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งบประมาณ วงเงินทีจ่ะซ้ือหรอืจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/ เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ญัญา/

จากหมวด (บาท) (บาท) จัดจ้าง โดยสรุป ลงวันที่
1 ซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงประจ้าเดือนตุลาคม 2556 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง(สนป.) 7,821.90  - ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ้ากัด 7,821.90 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ้ากดั 7,821.90 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 1/2557

ลว. 1 ต.ค. 56

2 ซ้ือหนังสือพมิพป์ระจ้าเดือนตุลาคม 2556 วัสดุสนง.(สนป.) 310.00  - ตกลงราคา ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00 ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 2/2557

ลว. 1 ต.ค. 56

3 ซ้ือถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภยัพบิติักรณี งบกลาง 6,750.00  - ตกลงราคา ร้านไขมุ่กศึกษาภัณฑ์ 6,750.00 ร้านไขมุ่กศึกษาภัณฑ์ 6,750.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 3/2557
ฉกุเฉนิ (อทุกภัย) ลว. 11 ต.ค. 56

4 ซ้ือแบบพมิพ ์(กองคลัง) วัสดุสนง.(กองคลัง) 5,388.00  - ตกลงราคา โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดนฯ 5,388.00 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดนฯ 5,388.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 4/2557

ลว. 16 ต.ค. 56

5 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง วัสดุกอ่สร้าง(กองช่าง) 2,767.68  - ตกลงราคา หจก.กจิพนาค้าไม้ 2,767.68 หจก.กจิพนาค้าไม้ 2,767.68 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 5/2557

ลว. 24 ต.ค. 56

6 ซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ วสัดุไฟฟา้(สนป.) 1,537.50  - ตกลงราคา ร้านซินไทฮงอีเล็คโทรนิค 1,537.50 ร้านซินไทฮงอีเล็คโทรนิค 1,537.50 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 6/2557

ลว. 24 ต.ค. 56

7 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (สนป.) วสัดุคอม(สนป.) 7,590.00  - ตกลงราคา บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์คอมพิวเตอร์ จ้ากดั 7,590.00 บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์คอมพิวเตอร์ จ้ากัด 7,590.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 7/2557

ลว. 24 ต.ค. 56

8 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (กองคลัง) วสัดุคอม(กองคลัง) 9,110.00  - ตกลงราคา บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์คอมพิวเตอร์ จ้ากดั 9,110.00 บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์คอมพิวเตอร์ จ้ากัด 9,110.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 8/2557

ลว. 24 ต.ค. 56

9 วัสดุส้านักงาน (สนป.) วัสดุสนง.(สนป.) 17,025.00  - ตกลงราคา ร้านไขมุ่กศึกษาภัณฑ์ 17,025.00 ร้านไขมุ่กศึกษาภัณฑ์ 17,025.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 9/2557

ลว. 29 ต.ค. 56

10 วัสดุส้านักงาน (กองคลัง) วัสดุสนง.(กองคลัง) 1,390.00  - ตกลงราคา ร้านไขมุ่กศึกษาภัณฑ์ 1,390.00 ร้านไขมุ่กศึกษาภัณฑ์ 1,390.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 10/2557

ลว. 29 ต.ค. 56

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคราช  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
รายการจัดซ้ือจัดจ้างที่มิใช่โครงการก่อสร้าง

1.1.  งบประมาณจากขอ้บัญญัตงิบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา



2

งบประมาณ วงเงินทีจ่ะซ้ือหรอืจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/ เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ญัญา/

จากหมวด (บาท) (บาท) จัดจ้าง โดยสรุป ลงวันที่
ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา

11 วัสดุส้านักงาน (กองช่าง) วสัดุสนง.(กองช่าง) 3,640.00  - ตกลงราคา ร้านไขมุ่กศึกษาภัณฑ์ 3,640.00 ร้านไขมุ่กศึกษาภัณฑ์ 3,640.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 11/2557

ลว. 29 ต.ค. 56

12 ซ้ืออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที ่2/2556 ค่าวัสดุอื่น 23,191.11 23,191.11 กรณีพิเศษ อ.ส.ค.โดย สหกรณ์การเกษตรสีค้ิวฯ 23,191.11 อ.ส.ค.โดย สหกรณ์การเกษตรสีค้ิวฯ 23,191.11 มติคณะรัฐมนตรี 1/2557

(อาหารเสริมนม) ลว.1 พ.ย. 56

13 ซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงประจ้าเดือนพฤศจิกายน 2556 วสัดุเชื้อเพลิง(สนป.) 9,036.09  - ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ้ากัด 9,036.09 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ้ากดั 9,036.09 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 12/2557

ลว. 1 พ.ย.56

14 ซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ้าเดือนพฤศจิกายน 2556 วัสดุสนง.(สนป.) 300.00  - ตกลงราคา ร้านสมชัยพาณิชย์ 300.00 ร้านสมชัยพาณิชย์ 300.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 13/2557

ลว. 1 พ.ย.56

15 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง วสัดุยานพาหนะฯ 1,070.00  - ตกลงราคา ร้าน ส.อะไหล่ยนต์ 1,070.00 ร้าน ส.อะไหล่ยนต์ 1,070.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 14/2557

(สนป.) ลว. 7 พ.ย.56

16 ซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ วสัดุไฟฟา้(สนป.) 5,780.00  - ตกลงราคา หจก.ซีคิวทูมิเตอร์ 5,780.00 หจก.ซีคิวทูมิเตอร์ 5,780.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 15/2557

ลว. 7 พ.ย.56

17 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานประจ้าศูนย์ วัสดุอื่น(สนป.) 25,890.00  - ตกลงราคา หจก.เค.อาร์.เรดิโอ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น 25,890.00 หจก.เค.อาร์.เรดิโอ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น 25,890.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 16/2557

อปพร. อบต.โคราช ลว. 11 พ.ย.56

18 ซ้ือน้้าด่ืมโครงการร่วมงานประเพณีลอยกระทง โครงการร่วมงาน 490.00  - ตกลงราคา ร้านไขมุ่กศึกษาภัณฑ์ 490.00 ร้านไขมุ่กศึกษาภัณฑ์ 490.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 17/2557

พระประทีปพระราชทานเมืองเสมา ประจา้ปี 2556 ลอยกระทง ลว. 11 พ.ย.56

19 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง วสัดุยานพาหนะฯ 120.00  - ตกลงราคา ร้านกจิประเสริฐ 120.00 ร้านกจิประเสริฐ 120.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 18/2557

(สนป.) ลว. 18 พ.ย.56

20 ซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ วสัดุไฟฟา้(สนป.) 1,765.50  - ตกลงราคา ร้านซินไทฮงอีเล็คโทรนิค 1,765.50 ร้านซินไทฮงอีเล็คโทรนิค 1,765.50 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 19/2557

ลว. 25 พ.ย.56

21 ซ้ือน้้ามนัเชื้อเพลิงประจ้าเดือนธันวาคม 2556 วสัดุเชื้อเพลิง(สนป.) 7,427.00  - ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ้ากัด 7,427.00 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ้ากดั 7,427.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 203/2557

ลว. 1 ธ.ค.56

22 ซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ้าเดือนธันวาคม 2556 วัสดุสนง.(สนป.) 310.00  - ตกลงราคา ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00 ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 21/2557

ลว. 1 ธ.ค.56
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งบประมาณ วงเงินทีจ่ะซ้ือหรอืจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/ เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ญัญา/

จากหมวด (บาท) (บาท) จัดจ้าง โดยสรุป ลงวันที่
ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา

23 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว วสัดุงานบา้นฯ 1,300.00  - ตกลงราคา ร้านไขมุ่กศึกษาภัณฑ์ 1,300.00 ร้านไขมุ่กศึกษาภัณฑ์ 1,300.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 22/2557

(สนป.) ลว. 2 ธ.ค.56

24 ซ้ือวัสดุส้านักงาน วัสดุสนง.(สนป.) 13,200.00  - ตกลงราคา ร้านโคราชกอ็ปปี้ 13,200.00 ร้านโคราชกอ็ปปี้ 13,200.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 23/2557

ลว. 4 ธ.ค.56

25 ซ้ือน้้ามนัเชื้อเพลิงประจ้าเดือนมกราคม ๒๕๕7 วสัดุเชื้อเพลิง(สนป.) 9,382.14  - ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ้ากัด 9,382.14 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ้ากดั 9,382.14 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 14/2557

ลว. 1 ม.ค. 57

26 ซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ้าเดือนมกราคม 2557 วัสดุสนง.(สนป.) 310.00  - ตกลงราคา ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00 ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 25/2557

ลว. 1 ม.ค. 57

27 ซ้ือผ้าห่มกันหนาวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว งบกลาง 49,940.00 54,480.00 ตกลงราคา ร้านแสงทวี 49,940.00 ร้านแสงทวี 49,940.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 26/2557

ประจ้าปี 2557 ลว. 6 ม.ค. 57

28 ซ้ือวัสดุกอ่สร้างเพื่อซ่อมแซมถนนภายในต้าบล วัสดุกอ่สร้าง(กองช่าง) 89,440.00  - ตกลงราคา ร้านโคราชวัสดุส้านักงาน 89,440.00 ร้านโคราชวัสดุส้านักงาน 89,440.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 27/2557

ลว. 11 ม.ค. 57

29 ซ้ือน้้ามนัเชื้อเพลิงประจ้าเดือนกมุภาพนัธ์ 2557 วสัดุเชื้อเพลิง(สนป.) 7,490.94  - ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ้ากัด 7,490.94 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ้ากดั 7,490.94 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 28/2557

