1

สรุปผลการจัดซือ้ จัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลโคราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายการจัดซือ้ จัดจ้างที่มิใช่โครงการก่อสร้าง
1. งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายการจัดซื้อ
ลาดับ

ชื่อโครงการ

1 ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนตุลำคม 2561

งบประมาณ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

จากหมวด

(บาท)

วัสดุสำนักงำน

310.00

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ/
จัดจ้าง

310.00 เฉพำะเจำะจง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ร้ำนสมชัยพำณิชย์

310.00

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ร้ำนสมชัยพำณิชย์

310.00

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ ัญญา/

โดยสรุป

ลงวันที่

เสนอรำคำตำ มีคณ
ุ ภำพ

ใบสังซื้อเลขที

1/2562
ลว. 1 ต.ค. 61

๒

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนตุลำคม 2561 (สนป.)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน

9,017.06 9,017.06 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด 9,017.06

สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด

9,017.06

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที

2/2562
ลว. 1 ต.ค. 61

๓

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนตุลำคม 2561 (กองช่ำง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน

3,691.72 3,691.72 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด 3,691.72

สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด

3,691.72

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที

3/2562
ลว. 1 ต.ค. 61

4 ซือ้ ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)
แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู ขนำด 1 ตัน ฯ

ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง

814,000.00 814,000.00

e-bidding บริษัท นอร์ทไลน์ จำกัด 646,000.00 บริษัท นอร์ทไลน์ จำกัด 646,000.00

คุณสมบัติครบถ้วน

สัญญำซื้อขำย

เสนอรำคำตำสุด 1/2562

บริษัท แทนไท ทรัค จำกัด 741,900.00
บริษัท โตโยต้ำเขำใหญ่ จำกัด 720,000.00

ลว.25 ต.ค. 61

บริษัท ชุนหลี ปรำจีนบุรี จำกัด 685,900.00

5 ซือ้ หนังสือพิมพ์ประจำเดือนพฤศจิกำยน 2561

วัสดุสำนักงำน

300.00

300.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนสมชัยพำณิชย์

300.00

ร้ำนสมชัยพำณิชย์

300.00

เสนอรำคำตำ มีคณ
ุ ภำพ

ใบสังซื้อเลขที

4/2562
ลว. 31 ต.ค. 61

2

ลาดับ

ชื่อโครงการ

๖

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนพฤศจิกำยน 2561 (สนป.)

งบประมาณ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

จากหมวด

(บาท)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ/
จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

6,901.07 6,901.07 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด 6,901.07

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด

6,901.07

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ ัญญา/

โดยสรุป

ลงวันที่

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที

5/2562
ลว. 29 ต.ค. 61

๗

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนพฤศจิกำยน 2561 (กองช่ำง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน

3,378.16 3,378.16 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด 3,378.16

สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด

3,378.16

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที

6/2562
ลว. 29 ต.ค. 61

8 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง

วัสดุคอมพิวเตอร์

8,200.00 8,200.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอคอมพิวเตอร์

8,200.00

ร้ำนไอคอมพิวเตอร์

8,200.00

เสนอรำคำตำ มีคณ
ุ ภำพ

ใบสังซื้อเลขที

7/2562
ลว. 13 พ.ย. 2561

9 ซือ้ หนังสือพิมพ์ประจำเดือนธันวำคม 2561

วัสดุสำนักงำน

310.00

310.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมชัยพำณิชย์

310.00 ร้ำนสมชัยพำณิชย์

310.00

เสนอรำคำตำ มีคณ
ุ ภำพ

ใบสังซื้อเลขที

8/2562
ลว. 30 พ.ย. 61

๑๐ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนธันวำคม 2561 (สนป.)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน

10,858.56 10,858.56 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด 10,858.56 สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด 10,858.56

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที

9/2562
ลว. 30 พ.ย. 61

๑๑ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนธันวำคม 2561(กองช่ำง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน

4,492.36 4,492.36 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด 4,492.36

สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด

4,492.36

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที

10/2562
ลว. 30 พ.ย. 61

3

ลาดับ

ชื่อโครงการ

12 ซื้อวัสดุสำนักงำน ของกองสวัสดิกำรสังคม

งบประมาณ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

จากหมวด

(บาท)

วัสดุสำนักงำน

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ/
จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

3,250.00 3,250.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

3,250.00 ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

3,250.00

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ ัญญา/

โดยสรุป

ลงวันที่

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที

11/2562
ลว. 4 ธ.ค. 61

13 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองสวัสดิกำรสังคม

วัสดุคอมพิวเตอร์

5,180.00 5,180.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอคอมพิวเตอร์

5,180.00 ร้ำนไอคอมพิวเตอร์

5,180.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที

12/2562
ลว. 19 ธ.ค. 61

14 ซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เพือใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ประจำศูนย์ อปพร. อบต.โครำช

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ

2,712.45 2,712.45 เฉพำะเจำจง ร้ำนซินไทฮงอีเล็คโทรนิค 2,712.45 ร้ำนซินไทฮงอีเล็คโทรนิค 2,712.45

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที

13/2562
ลว. 19 ธ.ค. 61

๑๕ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนมกรำคม 2562 (สนป.)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน

6,346.82 6,346.82 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด 6,346.82

สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด

6,346.82

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที

14/2562
ลว. 2 ม.ค. 62

๑๖ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนมกรำคม 2562 (กองช่ำง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน

4,704.76 4,704.76 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด 4,704.76

สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด

4,704.76

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที

15/2562
ลว. 2 ม.ค. 62

17 ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนมกรำคม 2562

วัสดุสำนักงำน

310.00

310.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมชัยพำณิชย์

310.00 ร้ำนสมชัยพำณิชย์

310.00

เสนอรำคำตำ มีคณ
ุ ภำพ

ใบสังซื้อเลขที

16/2561
ลว. 26 ธ.ค. 62

18 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงำน (เก้ำอี้ทำงำน/โต๊ะทำงำนพร้อม

ครุภัณฑ์สำนักงำน

8,500.00 8,500.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เอกลักษณ์โลหะภัณฑ์และสุขภัณฑ์ 8,500.00

หจก.เอกลักษณ์โลหะภัณฑ์และสุขภัณฑ์

8,500.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที

4

ลาดับ

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

จากหมวด

(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ/
จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ ัญญา/

โดยสรุป

เก้ำอี้ทำงำน) ของกองสวัสดิกำรสังคม

ลงวันที่
17/2562
ลว. 7 ม.ค. 62

19 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงำน (โต๊ะทำงำนพร้อมเก้ำอี้ทำงำน
/ตู้เก็บเอกสำร) ของสำนักงำนปลัดอบต.

ครุภัณฑ์สำนักงำน

17,000.00 17,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เอกลักษณ์โลหะภัณฑ์และสุขภัณฑ์ 17,000.00

หจก.เอกลักษณ์โลหะภัณฑ์และสุขภัณฑ์

17,000.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที

18/2562
ลว. 7 ม.ค. 62

20 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงำน (เก้ำอี้ทำงำน) ของกองคลัง

ครุภัณฑ์สำนักงำน

7,500.00 7,500.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เอกลักษณ์โลหะภัณฑ์และสุขภัณฑ์ 7,500.00

หจก.เอกลักษณ์โลหะภัณฑ์และสุขภัณฑ์

7,500.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที

19/2562
ลว. 7 ม.ค. 62

21 ซื้อวัสดุสำนักงำน ของสำนักงำนปลัดอบต.

วัสดุสำนักงำน

2,615.00 2,615.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

2,615.00 ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

2,615.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที

20/2562
ลว. 22 ม.ค. 62

22 ซื้อของสมนำคุณตำมโครงกำรฝึกอบรมสัมมนำ
และศึกษำดูงำนฯ ประจำปี 2562

โครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำนฯ

4,500.00 4,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

4,500.00 ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

4,500.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที

21/2562
ลว. 22 ม.ค. 62

23

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนมกรำคม 2562 (กองคลัง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน

1,905.12 1,905.12 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด 1,905.12

สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด

1,905.12

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที

22/2562
ลว. 22 ม.ค. 62

๒๔ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน (จำระบี)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน

890.00

890.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุกฤตำอะไหล่ยนต์

890.00 ร้ำนสุกฤตำอะไหล่ยนต์

890.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที

23/2562

5

ลาดับ

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

จากหมวด

(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ/
จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ ัญญา/

โดยสรุป

ลงวันที่
ลว. 22 ม.ค. 62

25 ซื้อวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง (ยำงรถยนต์ ทะเบียน
87-0975 นม) ของสนป.

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง

36,300.00 36,300.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมำนกำรยำง

36,300.00 ร้ำนสมำนกำรยำง

36,300.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที

24/2562
ลว. 22 ม.ค. 62

26

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนกุมภำพันธ์ 2562 (สนป.)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน

6,264.73 6,264.73 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด 6,264.73

สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด

6,264.73

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที

25/2562
ลว. 28 ม.ค. 62

๒๗ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนกุมภำพันธ์ 2562 (กองช่ำง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน

3,359.04 3,359.04 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด 3,359.04

สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด

3,359.04

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที

26/2562
ลว. 28 ม.ค. 62

๒๘ ซื้อวัสดุสำนักงำน-หนังสือพิมพ์เดือนกุมภำพันธ์ 2562

วัสดุสำนักงำน

280.00

280.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมชัยพำนิชย์

280.00 ร้ำนสมชัยพำนิชย์

280.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที

27/2562
ลว. 28 ม.ค. 62

29 ซื้อวัสดุสำนักงำน (สนป.)

วัสดุสำนักงำน

7,870.00 7,870.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

7,870.00 ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

7,870.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที

28/2562
ลว. 5 ก.พ. 62

30

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนกุมภำพันธ์ 2562 (กองคลัง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน

3,674.16 3,674.16 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด 3,674.16

สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด

3,674.16

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที

29/2562
ลว. 28 ม.ค. 62

6

ลาดับ

ชื่อโครงการ

๓๑ ซื้อวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง (สำยไฮโดรลิค)

งบประมาณ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

จากหมวด

(บาท)

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง

360.00

ราคากลาง
(บาท)
360.00

วิธีซื้อ/
จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

เฉพำะเจำะจง ร้ำนกิจประเสริฐ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

360.00 ร้ำนกิจประเสริฐ

360.00

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ ัญญา/

โดยสรุป

ลงวันที่

เสนอรำคำตำ มีคณ
ุ ภำพ

ใบสังซื้อเลขที

สำหรับรถบรรทุกขยะ 87-0975 นม.

30/2562
ลว. 26 ก.พ. 62

32 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน (น้ำมันไฮโดรลิค)
สำหรับรถบรรทุกขยะ 87-0975 นม.

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน

1,240.00 1,240.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุกฤตำอะไหล่ยนต์ 1,240.00 ร้ำนสุกฤตำอะไหล่ยนต์ 1,240.00

เสนอรำคำตำ มีคณ
ุ ภำพ

ใบสังซื้อเลขที

31/2562
ลว. 26 ก.พ. 62

33 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่ำง

วัสดุคอมพิวเตอร์

1,400.00 1,400.00 เฉพำะเจำะจง

บ.ใต้ฟ้ำมอเตอร์คอมพิวเตอร์จำกัด

1,400.00

บ.ใต้ฟ้ำมอเตอร์คอมพิวเตอร์จำกัด

1,400.00

เสนอรำคำตำ มีคณ
ุ ภำพ

ใบสังซื้อเลขที

32/2562
ลว. 26 ก.พ. 62

34 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

8,400.00 8,400.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอคอมพิวเตอร์

8,400.00 ร้ำนไอคอมพิวเตอร์

8,400.00

เสนอรำคำตำ มีคณ
ุ ภำพ

ใบสังซื้อเลขที

33/2562

พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ของสนป.

ลว. 26 ก.พ. 62

35 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก
สำหรับสำนักงำน ของสนป.

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

15,000.00 15,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอคอมพิวเตอร์

15,000.00 ร้ำนไอคอมพิวเตอร์

15,000.00

เสนอรำคำตำ มีคณ
ุ ภำพ

ใบสังซื้อเลขที

34/2562
ลว. 26 ก.พ. 62

36 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ
ชนิด LED ขำวดำ (18 หน้ำ/นำที) ของสนป.

