718  ตรวจสอบหลักประกันสัญญำและจัดท ำสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 245,300.00 0.00 N/A N/A
    จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนายเกษม บุญเปล่ง-บ้านนางเฮิว) บ้านยาง หมู่ท่ี 3 ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64097395303  ตรวจสอบหลักประกันสัญญำและจัดท ำสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 245,300.00 0.00 N/A N/A
    จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์กู้ชีพกู้ภัย หมายเลขครุภัณฑ์ 001-57-0003) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64097407275  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 6,380.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64097441909  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 28,086.00 0.00 N/A N/A
    ซ้ือวัสดุค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยาง ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ประจ าปี 2564 (เพ่ิมเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64097548802  บริหำรสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 10,200.00 0.00 N/A N/A
    จ้างประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยาง ตามโครงตามสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64097829115  ข้อมูลสำระส ำคัญในสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 198,912.00 0.00 N/A N/A
    จ้างประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงทรัพย์-แสงตะวัน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ประจ าปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64097829502  ข้อมูลสำระส ำคัญในสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 93,240.00 0.00 N/A N/A
    จ้างประกอบอาหารกลางวันของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดพิฦกทักษิณ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สุรินทร์  64097830069  ข้อมูลสำระส ำคัญในสัญญำ  เฉพำะเจำะจง 121,212.00 0.00 N/A N/A
    รวม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำอ็อง 43,200,600.00 29,438,472.00 13,762,128.00 31.86
  รวมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำอ็อง 43,200,600.00 29,438,472.00 13,762,128.00 31.86
  รวมท้ังส้ิน 43,200,600.00 29,438,472.00 13,762,128.00 31.86
หมายเหตุ: ผลรวมของ เงินงบประมาณ ราคาท่ีจัดหา และ %ประหยัด ในบรรทัดท่ี %ประหยัด มีค่าเป็น N/A จะไม่ถูกน ามารวมในผลรวมบรรทัดสุดท้าย