ลว. 1 ก.พ. 57

30 ซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ้าเดือนกมุภาพันธ์ 2557 วัสดุสนง.(สนป.) 280.00  - ตกลงราคา ร้านสมชัยพาณิชย์ 280.00 ร้านสมชัยพาณิชย์ 280.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 29/2557

ลว. 1 ก.พ. 57

31 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (สนป.) วสัดุคอม(สนป.) 17,410.00  - ตกลงราคา บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์คอมพิวเตอร์ จ้ากดั 17,410.00 บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์คอมพิวเตอร์ จ้ากัด 17,410.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 30/2557

ลว. 19 ก.พ. 57

32 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (กองคลัง) วสัดุคอม(กองคลัง) 3,200.00  - ตกลงราคา บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์คอมพิวเตอร์ จ้ากดั 3,200.00 บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์คอมพิวเตอร์ จ้ากัด 3,200.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 31/2557

ลว. 19 ก.พ. 57

33 ซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงประจ้าเดือนมีนาคม 2557 วสัดุเชื้อเพลิง(สนป.) 10,401.98  - ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ้ากัด 10,401.98 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ้ากดั 10,401.98 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 32/2557

ลว. 1 มี.ค. 57

34 ซ้ือหนังสือพมิพป์ระจ้าเดือนมีนาคม 2557 วัสดุสนง.(สนป.) 310.00  - ตกลงราคา ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00 ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 33/2557

ลว. 1 มี.ค. 57
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งบประมาณ วงเงินทีจ่ะซ้ือหรอืจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/ เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ญัญา/

จากหมวด (บาท) (บาท) จัดจ้าง โดยสรุป ลงวันที่
ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา

35 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุยานพาหนะ 6,520.00  - ตกลงราคา ร้านบ้ารุงชูการไฟฟา้ 6,520.00 ร้านบ้ารุงชูการไฟฟา้ 6,520.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 34/2557

(สนป.) ลว. 3 มี.ค. 57

36 ซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว วสัดุงานบ้าน 9,460.00  - ตกลงราคา ร้านเอกภัณฑ์ 9,460.00 ร้านเอกภัณฑ์ 9,460.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 35/2557

(สนป.) ลว. 3 มี.ค. 57

37 ซ้ือวัสดุส้านักงาน (สนป.) วัสดุสนง.(สนป.) 13,090.00  - ตกลงราคา ร้านไขมุ่กศึกษาภัณฑ์ 13,090.00 ร้านไขมุ่กศึกษาภัณฑ์ 13,090.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 36/2557

ลว. 6 มี.ค. 57

38 ซ้ือวัสดุส้านักงาน (กองคลัง) วัสดุสนง.(กองคลัง) 3,290.00  - ตกลงราคา ร้านไขมุ่กศึกษาภัณฑ์ 3,290.00 ร้านไขมุ่กศึกษาภัณฑ์ 3,290.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 37/2557

ลว. 6 มี.ค. 57

39 ซ้ือวัสดุส้านักงาน (กองช่าง) วสัดุสนง.(กองช่าง) 1,770.00  - ตกลงราคา ร้านไขมุ่กศึกษาภัณฑ์ 1,770.00 ร้านไขมุ่กศึกษาภัณฑ์ 1,770.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 38/2557

ลว. 6 มี.ค. 57

40 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว วสัดุงานบ้าน 2,513.00  - ตกลงราคา ร้านไขมุ่กศึกษาภัณฑ์ 2,513.00 ร้านไขมุ่กศึกษาภัณฑ์ 2,513.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 39/2557

(สนป.) ลว. 6 มี.ค. 57

41 ซ้ือวัสดุอื่นๆ วัสดุอื่น(สนป.) 1,520.00  - ตกลงราคา ร้านไขมุ่กศึกษาภัณฑ์ 1,520.00 ร้านไขมุ่กศึกษาภัณฑ์ 1,520.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 40/2557

ลว. 6 มี.ค. 57

42 ซ้ือน้้าด่ืมโครงการประชาคมหมู่บ้าน โครงการประชาคมฯ 1,920.00  - ตกลงราคา ร้านไขมุ่กศึกษาภัณฑ์ 1,920.00 ร้านไขมุ่กศึกษาภัณฑ์ 1,920.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 41/2557

ลว. 6 มี.ค. 57

43 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุยานพาหนะ 1,155.60  - ตกลงราคา หจก.นพอะไหล่ยนต์ 1,155.60 หจก.นพอะไหล่ยนต์ 1,155.60 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 42/2557

(สนป.) ลว. 10 มี.ค. 57

44 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุยานพาหนะ 1,600.00  - ตกลงราคา ร้านกจิประเสริฐ 1,600.00 ร้านกจิประเสริฐ 1,600.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 43/2557

(สนป.) ลว. 10 มี.ค. 57

45 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง งบกลาง 3,247.13  - ตกลงราคา หจก.กจิพนาค้าไม้ 3,247.13 หจก.กจิพนาค้าไม้ 3,247.13 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 44/2557

ลว. 11 มี.ค. 57

46 ซ้ือครุภัณฑ์ส้ารวจ (กองช่าง) ครุภณัฑ์ส้ารวจ 16,000.00 16,000.00 ตกลงราคา ร้านโคราชวัสดุส้านักงาน 16,000.00 ร้านโคราชวัสดุส้านักงาน 16,000.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 45/2557

(กองช่าง) ลว. 11 มี.ค. 57



5

งบประมาณ วงเงินทีจ่ะซ้ือหรอืจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/ เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ญัญา/

จากหมวด (บาท) (บาท) จัดจ้าง โดยสรุป ลงวันที่
ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา

47 ซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภณัฑ์โฆณณาฯ 15,000.00 15,000.00 ตกลงราคา ร้านวันอนิทร์ เคมีคอล 15,000.00 ร้านวันอนิทร์ เคมคีอล 15,000.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 46/2557

(สนป.) ลว. 12 มี.ค. 57

48 ซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน ครุภณัฑ์สนง. 3,500.00 3,500.00 ตกลงราคา หจก.เทวัญครุภณัฑ์สตีล 3,500.00 หจก.เทวญัครุภัณฑ์สตีล 3,500.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 47/2557

(สนป.) ลว. 12 มี.ค. 57

49 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ ครุภณัฑ์คอมฯ 15,700.00 15,700.00 ตกลงราคา บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์คอมพิวเตอร์ จ้ากดั 15,700.00 บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์คอมพิวเตอร์ จ้ากัด 15,700.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 48/2557

(สนป.) ลว. 12 มี.ค. 57

50 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุยานพาหนะ 1,100.00  - ตกลงราคา ร้านกจิประเสริฐ 1,100.00 ร้านกจิประเสริฐ 1,100.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 49/2557

(สนป.) ลว. 21 มี.ค. 57

51 ซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน (สนป.) ครุภณัฑ์สนง. 5,000.00 5,000.00 ตกลงราคา หจก.เทวัญครุภณัฑ์สตีล 5,000.00 หจก.เทวญัครุภัณฑ์สตีล 5,000.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 50/2557

(สนป.) ลว. 26 มี.ค. 57

52 ซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน (กองคลัง) ครุภณัฑ์สนง. 5,800.00 5,800.00 ตกลงราคา หจก.เทวัญครุภณัฑ์สตีล 5,800.00 หจก.เทวญัครุภัณฑ์สตีล 5,800.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 51/2557

(กองคลัง) ลว. 26 มี.ค. 57

53 ซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน (กองช่าง) ครุภณัฑ์สนง. 11,600.00 11,600.00 ตกลงราคา หจก.เทวัญครุภณัฑ์สตีล 11,600.00 หจก.เทวญัครุภัณฑ์สตีล 11,600.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 52/2557

(กองช่าง) ลว. 26 มี.ค. 57

54 ซ้ือน้้ามนัเชื้อเพลิงประจ้าเดือนเมษายน 2557 วสัดุเชื้อเพลิง(สนป.) 8,978.02  - ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ้ากัด 8,978.02 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ้ากดั 8,978.02 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 53/2557

ลว. 1 เม.ย. 57

55 ซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ้าเดือนเมษายน 2557 วัสดุสนง.(สนป.) 300.00  - ตกลงราคา ร้านสมชัยพาณิชย์ 300.00 ร้านสมชัยพาณิชย์ 300.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 54/2557

ลว. 1 เม.ย. 57

56 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วสัดุวทิย์ฯ(สนป.) 85,000.00  - ตกลงราคา สหกรณ์บริการสาธารณสุขนครราชสีมา 84,000.00 สหกรณ์บริการสาธารณสุขนครราชสีมา 84,000.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 55/2557

ลว. 21 เม.ย. 57

57 ซ้ือวัสดุส้านักงาน วัสดุสนง.(สนป.) 2,560.00  - ตกลงราคา บริษัท ใต้ฟ้ามอเตอร์คอมพิวเตอร์ จ้ากดั 2,560.00 บริษัท ใต้ฟา้มอเตอร์คอมพวิเตอร์ จ้ากดั 2,560.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 56/2557

ลว. 21 เม.ย. 57

58 ซ้ือวัสดุอปุกรณ์ส้าหรับโครงการศึกษาดูงานฯ โครงการศึกษาดูงาน 10,500.00  - ตกลงราคา ร้านไขมุ่กศึกษาภัณฑ์ 10,500.00 ร้านไขมุ่กศึกษาภัณฑ์ 10,500.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 57/2557

ลว. 23 เม.ย. 57
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งบประมาณ วงเงินทีจ่ะซ้ือหรอืจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/ เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ญัญา/

จากหมวด (บาท) (บาท) จัดจ้าง โดยสรุป ลงวันที่
ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา