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2,500.00 2,500.00 เฉพำะเจำะจง

บ.ใต้ฟ้ำมอเตอร์คอมพิวเตอร์จำกัด

2,500.00

บ.ใต้ฟ้ำมอเตอร์คอมพิวเตอร์จำกัด

2,500.00

เสนอรำคำตำ มีคณ
ุ ภำพ

ใบสังซื้อเลขที

35/2562
ลว. 26 ก.พ. 62

7

ลาดับ

ชื่อโครงการ

37 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก

งบประมาณ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

จากหมวด

(บาท)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ/
จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

4,200.00 4,200.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอคอมพิวเตอร์

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

4,200.00 ร้ำนไอคอมพิวเตอร์

4,200.00

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ ัญญา/

โดยสรุป

ลงวันที่

เสนอรำคำตำ มีคณ
ุ ภำพ

ใบสังซื้อเลขที

36/2562

พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ของกองคลัง

ลว. 26 ก.พ. 62

38 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครืองสำรองไฟฟ้ำ
ของกองคลัง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2,500.00 2,500.00 เฉพำะเจำะจง

บ.ใต้ฟ้ำมอเตอร์คอมพิวเตอร์จำกัด

2,500.00

บ.ใต้ฟ้ำมอเตอร์คอมพิวเตอร์จำกัด

2,500.00

เสนอรำคำตำ มีคณ
ุ ภำพ

ใบสังซื้อเลขที

37/2562
ลว. 26 ก.พ. 62

39

ซื้อวัสดุสำนักงำน-หนังสือพิมพ์ประจำเดือนมีนำคม 2562 วัสดุสำนักงำน

310.00

310.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมชัยพำณิชย์

310.00 ร้ำนสมชัยพำณิชย์

310.00

เสนอรำคำตำ มีคณ
ุ ภำพ

ใบสังซื้อเลขที

38/2562
ลว. 27 ก.พ. 62

40

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนมีนำคม 2562 (สนป.)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน

8,422.44 8,422.44 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด 8,422.44

สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด

8,422.44

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที

39/2562
ลว. 26 ก.พ. 62

๔๑ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนมีนำคม 2562 (กองช่ำง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน

3,097.92 3,097.92 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด 3,097.92

สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด

3,097.92

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที

40/2562
ลว. 26 ก.พ. 62

๔๒ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนมีนำคม 2562 (กองคลัง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน

2,019.18 2,019.18 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด 2,019.18

สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด

2,019.18

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที

41/2562
ลว. 26 ก.พ. 62

๔๓ ซื้อเครืองแบบชุดฝึกหรือปฏิบัตกิ ำรอปพร.อบตโครำช

วัสดุเครืองแต่งกำย

9,900.00 9,900.00 เฉพำะเจำะจง

ร้ำนโครำชดับเพลิงแอนด์เซฟตี้

9,900.00

ร้ำนโครำชดับเพลิงแอนด์เซฟตี้

9,900.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที

8

ลาดับ

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

จากหมวด

(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ/
จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ ัญญา/

โดยสรุป

ประจำปีงบประมำณ 2562

ลงวันที่
42/2562
ลว. 13 มี.ค. 62

44 ซือ้ รถบรรทุกขยะ ขนำด 1 ตัน ปริมำตรกระบอกสูบ

เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ

950,000.00 950,000.00

ไม่ตำกว่ำ 2,400 ซีซี หรือกำลังเครืองยนต์สูงสุด

e-bidding

บริษัท อีคอน เอ็นจิเนียร์ พลัส จำกัด

945,000.00

บริษัท ชยพล ทรัค แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด

942,000.00

บริษัท ชยพล ทรัค แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด

942,000.00 คุณสมบัติครบถ้วน สัญญำซื้อขำย

เสนอรำคำตำสุด 2/2562

ไม่ตำกว่ำ 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้ำงเทท้ำย
จำนวน 1 คัน

45

ลว.15 มี.ค. 62

ซื้อวัสดุสำนักงำน-หนังสือพิมพ์ประจำเดือนเมษำยน 2562 วัสดุสำนักงำน

300.00

300.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมชัยพำณิชย์

300.00 ร้ำนสมชัยพำณิชย์

300.00

เสนอรำคำตำ มีคณ
ุ ภำพ

ใบสังซื้อเลขที

43/2562
ลว. 25 มี.ค. 62

46

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนเมษำยน 2562 (สนป.)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน

5,539.06 5,539.06 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด 5,539.06

สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด

5,539.06

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที

44/2562
ลว. 28 มี.ค. 62

๔๗ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนเมษำยน 2562 (กองช่ำง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน

3,512.82 3,512.82 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด 3,512.82

สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด

3,512.82

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที

45/2562
ลว. 28 มี.ค. 62

๔๘ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนเมษำยน 2562 (กองคลัง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน

1,659.60 1,659.60 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด 1,659.60

สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด

1,659.60

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที

46/2562
ลว. 28 มี.ค. 62

๔๙ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สนป.)

วัสดุคอมพิวเตอร์

6,960.00 6,960.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอคอมพิวเตอร์

6,960.00 ร้ำนไอคอมพิวเตอร์

6,960.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที

9

ลาดับ

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

จากหมวด

(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ/
จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ ัญญา/

โดยสรุป

ลงวันที่
47/2562
ลว. 2 เม.ย. 62

50 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์

3,480.00 3,480.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอคอมพิวเตอร์

3,480.00 ร้ำนไอคอมพิวเตอร์

3,480.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที

48/2562
ลว. 2 เม.ย. 62

51 ซื้อวัสดุสำนักงำน (ถ่ำนไฟฉำย)

วัสดุสำนักงำน

969.00

969.00

เฉพำะเจำะจง หจก.วีระวงศ์เครืองเขียน

969.00 หจก.วีระวงศ์เครืองเขียน

969.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที

49/2562
ลว. 9 เม.ย. 62

52 ซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (งำนป้องกัน)

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ

802.50

802.50

เฉพำะเจำะจง ร้ำนซินไทฮงอีเล็คโทรนิค

802.50 ร้ำนซินไทฮงอีเล็คโทรนิค

802.50

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที

50/2562
ลว. 10 เม.ย. 62

53

ซื้อต้นไม้ตำมโครงกำรฝึกอบรมเยำวชนรักษ์สิงแวดล้อม

โครงกำรเยำวชนรักษ์สิงแวดล้อม

11,575.00 11,575.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสวนถนอมรักพันธุ์ไม้ 11,575.00 ร้ำนสวนถนอมรักพันธุ์ไม้ 11,575.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ประจำปี 2562

ใบสังซื้อเลขที

51/2562
ลว. 22 เม.ย. 62

54 ซื้อวัสดุสำนักงำน (สนป.)

วัสดุสำนักงำน

1,250.00 1,250.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

1,250.00 ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

1,250.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที

52/2562
ลว. 26 เม.ย. 62

55 ซื้อวัสดุสำนักงำน (กองช่ำง)

วัสดุสำนักงำน

2,950.00 2,950.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

2,950.00 ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

2,950.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที

53/2562

10

ลาดับ

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

จากหมวด

(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ/
จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ ัญญา/

โดยสรุป

ลงวันที่
ลว. 26 เม.ย. 62

56

ซื้อวัสดุสำนักงำน-หนังสือพิมพ์ประจำเดือนพฤษภำคม 2562 วัสดุสำนักงำน

310.00

310.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมชัยพำณิชย์

310.00 ร้ำนสมชัยพำณิชย์

310.00

เสนอรำคำตำ มีคณ
ุ ภำพ

ใบสังซื้อเลขที

54/2562
ลว. 29 เม.ย. 62

57

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนพฤษภำคม 2562 (สนป.)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน

11,086.87 11,086.87 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด 11,086.87 สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด 11,086.87

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที

55/2562
ลว. 29 เม.ย. 62

๕๘ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนพฤษภำคม 2562 (กองช่ำง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน

4,667.20 4,667.20 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด 4,667.20

สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด

4,667.20

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที

56/2562
ลว. 29 เม.ย. 62

๕๙ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนพฤษภำคม 2562 (กองคลัง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน

4,778.60 4,778.60 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด 4,778.60

สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด

4,778.60

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที

57/2562
ลว. 29 เม.ย. 62

๖๐ ซื้อวัสดุสำนักงำน (สนป.)

วัสดุสำนักงำน

350.00

350.00

เฉพำะเจำะจง หจก.วีระวงศ์เครืองเขียน

350.00 หจก.วีระวงศ์เครืองเขียน

350.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที

58/2562
ลว. 29 เม.ย. 62

61 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ำงบ้ำนคนพิกำรผู้สูงอำยุ
ประจำปี 2562

กองทุนฟื้นฟูฯ

1,915.00 1,915.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ป.เพิมทรัพย์

1,915.00 หจก.ป.เพิมทรัพย์

1,915.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที

59/2562
ลว. 2 พ.ค. 62

11

ลาดับ

ชื่อโครงการ

62 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ำงบ้ำนคนพิกำรผู้สูงอำยุ
ประจำปี 2562

งบประมาณ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

จากหมวด

(บาท)

กองทุนฟื้นฟูฯ 38,067.00

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ/
จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

38,067.00 เฉพำะเจำะจง หจก.กิจพนำค้ำไม้

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

38,067.00 หจก.กิจพนำค้ำไม้

38,067.00

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ ัญญา/

โดยสรุป

ลงวันที่

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที

60/2562
ลว. 2 พ.ค. 62

63 ซื้อวัสดุสำนักงำน (สนป.)

วัสดุสำนักงำน

3,240.00

3,240.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนตั้งจุ้งเส็ง

3,240.00 ร้ำนตั้งจุ้งเส็ง

3,240.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที

61/2562
ลว. 2 พ.ค. 62

64 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์

16,400.00 16,400.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอคอมพิวเตอร์

16,400.00 ร้ำนไอคอมพิวเตอร์

16,400.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที

62/2562
ลว. 7 พ.ค. 62

65 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตำมโครงกำรป้องกันโรคติดต่อและ

โครงกำรป้องกันโรคติดต่อฯ

8,635.00

8,635.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

8,635.00 ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

8,635.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที

63/2562

โรคไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562

ลว. 7 พ.ค. 62

66

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ำงเพือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

งบกลำง

21,033.39 21,033.39 เฉพำะเจำะจง หจก.กิจพนำค้ำไม้

21,033.39 หจก.กิจพนำค้ำไม้

21,033.39

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที

64/2562

กรณีฉุกเฉิน (วำตภัย) ครั้งที 1/2562 (นำยประดิษฐ์ เขียวเจริญ)

ลว. 10 พ.ค. 62

67

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ำงเพือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน (วำตภัย) ครั้งที 1/2562 (นำงประดับ กฤษณลักษณ์)

งบกลำง

2,223.36

2,223.36 เฉพำะเจำะจง หจก.กิจพนำค้ำไม้

2,223.36 หจก.กิจพนำค้ำไม้

2,223.36

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที

65/2562
ลว. 10 พ.ค. 62
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ชื่อโครงการ

68

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ำงเพือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

งบประมาณ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

จากหมวด

(บาท)

งบกลำง

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ/
จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

31,146.32 31,146.32 เฉพำะเจำะจง หจก.กิจพนำค้ำไม้

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

31,146.32 หจก.กิจพนำค้ำไม้

31,146.32

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ ัญญา/

โดยสรุป

ลงวันที่

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที

66/2562

กรณีฉุกเฉิน (วำตภัย) ครั้งที 1/2562 (นำงสมนึก จอสูงเนิน)

ลว. 10 พ.ค. 62

69

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ำงเพือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

งบกลำง

1,835.68

1,835.68 เฉพำะเจำะจง หจก.กิจพนำค้ำไม้

1,835.68 หจก.กิจพนำค้ำไม้

1,835.68

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที

67/2562

กรณีฉุกเฉิน (วำตภัย) ครั้งที 2/2562 (นำงสำวแช่ม โฉสูงเนิน)

ลว. 10 พ.ค. 62

70

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ำงเพือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

งบกลำง

1,307.62

1,307.62 เฉพำะเจำะจง หจก.กิจพนำค้ำไม้

1,307.62 หจก.กิจพนำค้ำไม้

1,307.62

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที

68/2562

กรณีฉุกเฉิน (วำตภัย) ครั้งที 2/2562 (นำงน้อย ทนสูงเนิน)

ลว. 10 พ.ค. 62

71 ซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (กองช่ำง)

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ

27,573.90 27,573.90 เฉพำะเจำะจง ร้ำนซินไทฮงอีเล็คโทรนิค 27,573.90 ร้ำนซินไทฮงอีเล็คโทรนิค 27,573.90

