1

สรุปผลการจัดซือ้ จัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลโคราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายการจัดซือ้ จัดจ้างที่มิใช่โครงการก่อสร้าง
1. งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายการจัดซื้อ
ลาดับ

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

จากหมวด

(บาท)

1 ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนตุลำคม 2560 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

1/2561
ลว. 2 ต.ค. 60

๒

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนตุลำคม 2560 (สนป.)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน

5,138.12 5,138.12 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด 5,138.12

สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด

5,138.12

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

2/2561
ลว. 2 ต.ค. 60

๓

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนตุลำคม 2560 (กองช่ำง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน

1,621.92 1,621.92 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด 1,621.92

สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด

1,621.92

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

3/2561
ลว. 2 ต.ค. 60

4 ซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (สนป.)

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

4,620.00

4,620.00 เฉพำะเจำะจง

ร้ำนตั้งจุ้งเส็ง

4,620.00

ร้ำนตั้งจุ้งเส็ง

4,620.00

เสนอรำคำตำ มีคณ
ุ ภำพ

4/2561
ลว. 5 ต.ค. 2560

5 ซื้อวัสดุก่อสร้ำง (สนป.)

วัสดุก่อสร้ำง 1,301.99

1,301.99 เฉพำะเจำะจง

หจก.กิจพนำค้ำไม้

1,301.99

หจก.กิจพนำค้ำไม้

1,301.99

เสนอรำคำตำ มีคณ
ุ ภำพ

5/2561
ลว. 17 ต.ค. 2560

6 ซื้อพำนรองใช้ในกำรประกอบพิธีถวำยดอกไม้จันทน์ วัสดุสำนักงำน 7,200.00

7,200.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

7,200.00

ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

7,200.00

เสนอรำคำตำ มีคณ
ุ ภำพ

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช

7 ซื้อวัสดุสำนักงำน (สนป.)

6/2561
ลว. 19 ต.ค. 2560

วัสดุสำนักงำน 3,050.00

3,050.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

3,050.00

ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

3,050.00

เสนอรำคำตำ มีคณ
ุ ภำพ

7/2561
ลว. 30 ต.ค. 2560

8 ซือ้ หนังสือพิมพ์ประจำเดือนพฤศจิกำยน 2560 วัสดุสำนักงำน

300.00

300.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนสมชัยพำณิชย์

300.00

ร้ำนสมชัยพำณิชย์

300.00

เสนอรำคำตำ มีคณ
ุ ภำพ

8/2561
ลว. 30 ต.ค. 60

๙

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนพฤศจิกำยน 2560 (สนป.)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน

7,643.48 7,643.48 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด 7,643.48

สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด

7,643.48

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

9/2561
ลว. 30 ต.ค. 60

๑๐ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนพฤศจิกำยน 2560 (กองช่ำง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน

3,425.28 3,425.28 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด 3,425.28

สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด

3,425.28

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

10/2561
ลว. 30 ต.ค. 60

2

ลาดับ

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

จากหมวด

(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ/
จัดจ้าง

11 ซื้อวัสดุก่อสร้ำงโครงกำรก่อสร้ำงฝำยแบบประชำรัฐ วัสดุก่อสร้ำง 1,840.40 1,840.40 เฉพำะเจำะจง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
หจก.กิจพนำค้ำไม้

1,840.40

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
หจก.กิจพนำค้ำไม้

1,840.40

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ ัญญา/

โดยสรุป

ลงวันที่

เสนอรำคำตำ มีคณ
ุ ภำพ

11/2561

ภำยใต้โครงกำร "คนโครำชรวมใจ แก้ไขปัญหำภัยแล้ง

ลว. 31 ต.ค. 2560

อย่ำงยังยืน" (สนป.)
12 ซื้อวัสดุก่อสร้ำงโครงกำรก่อสร้ำงฝำยแบบประชำรัฐ วัสดุก่อสร้ำง 1,840.40 1,840.40 เฉพำะเจำะจง

หจก.กิจพนำค้ำไม้

1,840.40

หจก.กิจพนำค้ำไม้

1,840.40

เสนอรำคำตำ มีคณ
ุ ภำพ

ภำยใต้โครงกำร "คนโครำชรวมใจ แก้ไขปัญหำภัยแล้ง

อย่ำงยังยืน" (สนป.) (เพิมเติม)
13 ซื้อวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง (สนป.)