59 ซ้ือครุภณัฑ์ส้านักงาน (เคร่ืองถ่ายเอกสาร) ครุภัณฑ์สนง.(กองคลัง) 50,000.00 50,000.00 ตกลงราคา ร้านโคราช กอ็ปปี้ 49,000.00 ร้านโคราช กอ็ปปี้ 49,000.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 58/2557

ลว. 24 เม.ย. 57

60 ซ้ือรถยนต์บรรทุกดีเซลขบัเคล่ือน 2 ล้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 787,000.00 787,000.00 สอบราคา 1. หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด โตโยต้าโคราช    787,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด โตโยต้าโคราช    787,000.00 เสนอราคาต้่าสุด ตรงตามประกาศฯ 2/2557

แบบดับเบิล้แค็บ 4 ประตูฯ (กองช่าง) 1988 ผู้จ้าหน่ายโตโยต้า  1988 ผู้จา้หน่ายโตโยต้า  ลว. 11 เม.ย. 57

เลขที่โครงการ e-gp / 57035201974 2. บริษทั โตโยต้าไทยเยน็ จ้ากดั 795,000.00 

เลขคุมสัญญา e-gp / 570501004488

61 ซ้ืออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที ่1/2557 อาหารเสริม(นม) 1,719.90 1,719.90 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสีค้ิวฯ 1,719.90 สหกรณ์การเกษตรสีค้ิวฯ 1,719.90 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 3/2557

ลว. 16 พ.ค. 57

62 ซ้ือน้้ามันเชือ้เพลิงประจ้าเดือนพฤษภาคม 2557 (สนป.) วสัดเชื้อเพลิง(สนป.) 14,984.04  - ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ้ากัด 14,984.04 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ้ากดั 14,984.04 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 59/2557

ลว. 1 พ.ค. 57

63 ซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงประจ้าเดือนพฤษภาคม 2557 (กองช่าง) วัสดุเชื้อเพลิง(กองช่าง) 1,609.08  - ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ้ากัด 1,609.08 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ้ากดั 1,609.08 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 60/2557

ลว. 1 พ.ค. 57

64 ซ้ือหนงัสือพมิพป์ระจ้าเดือนพฤษภาคม 2557 วัสดุสนง.(สนป.) 310.00  - ตกลงราคา ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00 ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 61/2557

ลว. 1 พ.ค. 57

65 ซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทย ุ(สนป.) วสัดุไฟฟา้(สนป.) 930.90  - ตกลงราคา ร้านซินไทฮงอีเล็คโทรนิค 930.90 ร้านซินไทฮงอีเล็คโทรนิค 930.90 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 62/2557

ลว. 14 พ.ค. 57

66 ซ้ืออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที ่1/2557 อาหารเสริม(นม) 17,495.06 17,495.06 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว จา้กดั 17,495.06 สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว จ้ากดั 17,495.06 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 4/2557

ลว. 2 มิ.ย. 57

67 ซ้ือน้้ามนัเชื้อเพลิงประจา้เดือนมถินุายน 2557(สนป.) วสัดเชื้อเพลิง(สนป.) 4,622.68  - ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ้ากัด 4,622.68 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ้ากดั 4,622.68 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 63/2557

ลว. 1 มิ.ย. 57

68 ซ้ือน้้ามันเชือ้เพลิงประจ้าเดือนมิถุนายน 2557(กองช่าง) วัสดุเชื้อเพลิง(กองช่าง) 4,940.42  - ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ้ากัด 4,940.42 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ้ากดั 4,940.42 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 64/2557

ลว. 1 มิ.ย. 57

69 ซ้ือหนงัสือพิมพ์ประจ้าเดือนมถิุนายน 2557 วัสดุสนง.(สนป.) 300.00  - ตกลงราคา ร้านสมชัยพาณิชย์ 300.00 ร้านสมชัยพาณิชย์ 300.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 65/2557

ลว. 1 มิ.ย. 57
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งบประมาณ วงเงินทีจ่ะซ้ือหรอืจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/ เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ญัญา/

จากหมวด (บาท) (บาท) จัดจ้าง โดยสรุป ลงวันที่
ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา

70 ซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทย ุ(กองคลัง) วัสดุไฟฟ้า(กองคลัง) 850.65  - ตกลงราคา ร้านซินไทฮงอีเล็คโทรนิค 850.65 ร้านซินไทฮงอีเล็คโทรนิค 850.65 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 66/2557

ลว. 2 มิ.ย. 57

71 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สนป.) วัสดุยานพาหนะ 1,400.00  - ตกลงราคา ร้าน ส.อะไหล่ยนต์ 1,400.00 ร้าน ส.อะไหล่ยนต์ 1,400.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 67/2557

(สนป.) ลว. 5 มิ.ย. 57

72 ซ้ือวัสดุอปุกรณ์และของสมนาคุณโครงการพฒันา โครงการพัฒนาศักยภาพ 12,000.00  - ตกลงราคา ร้านสมายล์ 12,000.00 ร้านสมายล์ 12,000.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 68/2557

ศักยภาพผู้สูงอาย ุประจ้าปี 2557 ผู้สูงอายุ ลว. 10 มิ.ย. 57

73 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (สนป.) วัสดุคอมฯ(สนป.) 24,220.00  - ตกลงราคา บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์ คอมพิวเตอร์  จ้ากดั 24,220.00 บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์ คอมพิวเตอร์  จ้ากดั 24,220.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 69/2557

ลว. 13 มิ.ย. 57

74 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (กองคลัง) วสัดุคอมฯ(กองคลัง) 750.00  - ตกลงราคา บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์ คอมพิวเตอร์  จ้ากดั 750.00 บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์ คอมพิวเตอร์  จ้ากดั 750.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 70/2557

ลว. 17 มิ.ย. 57

75 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (กองช่าง) วัสดุคอมฯ(กองช่าง) 750.00  - ตกลงราคา บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์ คอมพิวเตอร์  จ้ากดั 750.00 บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์ คอมพิวเตอร์  จ้ากดั 750.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 71/2557

ลว. 17 มิ.ย. 57

76 ซ้ือวัสดุอปุกรณ์โครงการจดัเวทีเสวนาเพื่อสร้าง โครงการจดัเวทีเสวนาฯ 4,176.00  - ตกลงราคา ร้านไขมุ่กศึกษาภัณฑ์ 4,176.00 ร้านไขมุ่กศึกษาภัณฑ์ 4,176.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 72/2557

ความสุขอยา่งยั่งยนื ประจ้าปี 2557 ลว. 19 มิ.ย. 57

77 ซ้ือวัสดุส้านักงาน (สนป.) วัสดุสนง.(สนป.) 3,943.00  - ตกลงราคา ร้านไขมุ่กศึกษาภัณฑ์ 3,943.00 ร้านไขมุ่กศึกษาภัณฑ์ 3,943.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 73/2557

ลว. 23 มิ.ย. 57

78 ซ้ือวัสดุส้านักงาน (กองคลัง) วัสดุสนง.(กองคลัง) 4,100.00  - ตกลงราคา ร้านไขมุ่กศึกษาภัณฑ์ 4,100.00 ร้านไขมุ่กศึกษาภัณฑ์ 4,100.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 74/2557

ลว. 23 มิ.ย. 57

79 ซ้ือวัสดุส้านักงาน (กองช่าง) วสัดุสนง.(กองช่าง) 2,040.00  - ตกลงราคา ร้านไขมุ่กศึกษาภัณฑ์ 2,040.00 ร้านไขมุ่กศึกษาภัณฑ์ 2,040.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 75/2557

ลว. 23 มิ.ย. 57

80 ซ้ืออปุกรณ์กฬีา วสัดุกีฬา(สนป.) 42,675.00  - ตกลงราคา หจก.พงศ์ไพสิทธิ์ 42,675.00 หจก.พงศ์ไพสิทธิ์ 42,675.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 76/2557

ลว. 30 มิ.ย. 57

81 ซ้ือน้า้มันเชือ้เพลิงประจา้เดือนกรกฎาคม 2557 (สนป.) วสัดุเชื้อเพลิง(สนป.) 5,969.98  - ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ้ากัด 5,969.98 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ้ากดั 5,969.98 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 77/2557

ลว. 1 ก.ค. 57
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งบประมาณ วงเงินทีจ่ะซ้ือหรอืจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/ เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ญัญา/

จากหมวด (บาท) (บาท) จัดจ้าง โดยสรุป ลงวันที่
ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา

82 ซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงประจ้าเดือนกรกฎาคม 2557 (กองช่าง) วัสดุเชื้อเพลิง(กองช่าง) 3,324.20  - ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ้ากัด 3,324.20 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ้ากดั 3,324.20 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 78/2557

ลว. 1 ก.ค. 57

83 ซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ้าเดือนกรกฎาคม 2557 วัสดุสนง.(สนป.) 310.00  - ตกลงราคา ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00 ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 79/2557

ลว. 1 ก.ค. 57

84 ซ้ือวัสดุอปุกรณ์กฬีาโครงการแขง่ขนักฬีาฯ โครงการแข่งขันกฬีา 21,000.00  - ตกลงราคา ร้านเกมส์ 21,000.00 ร้านเกมส์ 21,000.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 80/2557

ลว. 7 ก.ค. 57

85 ซ้ือน้้าด่ืมโครงการร่วมงานประเพณีแห่เทียนฯ โครงการแหเ่ทยีน 400.00  - ตกลงราคา ร้านไขมุ่กศึกษาภัณฑ์ 400.00 ร้านไขมุ่กศึกษาภัณฑ์ 400.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 81/2557