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที

69/2562
ลว. 22 พ.ค. 62

72

ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงกำรอบรมเยำวชนรุ่นใหม่ห่ำงไกล

โครงกำรอบรมรุ่นใหม่

ยำเสพติด ประจำปี 2562

ห่ำงไกลยำเสพติด

430.00

430.00 เฉพำะเจำะจง หจก.วีระวงศ์เครืองเขียน

430.00 หจก.วีระวงศ์เครืองเขียน

430.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที

70/2562
ลว. 21 พ.ค. 62

73 ซื้อน้ำดืมโครงกำรจัดประชุมประชำคมเพือจัดทำแผน
พัฒนำท้องถิน (พ.ศ.2561-2565)

โครงกำรอบต.เคลือนที

4,500.00

4,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

4,500.00 ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

4,500.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที

71/2562
ลว. 17 พ.ค. 62

74

ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงกำรจัดประชุมประชำคมเพือจัดทำแผน

โครงกำรอบต.เคลือนที

1,720.00

1,720.00 เฉพำะเจำะจง หจก.วีระวงศ์เครืองเขียน 1,720.00 หจก.วีระวงศ์เครืองเขียน 1,720.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที

13

ลาดับ

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

จากหมวด

(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ/
จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ ัญญา/

โดยสรุป

พัฒนำท้องถิน (พ.ศ.2561-2565)

ลงวันที่
72/2562
ลว. 17 พ.ค. 62

75 ซื้อวัสดุสำนักงำน (ผ้ำแพรสีม่วง)

วัสดุสำนักงำน

2,580.00

2,580.00 เฉพำะเจำะจง หจก.วีระวงศ์เครืองเขียน 2,580.00 หจก.วีระวงศ์เครืองเขียน 2,580.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที

73/2562
ลว. 30 พ.ค. 62

76 ซือ้ วัสดุสำนักงำน (พำนพุ่มเงิน-พำนพุ่มทอง)

วัสดุสำนักงำน

2,100.00

2,100.00 เฉพำะเจำะจง หจก.วีระวงศ์เครืองเขียน 2,100.00 หจก.วีระวงศ์เครืองเขียน 2,100.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที

74/2562
ลว. 31 พ.ค. 62

77

ซื้อวัสดุสำนักงำน-หนังสือพิมพ์ประจำเดือนมิถุนำยน 2562

วัสดุสำนักงำน

300.00

300.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมชัยพำณิชย์

300.00 ร้ำนสมชัยพำณิชย์

300.00

เสนอรำคำตำ มีคณ
ุ ภำพ

ใบสังซื้อเลขที

75/2562
ลว. 31 พ.ค. 2562

78

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนมิถุนำยน 2562 (สนป.)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน

14,572.20 14,572.20 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด 14,572.20 สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด 14,572.20

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที

76/2562
ลว. 31 พ.ค. 2562

๗๙ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนมิถุนำยน 2562 (กองช่ำง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน

3,046.44 3,046.44 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด 3,046.44

สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด

3,046.44

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที

77/2562
ลว. 31 พ.ค. 2562

๘๐ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนมิถุนำยน 2562 (กองคลัง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน

1,909.68 1,909.68 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด 1,909.68

สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด

1,909.68

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที

78/2562

14

ลาดับ

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

จากหมวด

(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ/
จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ ัญญา/

โดยสรุป

ลงวันที่
ลว. 31 พ.ค. 2562

๘๑ ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำและอุปกรณ์ วัสดุวิทย์ฯ 26,460.00 26,460.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจเคเทคโนโลยีซัพพลำย 26,460.00 ร้ำนเจเคเทคโนโลยีซัพพลำย 26,460.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที

79/2562
ลว. 20 มิ.ย. 2562

82

ซื้อวัสดุสำนักงำน-หนังสือพิมพ์ประจำเดือนกรกฎำคม 2562 วัสดุสำนักงำน

310.00

310.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมชัยพำณิชย์

310.00 ร้ำนสมชัยพำณิชย์

310.00

เสนอรำคำตำ มีคณ
ุ ภำพ

ใบสังซื้อเลขที

80/2562
ลว. 27 มิ.ย. 2562

83

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนกรกฎำคม 2562 (สนป.)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน

3,599.10 3,599.10 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด 3,599.10

สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด

3,599.10

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที

81/2562
ลว. 27 มิ.ย. 2562

๘๔ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนกรกฎำคม 2562 (กองช่ำง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน

1,401.92 1,401.92 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด 1,401.92

สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด

1,401.92

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที

82/2562
ลว. 27 มิ.ย. 2562

๘๕ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนกรกฎำคม 2562 (กองคลัง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน

1,975.38 1,975.38 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด 1,975.38

สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด

1,975.38

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที

83/2562
ลว. 27 มิ.ย. 2562

๘๖ ซื้อวัสดุสำนักงำน (สนป.)

วัสดุสำนักงำน

8,160.00 8,160.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

9,160.00 ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

8,160.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที

84/2562
ลว. 10 ก.ค. 2562

15

ลาดับ

ชื่อโครงการ

87 ซื้อวัสดุสำนักงำน (กองคลัง)

งบประมาณ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

จากหมวด

(บาท)

วัสดุสำนักงำน

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ/
จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

7,800.00 7,800.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

7,800.00 ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

7,800.00

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ ัญญา/

โดยสรุป

ลงวันที่

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที

85/2562
ลว. 10 ก.ค. 2562

88 ซื้อวัสดุสำนักงำน (กองสวัสดิกำรสังคม)

วัสดุสำนักงำน

7,800.00 7,800.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

7,800.00 ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

7,800.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที

86/2562
ลว. 10 ก.ค. 2562

89 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิกำรสังคม)

วัสดุคอมพิวเตอร์

16,330.00 16,330.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอคอมพิวเตอร์

16,330.00 ร้ำนไอคอมพิวเตอร์

16,330.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที

87/2562
ลว. 10 ก.ค. 2562

90 ซื้อวัสดุสำนักงำน (สนป.)

วัสดุสำนักงำน

650.00

650.00

เฉพำะเจำะจง หจก.วีระวงศ์เครืองเขียน

650.00 หจก.วีระวงศ์เครืองเขียน

650.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที

88/2562
ลว. 18 ก.ค. 2562

91 ซื้อวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง (สนป.)

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง

1,210.00 1,210.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนกิจประเสริฐ

1,210.00 ร้ำนกิจประเสริฐ

1,210.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที

89/2562
ลว. 18 ก.ค. 2562

92

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนสิงหำคม 2562 (สนป.)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน

8,498.88 8,498.88 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด 8,498.88

สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด

8,498.88

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที
90.1/2562
ลว. 30 ก.ค. 2562

16

ลาดับ

ชื่อโครงการ

๙๓ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนสิงหำคม 2562 (กองช่ำง)

งบประมาณ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

จากหมวด

(บาท)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ/
จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ ัญญา/

โดยสรุป

2,851.58 2,851.58 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด 2,851.58

สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด

2,851.58

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ลงวันที่
ใบสังซื้อเลขที
90.2/2562
ลว. 30 ก.ค. 2562

๙๔ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนสิงหำคม 2562 (กองคลัง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน

3,726.68 3,726.68 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด 3,726.68

สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด

3,726.68

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที
90.3/2562
ลว. 30 ก.ค. 2562

๙๕ ซื้อวัสดุสำนักงำน-หนังสือพิมพ์ประจำเดือนสิงหำคม 2562

วัสดุสำนักงำน

310.00

310.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมชัยพำณิชย์

310.00 ร้ำนสมชัยพำณิชย์

310.00

เสนอรำคำตำ มีคณ
ุ ภำพ

ใบสังซื้อเลขที
90.4/2562
ลว. 30 ก.ค. 2562

96

ซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ (ทรำยกำจัดยุงลำย)

วัสดุวิทย์ฯ 11,200.00 11,200.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพีคอ็ กเบส

11,200.00 ร้ำนพีคอ็ กเบส

11,200.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที

91/2562
ลว. 5 ส.ค. 2562

97 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับผู้เข้ำรับกำรอบรมโครงกำร
คัดแยกขยะชุมชนครบวงจร ประจำปี 2562

โครงกำรคัดแยกขยะฯ

6,600.00 6,600.00 เฉพำะเจำะจง หจก.วีระวงศ์เครืองเขียน 6,600.00 หจก.วีระวงศ์เครืองเขียน 6,600.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที

92/2562
ลว. 5 ส.ค. 2562

98 ซือ้ วัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงกำรคัดแยก
ขยะชุมชนครบวงจร ประจำปี 2562

โครงกำรคัดแยกขยะฯ

3,785.00 3,785.00 เฉพำะเจำะจง หจก.วีระวงศ์เครืองเขียน 3,785.00 หจก.วีระวงศ์เครืองเขียน 3,785.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที

93/2562
ลว. 5 ส.ค. 2562

99 ซื้อวัสดุสำนักงำน (กองสวัสดิกำรสังคม)

วัสดุสำนักงำน 13,600.00

13,600.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโครำชก็อปปี้

13,600.00 ร้ำนโครำชก็อปปี้

13,600.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที

17

ลาดับ

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

จากหมวด

(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ/
จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ ัญญา/

โดยสรุป

ลงวันที่
94/2562
ลว. 6 ส.ค. 2562

100 ซื้อครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว เครืองตัดหญ้ำแบบข้อแข็ง

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

8,900.00 8,900.00 เฉพำะเจำะจง หจก.วงศ์สุริยะก่อสร้ำง 1989 8,900.00

หจก.วงศ์สุริยะก่อสร้ำง 1989

8,900.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ของสำนักงำนปลัด

ใบสังซื้อเลขที

95/2562
ลว. 15 ส.ค. 2562

101

ซื้อวัสดุสำนักงำน (สนป.)

วัสดุสำนักงำน

5,100.00 5,100.00 เฉพำะเจำะจง หจก.วีระวงศ์เครืองเขียน 5,100.00 หจก.วีระวงศ์เครืองเขียน 5,100.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที

97/2562
ลว. 30 ส.ค. 2562

102

ซื้อวัสดุสำนักงำน (สนป.)

วัสดุสำนักงำน

3,600.00 3,600.00 เฉพำะเจำะจง หจก.วีระวงศ์เครืองเขียน 3,600.00 หจก.วีระวงศ์เครืองเขียน 3,600.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที

98/2562
ลว. 30 ส.ค. 2562

103

ซื้อวัสดุสำนักงำน (สนป.)

วัสดุสำนักงำน

8,020.00 8,020.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

8,020.00 ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

8,020.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที

99/2562
ลว. 30 ส.ค. 2562

104

ซื้อวัสดุสำนักงำน (กองช่ำง)

วัสดุสำนักงำน

5,555.00 5,555.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

5,555.00 ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

5,555.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที
100/2562
ลว. 30 ส.ค. 2562

105

ซื้อวัสดุสำนักงำน (กองสวัสดิกำรสังคม)

วัสดุสำนักงำน

3,615.00 3,615.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

3,615.00 ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

3,615.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที
101/2562

18

ลาดับ

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

จากหมวด

(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ/
จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ ัญญา/

โดยสรุป

ลงวันที่
ลว. 30 ส.ค. 2562

106

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สนป.)

วัสดุคอมพิวเตอร์

78,310.00 78,310.00 เฉพำะเจำะจง บ.ใต้ฟ้ำมอเตอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด 78,310.00

บ.ใต้ฟ้ำมอเตอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด

78,310.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที

90/2562
ลว. 13 ก.ย. 2562

๑๐๗ ซื้อวัสดุสำนักงำน-หนังสือพิมพ์ประจำเดือนกันยำยน 2562 วัสดุสำนักงำน

300.00

300.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมชัยพำณิชย์

300.00 ร้ำนสมชัยพำณิชย์

300.00

เสนอรำคำตำ มีคณ
ุ ภำพ

ใบสังซื้อเลขที

96/2562
ลว. 30 ส.ค. 2562

108 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนกันยำยน 2562 (สนป.)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน

6,962.13 6,962.13 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด 6,962.13

สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด

6,962.13

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที
102/2562
ลว. 30 ส.ค. 2562

๑๐๙ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนกันยำยน 2562 (กองช่ำง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน

2,990.64 2,990.64 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด 2,990.64

สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด

2,990.64

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที
103/2562
ลว. 30 ส.ค. 2562

๑๑๐ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนกันยำยน 2562 (กองคลัง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน

2,923.50 2,923.50 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด 2,923.50

สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด

2,923.50

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที
104/2562
ลว. 30 ส.ค. 2562

๑๑๑

ซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

3,120.00 3,120.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

3,120.00 ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

3,120.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที
105/2562
ลว. 4 ก.ย. 2562

19

ลาดับ

ชื่อโครงการ

112 ซือ้ ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ (เครืองรับส่งวิทยุ) งำนป้องกัน

งบประมาณ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

จากหมวด

(บาท)

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ/
จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ ัญญา/

โดยสรุป

23,400.00 23,400.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เค.อำร์.เรดิโอ แอนด์ คอมมูนิเคชัน 23,400.00

หจก.เค.อำร์.เรดิโอ แอนด์ คอมมูนิเคชัน

23,400.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ลงวันที่
ใบสังซื้อเลขที
106/2562
ลว. 13 ก.ย. 2562

113

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง เพือไว้ใช้ในกำรปฏิบัตงิ ำน วัสดุเชื้อเพลิง
งำนป้องกัน
ประจำศูนย์อปพร.อบต.โครำช

139.60

139.60

เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด

139.60

สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด

139.60

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที
107/2562
ลว. 13 ก.ย. 2562

114

ซื้อวัสดุก่อสร้ำง (สนป.)

