แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2561
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
ลําดับที่

สัญญาเลขที่

1

51021/9/2561
(สัญญาซื้อขาย)

วัน เดือน ป

งานจัดซื้อจัดจาง

ที่ทําสัญญา

25-พ.ค.-61 จัดซื้อและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร
อุปกรณการประมวลผลระบบคอมพิวเตอร

วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง

289,800

301,600

วิธีซื้อ/จาง

รายชื่อ/ขอรับเอกสาร

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คุณเฮง ไอที จํากัด

ที่อยูผูซื้อ/ขอรับเอกสาร
265,267,269,271 ถนนธนสาร

ผูเสนอราคา/ราคาที่เสนอ (บาท)

ผูที่ไดรับการคัดเลือก/ราคา (บาท)

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

บริษัท คุณเฮง ไอที จํากัด

298,800

บริษัท คุณเฮง ไอที จํากัด

298,800

เสนอราคาต่ําสุด

รานเอ็น ฑี ซัพพลาย

301,600

รานมิตรภาพคอมพิวเตอร

302,000

149 หมูที่ 9 ถนนเลี่ยงเมือง

หจก.สุรินทรเอราวัณ

254,738

หจก.สุรินทรเอราวัณ

254,738

เสนอราคาต่ําสุด

อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร

แทรคเตอร

บ.ขจรกิจแมชชีนเนอรี่

457/12-13 ถ.ประชาราษฏร

หจก.สุรินทรอมรวัฒน

(2559) จํากัด

สาย 2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

กอสราง

5,145,000 หจก.นครชัย สุรินทรกอสราง 5,130,000 เสนอราคาต่ําสุด
และมีคุณสมบัติ

กรุงเทพ ฯ 10800

หจก.นครชัย สุรินทรกอสราง

5,130,000

บริษัท สินเจริญสนม จํากัด

5,143,000

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร

1.จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง

รานเอ็น ฑี ซัพพลาย

ถังหมึกพิมพ

63 หมูที่8 ต.บุฤาษี
อ.เมือง จ.สุรินทร

2.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน

รานมิตรภาพคอมพิวเตอร

จํานวน 6 เครื่อง

478 หมูที่ 7 ถ.สนิทนิคมรัฐ
ต.ทาตูม อ.ทาตูม จ.สุรินทร

3.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง
4.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 3 เครื่อง
2

51021/62/2561

4-มิ.ย.-61 จางซอมแซมเครื่องจักรกล ไดแก รถเกลี่ยดิน
หมายเลขทะเบียน ต-0350 สร. รหัสพัสดุ

254,738

254,738

วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด
สุรินทรเอราวัณแทรคเตอร

แทรคเตอร

015-38-0003, รถขุดตีนตะขาบ ตข-0256
สร. รหัสพัสดุ 018-35-0001, รถบรรทุก 6
ลอ เครน ทะเบียน 81-2866 สร. รหัสพัสดุ
002-37-0007 จํานวน 23 รายการ
3

51021/63/2561

11-มิ.ย.-61 โครงการซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต

๕,๑๔๘,๐๐๐

๕,๓๑๐,๐๐๐

ประมูลดวย

โดยวิธี Pavement In - place recycling

ระบบ

รหัสสายทาง สร.ถ.๑๐๐๕๒ สายบานกระนอบ

อิเล็กทรอนิกส

ตําบลนาบัว - บานสวาย ตําบลสวาย

บริษัท ทรายชลทิศ จํากัด

อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร

230 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
กรุงเทพ ฯ 10700

บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท 48 ซ.มงคลนิเวศน ถ.งามวงควาน
จํากัด

เขตจตุจักร แขวงลาดยาว กรุงเทพฯ

หจก.อึ้งแซเฮง

10900
467 ม.6 ถ.ศรีสะเกษ-กันทรลักษณ
ต.โพนขา อ.เมือง
จ.ศรีสะเกษ 33000

หจก.บุรีรัมยพนาสิทธิ์

123 ม.9 ถ.สายออมเมือง ต.อิสาณ

อ.เมือง จ.บุรีรัมย 31000
หจก.สุรินทรอมรวัฒนกอสราง 322 ม.16 ต.สลักได
อ.เมือง จ.สุรินทร 32000
หจก.กิจชัยทวี

55,57,59,61 ถ.สนิทนิคมรัฐ
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร 32000