12/2561
ลว. 8 พ.ย. 2560

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง

5,450.00

5,450.00 เฉพำะเจำะจง

ร้ำนสมำนกำรยำง

5,450.00

ร้ำนสมำนกำรยำง

5,450.00

เสนอรำคำตำ มีคณ
ุ ภำพ

13/2561
ลว. 10 พ.ย. 2560

14 ซื้อวัสดุสำนักงำน (สนป.)

วัสดุสำนักงำน 14,400.00 14,400.00 เฉพำะเจำะจง

ร้ำนโครำชก๊อปปี้

14,400.00

ร้ำนโครำชก๊อปปี้

14,400.00

เสนอรำคำตำ มีคณ
ุ ภำพ

14/2561
ลว. 20 พ.ย. 2560

15 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สนป.)

วัสดุคอมพิวเตอร์

47,720.00 47,720.00 เฉพำะเจำะจง

บ.ใต้ฟ้ำมอเตอร์คอมพิวเตอร์ จำกัด

47,720.00

บ.ใต้ฟ้ำมอเตอร์คอมพิวเตอร์ จำกัด

47,720.00

เสนอรำคำตำ มีคณ
ุ ภำพ

15/2561
ลว. 27 พ.ย. 2560

16 ซื้อวัสดุอืนๆ (สนป.)

วัสดุอืน

2,449.77 2,449.77 เฉพำะเจำะจง

หจก.กิจพนำค้ำไม้

2,449.77

หจก.กิจพนำค้ำไม้

2,449.77

เสนอรำคำตำ มีคณ
ุ ภำพ

16/2561
ลว. 29 พ.ย. 2560

17 ซื้อวัสดุสำนักงำน

วัสดุสำนักงำน 13,420.00 13,420.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

13,420.00 ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

13,420.00

เสนอรำคำตำ มีคณ
ุ ภำพ

17/2561
ลว. 13 ธ.ค. 60

18 ซือ้ หนังสือพิมพ์ประจำเดือนธันวำคม 2560 วัสดุสำนักงำน

310.00

310.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมชัยพำณิชย์

310.00 ร้ำนสมชัยพำณิชย์

310.00

เสนอรำคำตำ มีคณ
ุ ภำพ

18/2561
ลว. 29 พ.ย. 60

๑๙ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนธันวำคม 2560 (สนป.)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน

8,193.63 8,193.63 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด 8,193.63

สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด

8,193.63

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

19/2561
ลว. 29 พ.ย. 60

๒๐ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนธันวำคม 2560 (กองช่ำง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน

3,639.44 3,639.44 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด 3,639.44

สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด

3,639.44

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

20/2561
ลว. 29 พ.ย. 60

21 ซือ้ วัสดุอุปกรณ์ตำมโครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทำงถนนในช่วงเทศกำลปีใหม่ 2561

โครงกำรป้องกันฯ

4,780.00 4,780.00 เฉพำะเจำะจง หจก.กิจพนำค้ำไม้

4,780.00 หจก.กิจพนำค้ำไม้

4,780.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

21/2561
ลว. 25 ธ.ค. 60

3

ลาดับ

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

จากหมวด

(บาท)

22 ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนมกรำคม 2561 วัสดุสำนักงำน

310.00

ราคากลาง
(บาท)
310.00

วิธีซื้อ/
จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมชัยพำณิชย์

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

310.00 ร้ำนสมชัยพำณิชย์

310.00

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ ัญญา/

โดยสรุป

ลงวันที่

เสนอรำคำตำ มีคณ
ุ ภำพ

22/2561
ลว. 28 ธ.ค. 60

๒๓ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนมกรำคม 2561 (สนป.)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน

7,002.83 7,002.83 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด 7,002.83

สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด

7,002.83

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

23/2561
ลว. 27 ธ.ค. 60

๒๔ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนมกรำคม 2561 (กองช่ำง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน

3,251.32 3,251.32 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด 3,251.32

สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด

3,251.32

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

24/2561
ลว. 27 ธ.ค. 60

25 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬำโครงกำรแข่งขันกีฬำต้ำนภัย
ยำเสพติด ประจำปี 2561
26 ซื้อน้ำดืมโครงกำรแข่งขันกีฬำต้ำนภัยยำเสพติด
ประจำปี 2561
27 ซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ

โครงกำรแข่งขันกีฬำฯ

9,220.00 9,220.00 เฉพำะเจำะจง หจก.วีระวงศ์เครืองเขียน 9,220.00 หจก.วีระวงศ์เครืองเขียน 9,220.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

25/2561
ลว. 12 ม.ค. 2561

โครงกำรแข่งขันกีฬำฯ

1,990.00 1,990.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

1,990.00 ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

1,990.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

26/2561
ลว. 12 ม.ค. 2561

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ

29,002.35 29,002.35 เฉพำะเจำะจง ร้ำนซินไทฮงอีเล็คโทรนิค 29,002.35 ร้ำนซินไทฮงอีเล็คโทรนิค 29,002.35

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

27/2561
ลว. 17 ม.ค. 2561

28 ซื้อวัสดุโครงกำรฝึกอบรมสัมมนำและศึกษำดูงำนฯ

โครงกำรศึกษำดูงำนฯ

2,925.00 2,925.00 เฉพำะเจำะจง หจก.วีระวงศ์เครืองเขียน 2,925.00 หจก.วีระวงศ์เครืองเขียน 2,925.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

28/2561
ลว. 22 ม.ค. 2561

29 ซื้อของสมนำคุณตำมโครงกำรศึกษำดูงำนฯ

โครงกำรศึกษำดูงำนฯ

3,960.00 3,960.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

3,960.00 ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

3,960.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

29/2561
ลว. 22 ม.ค. 2561

๓๐ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนกุมภำพันธ์ 2561 (สนป.)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน

7,951.60 7,951.60 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด 7,951.60

สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด

7,951.60

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

29/2561
ลว. 26 ม.ค. 61

๓๑ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนกุมภำพันธ์ 2561 (กองช่ำง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน

3,086.52 3,086.52 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด 3,086.52

สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด

3,086.52

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

30/2561
ลว. 26 ม.ค. 61

32 ซื้อวัสดุสำนักงำน (สนป.)

วัสดุสำนักงำน 1,900.00 1,900.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

1,900.00 ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

1,900.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

30/2561
ลว. 13 ก.พ. 61

33 ซื้อวัสดุสำนักงำน (กองสวัสดิกำร)

วัสดุสำนักงำน 3,560.00 3,560.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

3,560.00 ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

3,560.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

31/2561
ลว. 13 ก.พ. 2561

4

ลาดับ

ชื่อโครงการ

34 ซื้อวัสดุสำนักงำน (กองช่ำง)

งบประมาณ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

จากหมวด

(บาท)

วัสดุสำนักงำน

500.00

ราคากลาง
(บาท)
500.00

วิธีซื้อ/
จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

เฉพำะเจำะจง ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

500.00 ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

500.00

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ ัญญา/

โดยสรุป

ลงวันที่

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

32/2561
ลว. 13 ก.พ. 2561

35 ซื้อน้ำดืมโครงกำรคัดแยกขยะ

โครงกำรคัดแยกขยะฯ

650.00

650.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

650.00 ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

650.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

33/2561
ลว. 19 ก.พ. 2561

36 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงกำรคัดแยกขยะแบบครบวงจร

โครงกำรคัดแยกขยะฯ

4,475.00 4,475.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

4,475.00 ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

4,475.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

34/2561
ลว. 19 ก.พ. 2561

37 ซือ้ ถังขยะแบบคัดแยก โครงกำรคัดแยกขยะ

โครงกำรคัดแยกขยะฯ

7,600.00 7,600.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

7,600.00 ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

7,600.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

35/2561
ลว. 23 ก.พ. 2561

38 ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนมีนำคม 2561 วัสดุสำนักงำน

310.00

310.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมชัยพำณิชย์

310.00 ร้ำนสมชัยพำณิชย์

310.00

เสนอรำคำตำ มีคณ
ุ ภำพ

36/2561
ลว. 26 ก.พ. 61

๓๙ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนมีนำคม 2561 (สนป.)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน

7,704.80 7,704.80 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด 7,704.80

สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด

7,704.80

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

37/2561
ลว. 26 ก.พ. 61

๔๐ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนมีนำคม 2561 (กองช่ำง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน

3,150.16 3,150.16 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด 3,150.16

สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด

3,150.16

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

38/2561
ลว. 26 ก.พ. 61

41 ซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

4,345.00 4,345.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

4,345.00 ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

4,345.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

39/2561
ลว. 26 ก.พ. 61

42 ซื้อน้ำดืมโครงกำรคัดแยกขยะ
(เดือนมี.ค. , เม.ย.61)

๔๓ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนเมษำยน 2561 (สนป.)

โครงกำรคัดแยกขยะฯ

2,505.00 2,505.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

2,505.00 ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

2,505.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

40/2561
ลว. 13 มี.ค. 2561

วัสดเชื้อเพลิงและหล่อลืน

7,904.76 7,904.76 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด 7,904.76

สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด

7,904.76

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

41/2561
ลว. 29 มี.ค. 61

๔๔ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนเมษำยน 2561 (กองช่ำง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน

5,088.72 5,088.72 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด 5,088.72

สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด

5,088.72

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

42/2561
ลว. 29 มี.ค. 61

45 ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือเมษำยน 2561 วัสดุสำนักงำน

300.00

300.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมชัยพำณิชย์

300.00 ร้ำนสมชัยพำณิชย์

300.00

เสนอรำคำตำ มีคณ
ุ ภำพ

43/2561
ลว. 29 มี.ค. 61

5

ลาดับ

ชื่อโครงการ

46 ซื้อวัสดุก่อสร้ำงผูป้ ระสบเหตุภัยพิบัติวำตภัย

งบประมาณ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

จากหมวด

(บาท)

งบกลำง

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ/
จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

32,133.64 32,133.64 เฉพำะเจำะจง หจก.กิจพนำค้ำไม้

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

32,133.64 หจก.กิจพนำค้ำไม้

32,133.64

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ ัญญา/

โดยสรุป

ลงวันที่

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

44/2561
ลว. 20 เม.ย. 61

47 ซื้อวัสดุก่อสร้ำง (ชั้นวำงวัสดุอุปกรณ์)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน

4,435.55 4,435.55 เฉพำะเจำะจง หจก.กิจพนำค้ำไม้

4,435.55 หจก.กิจพนำค้ำไม้

4,435.55

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

48/2561
ลว. 25 เม.ย. 2561

48 ซื้อวัสดุก่อสร้ำงผู้ประสบเหตุสำธำรณภัย(วำตภัย) งบกลำง

1,710.02 1,710.02 เฉพำะเจำะจง หจก.กิจพนำค้ำไม้

1,710.02 หจก.กิจพนำค้ำไม้

1,710.02

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

49/2561
ลว. 27 เม.ย. 61

๕๙ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนพฤษภำคม 2561 (สนป.)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน

9,463.26 9,463.26 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด 9,463.26

สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด

9,463.26

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

45/2561
ลว. 25 เม.ย. 61

๕๐ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนพฤษภำคม 2561 (กองช่ำง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน

3,613.68 3,613.68 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด 3,613.68

สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด

3,613.68

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

46/2561
ลว. 25 เม.ย. 61

51 ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนพฤษภำคม 2561 วัสดุสำนักงำน

310.00

310.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมชัยพำณิชย์

310.00 ร้ำนสมชัยพำณิชย์

310.00

เสนอรำคำตำ มีคณ
ุ ภำพ

47/2561
ลว. 25 เม.ย. 61

52 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน

3,640.00 3,640.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุกฤตำอะไหล่ยนต์

3,640.00 ร้ำนสุกฤตำอะไหล่ยนต์

3,640.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

50/2561
ลว. 30 เม.ย. 61

53 ซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ

950.16

950.16

เฉพำะเจำะจง ร้ำนซินไทฮงอีเล็คโทรนิค

950.16 ร้ำนซินไทฮงอีเล็คโทรนิค

950.16

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

51/2561
ลว. 30 เม.ย. 2561

54 ซื้อน้ำดืมโครงกำรคัดแยกขยะ

โครงกำรคัดแยกขยะฯ

1,950.00 1,950.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

1,950.00 ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

1,950.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

52/2561
ลว. 2 พ.ค.61

55

ซื้อครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว (เครืองตัดหญ้ำแบบเข็น)

ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว

11,495.00 11,495.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสีคิ้วคลีนิกเกษตร

11,495.00 ร้ำนสีคิ้วคลีนิกเกษตร

11,495.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

54/2561
ลว. 2 พ.ค.61

56

ซื้อวัสดุก่อสร้ำงผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วำตภัย)

งบกลำง

567.02

567.02

เฉพำะเจำะจง หจก.กิจพนำค้ำไม้

567.02 หจก.กิจพนำค้ำไม้

567.02

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

55/2561
ลว. 21 พ.ค.61

57 ซื้อครุภัณฑ์กำรเกษตร (เครืองพ่นหมอกควัน)

ครุภัณฑ์กำรเกษตร

59,000.00 59,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนดวงตะวันซัพพลำย 59,000.00 ร้ำนดวงตะวันซัพพลำย 59,000.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

56/2561
ลว. 24 พ.ค.61

6

ลาดับ

ชื่อโครงการ

๕๘ ซื้อยำงรถยนต์ หมำยเลขทะเบียน ขฉ 6510
นครรำชสีมำ

งบประมาณ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

จากหมวด

(บาท)

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ/
จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

15,200.00 15,200.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมำนกำรยำง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

15,200.00 ร้ำนสมำนกำรยำง

15,200.00

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ ัญญา/

โดยสรุป

ลงวันที่

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

57/2561
ลว. 31 พ.ค. 61

59 ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนมิถุนำยน 2561 วัสดุสำนักงำน

300.00

300.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมชัยพำณิชย์

300.00 ร้ำนสมชัยพำณิชย์

300.00

เสนอรำคำตำ มีคณ
ุ ภำพ

58/2561
ลว. 31 พ.ค. 61

๖๐ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนมิถุนำยน 2561 (สนป.)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน

8,840.88 8,840.88 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด 8,840.88

สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด

8,840.88

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

59/2561
ลว. 31 พ.ค. 61

๖๑ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนมิถุนำยน 2561 (กองช่ำง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน

3,615.84 3,615.84 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด 3,615.84

สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด

3,615.84

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

60/2561
ลว. 31 พ.ค. 61

62

ซื้อต้นคูณตำมโครงกำรฝึกอบรมเยำวชนรักษ์สิงแวดล้อม

ประจำปี 2561
63 ซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์
(วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ)
64 ซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์

โครงกำรฝึกอบรมเยำวชนฯ

1,500.00 1,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสวนถนอมรักพันธุ์ไม้ 1,500.00 ร้ำนสวนถนอมรักพันธุ์ไม้ 1,500.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

ลว. 7 มิ.ย. 61
วัสดุวทิ ยำศำสตร์กำรแพทย์

20,250.00 20,250.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพีคอ็ กเบส

20,250.00 ร้ำนพีคอ็ กเบส

20,250.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

62/2561
ลว. 11 มิ.ย. 61

วัสดุวทิ ยำศำสตร์กำรแพทย์

98,400.00 98,400.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพีคอ็ กเบส

98,400.00 ร้ำนพีคอ็ กเบส

98,400.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

(ทรำยกำจัดยุงลำยและน้ำยำพ่นกำจัดยุงลำย)

65 ซื้อวัสดุก่อสร้ำง (กองช่ำง)

61/2561

63/2561
ลว. 11 มิ.ย. 61

วัสดุก่อสร้ำง 1,560.00 1,560.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

1,560.00 ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

1,560.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

64/2561
ลว. 12 มิ.ย.61

66 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่ำง)

วัสดุคอมพิวเตอร์

600.00

600.00

เฉพำะเจำะจง

บ.ใต้ฟ้ำมอเตอร์คอมพิวเตอร์จำกัด

600.00

บ.ใต้ฟ้ำมอเตอร์คอมพิวเตอร์จำกัด

600.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

65/2561
ลว. 19 มิ.ย.61

67 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สนป.)