วัสดุก่อสร้ำง 3,170.00 3,170.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

3,170.00 ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

3,170.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที
108/2562
ลว. 16 ก.ย. 2562

115

ซื้อวัสดุเครืองแต่งกำย (สนป.)

วัสดุเครืองแต่งกำย

2,100.00 2,100.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

2,100.00 ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

2,100.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที
109/2562
ลว. 16 ก.ย. 2562

116

ซื้อวัสดุสำนักงำน (กองคลัง)

วัสดุสำนักงำน 14,535.00

14,535.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

14,535.00 ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

14,535.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที
110/2562
ลว. 16 ก.ย. 2562

117

ซื้อวัสดุสำนักงำน (สนป.)

วัสดุสำนักงำน

9,835.00 9,835.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

9,835.00 ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

9,835.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ใบสังซื้อเลขที
111/2562
ลว. 16 ก.ย. 2562
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118

ชื่อโครงการ
ซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (สนป.)

งบประมาณ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

จากหมวด

(บาท)

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ/
จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ ัญญา/

โดยสรุป

10,600.00 10,600.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

10,600.00 ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

10,600.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ลงวันที่
ใบสังซื้อเลขที
112/2562
ลว. 24 ก.ย. 2562

รวม

2,558,141.20

2,558,141.20

2,382,141.20

รายการจัดจ้าง
ลาดับ

ชื่อโครงการ

1

จ้ำงเหมำบริกำรยำมรักษำควำมปลอดภัยสถำนทีรำชกำร

งบประมาณ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

จากหมวด

(บาท)

รำยจ่ำยเพือให้ได้มำซึงบริกำร

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ/
จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

96,000.00 96,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยวิจิตร ช่วงสูงเนิน 96,000.00

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
นำยวิจิตร ช่วงสูงเนิน 96,000.00

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ ัญญา/

โดยสรุป

ลงวันที่

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ใบสังจ้ำงเลขที

ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562

1/2562
ลว. 1 ต.ค. 61

2 จ้ำงเหมำจัดทำพวงมำลำเพือถวำยสักกำระพระบำท

ค่ำพวงมำลัยฯ

1,000.00

1,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยประพำศ แปลนกลำง 1,000.00 นำยประพำศ แปลนกลำง 1,000.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ใบสังจ้ำงเลขที

2/2562

สมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร

ลว.10 ต.ค. 61

3 จ้ำงเหมำจัดทำพวงมำลำเพือถวำยสักกำระพระบรม
รำชำนุสำวรีย์ รัชกำลที 5

ค่ำพวงมำลัยฯ

1,000.00

1,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยประพำศ แปลนกลำง 1,000.00 นำยประพำศ แปลนกลำง 1,000.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ใบสังจ้ำงเลขที

3/2562
ลว.18 ต.ค. 61

4 จ้ำงเหมำบริกำรคนช่วยปฏิบัตงิ ำนด้ำนช่ำง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 (ธ.ค.61-มี.ค.62)

รำยจ่ำยเพือให้ได้มำซึงบริกำร

44,000.00 44,000.00 เฉพำะเจำะจง

นำยตุลำ ถ้ำพุดซำ

44,000.00

นำยตุลำ ถ้ำพุดซำ

44,000.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ใบสังจ้ำงเลขที

6/2562
ลว. 6 พ.ย. 61
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ลาดับ

ชื่อโครงการ

5 จ้ำงเหมำประเมินควำมพึงพอใจของผูร้ ับบริกำร
จำกอบต.โครำช ประจำปี 2562

งบประมาณ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

จากหมวด

(บาท)

รำยจ่ำยเพือให้ได้มำซึงบริกำร

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ/
จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

18,000.00 18,000.00 เฉพำะเจำะจง วิทยำลัยนครรำชสีมำ 18,000.00

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วิทยำลัยนครรำชสีมำ 18,000.00

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ ัญญา/

โดยสรุป

ลงวันที่

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ใบสังจ้ำงเลขที

7/2562
ลว.12 พ.ย. 61

6 จ้ำงเหมำจัดเตรียมสถำนทีพร้อมประดับตกแต่งและ

โครงกำรจัดงำนและร่วมงำนประเพณีฯ

14,000.00 14,000.00 เฉพำะเจำะจง

นำยนิวัฒน์ บุญศรี

14,000.00

นำยนิวัฒน์ บุญศรี

14,000.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ใบสังจ้ำงเลขที

8/2562

ทำควำมสะอำดบริเวณสถำนทีลอยกระทง ประจำปี 2561

ลว.16 พ.ย. 61

7 จ้ำงออกแบบและรับรองแบบงำนก่อสร้ำง

รำยจ่ำยเพือให้ได้มำซึงบริกำร

92,295.00 93,960.00 เฉพำะเจำะจง นำยอนุชำ เจริญพันธ์ 92,295.00 นำยอนุชำ เจริญพันธ์ 92,295.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี สัญญำจ้ำงออกแบบเลขที

1/2562
ลว.5 พ.ย. 61

8 จ้ำงเหมำจัดทำพำนพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์,ธูปเทียนแพร
และกรวยดอกไม้

วัสดุสำนักงำน

1,700.00

1,700.00 เฉพำะเจำะจง นำยธนิก โอดจันทึก

1,700.00

นำยธนิก โอดจันทึก

1,700.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ใบสังจ้ำงเลขที

9/2562
ลว.4 ธ.ค. 61

9 จ้ำงเหมำซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมำยเลข
ครุภัณฑ์ 416 49 0006 ของสนป.

ค่ำบำรุงรักษำฯ

350.00

350.00

เฉพำะเจำะจง นำยบรรพต อุยดอน

350.00 นำยบรรพต อุยดอน

350.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ใบสังจ้ำงเลขที

10/2562
ลว.11 ธ.ค. 61

10 จ้ำงเหมำซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมำยเลข

ค่ำบำรุงรักษำฯ

350.00

350.00

เฉพำะเจำะจง นำยบรรพต อุยดอน

350.00 นำยบรรพต อุยดอน

350.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ใบสังจ้ำงเลขที

11/2562

ครุภัณฑ์ 416 60 0030 ของกองสวัสดิกำรสังคม

ลว.19 ธ.ค. 61

11 จ้ำงเหมำซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมำยเลข

ค่ำบำรุงรักษำฯ

1,200.00 1,200.00 เฉพำะเจำะจง นำยเพิมพันธุ์ เจียมผักแว่น 1,200.00 นำยเพิมพันธุ์ เจียมผักแว่น 1,200.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ใบสังจ้ำงเลขที

22

ชื่อโครงการ

ลาดับ

งบประมาณ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

จากหมวด

(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ/
จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ ัญญา/

โดยสรุป

ครุภัณฑ์ 416 52 0016 ของกองคลัง

ลงวันที่
12/2562
ลว.19 ธ.ค. 61

12 จ้ำงเหมำซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน ขฉ 6510

13

ค่ำบำรุงรักษำฯ

5,947.10 5,947.10 เฉพำะเจำะจง หจก.โตโยต้ำโครำช 1988 5,947.10 หจก.โตโยต้ำโครำช 1988 5,947.10

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ใบสังจ้ำงเลขที

นครรำชสีมำ หมำยเลขครุภัณฑ์ 001 57 0002

13/2562

ของกองช่ำง

ลว.18 ธ.ค. 61

จ้ำงเหมำจัดเตรียมสถำนทีดำเนินงำนพร้อมจัดหำเครืองขยำยเสียง

โครงกำรจัดงำนแข่งว่ำวฯ

19,900.00 19,900.00 เฉพำะเจำะจง นำยนิวัฒน์ บุญศรี

19,900.00 นำยนิวัฒน์ บุญศรี

19,900.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ใบสังจ้ำงเลขที

14/2562

โครงกำรจัดงำนประเพณีแข่งว่ำว ประจำปี 2560

ลว. 19 ธ.ค. 61

14

จ้ำงเหมำจัดเตรียมสถำนทีโครงกำรลดอุบัตเิ หตุทำงถนน

โครงกำรลดอุบัติเหตุ

4,000.00 4,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยนิวัฒน์ บุญศรี

4,000.00 นำยนิวัฒน์ บุญศรี

4,000.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ช่วงเทศกำลปีใหม่ 2562

ใบสังจ้ำงเลขที

16/2562
ลว. 24 ธ.ค. 61

15

จ้ำงเหมำจัดทำป้ำยโครงกำรป้องกันลดอุบัตเิ หตุทำงถนน

โครงกำรลดอุบัติเหตุ

10,250.00 10,250.00 เฉพำะเจำะจง นำยสุรัตน์ คำจันทร์

10,250.00 นำยสุรัตน์ คำจันทร์

10,250.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ช่วงเทศกำลปีใหม่ 2562

ใบสังจ้ำงเลขที

17/2562
ลว. 27 ธ.ค. 61

16 จ้ำงเหมำซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมำยเลข ค่ำบำรุงรักษำ 3,000.00 3,000.00 เฉพำะเจำะจง
ครุภัณฑ์ 416 58 0029 ของกองช่ำง

บ.ใต้ฟ้ำมอเตอร์คอมพิวเตอร์จำกัด

3,000.00

บ.ใต้ฟ้ำมอเตอร์คอมพิวเตอร์จำกัด

3,000.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ใบสังจ้ำงเลขที

15/2562
ลว.10 ม.ค. 62

17 จ้ำงเหมำจัดทำป้ำยไวนิลห้ำมทิ้งขยะ

รำยจ่ำยเพือให้ได้มำซึงบริกำร

360.00

360.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอส.พี.อิงค์เจ็ท

360.00 ร้ำนเอส.พี.อิงค์เจ็ท

360.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ใบสังจ้ำงเลขที

18/2562

23

ลาดับ

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

จากหมวด

(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ/
จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ ัญญา/

โดยสรุป

ลงวันที่
ลว.3 ม.ค. 62

18

จ้ำงเหมำจัดทำป้ำยไวนิลโครงกำรฝึกอบรมสัมมนำและศึกษำดูงำน

โครงกำรศึกษำดูงำนฯ

330.00

330.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอส.พี.อิงค์เจ็ท

330.00 ร้ำนเอส.พี.อิงค์เจ็ท

330.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ประจำปี 2562

ใบสังจ้ำงเลขที

19/2562
ลว.22 ม.ค. 62

19 จ้ำงเหมำจัดทำอำหำรกลำงวันและอำหำรว่ำงพร้อม

โครงกำรศึกษำดูงำนฯ

6,750.00 6,750.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.อรุณี เวบสูงเนิน

6,750.00 น.ส.อรุณี เวบสูงเนิน

6,750.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

20/2562

เครืองดืม โครงกำรฝึกอบรมและสัมมนำและศึกษำ

ดูงำน ประจำปี 2562
20 จ้ำงเหมำจัดหำรถยนต์ปรับอำกำศชั้นหนึง (VIP) เพือ
เดินทำงไปศึกษำดูงำนฯ ประจำปี 2562

ใบสังจ้ำงเลขที
ลว. 23 ม.ค. 62

โครงกำรศึกษำดูงำนฯ

78,000.00 78,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ศรีแสนสุขทัวร์

78,000.00 หจก.ศรีแสนสุขทัวร์

78,000.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ใบสังจ้ำงเลขที

21/2562
ลว. 23 ม.ค. 62

21 จ้ำงเหมำจัดหำวัสดุอุปกรณ์สำหรับผู้เข้ำร่วมอบรม

โครงกำรศึกษำดูงำนฯ

4,500.00 4,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

4,500.00 ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

4,500.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

22/2562

สัมมนำ ตำมโครงกำรฝึกอบรมสัมมนำและศึกษำดูงำน

ประจำปี 2562
22 จ้ำงเหมำจัดหำรถยนต์ปรับอำกำศ (ไม่ประจำทำง)