ลว. 7 ก.ค. 57

86 ซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง (กระจกโค้งมองแยก) วัสดุยานพาหนะ 50,000.00  - ตกลงราคา ร้านวันอนิทร์เคมีคอล 50,000.00 ร้านวนัอินทร์เคมีคอล 50,000.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 82/2557

(สนป.) ลว. 15 ก.ค. 57

87 ซ้ือน้้าด่ืมโครงการแข่งขันกฬีาโคราชคัพฯ โครงการแข่งขันกฬีา 1,600.00  - ตกลงราคา ร้านไขมุ่กศึกษาภัณฑ์ 1,600.00 ร้านไขมุ่กศึกษาภัณฑ์ 1,600.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 83/2557

ลว. 17 ก.ค. 57

88 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง งบกลาง 1,518.60  - ตกลงราคา หจก.กจิพนาค้าไม้ 1,518.60 หจก.กจิพนาค้าไม้ 1,518.60 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 84/2557

ลว. 22 ก.ค. 57

89 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (ถงัขยะ) วสัดุงานบา้นงานครัว 30,080.00  - ตกลงราคา ร้าน ช.อดุมโชค 30,080.00 ร้าน ช.อดุมโชค 30,080.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 85/2557

(สนป.) ลว. 23 ก.ค. 57

90 ซ้ือวสัดุในการฝึกอบรมภาคปฏบิติัโครงการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรม 1,211.90  - ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ้ากัด 1,211.90 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ้ากดั 1,211.90 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 86/2557

การป้องกนัและระงับอคัคีภยั ประจ้าปี 2557 ป้องกนัและระงับอคัคีภยั ลว. 4 ส.ค. 57

91 ซ้ือวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนนภายในต้าบลโคราช วัสดุกอ่สร้าง(กองช่าง) 49,440.00  - ตกลงราคา ร้านโคราชวัสดุส้านักงาน 49,440.00 ร้านโคราชวัสดุส้านักงาน 49,440.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 87/2557

ลว. 31 ก.ค. 57

92 ซ้ือน้้ามนัเชื้อเพลิงประจา้เดือนสิงหาคม 2557 (สนป.) วสัดุเชื้อเพลิง(สนป.) 14,794.44  - ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ้ากัด 14,794.44 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ้ากดั 14,794.44 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 88/2557

ลว. 1 ส.ค. 57

93 ซ้ือน้้ามนัเชื้อเพลิงประจ้าเดือนสิงหาคม 2557 (กองชา่ง) วัสดุเชื้อเพลิง(กองช่าง) 1,813.20  - ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ้ากัด 1,813.20 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ้ากดั 1,813.20 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 89/2557

ลว. 1 ส.ค. 57
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งบประมาณ วงเงินทีจ่ะซ้ือหรอืจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/ เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ญัญา/

จากหมวด (บาท) (บาท) จัดจ้าง โดยสรุป ลงวันที่
ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา

94 ซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ้าเดือนสิงหาคม 2557 วัสดุสนง.(สนป.) 310.00  - ตกลงราคา ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00 ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 90/2557

ลว. 1 ส.ค. 57

95 ซ้ือวัสดุส้านักงาน (สนป.) วัสดุสนง.(สนป.) 2,200.00  - ตกลงราคา ร้านไขมุ่กศึกษาภัณฑ์ 2,200.00 ร้านไขมุ่กศึกษาภัณฑ์ 2,200.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 91/2557

ลว. 20 ส.ค. 57

96 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์เพือ่ไวใ้ช้ในการปฏิบัติงานการ วัสดุอื่น(สนป.) 5,141.35  - ตกลงราคา หจก.กจิพนาค้าไม้ 5,141.35 หจก.กจิพนาค้าไม้ 5,141.35 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 92/2557

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (วัสดุอื่นๆ) ลว. 25 ส.ค. 57

97 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์เพือ่ไวใ้ช้ในการปฏิบัติงานการ วสัดุกอ่สร้าง(สนป.) 390.55  - ตกลงราคา หจก.กจิพนาค้าไม้ 390.55 หจก.กจิพนาค้าไม้ 390.55 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 93/2557

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (วัสดุกอ่สร้าง) ลว. 25 ส.ค. 57

98 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (สนป.) วัสดุงานบ้าน(สนป.) 1,420.00  - ตกลงราคา ร้านไขมุ่กศึกษาภัณฑ์ 1,420.00 ร้านไขมุ่กศึกษาภัณฑ์ 1,420.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 94/2557

ลว. 25 ส.ค. 57

99 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง (สนป.) วสัดุกอ่สร้าง(สนป.) 12,100.30  - ตกลงราคา หจก.กจิพนาค้าไม้ 12,100.30 หจก.กจิพนาค้าไม้ 12,100.30 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 95/2557

ลว. 29 ส.ค. 57

100 ซ้ือหนงัสือพิมพ์ประจ้าเดือนกนัยายน 2557 วัสดุสนง.(สนป.) 300.00  - ตกลงราคา ร้านสมชัยพาณิชย์ 300.00 ร้านสมชัยพาณิชย์ 300.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 96/2557

ลว. 1 ก.ย. 57

101 ซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงประจ้าเดือนกันยายน 2557 (สนป.) วสัดุเชื้อเพลิง(สนป.) 6,982.80  - ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ้ากัด 6,982.80 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ้ากดั 6,982.80 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 97/2557

ลว. 1 ก.ย. 57

102 ซ้ือน้้ามนัเชื้อเพลิงประจ้าเดือนกนัยายน 2557 (กองชา่ง) วัสดุเชื้อเพลิง(กองช่าง) 4,887.96  - ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ้ากัด 4,887.96 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ้ากดั 4,887.96 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 98/2557

ลว. 1 ก.ย. 57

103 ซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทย ุ(กองช่าง) วดัสุไฟฟ้า(กองช่าง) 26,300.60  - ตกลงราคา ร้านซินไทฮงอีเล็คโทรนิค 26,300.60 ร้านซินไทฮงอีเล็คโทรนิค 26,300.60 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 99/2557

ลว. 2 ก.ย. 57

104 ซ้ือวัสดุส้านักงาน (กองคลัง) วัสดุสนง.(กองคลัง) 10,500.00  - ตกลงราคา ร้านโคราชกอ็ปปี้ 10,500.00 ร้านโคราชกอ็ปปี้ 10,500.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 100/2557

ลว. 2 ก.ย. 57

105 ซ้ือต้นไม้และดินโครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชน โครงการฝึกอบรมฯ 7,920.00  - ตกลงราคา ร้านถนอมรักพนัธุไ์ม้ 7,920.00 ร้านถนอมรักพนัธุไ์ม้ 7,920.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 101/2557

รักษ์ส่ิงแวดล้อม ประจ้าปี 2557 รักษ์ส่ิงแวดล้อม ลว. 10 ก.ย. 57
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งบประมาณ วงเงินทีจ่ะซ้ือหรอืจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/ เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ญัญา/

จากหมวด (บาท) (บาท) จัดจ้าง โดยสรุป ลงวันที่
ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา

106 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ไฟ LED) วัสดุยานพาหนะ 2,409.00  - ตกลงราคา หจก.โคราชซีคิว (1995) 2,409.00 หจก.โคราชซีคิว (1995) 2,409.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 102/2557

(สนป.) ลว. 10 ก.ย. 57

107 ซ้ือชดุฝึกหรือชดุปฏบิัติการ(เส้ือคอเปิดสีกากี โครงการฝึกอบรมฯ 19,200.00  - ตกลงราคา ร้านสยามดีไซน์ 19,200.00 ร้านสยามดีไซน์ 19,200.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 103/2557

แบบที่ 1) ครบชุด ส้าหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึก จดัต้ังอปพร. ลว. 15 ก.ย. 57

อบรมจดัต้ังอาสาสมัครป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน

108 ซ้ือวัสดุอื่นๆ (ป้ายจราจรบอกเส้นทาง) วัสดุอื่น(สนป.) 12,000.00  - ตกลงราคา ร้านวันอนิทร์ เคมีคอล 12,000.00 ร้านวันอนิทร์ เคมคีอล 12,000.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 104/2557

ลว. 11 ก.ย. 57

109 ซ้ือวัสดุเคร่ืองดับเพลิง วสัดุเคร่ืองดับเพลิง(สนป.) 40,500.00  - ตกลงราคา ร้านวันอนิทร์ เคมีคอล 40,500.00 ร้านวันอนิทร์ เคมคีอล 40,500.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 105/2557

ลว. 15 ก.ย. 57

110 ซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทย ุ(แบตเตอร่ี) วสัดุไฟฟา้(สนป.) 4,656.00  - ตกลงราคา หจก.โคราชซีคิว (1995) 4,656.00 หจก.โคราชซีคิว (1995) 4,656.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 106/2557

ลว. 15 ก.ย. 57

111 ซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทย ุ(ปล๊ักพว่งสนาม) วสัดุไฟฟา้(สนป.) 5,000.00  - ตกลงราคา ร้านวันอนิทร์ เคมีคอล 5,000.00 ร้านวันอนิทร์ เคมคีอล 5,000.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 107/2557

ลว. 15 ก.ย. 57

112 ซ้ือชุดฝึกหรือชุดปฏิบัติการ(เส้ือยืดคอเชิ้ตแขนยาว โครงการฝึกอบรม 25,200.00  - ตกลงราคา ร้านจ้าลอง ยนูิฟอร์ม 25,200.00 ร้านจ้าลอง ยนูิฟอร์ม 25,200.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 108/2557

สีด้าพร้อมกางเกง) ส้าหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึก ทบทวนอปพร. ลว. 15 ก.ย. 57