วัสดุคอมพิวเตอร์

900.00

900.00

เฉพำะเจำะจง

บ.ใต้ฟ้ำมอเตอร์คอมพิวเตอร์จำกัด

900.00

บ.ใต้ฟ้ำมอเตอร์คอมพิวเตอร์จำกัด

900.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

66/2561
ลว. 19 มิ.ย.61

68 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์

10,770.00 10,770.00 เฉพำะเจำะจง

บ.ใต้ฟ้ำมอเตอร์คอมพิวเตอร์จำกัด

10,770.00

บ.ใต้ฟ้ำมอเตอร์คอมพิวเตอร์จำกัด

10,770.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

67/2561
ลว. 19 มิ.ย.61

69 ซื้อวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง (แบตเตอรี)

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง

4,880.00 4,880.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบำรุงชูกำรไฟฟ้ำ

4,880.00 ร้ำนบำรุงชูกำรไฟฟ้ำ

4,880.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

68/2561
ลว. 19 มิ.ย.61

7

ชื่อโครงการ

ลาดับ

70 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตำมโครงกำรป้องกันโรคติดต่อและ

งบประมาณ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

จากหมวด

(บาท)

โครงกำรป้องกันฯ

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ/
จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

1,750.00 1,750.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

1,750.00 ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

1,750.00

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ ัญญา/

โดยสรุป

ลงวันที่

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

69/2561

โรคไม่ตดิ ต่อ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

ลว. 19 มิ.ย.61

71 ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนกรกฎำคม 2561 วัสดุสำนักงำน

310.00

310.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมชัยพำณิชย์

310.00 ร้ำนสมชัยพำณิชย์

310.00

เสนอรำคำตำ มีคณ
ุ ภำพ

70/2561
ลว. 29 มิ.ย. 61

๗๒ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนกรกฎำคม 2561 (สนป.)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน

10,426.10 10,426.10 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด 10,426.10 สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด 10,426.10

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

71/2561
ลว. 29 มิ.ย.61

๗๓ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนกรกฎำคม 2561 (กองช่ำง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน

3,399.92 3,399.92 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด 3,399.92

สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด

3,399.92

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

72/2561
ลว. 29 มิ.ย.61

74

ซื้อน้ำดืมโครงกำรอบต.เคลือนที ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 โครงกำรอบต.เคลือนที

960.00

960.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

960.00 ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

960.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

73/2561
ลว. 10 ก.ค. 61

75

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ำงบ้ำนคนพิกำร ประจำปี 2561 กองทุนฟืน้ ฟูฯ

2,776.66 2,776.66 เฉพำะเจำะจง หจก. ป.เพิมทรัพย์

2,776.66 หจก. ป.เพิมทรัพย์

2,776.66

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

จำนวน 2 รำยกำร
76

ลว. 10 ก.ค. 61

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ำงบ้ำนคนพิกำร ประจำปี 2561 กองทุนฟืน้ ฟูฯ 37,213.28

จำนวน 37 รำยกำร
77 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 2 รำยกำร

74/2561

37,213.28 เฉพำะเจำะจง หจก. ป.เพิมทรัพย์

37,213.28 หจก. ป.เพิมทรัพย์

37,213.28

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

75/2561
ลว. 10 ก.ค. 61

วัสดุสำนักงำน 2,025.00 2,025.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

2,025.00 ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

2,025.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

76/2561
ลว. 11 ก.ค. 61

78 ซื้อวัสดุอืนๆ

วัสดุอืน

457.50

457.50

เฉพำะเจำะจง หจก.กิจพนำค้ำไม้

457.50 หจก.กิจพนำค้ำไม้

457.50

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

77/2561
ลว. 23 ก.ค.61

79 ซื้อวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง ของสนป.