ใบสังจ้ำงเลขที
ลว. 23 ม.ค. 62

โครงกำรอบรมผู้สูงอำยุฯ

36,000.00 36,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ศรีแสนสุขทัวร์

36,000.00 หจก.ศรีแสนสุขทัวร์

36,000.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ใบสังจ้ำงเลขที

ชั้นหนึง (VIP) เพือเดินทำงไปศึกษำดูงำนตำมโครงกำร

23/2562

อบรมพัฒนำศักยภำพผู้สงู อำยุตำบลโครำช ประจำปี 2562

ลว. 18 ก.พ. 62

23 จ้ำงเหมำจัดทำอำหำรกลำงวันและอำหำรว่ำงพร้อม
เครืองดืมโครงกำรอบรมพัฒนำศักยภำพผู้สูงอำยุ

ตำบลโครำช ประจำปี 2562

โครงกำรอบรมผู้สูงอำยุฯ

5,625.00 5,625.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.อรุณี เวบสูงเนิน

5,625.00 น.ส.อรุณี เวบสูงเนิน

5,625.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ใบสังจ้ำงเลขที

24/2562
ลว. 18 ก.พ. 62

24

ลาดับ

ชื่อโครงการ

24

จ้ำงเหมำจัดทำป้ำยไวนิลโครงกำรอบรมพัฒนำศักยภำพผู้สูงอำยุ

งบประมาณ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

จากหมวด

(บาท)

โครงกำรอบรมผู้สูงอำยุฯ

300.00

ราคากลาง
(บาท)
300.00

วิธีซื้อ/
จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอส.พี.อิงค์เจ็ท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

300.00 ร้ำนเอส.พี.อิงค์เจ็ท

300.00

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ ัญญา/

โดยสรุป

ลงวันที่

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ใบสังจ้ำงเลขที

ตำบลโครำช ประจำปี 2562

25/2562
ลว. 15 ก.พ. 62

25 จ้ำงเหมำซ่อมรถยนต์ หมำยเลขทะเบียน กท 9200 ค่ำบำรุงรักษำ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยชัชชัย บัวสำย
นครรำชสีมำ

9,000.00 นำยชัชชัย บัวสำย

9,000.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ใบสังจ้ำงเลขที

26/2562
ลว. 20 ก.พ. 62

26 จ้ำงเหมำซ่อมรถเก็บขยะ (คันเก่ำ) หมำยเลขครุภัณฑ์ ค่ำบำรุงรักษำ 6,940.00 6,940.00 เฉพำะเจำะจง นำยชัชชัย บัวสำย
011 40 0001

6,940.00 นำยชัชชัย บัวสำย

6,940.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ใบสังจ้ำงเลขที

27/2562
ลว. 20 ก.พ. 62

27 จ้ำงเหมำซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมำยเลขทะเบียน ค่ำบำรุงรักษำ 11,950.00 11,950.00 เฉพำะเจำะจง นำยชัชชัย บัวสำย
87-0975 นครรำชสีมำ

11,950.00 นำยชัชชัย บัวสำย

11,950.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ใบสังจ้ำงเลขที

28/2562
ลว. 20 ก.พ. 62

28 จ้ำงเหมำจัดทำป้ำยประชำสัมพันธ์ (ป้ำยไม้)

รำยจ่ำยเพือให้ได้มำซึงบริกำร

4,800.00 4,800.00 เฉพำะเจำะจง นำยพัฒน์ โฉสูงเนิน

4,800.00 นำยพัฒน์ โฉสูงเนิน

4,800.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ใบสังจ้ำงเลขที

29/2562
ลว. 20 ก.พ. 62

29

จ้ำงเหมำซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมำยเลขครุภัณฑ์ ค่ำบำรุงรักษำ

416 54 0020 ของ สนป.

1,280.00 1,280.00 เฉพำะเจำะจง นำยบรรพต อุยดอน

1,280.00 นำยบรรพต อุยดอน

1,280.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ใบสังจ้ำงเลขที

30/2562
ลว. 19 มี.ค. 62

25

ลาดับ

ชื่อโครงการ

30 จ้ำงเหมำจัดหำรถยนต์ปรับอำกำศ (ไม่ประจำทำง)

งบประมาณ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

จากหมวด

(บาท)

โครงกำรอบรมกลุ่มพัฒนำสตรีฯ

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ/
จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

22,000.00 22,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยพศิน ปวีณพงษ์พัฒน์ 22,000.00 นำยพศิน ปวีณพงษ์พัฒน์ 22,000.00

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ ัญญา/

โดยสรุป

ลงวันที่

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ใบสังจ้ำงเลขที

ชั้นหนึง (VIP) เพือเดินทำงไปศึกษำดูงำนตำมโครงกำร

31/2562

อบรมกลุ่มพัฒนำสตรีและแม่บ้ำนในชุมชน ประจำปี 2562

ลว. 25 มี.ค.62

31 จ้ำงเหมำจัดทำอำหำรกลำงวันและอำหำรว่ำงพร้อม

โครงกำรอบรมกลุ่มพัฒนำสตรีฯ

5,625.00 5,625.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.วิรัชฎำ ปัญญเสถียร 5,625.00 น.ส.วิรัชฎำ ปัญญเสถียร 5,625.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ใบสังจ้ำงเลขที

32/2562

เครืองดืมโครงกำรอบรมกลุ่มพัฒนำสตรีและแม่บ้ำนในชุมชน ประจำปี 2562

ลว. 25 มี.ค.62

32 จ้ำงเหมำจัดทำป้ำยโครงกำรอบรมกลุ่มพัฒนำสตรี
และแม่บ้ำนในชุมชน ประจำปี 2562

โครงกำรอบรมกลุ่มพัฒนำสตรีฯ

300.00

300.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอส.พี.อิงค์เจ็ท

300.00 ร้ำนเอส.พี.อิงค์เจ็ท

300.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ใบสังจ้ำงเลขที

33/2562
ลว. 20 มี.ค.62

33 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนช่วยปฏิบัตงิ ำนด้ำนช่ำง

รำยจ่ำยเพือให้ได้มำซึงบริกำร

44,000.00 44,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยตุลำ ถ้ำพุดซำ

44,000.00 นำยตุลำ ถ้ำพุดซำ

44,000.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ใบสังจ้ำงเลขที

34/2562

ประจำปีงบประมำณ 2562 (เม.ย. - ก.ค. 2562)

ลว. 26 มี.ค.62

34

จ้ำงเหมำจัดทำอำหำรกลำงวันและอำหำรว่ำงพร้อมเครืองดืม

โครงกำรส่งเสริมสุขภำพผูส้ งู อำยุฯ

14,375.00 14,375.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.อรุณี เวบสูงเนิน

14,375.00 น.ส.อรุณี เวบสูงเนิน

14,375.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

35/2562

โครงกำรส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุ "เพือนช่วยเพือน"

ประจำปี 2562
35 จ้ำงเหมำจัดทำป้ำยโครงกำรส่งเสริมสุขภำพผูส้ ูงอำยุ
"เพือนช่วยเพือน" ประจำปี 2562

ใบสังจ้ำงเลขที
ลว. 5 เม.ย. 2562

โครงกำรส่งเสริมสุขภำพผูส้ งู อำยุฯ

675.00

675.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอส.พี.อิงค์เจ็ท

675.00 ร้ำน เอส.พี.อิงค์เจ็ท

675.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ใบสังจ้ำงเลขที

36/2562
ลว. 5 เม.ย. 2562

36

จ้ำงเหมำจัดสถำนที จัดหำวัสดุอุปกรณ์โครงกำรส่งเสริม

โครงกำรส่งเสริมสุขภำพผูส้ งู อำยุฯ

7,000.00 7,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยนิวัฒน์ บุญศรี

7,000.00 นำยนิวัฒน์ บุญศรี

7,000.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ใบสังจ้ำงเลขที

26

ลาดับ

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

จากหมวด

(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ/
จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ ัญญา/

โดยสรุป

ลงวันที่
37/2562

สุขภำพผูส้ ูงอำยุ "เพือนช่วยเพือน" ประจำปี 2562

ลว. 5 เม.ย. 2562

37 จ้ำงเหมำจัดทำพวงมำลำสักกำระท้ำวสุรนำรี
ประจำปี 2562

ค่ำพวงมำลัยฯ

1,000.00 1,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยประพำส แปลนกลำง 1,000.00 นำยประพำส แปลนกลำง 1,000.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ใบสังจ้ำงเลขที

38/2562
ลว. 4 เม.ย. 2562

38

จ้ำงเหมำจัดเตรียมสถำนที ในกำรตัง้ จุดตรวจและบริกำร โครงกำรป้องกันฯ

4,000.00 4,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยนิวัฒน์ บุญศรี

4,000.00 นำยนิวัฒน์ บุญศรี

4,000.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

39/2562

ประชำชนโครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน

ช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 2562
39 จ้ำงเหมำจัดทำป้ำยโครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุ
เทศกำลสงกรำนต์ 2562

ใบสังจ้ำงเลขที
ลว. 10 เม.ย. 2562

โครงกำรป้องกันฯ

10,250.00 10,250.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เค.Graphic Design 10,250.00 ร้ำนพี.เค.Graphic Design 10,250.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ใบสังจ้ำงเลขที

40/2562
ลว. 9 เม.ย. 2562

40 จ้ำงเหมำจัดทำอำหำรกลำงวันและอำหำรว่ำง

โครงกำรฝึกอบรมเยำวชนฯ

6,250.00 6,250.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.อรุณี เวบสูงเนิน

6,250.00 น.ส.อรุณี เวบสูงเนิน

6,250.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

41/2562

พร้อมเครืองดืมโครงกำรฝึกอบรมเยำวชนรักษ์สิงแวดล้อม

ประจำปี 2562
41 จ้ำงเหมำจัดทำป้ำยโครงกำรฝึกอบรมเยำวชน
รักษ์สิงแวดล้อม ประจำปี 2562

ใบสังจ้ำงเลขที
ลว. 22 เม.ย. 2562

โครงกำรฝึกอบรมเยำวชนฯ

300.00

300.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอส.พี.อิงค์เจ็ท

300.00 ร้ำน เอส.พี.อิงค์เจ็ท

300.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ใบสังจ้ำงเลขที

42/2562
ลว. 22 เม.ย. 2562

42 จ้ำงเหมำจัดทำป้ำยไวนิลถวำยพระพรชัยมงคลสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว เนืองในโอกำสพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก

รำยจ่ำยเพือให้ได้มำซึงบริกำร

1,125.00 1,125.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอส.พี.อิงค์เจ็ท

1,125.00 ร้ำนเอส.พี.อิงค์เจ็ท

1,125.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ใบสังจ้ำงเลขที

43/2562

27

ลาดับ

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

จากหมวด

(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ/
จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ ัญญา/

โดยสรุป

พุทธศักรำช 2562
43

จ้ำงเหมำจัดทำป้ำยโครงกำรป้องกันโรคติดต่อและโรค

ลงวันที่
ลว. 2 พ.ค.62

โครงกำรป้องกันโรคติดต่อฯ

450.00

450.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอส.พี.อิงค์เจ็ท

450.00 ร้ำนเอส.พี.อิงค์เจ็ท

450.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ไม่ตดิ ต่อประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ใบสังจ้ำงเลขที

44/2562
ลว. 7 พ.ค.62

44 จ้ำงเหมำจัดทำอำหำรกลำงวันและอำหำรว่ำงพร้อม

โครงกำรป้องกันโรคติดต่อฯ

3,750.00 3,750.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.อรุณี เวบสูงเนิน

3,750.00 น.ส.อรุณี เวบสูงเนิน

3,750.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

45/2562

เครืองดืม โครงกำรป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ตดิ ต่อ

ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
45 จ้ำงเหมำจัดทำป้ำยโครงกำรอบรมเยำวชนรุ่นใหม่
ห่ำงไกลยำเสพติด ประจำปี 2562