อบรมทบทวน อปพร.
113 ซ้ือวัสดุส้านักงาน (กองคลัง) วัสดุสนง.(กองคลัง) 2,600.00  - ตกลงราคา ร้านไขมุ่กศึกษาภัณฑ์ 2,600.00 ร้านไขมุ่กศึกษาภัณฑ์ 2,600.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 109/2557

ลว. 22 ก.ย. 57

114 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง  (กองช่าง) วสัดุสนง.(กองช่าง) 43,672.00  - ตกลงราคา ร้านโคราชวัสดุส้านักงาน 43,672.00 ร้านโคราชวัสดุส้านักงาน 43,672.00 เสนอราคาต้่า มีคุณภาพ 110/2557

ลว. 22 ก.ย. 57

115 จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยประจ้าเดือนตุลาคม 2556 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 5,000.00  - ตกลงราคา นายพเิชษฐ  ปุยสูงเนิน 5,000.00 นายพิเชษฐ  ปุยสูงเนิน 5,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 1/2557

(สนป.) ลว. 1 ต.ค. 56

116 จา้งเหมาจดัท้าพวงมาลาดอกไมส้ดวันปยิมหาราช รายจ่ายเกีย่วเนือ่งฯ 700.00  - ตกลงราคา นายณัฐภาส  แปลนกลาง 700.00 นายณัฐภาส  แปลนกลาง 700.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 2/2557

(สนป.) ลว. 21 ต.ค. 56
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งบประมาณ วงเงินทีจ่ะซ้ือหรอืจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/ เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ญัญา/

จากหมวด (บาท) (บาท) จัดจ้าง โดยสรุป ลงวันที่
ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา

117 จ้างเหมาจัดเกบ็ขยะมูลฝอยประจ้าเดือนพฤศจิกายน 2556 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 5,000.00  - ตกลงราคา นายพเิชษฐ  ปุยสูงเนิน 5,000.00 นายพิเชษฐ  ปุยสูงเนิน 5,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 3/2557

(สนป.) ลว. 1 พ.ย. 56

118 จา้งเหมาจดัท้ากระทงใหญ่พร้อมจดัหารถแหแ่ละ โครงการลอยกระทง 19,000.00  - ตกลงราคา นายวีรนิท  สันฉมิพลี 19,000.00 นายวีรนิท  สันฉิมพลี 19,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 4/2557
ประดับตกแต่ง เพือ่ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ลว. 12 พ.ย. 56

พระประทีปพระราชทานเมืองเสมา ประจา้ปี 2556

119 จ้างเหมาจัดท้าป้ายไวนิลเพื่อไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 675.00  - ตกลงราคา ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 675.00 ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 675.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 5/2557

ของงานนโยบายและแผน (สนป.) ลว. 19 พ.ย. 56

120 จ้างเหมาจัดท้าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การส้ารวจ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 5,856.00  - ตกลงราคา ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 5,856.00 ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 5,856.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 6/2557

ภาษบี้ารุงทอ้งที่และภาษปีา้ย ประจ้าป ี2557 (กองคลัง) ลว. 25 พ.ย. 56

121 จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยเดือนธันวาคม 2556 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 5,000.00  - ตกลงราคา นายพเิชษฐ  ปุยสูงเนิน 5,000.00 นายพิเชษฐ  ปุยสูงเนิน 5,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 7/2557

(สนป.) ลว. 1 ธ.ค.56

122 จ้างเหมาซ่อมวทิยุส่ือสารชนิดประจ้าที ่ของอบต.โคราช ค่าบ้ารุงรักษาฯ 7,470.00  - ตกลงราคา หจก.ซีคิวทูมิเตอร์ 7,470.00 หจก.ซีคิวทูมิเตอร์ 7,470.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 8/2557

(สนป.) ลว. 9 ธ.ค.56

123 จา้งเหมาขุดร้ือถอนกอไผ่ที่ขวางล้าตะคอง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 18,000.00  - ตกลงราคา นายประสิทธิ์  แกว้สูงเนนิ 18,000.00 นายประสิทธิ์  แกว้สูงเนนิ 18,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 9/2557
หมู่ที ่2 บ้านวังวน (กองช่าง) ลว. 16 ธ.ค.56

124 จ้างเหมาจัดท้าปา้ยไวนลิรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ โครงการปอ้งกันอุบติัเหตุ 7,850.00  - ตกลงราคา ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 7,850.00 ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 7,850.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 10/2557

และป้ายบอกเส้นทางและจุดเส่ียงพร้อมติดต้ัง (สนป.) ลว. 17 ธ.ค.56

125 จา้งเหมาจดัหาเต้นท์ส้าหรับโครงการป้องกนัและ โครงการปอ้งกันอุบติัเหตุ 2,000.00  - ตกลงราคา นายประจวบ  สะโม 2,000.00 นายประจวบ  สะโม 2,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 11/2557

ลดอบุัติเหตุทางถนนชว่งเทศกาลปีใหม่ 2557 (สนป.) ลว. 30 ธ.ค.56

126 จา้งเหมาซ่อมวทิยส่ืุอสารชนดิมอืถอืของอบต.โคราช ค่าบ้ารุงรักษาฯ 2,996.00  - ตกลงราคา หจก.ซีคิวทูมิเตอร์ 2,996.00 หจก.ซีคิวทูมิเตอร์ 2,996.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 12/2557

(สนป.) ลว. 27 ธ.ค.56

127 จ้างเหมาจัดท้าป้ายไวนิลโครงการช่วยเหลือ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 300.00  - ตกลงราคา ร้าน เอส.พ.ีองิค์เจท็ 300.00 ร้าน เอส.พ.ีองิค์เจท็ 300.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 13/2557

ผู้ประสบภัยหนาว ประจ้าปี 2557 (สนป.) ลว. 6 ม.ค. 57
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งบประมาณ วงเงินทีจ่ะซ้ือหรอืจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/ เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ญัญา/

จากหมวด (บาท) (บาท) จัดจ้าง โดยสรุป ลงวันที่
ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา

128 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ของส้านักงานปลัดอบต. ค่าบ้ารุงรักษาฯ 700.00  - ตกลงราคา นายบรรพต  อยุดอน 700.00 นายบรรพต  อยุดอน 700.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 14/2557

(สนป.) ลว. 27 ม.ค. 57

129 จา้งเหมาซ่อมคอมพวิเตอร์ของกองคลัง ค่าบ้ารุงรักษาฯ 1,150.00  - ตกลงราคา นายบรรพต  อยุดอน 1,150.00 นายบรรพต  อยุดอน 1,150.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 15/2557

(กองคลัง) ลว. 27 ม.ค. 57

130 จา้งเหมาซ่อมครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอากาศ ค่าบ้ารุงรักษาฯ 1,100.00  - ตกลงราคา นายอมัรินทร์ ประทุมมา 1,100.00 นายอมัรินทร์ ประทุมมา 1,100.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 16/2557

(สนป.) ลว. 5 ก.พ. 57

131 จ้างเหมาจัดท้าป้ายไวนิลโครงการจัดเวทีประชาคมฯ รายจ่ายเกีย่วเนือ่งฯ 520.00  - ตกลงราคา ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 520.00 ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 520.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 17/2557

(สนป.) ลว. 5 มี.ค. 57

132 จา้งเหมาจดัเตรียมสถานที่พร้อมจดัเกบ็และท้า รายจ่ายเกีย่วเนือ่งฯ 2,000.00  - ตกลงราคา นายประจวบ  สะโม 2,000.00 นายประจวบ  สะโม 2,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 18/2557

ความสะอาดสถานที่จดัเวทีประชาคมหมู่บ้านฯ (สนป.) ลว. 10 มี.ค. 57

133 จ้างเหมาเปล่ียนถ่ายน้้ามันเคร่ืองรถยนต์ ทะเบียน ค่าบ้ารุงรักษาฯ 3,226.05  - ตกลงราคา หจก.นพอะไหล่ยนต์ 3,226.05 หจก.นพอะไหล่ยนต์ 3,226.05 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 19/2557

กท 9200 นครราชสีมา (สนป.) ลว. 10 มี.ค. 57

134 จ้างเหมาเปล่ียนถ่ายน้้ามันเคร่ืองรถยนต์ ทะเบียน ค่าบ้ารุงรักษาฯ 5,868.95  - ตกลงราคา หจก.นพอะไหล่ยนต์ 5,868.95 หจก.นพอะไหล่ยนต์ 5,868.95 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 20/2557

 87 - 0975 นครราชสีมา (สนป.) ลว. 10 มี.ค. 57

135 จา้งเหมาเปล่ียนถา่ยน้้ามันเคร่ืองรถจกัรยานยนต์ ค่าบ้ารุงรักษาฯ 100.00  - ตกลงราคา ร้านกจิประเสริฐ 100.00 ร้านกจิประเสริฐ 100.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 21/2557

ทะเบียน 965 นครราชสีมา (สนป.) ลว. 10 มี.ค. 57

136 จ้างเหมาซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย (คันเก่า) ค่าบ้ารุงรักษาฯ 2,700.00  - ตกลงราคา นายชัชชัย  บัวสาย 2,700.00 นายชัชชัย  บัวสาย 2,700.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 22/2557

(สนป.) ลว. 19 มี.ค. 57

137 จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืมส้าหรับผู้ รายจ่ายเกีย่วเนือ่งฯ 1,750.00  - ตกลงราคา นางปวีณา  ทองแพรว 1,750.00 นางปวีณา  ทองแพรว 1,750.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 25/2557

เขา้ร่วมการประชุมประชาคมต้าบลฯ (สนป.) ลว. 26 มี.ค. 57

138 จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืมส้าหรับผู้ โครงการปอ้งกันอุบติัเหตุ 1,100.00  - ตกลงราคา นางปวีณา  ทองแพรว 1,100.00 นางปวีณา  ทองแพรว 1,100.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 26/2557

เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกัน (สนป.) ลว. 27 มี.ค. 57

และลดอบุติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
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งบประมาณ วงเงินทีจ่ะซ้ือหรอืจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/ เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ญัญา/

จากหมวด (บาท) (บาท) จัดจ้าง โดยสรุป ลงวันที่
ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา

139 จ้างเหมาบรรจุสารเคมดัีบเพลิง ชนดิเคมแีหง้ ค่าวสัดุดับเพลิง 2,100.00  - ตกลงราคา ร้านวันอนิทร์ เคมีคอล 2,100.00 ร้านวันอนิทร์ เคมคีอล 2,100.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 27/2557

(สนป.) ลว. 28 มี.ค. 57

140 จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองถา่ยเอกสาร ค่าบ้ารุงรักษาฯ 14,900.00  - ตกลงราคา ร้านโคราช กอ็ปปี้ 14,900.00 ร้านโคราช กอ็ปปี้ 14,900.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 28/2557

(สนป.) ลว. 28 มี.ค. 57

141 จ้างเหมาก่อสร้างซุ้มแสดงนิทรรศการเพื่อจัดแสดง โครงการกินเข่าค้่า 30,000.00  - ตกลงราคา นายประสิทธิ์  แกว้สูงเนนิ 30,000.00 นายประสิทธิ์  แกว้สูงเนนิ 30,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 29/2557

ในงานประเพณีกินเข่าค้่าของดีเมืองสูงเนิน 2557 (สนป.) ลว. 28 มี.ค. 57

142 จ้างเหมาจัดท้าปา้ยไวนลิรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ โครงการปอ้งกันอุบติัเหตุ 2,970.00  - ตกลงราคา ร้าน เอส.พ.ีองิค์เจท็ 2,970.00 ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 2,970.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 30/2557

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง (สนป.) ลว. 1 เม.ย. 57

เทศกาลสงกรานต์ ประจ้าปี 2557
143 จา้งเหมาจดัหาเต้นพร้อมกางและจดัเกบ็โครงการ โครงการปอ้งกันอุบติัเหตุ 2,500.00  - ตกลงราคา นายประจวบ  สะโม 2,500.00 นายประจวบ  สะโม 2,500.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 31/2557

ป้องกนัและลดอบุัติเหตุทางถนนชว่งเทศกาล (สนป.) ลว. 12 เม.ย. 57

สงกรานต์ ประจ้าปี 2557
144 จ้างเหมาจัดท้าพวงมาลาดอกไม้สด ถวายสักการะ รายจ่ายเกีย่วเนือ่งฯ 800.00  - ตกลงราคา นายณัฐภาส  แปลนกลาง 800.00 นายณัฐภาส  แปลนกลาง 800.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 32/2557

ท้าวสุรนารี (สนป.) ลว. 8 เม.ย. 57

145 จา้งเหมาจดัท้าปา้ยโครงการวันผู้สูงอายปุ ี2557 โครงการวันผู้สูงอายุ 675.00  - ตกลงราคา ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 675.00 ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 675.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 33/2557

(สนป.) ลว. 3 เม.ย. 57

146 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พร้อมจัดหาวัสดุ เพื่อใช้ โครงการวันผู้สูงอายุ 11,700.00  - ตกลงราคา นายประจวบ  สะโม 11,700.00 นายประจวบ  สะโม 11,700.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 34/2557

ในงานวันผู้สูงอาย ุประจ้าปี 2557 (สนป.) ลว. 4 เม.ย. 57

147 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการ อบต.เคล่ือนที่ รายจ่ายเกีย่วเนือ่งฯ 8,300.00  - ตกลงราคา นายประจวบ  สะโม 8,300.00 นายประจวบ  สะโม 8,300.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 35/2557

ประจ้าปี 2557 (สนป.) ลว. 17 เม.ย. 57

148 จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น วีไอพี รายจ่ายเกีย่วเนือ่งฯ 98,000.00  - ตกลงราคา นางวาสนา  วาทมณีกร 98,000.00 นางวาสนา  วาทมณีกร 98,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 36/2557

เพื่อเดินทางไปศึกษาดูงาน ประจ้าปี 2557 (สนป.) ลว. 29 เม.ย. 57
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149 จา้งเหมาจดัหาอาหารกลางวนัและอาหารวา่ง รายจ่ายเกีย่วเนือ่งฯ 6,250.00  - ตกลงราคา นางเอม  งามโกศล 6,250.00 นางเอม  งามโกศล 6,250.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 37/2557

ส้าหรับการอบรมฯ ตามโครงการฝึกอบรมสัมมนา (สนป.) ลว. 29 เม.ย. 57

และศึกษาดูงาน ประจ้าปี 2557
150 จา้งเหมาจดัท้าปา้ยโครงการฝึกอบรมสัมมนาและ รายจ่ายเกีย่วเนือ่งฯ 375.00  - ตกลงราคา ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 375.00 ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 375.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 38/2557

ศึกษาดูงาน ประจ้าปี 2557 (สนป.) ลว. 23 เม.ย. 57

151 จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองคลัง ค่าบ้ารุงรักษาฯ 3,410.00  - ตกลงราคา นายบรรพต อยุดอน 3,410.00 นายบรรพต อยุดอน 3,410.00 มีประสบการ คุณภาพงานดี 39/2557

(กองคลัง) ลว. 14 พ.ค. 57

152 จา้งเหมาพน่สารเคมีก้าจดัยงุลาย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 5,000.00  - ตกลงราคา นายศรายทุธ เชาวนัจนัทึก 5,000.00 นายศรายุทธ เชาวันจันทึก 5,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 40/2557

(สนป.) ลว. 29 พ.ค. 57

153 จา้งเหมาล้างแอร์รถยนต์ ค่าบ้ารุงรักษาฯ 1,500.00  - ตกลงราคา ร้านอาร์ต ออโต้ เซอร์วิส 1,500.00 ร้านอาร์ต ออโต้ เซอร์วิส 1,500.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 41/2557

(สนป.) ลว. 5 มิ.ย. 57

154 จา้งเหมาจดัหาอาหารกลางวนัและอาหารวา่งพร้อม โครงการพัฒนา 6,250.00  - ตกลงราคา นางสมหมาย ฉินสูงเนิน 6,250.00 นางสมหมาย ฉินสูงเนิน 6,250.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 42/2557

เคร่ืองด่ืมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอาย ุประจ้าป ี2557 ศักยภาพผู้สูงอายุ

155 จ้างเหมาจัดท้าป้ายไวนิลโครงการพัฒนาศักยภาพ โครงการพัฒนา 300.00  - ตกลงราคา ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 300.00 ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 300.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 43/2557

ผู้สูงอาย ุประจ้าปี 2557 ศักยภาพผู้สูงอายุ ลว. 9 มิ.ย. 57

156 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจ้าทาง ปรับอากาศ เพื่อ โครงการพัฒนา 48,000.00  - ตกลงราคา นางบุญเลิศ  ภักดีแกว้ 48,000.00 นางบุญเลิศ  ภักดีแกว้ 48,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 44/2557

น้าผู้สูงอายุเดินทางไปศึกษาดูงาน ตามโครงการ ศักยภาพผู้สูงอายุ ลว. 19 มิ.ย. 57

พฒันาศักยภาพผู้สูงอาย ุประจ้าป ี2557  -
157 จา้งเหมาเติมน้้ายาแอร์ ค่าบ้ารุงรักษาฯ 400.00 ตกลงราคา ร้านอาร์ต ออโต้ เซอร์วิส 400.00 ร้านอาร์ต ออโต้ เซอร์วิส 400.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 45/2557

(สนป.) ลว. 18 มิ.ย. 57

158 จ้างเหมาจัดท้าป้ายโครงการจัดเวทีเสวนาเพือ่ โครงการจดัเวทีเสวนาฯ 750.00  - ตกลงราคา ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 750.00 ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 750.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 46/2557

สร้างความสุขอยา่งยั่งยนื ประจ้าปี 2557 ลว. 19 มิ.ย. 57
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159 จา้งเหมาจดัท้าอาหารกลางวนัและอาหารวา่งพร้อม โครงการจดัเวทีเสวนาฯ 28,000.00  - ตกลงราคา นางเอม งามโกศล 28,000.00 นางเอม  งามโกศล 28,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 47/2557

เคร่ืองด่ืมโครงการจดัเวทเีสวนาเพื่อสร้างความสุข ลว. 24 มิ.ย. 57

อยา่งยั่งยนื ประจ้าปี 2557
160 จ้างเหมาแมบ่า้น ประจ้าปงีบประมาณ 2557 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 21,000.00  - ตกลงราคา นางศุภกานต์ ทองศรี 21,000.00 นางศุภกานต์  ทองศรี 21,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 48/2557

(เดือนกรกฎาคม-กนัยายน 2557) (สนป.) ลว. 1 ก.ค. 57

161 จา้งเหมาจดัท้าปา้ยโครงการแข่งขันกีฬาฯ โครงการแขง่ขนักฬีา 11,564.00  - ตกลงราคา ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 11,564.00 ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 11,564.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 49/2557

(สนป.) ลว. 7 ก.ค. 57

162 จ้างเหมาเตรียมสถานทีโ่ครงการแข่งขันกีฬาฯ โครงการแขง่ขนักฬีา 30,000.00  - ตกลงราคา นายนิวัฒน์  บุญศรี 30,000.00 นายนิวัฒน์  บุญศรี 30,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 50/2557

(สนป.) ลว. 14 ก.ค. 57

163 จ้างเหมาจัดท้าขบวนรถแห่เทียนพรรษาฯ ประเพณีเข้าพรรรษา 20,000.00  - ตกลงราคา นายวีรนิท  สันฉมิพลี 20,000.00 นายวีรนิท  สันฉิมพลี 20,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 51/2557