ตรงตามประกาศ

ลําดับที่

สัญญาเลขที่

วัน เดือน ป
ที่ทําสัญญา

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

รายชื่อ/ขอรับเอกสาร

ที่อยูผูซื้อ/ขอรับเอกสาร

หจก.นครชัย สุรินทรกอสราง 71,73 ถ.สุริยกานต ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.สุรินทร 32000
หจก.ทองพันลาน

98 ม.4 ต.แสลงพันธ อ.เมือง
จ.สุรินทร 32000

บริษัท ณัฐกฤตชัย จํากัด

38/32 ถ.ธานี ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.บุรีรัมย 31000

บริษัท สุรินทรเทพศิลา จํากัด 65 ม.17 ถ.สุรินทร –ปราสาท
ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร 32000
บริษัท สินเจริญสนม จํากัด

190 ม.1 ต.สนม อ.สนม

หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ

จ.สุรินทร 32160
1513/1-2 ถ.ขุขันธ ต.เมืองใต
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

หจก.ธเนศธนากอสราง

0598/1-2 ถ.ราชการรถไฟ
ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

หจก.กันทรลักษไทยนต

33000
111 ม.15 ต.น้ําออม อ.กันทรลักษ

หจก. ต.ไทยเจริญอุทุมพร

จ.ศรีสะเกษ 33110
111 ม.8 ต.สระกําแพงใหญ

กอสราง

อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120

หจก.ทาทรายรุงอรุณ

24 ม.11 ต.ดาน อ.ราษีไศล
จ.ศรีสะเกษ 33160

หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

467 ม.6 ถ.ศรีสะเกษ-กันทรลักษณ
ต.โพนขา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

หจก.วิชัยฟารมการเกษตร

127 ม.2 ต.บานกอก อ.เขื่องใน
จ.อุบลราชธานี 34320

หจก.กรพัฒนธุรกิจ

2 ม.8 ต.กุดชุม อ.กุดชุม

หจก.เพชรสมวงศการโยธา

จ.ยโสธร 35140
35 ม.2 ต.ดงเจริญ อ.คําเขื่อนแกว

หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น

จ.ยโสธร 35110
191/1 ม.2 บ.ศรีฐาน ต.ศรีฐาน
อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร 35150

หจก.ทาพระคอนสตรัคชั่น

190/1 ม.6 ต.ทาพระ อ.เมือง
จ.ขอนแกน 40260

ผูเสนอราคา/ราคาที่เสนอ (บาท)

ผูที่ไดรับการคัดเลือก/ราคา (บาท)

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

ลําดับที่

สัญญาเลขที่

วัน เดือน ป
ที่ทําสัญญา

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

รายชื่อ/ขอรับเอกสาร
หจก.เซงฮวดโพนทอง

ที่อยูผูซื้อ/ขอรับเอกสาร

ผูเสนอราคา/ราคาที่เสนอ (บาท)

ผูที่ไดรับการคัดเลือก/ราคา (บาท)

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

474 ม.3 ต.แวง อ.โพนทอง
จ.รอยเอ็ด 45110

4

51021/10/2561
(สัญญาซื้อขาย)

26-มิ.ย.-61 ซื้อวัสดุเพื่อใชในโครงการโลกของชาง

1,868,500

1,868,500 วิธีคัดเลือก

บริษัท อีโว เทค

(รานคาและรานอาหาร) ภายในบริเวณโครงการ
โลกของชาง (Elephant World) บานตากลาง

29/363 หมูที่ 9 ต.บางพูด

บริษัท อีโว เทค

1,850,000 บริษัท อีโว เทค

หจก.แสวงฟากอสราง

2,129,957

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
หจก.แสวงฟากอสราง

ตําบลกระโพ อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร

223 ม.13 ถนน สุรินทร -ปราสาท
ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร 32000

บริษัทไอคิวโมเดิรนเทรด จํากัด 483 ม.10 ต.นอกเมือง อ.เมือง
จ.สุรินทร 32000
บริษัท โอเคมารท จํากัด

710/61-62 ต.กังแอน อ.ปราสาท
จ.สุรินทร 32140

บริษัท สุรินทรวัฒนา อโกร

บานโคกปลัดเมืองใหม 555/18-19

โปรดักสจํากัด

ม.5 ต.บานพลวง อ.ปราสาท
จ.สุรินทร 32140

1,850,000 เสนอราคาต่ําสุด