ใบสังจ้ำงเลขที
ลว. 8 พ.ค. 62

โครงกำรเยำวชนรุ่นใหม่ฯ

300.00

300.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอส.พี.อิงค์เจ็ท

300.00 ร้ำนเอส.พี.อิงค์เจ็ท

300.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ใบสังจ้ำงเลขที

46/2562
ลว. 21 พ.ค.62

46

จ้ำงเหมำจัดหำรถยนต์ปรับอำกำศชั้นหนึง (VIP) โครงกำร

โครงกำรเยำวชนรุ่นใหม่ฯ

10,000.00 10,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยพศิน ปวีณพงษ์พัฒน์ 10,000.00 นำยพศิน ปวีณพงษ์พัฒน์ 10,000.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ใบสังจ้ำงเลขที

47/2562

อบรมเยำวชนรุ่นใหม่ห่ำงไกลยำเสพติด ประจำปี 2562

ลว. 21 พ.ค.62

47 จ้ำงเหมำจัดทำป้ำยโครงกำรจัดประชุมประชำคม

โครงกำรอบต.เคลือนที

3,420.00 3,420.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เค.Graphic Design 3,420.00 ร้ำนพี.เค.Graphic Design 3,420.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ใบสังจ้ำงเลขที

48/2562

เพือจัดทำแผนพัฒนำท้องถิน (พ.ศ.2561-2565)

ลว. 17 พ.ค.62

48 จ้ำงเหมำจัดสถำนทีโครงกำรจัดประชุมประชำคม
เพือจัดทำแผนพัฒนำท้องถิน (พ.ศ.2561-2565)

โครงกำรอบต.เคลือนที

1,000.00 1,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยนิวัฒน์ บุญศรี

1,000.00 นำยนิวัฒน์ บุญศรี

1,000.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ใบสังจ้ำงเลขที

49/2562
ลว. 5 มิ.ย. 2562

28

ชื่อโครงการ

ลาดับ

49 จ้ำงเหมำบริกำรตำมโครงกำรคนงำนทัวไป ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562

งบประมาณ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

จากหมวด

(บาท)

รำยจ่ำยเพือให้ได้มำซึงบริกำร

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ/
จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

36,000.00 36,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสมชำย หำญสูงเนิน 36,000.00 นำยสมชำย หำญสูงเนิน 36,000.00

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ ัญญา/

โดยสรุป

ลงวันที่

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ใบสังจ้ำงเลขที

50/2562
ลว. 27 พ.ค. 2562

50 จ้ำงเหมำซ่อมแซมโคมไฟฟ้ำสำธำรณะทีชำรุดเสียหำย
ภำยในตำบล

รำยจ่ำยเพือให้ได้มำซึงบริกำร

15,200.00 15,200.00 เฉพำะเจำะจง นำยณัฐพล ช่ำงทอง

15,200.00 นำยณัฐพล ช่ำงทอง

15,200.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ใบสังจ้ำงเลขที

51/2562
ลว. 29 พ.ค. 2562

51 จ้ำงเหมำจัดทำป้ำยไวนิลพระฉำยำลักษณ์สมเด็จ
พระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี

วัสดุสำนักงำน

395.00

395.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอส.พี.อิงค์เจ็ท

395.00 ร้ำนเอส.พี.อิงค์เจ็ท

395.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ใบสังจ้ำงเลขที

52/2562
ลว. 30 พ.ค. 2562

52 จ้ำงเหมำพ่นสำรเคมีเพือกำจัดแหล่งเพำะพันธุย์ ุง

รำยจ่ำยเพือให้ได้มำซึงบริกำร

6,000.00 6,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยศรำยุทธ เชำวันจันทึก 6,000.00 นำยศรำยุทธ เชำวันจันทึก 6,000.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ใบสังจ้ำงเลขที

53/2562
ลว. 13 มิ.ย.62

53 จ้ำงเหมำซ่อมบำรุงรถยนต์ทะเบียน ขฉ 6510 ค่ำบำรุงรักษำ 4,923.11

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ใบสังจ้ำงเลขที

นครรำชสีมำ หมำยเลขครุภัณฑ์ 001 57 0002

54/2562

ของกองช่ำง

ลว. 13 มิ.ย.62

54 จ้ำงเหมำจัดทำอำหำรกลำงวันและอำหำรว่ำงพร้อม

55

4,923.11 เฉพำะเจำะจง หจก.โตโยต้ำโครำช 1988 4,923.11 หจก.โตโยต้ำโครำช 1988 4,923.11

โครงกำรส่งเสริมกลุ่มอำชีพฯ

5,500.00 5,500.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.อรุณี เวบสูงเนิน

5,500.00 น.ส.อรุณี เวบสูงเนิน

5,500.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ใบสังจ้ำงเลขที

เครืองดืม โครงกำรส่งเสริมกลุ่มอำชีพในชุมชน

55/2562

(วันที 28 มิ.ย. 2562)

ลว. 13 มิ.ย.62

จ้ำงเหมำจัดทำป้ำยโครงกำรส่งเสริมกลุ่มอำชีพในชุมชน

โครงกำรส่งเสริมกลุ่มอำชีพฯ

300.00

300.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอส.พี.อิงค์เจ็ท

300.00 ร้ำนเอส.พี.อิงค์เจ็ท

300.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ใบสังจ้ำงเลขที

29

ลาดับ

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

จากหมวด

(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ/
จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ ัญญา/

โดยสรุป

ลงวันที่
56/2562
ลว. 25 มิ.ย.62

56 จ้ำงเหมำจัดทำอำหำรกลำงวันและอำหำรว่ำงพร้อม

โครงกำรส่งเสริมกลุ่มอำชีพฯ

5,500.00 5,500.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.อรุณี เวบสูงเนิน

5,500.00 น.ส.อรุณี เวบสูงเนิน

5,500.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ใบสังจ้ำงเลขที

เครืองดืม โครงกำรส่งเสริมกลุ่มอำชีพในชุมชน

57/2562

(วันที 12 ก.ค. 2562)

ลว.9 ก.ค. 62

57 จ้ำงเหมำจัดหำวัสดุอุปกรณ์โครงกำรส่งเสริมกลุ่ม
อำชีพในชุมชน (วันที 12 ก.ค. 2562)

โครงกำรส่งเสริมกลุ่มอำชีพฯ

3,714.00 3,714.00 เฉพำะเจำะจง นำยพิสษิ ฐ์ สุภำศิริธนำนนท์ 3,714.00 นำยพิสษิ ฐ์ สุภำศิริธนำนนท์ 3,714.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ใบสังจ้ำงเลขที

58/2562
ลว.9 ก.ค. 62

58 จ้ำงเหมำจัดทำอำหำรกลำงวันและอำหำรว่ำงพร้อม

โครงกำรรักษ์น้ำฯ

10,625.00 10,625.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.อรุณี เวบสูงเนิน

10,625.00 น.ส.อรุณี เวบสูงเนิน

10,625.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ใบสังจ้ำงเลขที

เครืองดืม โครงกำรรักษ์น้ำ รักษ์ดิน รักษ์ลำตะคอง

59/2562

ตำมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 2562

ลว. 24 ก.ค. 62

59 จ้ำงเหมำจัดทำอำหำรกลำงวันและอำหำรว่ำงพร้อม

โครงกำรส่งเสริมกลุ่มอำชีพฯ

5,500.00 5,500.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.อรุณี เวบสูงเนิน

5,500.00 น.ส.อรุณี เวบสูงเนิน

5,500.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ใบสังจ้ำงเลขที

เครืองดืม โครงกำรส่งเสริมกลุ่มอำชีพในชุมชน

60/2562

(วันที 26 ก.ค. 2562)

ลว. 24 ก.ค. 62

60 จ้ำงเหมำจัดหำวัสดุอุปกรณ์โครงกำรส่งเสริมกลุ่ม
อำชีพในชุมชน (วันที 26 ก.ค. 2562)

โครงกำรส่งเสริมกลุ่มอำชีพฯ

1,964.00 1,964.00 เฉพำะเจำะจง นำยพิสษิ ฐ์ สุภำศิริธนำนนท์ 1,964.00 นำยพิสษิ ฐ์ สุภำศิริธนำนนท์ 1,964.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ใบสังจ้ำงเลขที

62/2562
ลว. 24 ก.ค. 62

61

จ้ำงเหมำจัดทำป้ำยโครงกำรรักษ์น้ำ รักษ์ดนิ รักษ์ลำตะคอง โครงกำรรักษ์น้ำฯ

ตำมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 2562

300.00

300.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอส.พี.อิงค์เจ็ท

300.00 ร้ำนเอส.พี.อิงค์เจ็ท

300.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ใบสังจ้ำงเลขที

61/2562

30

ลาดับ

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

จากหมวด

(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ/
จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ ัญญา/

โดยสรุป

ลงวันที่
ลว. 24 ก.ค. 62

62 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนช่วยปฏิบัตงิ ำนด้ำนช่ำง

รำยจ่ำยเพือให้ได้มำซึงบริกำร

22,000.00 22,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยตุลำ ถ้ำพุดซำ

22,000.00 นำยตุลำ ถ้ำพุดซำ

22,000.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ใบสังจ้ำงเลขที

63/2562

ประจำปีงบประมำณ 2562 (ส.ค. - ก.ย. 2562)

ลว. 23 ก.ค.62

63 จ้ำงเหมำจัดทำป้ำยโครงกำรคัดแยกขยะชุมชน
ครบวงจร ประจำปี 2562

โครงกำรคัดแยกขยะฯ

450.00

450.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอส.พี.อิงค์เจ็ท

450.00 ร้ำนเอส.พี.อิงค์เจ็ท

450.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ใบสังจ้ำงเลขที

64/2562
ลว. 5 ส.ค. 62

64 จ้ำงเหมำจัดทำอำหำรกลำงวันและอำหำรว่ำงพร้อม

โครงกำรคัดแยกขยะฯ

7,500.00 7,500.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.อรุณี เวบสูงเนิน

7,500.00 น.ส.อรุณี เวบสูงเนิน

7,500.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ใบสังจ้ำงเลขที

เครืองดืม โครงกำรคัดแยกขยะชุมชนครบวงจร

65/2562

ประจำปี 2562

ลว. 6 ส.ค. 62

65 จ้ำงเหมำจัดทำป้ำยโครงกำรคัดแยกขยะชุมชน
ครบวงจร ประจำปี 2562

โครงกำรคัดแยกขยะฯ

4,800.00 4,800.00 เฉพำะเจำะจง นำงจิรัชฌำ วิชัยดิษฐ์

4,800.00 นำงจิรัชฌำ วิชัยดิษฐ์

4,800.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ใบสังจ้ำงเลขที

66/2562
ลว. 5 ส.ค. 62

66 จ้ำงเหมำจัดประดับตกแต่งซุม้ งำนประเพณีกินเข่ำคำ
ของดีเมืองสูงเนิน ประจำปี 2562

โครงกำรจัดงำนประเพณีกินเข่ำคำ

25,000.00 25,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยนิวัฒน์ บุญศรี

25,000.00 นำยนิวัฒน์ บุญศรี

25,000.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ใบสังจ้ำงเลขที

67/2562
ลว. 19 ส.ค. 62

67

จ้ำงเหมำซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมำยเลขครุภัณฑ์ ค่ำบำรุงรักษำฯ

416 57 0026 ของสำนักงำนปลัด

1,500.00 1,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอคอมพิวเตอร์

1,500.00 ร้ำนไอคอมพิวเตอร์

1,500.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ใบสังจ้ำงเลขที

68/2562
ลว. 3 ก.ย. 62

31

ลาดับ

68

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

จากหมวด

(บาท)

จ้ำงเหมำซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมำยเลขครุภัณฑ์ ค่ำบำรุงรักษำฯ

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ/
จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

1,500.00 1,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอคอมพิวเตอร์

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

1,500.00 ร้ำนไอคอมพิวเตอร์

1,500.00

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ ัญญา/

โดยสรุป

ลงวันที่

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ใบสังจ้ำงเลขที

416 60 0030 ของกองสวัสดิกำรสังคม

69/2562
ลว. 3 ก.ย. 62

69 จ้ำงเหมำซ่อมรถบรรทุกขยะ หมำยเลขทะเบียน
87-0975 นครรำชสีมำ

ค่ำบำรุงรักษำฯ

6,000.00 6,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยชัชชัย บัวสำย

6,000.00 นำยชัชชัย บัวสำย

6,000.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ใบสังจ้ำงเลขที

70/2562
ลว. 30 ส.ค. 62

70 จ้ำงเหมำซ่อมเครืองถ่ำยเอกสำร หมำยเลขครุภัณฑ์
418 49 0002 ของสนป.