ลว. 7 ก.ค. 57

164 จา้งเหมาถา่ยเอกสารพร้อมเขา้เล่มแผนพฒันาสามปี รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 1,360.00  - ตกลงราคา นางเพ็ญพร  โสวรรณขจร 1,360.00 นางเพญ็พร  โสวรรณขจร 1,360.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 52/2557

(สนป.) ลว. 7 ก.ค. 57

165 จา้งเหมาหุ้มเบาะรถยนต์ ทะเบียน กท 9200 ค่าบ้ารุงรักษาครุภณัฑ์ 8,500.00  - ตกลงราคา ร้านโคราชเบาะ 8,500.00 ร้านโคราชเบาะ 8,500.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 53/2557

(สนป.) ลว. 15 ก.ค. 57

166 จ้างเหมาส้ารวจและประเมินความพึงพอใจ ผู้รับ รายจ่ายอื่น 15,000.00  - ตกลงราคา วิทยาลัยนครราชสีมา 15,000.00 วิทยาลัยนครราชสีมา 15,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 54/2557

บริการที่มต่ีอคุณภาพใหบ้ริการของอบต.โคราช (สนป.) ลว. 23 ก.ค. 57

167.0 จา้งเหมาจดัท้าป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมการ โครงการฝึกอบรม 450.00  - ตกลงราคา ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 450.00 ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 450.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 55/2557

ป้องกนัและระงับอคัคีภัยฯ ปอ้งกันและระงับอัคคีภยั ลว. 28 ก.ค. 57

168 จ้างเหมาจัดท้าเอกสารประกอบการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรม 6,000.00  - ตกลงราคา นางเพ็ญพร  โสวรรณขจร 6,000.00 นางเพญ็พร  โสวรรณขจร 6,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 56/2557

โครงการปอ้งกนัและระงับอคัคีภยั ประจา้ป ี 2557 ปอ้งกันและระงับอัคคีภยั ลว. 4 ส.ค. 57

169 จ้างเหมาบรรจุสารเคมีดับเพลิงและบรรจุแก๊ส โครงการฝึกอบรม 7,200.00  - ตกลงราคา ร้านวันอนิทร์เคมีคอล 7,200.00 ร้านวนัอินทร์เคมีคอล 7,200.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 57/2557

แอลพจีี ปอ้งกันและระงับอัคคีภยั ลว. 28 ก.ค. 57
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170 จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืมโครงการ โครงการฝึกอบรม 5,000.00  - ตกลงราคา นางปวีณา  ทองแพรว 5,000.00 นางปวีณา  ทองแพรว 5,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 58/2557

ฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจ้าปี 2557 ปอ้งกันและระงับอัคคีภยั ลว. 4 ส.ค. 57

171 จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวนัพร้อมเคร่ืองด่ืม โครงการฝึกอบรม 5,000.00  - ตกลงราคา นางรุ่งนภา  ผิวจนัทึก 5,000.00 นางรุ่งนภา  ผิวจนัทกึ 5,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 59/2557

โครงการปอ้งกนัและระงับอคัคีภยั ประจา้ป ี 2557 ปอ้งกันและระงับอัคคีภยั ลว. 4 ส.ค. 57

172 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานทีโ่ครงการฝึกอบรมการ โครงการฝึกอบรม 4,000.00  - ตกลงราคา นายนิวัฒน์  บุญศรี 4,000.00 นายนิวัฒน์  บุญศรี 4,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 60/2557

ป้องกนัและระงับอคัคีภัย ประจ้าปี 2557 ปอ้งกันและระงับอัคคีภยั ลว. 4 ส.ค. 57

173 จา้งเหมาซ่อมแซมถนน หมูท่ี่ 2 บ้านวังวน ค่าบ้ารุงรักษาและ 3,300.00  - ตกลงราคา นายประสิทธิ์  แกว้สูงเนนิ 3,300.00 นายประสิทธิ์  แกว้สูงเนนิ 3,300.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 61/2557

(หน้าบ้านนายจารึก ยงสูงเนิน) ปรับปรุงทีดิ่น ลว. 4 ส.ค. 57

174 จ้างเหมาซ่อมครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ของสนป. ค่าบ้ารุงรักษาฯ 4,800.00  - ตกลงราคา นายบรรพต  อยุดอน 4,800.00 นายบรรพต  อยุดอน 4,800.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 62/2557

(สนป.) ลว. 19 ส.ค. 57

175 จา้งเหมาพน่สารเคมีก้าจดัยงุลาย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 5,000.00  - ตกลงราคา นายศรายุทธ  เชาวันจันทึก 5,000.00 นายศรายทุธ  เชาวนัจนัทกึ 5,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 63/2557

(สนป.) ลว. 22 ส.ค. 57

176 จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าสาธารณะที่ช้ารุดภายในต้าบล รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 15,600.00  - ตกลงราคา นายส้าเริง  ดวงสูงเนิน 15,600.00 นายส้าเริง  ดวงสูงเนิน 15,600.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 64/2557

(กองช่าง) ลว. 8 ก.ย. 57

177 จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ (สนป.) ค่าบ้ารุงรักษาฯ 2,750.00  - ตกลงราคา นายอมัรินทร์ ประทุมมา 2,750.00 นายอัมรินทร์  ประทุมมา 2,750.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 65/2557

(สนป.) ลว. 10 ก.ย. 57

178 จ้างเหมาจัดท้าป้ายโครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชน โครงการฝึกอบรม 300.00  - ตกลงราคา ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 300.00 ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 300.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 66/2557

รักษ์ส่ิงแวดล้อม ประจ้าปี 2557 เด็กและเยาวชนรักษส่ิ์งแวดล้อม ลว. 10 ก.ย. 57

179 จา้งเหมาจดัหาอาหารกลางวนัและอาหารวา่งพร้อม โครงการฝึกอบรม 5,400.00  - ตกลงราคา นางเอม งามโกศล 5,400.00 นางเอม งามโกศล 5,400.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 67/2557

เคร่ืองด่ืมโครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนรักษ์ เด็กและเยาวชนรักษส่ิ์งแวดล้อม ลว. 20 ก.ย. 57

ส่ิงแวดล้อม ประจ้าปี 2557
180 จ้างเหมาจัดหาสองแถวเพือ่ใช้เป็นพาหนะในการ โครงการฝึกอบรม 3,000.00  - ตกลงราคา นายประเสริฐ  หวดัสูงเนิน 3,000.00 นายประเสริฐ  หวัดสูงเนิน 3,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 68/2557

รับ-ส่งผู้เดินทางไปร่วมโครงการฝึกอบรมจดัต้ัง จัดต้ังอปพร. ลว. 15 ก.ย. 57

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)2557
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งบประมาณ วงเงินทีจ่ะซ้ือหรอืจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/ เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ญัญา/

จากหมวด (บาท) (บาท) จัดจ้าง โดยสรุป ลงวันที่
ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา

181 จา้งเหมาขดุหลุมปลูกต้นไม้โครงการฝึกอบรมเด็ก โครงการฝึกอบรม 1,500.00  - ตกลงราคา นายประสิทธิ์  แกว้สูงเนนิ 1,500.00 นายประสิทธิ์  แกว้สูงเนนิ 1,500.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 69/2557

และเยาวชนรักษ์ส่ิงแวดล้อม ประจ้าปี 2557 เด็กและเยาวชนรักษส่ิ์งแวดล้อม ลว. 15 ก.ย. 57

182 จ้างเหมาจัดหาสองแถวเพือ่ใช้เป็นพาหนะในการ โครงการฝึกอบรม 3,000.00  - ตกลงราคา นายประเสริฐ  หวดัสูงเนิน 3,000.00 นายประเสริฐ  หวัดสูงเนิน 3,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 70/2557

รับ-ส่งผู้เดินทางไปร่วมโครงการฝึกอบรมทบทวน ทบทวนอปพร. ลว. 19 ก.ย. 57

183 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)2557

จ้างเหมาจัดท้าปา้ยประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 300.00  - ตกลงราคา ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 300.00 ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 300.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 71/2557

เลิกเล่นการพนันทีผิ่ดกฎหมาย (สนป.) ลว. 12 ก.ย. 57

2,516,734.20 2,514,734.20 

ชื่อโครงการ/ งบประมาณ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วธิีซ้ือ/ เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีส่ญัญา/

เลขที่โครงการในระบบ e-gp จากหมวดงาน (บาท) (บาท) จัดจ้าง ผู้ยื่นซอง ราคา (บาท) ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา (บาท) โดยสรุป ลงวนัที่
1 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตทรุด งบกลาง 32,200.00 32,200.00 ตกลงราคา  - นายวชิิต  มาดอนกลาง 32,000.00 นายวิชิต  มาดอนกลาง 32,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 1/2557

เนื่องจากน้้าเซาะ หมู่ที ่2 บ้านวังวน ลว. 6 พ.ย. 56

2 ซ่อมถนนช้ารุด ส่ีแยกบ้านนางทิพย ์ หมวดค่าใชส้อย 98,300.00 98,300.00 ตกลงราคา  - นายวชิิต  มาดอนกลาง 98,000.00 นายวิชิต  มาดอนกลาง 98,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 2/2557

หมู่ที ่4  ถงึทางรถไฟ ค่าบ้ารุงรักษาฯ ลว. 12 พ.ย. 56

ติดกบัฉัตรทพิย์รีสอร์ท

3 กอ่สร้างโรงจอดรถแบบโครงเหล็ก หมวดครุภณัฑ์ทีดิ่น 329,900.00 312,200.00 สอบราคา หจก.พอดีกอ่สร้าง หจก.ไพบูลยสุ์ขหรรษา 312,073.53 หจก.พอดีกอ่สร้าง 312,000.00 คุณสมบัติครบถ้วน 3/2557

เลขที่โครงการ e-gp / 57055173582 และส่ิงก่อสร้าง ร้านต่ิงสุริยากอ่สร้าง หจก.พอดีก่อสร้าง 312,000.00 ลว. 26 มิ.ย. 57

รายการจัดจ้างโครงการก่อสร้าง

1. งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ล าดับ รายชื่อผู้ซ้ือซอง
ผู้ยืน่ซองเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้บัการคัดเลือกและราคาทีท่ าสัญญา

รวม
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งบประมาณ วงเงินทีจ่ะซ้ือหรอืจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/ เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ญัญา/

จากหมวด (บาท) (บาท) จัดจ้าง โดยสรุป ลงวันที่
ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา

เลขคุมสัญญา e-gp / 570605015836 หจก.ไพบลยสุ์ขหรรษา

4 ซ่อมแซมถนนช้ารุด สายสีกั๊กทางรถไฟ หมวดค่าครุภณัฑ์ 47,300.00 47,300.00 ตกลงราคา  - นายวชิิต  มาดอนกลาง 46,700.00 นายวิชิต  มาดอนกลาง 46,700.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 12/2557

ถงึสามแยกนานายหลึม) ค่าบ้ารุงรักษาฯ ลว. 23 ก.ย. 57

507,700.00 490,000.00 488,700.00 

ชื่อโครงการ/ งบประมาณ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วธิีซ้ือ/ เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีส่ญัญา/

เลขที่โครงการในระบบ e-gp จาก (บาท) (บาท) จัดจ้าง ผู้ยื่นซอง ราคา (บาท) ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา (บาท) โดยสรุป ลงวนัที่
1 กอ่สร้างถนนดิน หมู่ที ่5 จา่ยขาด 2557 320,000.00 320,000.00 สอบราคา หจก.ธนนวพร หจก.โคราชสินสยาม 319,000.00 หจก.โคราชสินสยาม 319,000.00 คุณสมบัติครบถ้วน 4/2557

บ้านหัวบึง (สายสามแยกต้นตาล หจก.พอดีกอ่สร้าง หจก.พอดีก่อสร้าง 320,000.00 
ถึงถนนลาดยางทศิใต้สายอบจ.) หจก.โคราชสินสยาม
เลขที่โครงการ e-gp /57065309328 หจก.นันทวัลยสู์งเนิน
เลขคุมสัญญา e-gp / 570905015375 หจก.ค้าพรวนแทรคเตอร์

2 กอ่สร้างถนนดิน หมู่ที ่8 จา่ยขาด 2557 70,000.00 70,000.00 สอบราคา หจก.ธนนวพร หจก.โคราชสินสยาม 69,000.00 หจก.โคราชสินสยาม 69,000.00 คุณสมบัติครบถ้วน 5/2557
บ้านกดุหิน (สายบ้านนางล้าพนู หจก.พอดีกอ่สร้าง หจก.นันทวัลยสู์งเนิน 70,000.00 

ภูม่ะพลับ ถึงหนองโดก) หจก.โคราชสินสยาม
เลขที่โครงการ e-gp /57065309642 หจก.นันทวัลยสู์งเนิน
เลขคุมสัญญา e-gp / 570905015488

2. งบประมาณจาก การจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี 2557

ล าดับ รายชื่อผู้ซ้ือซอง
ผู้ยืน่ซองเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้บัการคัดเลือกและราคาทีท่ าสัญญา

รวม
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งบประมาณ วงเงินทีจ่ะซ้ือหรอืจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/ เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ญัญา/

จากหมวด (บาท) (บาท) จัดจ้าง โดยสรุป ลงวันที่
ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา

3 กอ่สร้างถนนลูกรัง หมู่ที ่1 จา่ยขาด 2557 82,000.00 82,000.00 สอบราคา หจก.ธนนวพร หจก.พอดีก่อสร้าง 81,500.00 หจก.พอดีกอ่สร้าง 81,500.00 คุณสมบัติครบถ้วน 6/2557
 บ้านเมืองเกา่ (สายบ้านนางเอม หจก.พอดีกอ่สร้าง หจก.โคราชสินสยาม 82,000.00 

งามโกศล ถึงล้าตะคอง) หจก.โคราชสินสยาม
เลขที่โครงการ e-gp / 57065308684 หจก.นันทวัลยสู์งเนิน
เลขคุมสัญญา e-gp / 570905015639

4 กอ่สร้างถนนลูกรัง หมู่ที ่6 บ้านหัวนา จา่ยขาด 2557 175,000.00 175,000.00 สอบราคา หจก.ธนนวพร หจก.พอดีก่อสร้าง 174,500.00 หจก.พอดีกอ่สร้าง 174,500.00 คุณสมบัติครบถ้วน 7/2557

บ้านหัวนา (สายบ้านนายปุน่ ทึกสูงเนิน หจก.พอดีกอ่สร้าง หจก.โคราชสินสยาม 175,000.00 
ถึงบา้นนายเสนห่ ์วอสูงเนนิ) หจก.โคราชสินสยาม
เลขที่โครงการ e-gp / 57065309516 หจก.นันทวัลยสู์งเนิน
เลขคุมสัญญา e-gp / 570905015674

5 กอ่สร้างถนนลูกรัง หมู่ที ่1 จา่ยขาด 2557 171,000.00 171,000.00 สอบราคา หจก.ธนนวพร หจก.พอดีก่อสร้าง 170,500.00 หจก.พอดีกอ่สร้าง 170,500.00 คุณสมบัติครบถ้วน 8/2557

บ้านเมืองเกา่ (สายบ้านนายชะมัด หจก.พอดีกอ่สร้าง หจก.โคราชสินสยาม 171,000.00 
แปวสูงเนิน ถงึถนนลาดยางหลังวดัปรางค์เมืองเกา่ ) หจก.โคราชสินสยาม
เลขที่โครงการ e-gp /57065306070 หจก.นันทวัลยสู์งเนิน
เลขคุมสัญญา e-gp /570905015722 หจก.ค้าพรวนแทรคเตอร์

6 กอ่สร้างถนนลูกรัง หมู่ที ่1 จา่ยขาด 2557 190,000.00 190,000.00 สอบราคา หจก.ธนนวพร หจก.นันทวัลยสู์งเนิน 189,000.00 หจก.นันทวัลยสู์งเนิน 189,000.00 คุณสมบัติครบถ้วน 9/2557

บ้านเมืองเกา่ (สายบ้านนางสุดาวรรณ หจก.พอดีกอ่สร้าง หจก.พอดีก่อสร้าง 190,000.00 
ธูปแท ้เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 บา้นโบสถ์) หจก.โคราชสินสยาม
เลขที่โครงการ e-gp /57065308157 หจก.นันทวัลยสู์งเนิน
เลขคุมสัญญา e-gp / 570905015740 หจก.ค้าพรวนแทรคเตอร์
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งบประมาณ วงเงินทีจ่ะซ้ือหรอืจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/ เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ญัญา/

จากหมวด (บาท) (บาท) จัดจ้าง โดยสรุป ลงวันที่
ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา

7 กอ่สร้างถนนลูกรัง หมู่ที ่2 จา่ยขาด 2557 114,000.00 114,000.00 สอบราคา หจก.ธนนวพร หจก.นันทวัลยสู์งเนิน 113,500.00 หจก.นันทวัลยสู์งเนิน 113,500.00 คุณสมบัติครบถ้วน 10/2557

 บ้านวังวน (สายศาลาประชาคมหมู่บ้าน หจก.พอดีกอ่สร้าง หจก.พอดีก่อสร้าง 114,000.00 
ถงึสะพานไม้เชื่อมต่อต้าบลบุง่ขี้เหล็ก) หจก.โคราชสินสยาม
เลขที่โครงการ e-gp /57065308949 หจก.นันทวัลยสู์งเนิน
เลขคุมสัญญา e-gp /5709050 15759

8 กอ่สร้างถนนลูกรัง หมู่ที ่2 บ้านวังวน จา่ยขาด 2557 180,000.00 180,000.00 สอบราคา หจก.ธนนวพร หจก.นันทวัลยสู์งเนิน 179,000.00 หจก.นันทวัลยสู์งเนิน 179,000.00 คุณสมบัติครบถ้วน 11/2557

(สะพานไม้เชื่อมต่อต้าบลบุง่ขี้เหล็ก หจก.พอดีกอ่สร้าง หจก.พอดีก่อสร้าง 180,000.00 
ถึงบา้นนายทยุ กั๊กสูงเนนิ) หจก.โคราชสินสยาม
เลขที่โครงการ e-gp / 57065309166 หจก.นันทวัลยสู์งเนิน
เลขคุมสัญญา e-gp / 570905015765 หจก.ค้าพรวนแทรคเตอร์

1,302,000.00 1,302,000.00 1,296,000.00 

    เจ้าหน้าที่พสัดุ       หวัหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคราช นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคราช

รวม

    ( ลงชื่อ ).......................................ผู้จัดท า     ( ลงชื่อ )......................................ผู้ตรวจสอบ     ( ลงชื่อ )..............................................ผู้ตรวจสอบ ( ลงชือ่ ).............................................ทราบ

     ( นางสาวอารีย์   จงแผ่กลาง )       ( นางองุ่น  เพง็สูงเนิน )     ( นางสาวภญิโญ   บญุโท ) ( นายสุชาติ   ยาวศิิษฏ ์)  