ค่ำบำรุงรักษำฯ

12,500.00 12,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโครำชก๊อปปี้

12,500.00 ร้ำนโครำชก๊อปปี้

12,500.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ใบสังจ้ำงเลขที

71/2562
ลว. 3 ก.ย. 62

71 จ้ำงเหมำจัดทำป้ำยโครงกำรอบรมคนพิกำรและ
ผู้ดอ้ ยโอกำสตำบลโครำช ประจำปี 2562

โครงกำรอบรมคนพิกำรฯ

300.00

300.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอส.พี.อิงค์เจ็ท

300.00 ร้ำนเอส.พี.อิงค์เจ็ท

300.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ใบสังจ้ำงเลขที

72/2562
ลว. 10 ก.ย. 62

72 จ้ำงเหมำจัดทำป้ำยโครงกำรปกป้องสถำบัน
สำคัญของชำติ

โครงกำรปกป้องสถำบันฯ

450.00

450.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอส.พี.อิงค์เจ็ท

450.00 ร้ำนเอส.พี.อิงค์เจ็ท

450.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ใบสังจ้ำงเลขที

73/2562
ลว. 10 ก.ย. 62

73 จ้ำงเหมำจัดทำอำหำรกลำงวันและอำหำรว่ำงพร้อม

โครงกำรอบรมคนพิกำรฯ

5,625.00 5,625.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.อรุณี เวบสูงเนิน

5,625.00 น.ส.อรุณี เวบสูงเนิน

5,625.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ใบสังจ้ำงเลขที

เครืองดืม โครงกำรอบรมคนพิกำรและผู้ด้อยโอกำส

74/2562

ตำบลโครำช ประจำปี 2562 (13 ก.ย. 2562)

ลว. 10 ก.ย. 62

32

ลาดับ

ชื่อโครงการ

74 จ้ำงเหมำเครืองเสียงโครงกำรปกป้องสถำบัน
สำคัญของชำติ

งบประมาณ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

จากหมวด

(บาท)

โครงกำรปกป้องสถำบันฯ

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ/
จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

3,500.00 3,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยนิวัฒน์ บุญศรี

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

3,500.00 นำยนิวัฒน์ บุญศรี

3,500.00

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ ัญญา/

โดยสรุป

ลงวันที่

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ใบสังจ้ำงเลขที

75/2562
ลว. 10 ก.ย. 62

75 จ้ำงเหมำจัดทำอำหำรกลำงวันและอำหำรว่ำงพร้อม

โครงกำรปกป้องสถำบันฯ

7,500.00 7,500.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.อรุณี เวบสูงเนิน

7,500.00 น.ส.อรุณี เวบสูงเนิน

7,500.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ใบสังจ้ำงเลขที

76/2562

เครืองดืม โครงกำรปกป้องสถำบันสำคัญของชำติ

ลว. 10 ก.ย. 62

76 จ้ำงเหมำจัดทำอำหำรกลำงวันและอำหำรว่ำงพร้อม

โครงกำรป้องกันโรคติดต่อฯ

4,750.00 4,750.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.อรุณี เวบสูงเนิน

4,750.00 น.ส.อรุณี เวบสูงเนิน

4,750.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ใบสังจ้ำงเลขที

เครืองดืม โครงกำรป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ตดิ ต่อ

77/2562

ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 (ครัง้ ที 2)

ลว. 13 ก.ย. 62

77 จ้ำงเหมำซ่อมรถบรรทุกขยะ หมำยเลขทะเบียน
87-0975 นครรำชสีมำ

ค่ำบำรุงรักษำฯ

500.00

500.00

เฉพำะเจำะจง นำยชัชชัย บัวสำย

500.00 นำยชัชชัย บัวสำย

500.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ใบสังจ้ำงเลขที

78/2562
ลว. 23 ก.ย. 62

78 จ้ำงเหมำซ่อมเครืองถ่ำยเอกสำร หมำยเลขครุภัณฑ์
417 57 0003 ของกองคลัง

ค่ำบำรุงรักษำฯ

13,200.00 13,200.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโครำชก๊อปปี้

13,200.00 ร้ำนโครำชก๊อปปี้

13,200.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ใบสังจ้ำงเลขที

79/2562
ลว. 23 ก.ย. 62

79 จ้ำงเหมำซ่อมเครืองพ่นหมอกควัน หมำยเลขครุภัณฑ์
054 54 0002 และ 054 46 0001

ค่ำบำรุงรักษำฯ

13,060.00 13,060.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนดวงตะวัน ซัพพลำย 13,060.00 ร้ำนดวงตะวัน ซัพพลำย 13,060.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ใบสังจ้ำงเลขที

80/2562
ลว. 23 ก.ย. 62

80 จ้ำงเหมำจัดทำอำหำรกลำงวันและอำหำรว่ำงพร้อม

โครงกำรอบรมคนพิกำรฯ

5,625.00 5,625.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.อรุณี เวบสูงเนิน

5,625.00 น.ส.อรุณี เวบสูงเนิน

5,625.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ใบสังจ้ำงเลขที

33

ลาดับ

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

จากหมวด

(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ/
จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ ัญญา/

โดยสรุป

ลงวันที่

เครืองดืม โครงกำรอบรมคนพิกำรและผู้ด้อยโอกำส

81/2562

ตำบลโครำช ประจำปี 2562 (27 ก.ย. 2562)

ลว. 24 ก.ย. 62

รวม

846,328.21 847,993.21

846,328.21

โครงการก่อสร้าง
1. งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งบประมาณค้างจ่าย ขยายกันเงิน)
งบประมาณ วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/
ลาดับ
ชื่อโครงการ
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
จากหมวด (บาท)
(บาท)
จัดจ้าง
1 จ้ำงปรับปรุงต่อเติมอำคำรเก็บพัสดุ

ค่ำทีดินและสิงก่อสร้ำง

128,000.00 130,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ส.รุ่งเพชรัตน์

หจก.โครำชสินสยำม

127,500.00 หจก.ส.รุ่งเพชรัตน์

127,000.00

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ ัญญา/

โดยสรุป

ลงวันที่

เสนอรำคำตำ มีคณ
ุ ภำพ

สัญญำจ้ำงเลขที

8/2562

128,000.00

ลว. 15 พ.ค.62

2 จ้ำงก่อสร้ำงห้องน้ำผู้พิกำรและผู้สูงอำยุ

ค่ำทีดินและสิงก่อสร้ำง

217,000.00 174,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ส.รุ่งเพชรัตน์

174,000.00 หจก.ส.รุ่งเพชรัตน์

174,000.00

เสนอรำคำตำ มีคณ
ุ ภำพ

สัญญำจ้ำงเลขที

9/2562
ลว. 15 พ.ค.62

รวม

345,000.00

304,000

301,000.00

2. งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบประมาณค้างจ่าย กันเงิน)
งบประมาณ วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/
ลาดับ
ชื่อโครงการ
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
จากหมวด (บาท)
(บาท)
จัดจ้าง
1 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 2 บ้ำนวังวน
(สำยสะพำนไม้บ้ำนพลับ ถึงทำงแยกสวนนำยประสิทธิ)์

ค่ำทีดินและสิงก่อสร้ำง

579,000.00 579,000.00 เฉพำะเจำะจง

หจก.ป.เพิมทรัพย์

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

509,000.00 หจก.ป.เพิมทรัพย์

509,000.00

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ ัญญา/

โดยสรุป

ลงวันที่

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

สัญญำจ้ำงเลขที

7/2562
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ลาดับ

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

จากหมวด

(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ/
จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ ัญญา/

โดยสรุป

ลงวันที่
ลว. 2 เม.ย. 62

2 จ้ำงปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์ประปำหมู่บ้ำน

ค่ำทีดินและสิงก่อสร้ำง

300,000.00 300,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนทองสยำมโซล่ำเซลล์ 291,254.00

ร้ำนทองสยำมโซล่ำเซลล์ 290,000.00

เสนอรำคำตำ มีคณ
ุ ภำพ

สัญญำจ้ำงเลขที

13/2562
ลว. 24 พ.ค.62

รวม

879,000.00

879,000

799,000.00

3. งบประมาณจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น
งบประมาณ วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/
ลาดับ
ชื่อโครงการ
จากหมวด (บาท)
(บาท)
จัดจ้าง
1 จ้ำงติดตั้งไฟฟ้ำส่องสว่ำงรอบบึงนำตะโครก

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

500,000.00 493,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนทองสยำมโซล่ำเซลล์ 492,000.00

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ร้ำนทองสยำมโซล่ำเซลล์ 492,000.00

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ ัญญา/

โดยสรุป

ลงวันที่

เสนอรำคำตำ มีคณ
ุ ภำพ

สัญญำจ้ำงเลขที

14/2562
ลว. 24 พ.ค.62

รวม

500,000.00

493,000

492,000.00

4. งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณ วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/
ลาดับ
ชื่อโครงการ
จากหมวด (บาท)
(บาท)
จัดจ้าง
1 ปรับปรุงภูมิทัศน์บึงนำตะโครก

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

474,000.00 481,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ส.รุ่งเพชรัตน์

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

471,000.00 หจก.ส.รุ่งเพชรัตน์

470,000.00

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ ัญญา/

โดยสรุป

ลงวันที่

เสนอรำคำตำ มีคณ
ุ ภำพ

สัญญำจ้ำงเลขที

21/2562
ลว. 13 ส.ค.62

รวม

474,000.00

481,000

470,000.00

4. งบประมาณจาก การจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปี 2561
ลาดับ

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ/

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ ัญญา/

35

ลาดับ
ลาดับ

ชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ

1 วำงท่อประปำหมู่บ้ำน (ในพื้นที ม.4 บ.นำตะโครก
, ม.3 บ.โบสถ์ , ม.1 บ.เมืองเก่ำ)

งบประมาณ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

จากหมวด
จากหมวด

(บาท)
(บาท)

จ่ำยขำดเงินสะสม 2561

ราคากลาง
(บาท)
(บาท)

1,404,000.00 1,446,000.00

วิธีซื้อ/
จัดจ้าง
จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

e-bidding

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด โคกกรวดค้ำไม้ 1,299,000.00

บริษัท เอ็ม - ซำยน์ จำกัด

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ ัญญา/

โดยสรุป
โดยสรุป

ลงวันที่
ลงวันที่

1,090,000.00 คุณสมบัติครบถ้วน สัญญำจ้ำงเลขที

เสนอรำคำตำสุด 1/2562

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ตั้งชุนเส็ง 2 ค้ำวัสดุ 1,269,000.00

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สุพรรณีก่อสร้ำง 1,400,000.00

ลว. 25 ธ.ค. 61

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด โชคชัย รุ่งเรืองทรัพย์ 1,200,000.00
บริษัท อีโค วอเตอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด 1,220,000.00

2

3

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สำยหลังวัดปรำงค์เมืองเก่ำ

จ่ำยขำดเงินสะสม 2561

355,000.00 363,000.00 เฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นจำกัดฮอร์ไรซอน ดิเวลล็อปเม้นท์

1,445,000.00

บริษัท เอ็ม - ซำยน์ จำกัด

1,090,000.00

หจก.ป.เพิมทรัพย์

354,000.00 หจก.ป.เพิมทรัพย์

จำกถนนลำดยำง ถึงบ้ำนนำงสุดำวรรณ ธูปแท้)

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธำดำ 354,500.00

บ้ำนเมืองเก่ำ หมู่ที 1

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เนวี33มำรีนกรุ๊ป

355,000.00

หจก.ป.เพิมทรัพย์

150,000.00 หจก.ป.เพิมทรัพย์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เนวี33มำรีนกรุ๊ป

150,500.00

ก่อสร้ำงขยำยถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สำยศำลำประชำคม

จ่ำยขำดเงินสะสม 2561

151,000.00 154,000.00 เฉพำะเจำะจง

ถึงถนนเลียบทำงรถไฟ) บ้ำนโบสถ์ หมู่ที 3

353,000.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

2/2562
ลว. 22 ก.พ. 62

149,000.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

จ่ำยขำดเงินสะสม 2561

364,000.00 377,000.00 เฉพำะเจำะจง

พงษ์สุภำ ถึงสำมแยกถนนลำดยำง) บ้ำนหัวบึง หมู่ที 5

5 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สำยบ้ำนนำงล้อม
เวสูงเนิน ถึงบ้ำนนำยปุ่น ทึกสูงเนิน ) บ้ำนหัวนำ หมู่ที 6

จ่ำยขำดเงินสะสม 2561

183,000.00 186,000.00 เฉพำะเจำะจง

หจก.พอดีก่อสร้ำง
โนนสูงกำรโยธำ
หจก.เค.อี.ซี.(1993)

363,000.00 หจก.พอดีก่อสร้ำง

หจก.ป.เพิมทรัพย์

182,000.00 หจก.ป.เพิมทรัพย์

ลว. 22 ก.พ. 62

362,000.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

สัญญำจ้ำงเลขที

363,500.00

4/2562

364,000.00

ลว. 22 ก.พ. 62

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธำดำ 182,500.00
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เนวี33มำรีนกรุ๊ป

สัญญำจ้ำงเลขที

3/2562

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธำดำ 151,000.00

4 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สำยทีนำงอัญชลี

สัญญำจ้ำงเลขที

183,000.00

181,000.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

สัญญำจ้ำงเลขที

5/2562
ลว. 22 ก.พ. 62
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ลาดับ

ชื่อโครงการ

6

ก่อสร้ำงขยำยถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรำงระบำยน้ำ

งบประมาณ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

จากหมวด

(บาท)

จ่ำยขำดเงินสะสม 2561

(สำยบ้ำนนำยเริงฤทธิ์ ถึงบ้ำนนำยสนิท) บ้ำนกุดหิน หมู่ที 8

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ/
จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

324,000.00 306,000.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจำกัดโครำชสินสยำม 305,000.00 ห้ำงหุ้นส่วนจำกัดโครำชสินสยำม 304,000.00
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สำมเพชร กระจก อลูมิเนียม

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ ัญญา/

โดยสรุป

ลงวันที่

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

สัญญำจ้ำงเลขที

6/2562

306,000.00

ลว. 12 มี.ค. 62

7

จ้ำงก่อสร้ำงถนนหินคลุก (สำยบ้ำนนำงเทศ อำจสูงเนิน

จ่ำยขำดเงินสะสม 2561

85,000.00 85,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ส.รุ่งเพชรัตน์

85,000.00 หจก.ส.รุ่งเพชรัตน์

84,000.00

เสนอรำคำตำ มีคณ
ุ ภำพ

สัญญำจ้ำงเลขที

10/2562

ถึงทีนำยชวน หรุ่นสูงเนิน) บ้ำนหัวบึง หมู่ที 5

ลว. 15 พ.ค.62

8

จ้ำงก่อสร้ำงถนนหินคลุก (สำยบ้ำนนำยเสวย โทนสูงเนิน

จ่ำยขำดเงินสะสม 2561

20,000.00 20,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ส.รุ่งเพชรัตน์

20,000.00 หจก.ส.รุ่งเพชรัตน์

20,000.00

เสนอรำคำตำ มีคณ
ุ ภำพ

สัญญำจ้ำงเลขที

11/2562

ถึงบ้ำนนำงเล็ก หยดสูงเนิน) บ้ำนกุดหิน หมู่ที 8

ลว. 15 พ.ค.62

9

จ้ำงก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สำยบ้ำนนำยสงครำม ทับสูงเนิน

จ่ำยขำดเงินสะสม 2561

264,000.00 265,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.โครำชสินสยำม

หจก.ส.รุ่งเพชรัตน์

ถึงทีดินนำยอวด ทับสูงเนิน) บ้ำนกกกอก หมู่ที 7

264,000.00 หจก.โครำชสินสยำม

263,000.00

เสนอรำคำตำ มีคณ
ุ ภำพ

สัญญำจ้ำงเลขที

12/2562

265,000.00

ลว. 24 พ.ค.62

10

จ้ำงก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สำยบ้ำนนำงสุดำวรรณ

จ่ำยขำดเงินสะสม 2561

โนนสูงกำรโยธำ
หจก.เค.อี.ซี.(1993)

ธูปแท้ ถึงถนนคสล. ม.3 บ้ำนโบสถ์) บ้ำนเมืองเก่ำ

หมู่ที 1
11

จ้ำงก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สำยแยกสวนนำงเมี้ยน

จ่ำยขำดเงินสะสม 2561

ภู่หำญ ถึงถนนเลียบทำงรถไฟ) บ้ำนโบสถ์

12

จ้ำงก่อสร้ำงขยำยถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สำยบ้ำนนำยฉลวย

435,000.00 448,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.พอดีก่อสร้ำง

จ่ำยขำดเงินสะสม 2561

434,000.00 หจก.พอดีก่อสร้ำง

434,000.00

เสนอรำคำตำ มีคณ
ุ ภำพ

สัญญำจ้ำงเลขที

435,000.00

15/2562

435,500.00

ลว. 20 มิ.ย.62

124,000.00 128,000.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ป.เพิมทรัพย์ 123,000.00 ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ป.เพิมทรัพย์ 123,000.00

เสนอรำคำตำ มีคณ
ุ ภำพ

สัญญำจ้ำงเลขที

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธำดำ 124,000.00

16/2562

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เนวี33มำรีนกรุ๊ป

ลว. 25 มิ.ย.62

124,500.00

47,000.00 49,000.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ป.เพิมทรัพย์ 47,000.00 ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ป.เพิมทรัพย์ 47,000.00

เสนอรำคำตำ มีคณ
ุ ภำพ

สัญญำจ้ำงเลขที

37

ชื่อโครงการ

ลาดับ

งบประมาณ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

จากหมวด

(บาท)

จ้ำงก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สำยบ้ำนนำงแหมด

จ่ำยขำดเงินสะสม 2561

จ้ำงก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สำยบ้ำนนำยสมนึก

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ ัญญา/

โดยสรุป

จ่ำยขำดเงินสะสม 2561

ลว. 25 มิ.ย.62

25,000.00 26,000.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ป.เพิมทรัพย์ 25,000.00 ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ป.เพิมทรัพย์ 25,000.00

เสนอรำคำตำ มีคณ
ุ ภำพ

สัญญำจ้ำงเลขที

18/2562
ลว. 25 มิ.ย.62

137,000.00 141,000.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ป.เพิมทรัพย์ 136,000.00 ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ป.เพิมทรัพย์ 136,000.00

เสนอรำคำตำ มีคณ
ุ ภำพ

สัญญำจ้ำงเลขที

137,500.00

19/2562

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธำดำ 138,000.00

ลว. 25 มิ.ย.62

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เนวี33มำรีนกรุ๊ป

จ่ำยขำดเงินสะสม 2561

ลงวันที่
17/2562

25,500.00
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธำดำ 26,000.00

ผิวกิง ถึงบ้ำนนำงน้ำค้ำง ภัคดี) บ้ำนหัวนำ หมู่ที 6

15

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เนวี33มำรีนกรุ๊ป

หมู่ที 5
จ้ำงก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สำยบ้ำนนำงทุเรียน

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เนวี33มำรีนกรุ๊ป

โหม่งสูงเนิน ถึงบ้ำนนำงรวย พงษ์สูงเนิน ) บ้ำนหัวบึง

14

วิธีซื้อ/
จัดจ้าง

47,500.00
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธำดำ 48,000.00

ช่อสูงเนิน ถึงบ้ำนนำยจำรัส หำญสูงเนิน) บ้ำนโบสถ์ หมู่ที 3

13

ราคากลาง
(บาท)

376,000.00 389,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.โครำชสินสยำม

375,000.00 หจก.โครำชสินสยำม

375,000.00

เสนอรำคำตำ มีคณ
ุ ภำพ

สัญญำจ้ำงเลขที

20/2562

อูสูงเนิน ถึงลำตะคอง) บ้ำนกกกอก หมู่ที 7

ลว. 10 ก.ค.62

16 จ้ำงก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

จ่ำยขำดเงินสะสม 2561

496,000.00 510,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ส.รุ่งเพชรัตน์

495,000.00 หจก.ส.รุ่งเพชรัตน์

495,000.00

เสนอรำคำตำ มีคณ
ุ ภำพ

สัญญำจ้ำงเลขที

หมู่ที 4 บ้ำนนำตะโครก (สำยทีนำยธีรพงษ์ บูรพำชน

22/2562

ถึงกำแพงวัดโนนตำล)

ลว. 26 ก.ย.62

17 จ้ำงก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที 3 บ้ำนโบสถ์ (สำยศำลำประชำคม
ถึงบ้ำนนำยทิวำ ชินโชติกร)
18 จ้ำงก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที 5 บ้ำนหัวบึง (สำยบ้ำนนำงบุษบงค์ กรุมสูงเนิน

จ่ำยขำดเงินสะสม 2561

จ่ำยขำดเงินสะสม 2561

318,000.00 327,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ป.เพิมทรัพย์

317,000.00 หจก.ป.เพิมทรัพย์

315,000.00

เสนอรำคำตำ มีคณ
ุ ภำพ

สัญญำจ้ำงเลขที

ที.พี.พร๊อบเพอร์ตี้ 24

320,000.00

23/2562

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เนวี33มำรีนกรุ๊ป

327,000.00

ลว. 26 ก.ย.62

72,000.00 74,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ป.เพิมทรัพย์

ที.พี.พร๊อบเพอร์ตี้ 24

71,000.00 หจก.ป.เพิมทรัพย์
74,000.00

71,000.00

เสนอรำคำตำ มีคณ
ุ ภำพ

สัญญำจ้ำงเลขที

24/2562

38

ชื่อโครงการ

ลาดับ

งบประมาณ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

จากหมวด

(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ/
จัดจ้าง

ถึงบ้ำนนำยฉลวย เยืยมสูงเนิน)
19 จ้ำงก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

20

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ ัญญา/

โดยสรุป
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เนวี33มำรีนกรุ๊ป

จ่ำยขำดเงินสะสม 2561

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

120,000.00 122,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ป.เพิมทรัพย์

74,000.00
119,000.00 หจก.ป.เพิมทรัพย์

ลงวันที่
ลว. 26 ก.ย.62

119,000.00

เสนอรำคำตำ มีคณ
ุ ภำพ

สัญญำจ้ำงเลขที

หมู่ที 5 บ้ำนหัวบึง (สำยบ้ำนนำยธำดำ ถินสูงเนิน

ที.พี.พร๊อบเพอร์ตี้ 24

122,000.00

25/2562

ถึงบ้ำนนำยประจวบ สะโม)

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เนวี33มำรีนกรุ๊ป

122,000.00

ลว. 26 ก.ย.62

จ้ำงก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 8 บ้ำนกุดหิน

จ่ำยขำดเงินสะสม 2561

57,000.00 61,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ป.เพิมทรัพย์

(สำยบ้ำนนำงทอง ฉิมสูงเนิน ถึงถนนลำดยำง)

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เนวี33มำรีนกรุ๊ป

ที.พี.พร๊อบเพอร์ตี้ 24
21 จ้ำงก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที 8 บ้ำนกุดหิน (สำยบ้ำนนำงอรัญญำ
ดึกกระโทก ถึงบ้ำนนำงพุดทำ แยบสูงเนิน)

160,000.00 164,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ป.เพิมทรัพย์

22 ซ่อมแซมรำงระบำยน้ำ หมู่ที 8 บ้ำนกุดหิน

6,000.00

(สำยบ้ำนนำงพุดทำ แยบสูงเนิน ถึงบ้ำนนำยเสวย

159,000.00 หจก.ป.เพิมทรัพย์

158,000.00

เสนอรำคำตำ มีคณ
ุ ภำพ

สัญญำจ้ำงเลขที

26/2562
ลว. 26 ก.ย.62
เสนอรำคำตำ มีคณ
ุ ภำพ

สัญญำจ้ำงเลขที

164,000.00

27/2562

ที.พี.พร๊อบเพอร์ตี้ 24

164,500.00

ลว. 26 ก.ย.62

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เนวี33มำรีนกรุ๊ป

รวม
รวมทั้งสิ้น

56,000.00

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เนวี33มำรีนกรุ๊ป

6,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ป.เพิมทรัพย์
ที.พี.พร๊อบเพอร์ตี้ 24

โทนสูงเนิน)

56,000.00 หจก.ป.เพิมทรัพย์
61,000.00
61,800.00

6,000.00 หจก.ป.เพิมทรัพย์
6,200.00
6,800.00

6,000.00

เสนอรำคำตำ มีคณ
ุ ภำพ

สัญญำจ้ำงเลขที

28/2562
ลว. 26 ก.ย.62

5,523,000.00

5,647,000.00

5,166,000.00

11,125,469.41

11,210,134.41

10,456,469.41

( ลงชื่อ )..............................................ผู้จัดทา

( ลงชื่อ )..............................................ผู้ตรวจสอบ

( ลงชื่อ )..............................................ผู้ตรวจสอบ

( ลงชื่อ ).............................................ทราบ

( นางสาวอารีย์ จงแผ่กลาง )

( นางองุ่น เพ็งสูงเนิน )

( นางภิญโญ ศิลปะ )

( นายสุชาติ ยาวิศษิ ฏ์ )

เจ้าหน้าที่พัสดุ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคราช

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคราช