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง

1,050.00 1,050.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุกฤตำอะไหล่ยนต์

1,050.00 ร้ำนสุกฤตำอะไหล่ยนต์

1,050.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

78/2561
ลว. 23 ก.ค.61

80 ซือ้ วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง ของสนป. (แบตเตอรี)

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง

4,200.00 4,200.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุกฤตำอะไหล่ยนต์

4,200.00 ร้ำนสุกฤตำอะไหล่ยนต์

4,200.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

79/2561
ลว. 23 ก.ค.61

81

ซื้อวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง ของสนป. (ยำงรถยนต์)

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง

11,800.00 11,800.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมำนกำรยำง

11,800.00 ร้ำนสมำนกำรยำง

11,800.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

80/2561
ลว. 23 ก.ค.61

8

ลาดับ

82

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

จากหมวด

(บาท)

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตำมโครงกำรส่งเสริมกลุ่มอำชีพในชุมชน โครงกำรส่งเสริมฯ

ประจำปี 2561
83 ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนสิงหำคม 2561 วัสดุสำนักงำน

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ/
จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

4,583.00 4,583.00 เฉพำะเจำะจง หจก.วีระวงศ์เครืองเขียน 4,583.00 หจก.วีระวงศ์เครืองเขียน 4,583.00

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ ัญญา/

โดยสรุป

ลงวันที่

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

81/2561
ลว. 23 ก.ค.61

310.00

310.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมชัยพำณิชย์

310.00 ร้ำนสมชัยพำณิชย์

310.00

เสนอรำคำตำ มีคณ
ุ ภำพ

82/2561
ลว. 31 ก.ค. 61

๘๔ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนสิงหำคม 2561 (สนป.)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน

6,540.12 6,540.12 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด 6,540.12

สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด

6,540.12

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

83/2561
ลว. 31 ก.ค.61

๘๕ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนสิงหำคม 2561 (กองช่ำง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน

3,836.10 3,836.10 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด 3,836.10

สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด

3,836.10

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

84/2561
ลว. 31 ก.ค.61

86 ซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (กองช่ำง)

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ

32,843.65 32,843.65 เฉพำะเจำะจง ร้ำนซินไทฮงอีเล็คโทรนิค 32,843.65 ร้ำนซินไทฮงอีเล็คโทรนิค 32,843.65

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

85/2561
ลว. 21 ส.ค. 61

87 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงำน-โต๊ะหมู่บูชำ (สนป.)

ครุภัณฑ์สำนักงำน

8,500.00

8,500.00 เฉพำะเจำะจง หจก.กนกวรรณพำนิช

8,500.00 หจก.กนกวรรณพำนิช

8,500.00

เสนอรำคำตำ มีคณ
ุ ภำพ

86/2561
ลว. 5 ก.ย. 61

88 ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนกันยำยน 2561 วัสดุสำนักงำน

300.00

300.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมชัยพำณิชย์

300.00 ร้ำนสมชัยพำณิชย์

300.00

เสนอรำคำตำ มีคณ
ุ ภำพ

87/2561
ลว. 31 ส.ค. 61

๘๙ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนกันยำยน 2561 (สนป.)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน

9,864.76 9,864.76 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด 9,864.76

สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด

9,864.76

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

88/2561
ลว. 31 ส.ค.61

๙๐ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนกันยำยน 2561 (กองช่ำง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน

3,134.14 3,134.14 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด 3,134.40

สหกรณ์กำรเกษตรสูงเนิน จำกัด

3,134.14

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

89/2561
ลว. 31 ส.ค.61

91 ซื้อวัสดุสำนักงำน (กองคลัง)

วัสดุสำนักงำน 13,484.00 13,484.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

13,484.00 ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

13,484.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

90/2561
ลว. 3 ก.ย. 61

92 ซื้อวัสดุสำนักงำน (สำนักงำนปลัด)

วัสดุสำนักงำน 7,457.00 7,457.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

7,457.00 ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

7,457.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

91/2561
ลว. 3 ก.ย. 61

93 ซื้อวัสดุสำนักงำน (กองช่ำง)

วัสดุสำนักงำน 2,000.00 2,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

2,000.00 ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

2,000.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

92/2561
ลว. 3 ก.ย. 61

9

ลาดับ

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

จากหมวด

(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ/
จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

94 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตำมโครงกำรคัดแยกขยะครบวงจร โครงกำรคัดแยกขยะฯ 2,482.60 2,482.60 เฉพำะเจำะจง หจก.กิจพนำค้ำไม้
2,482.60 หจก.กิจพนำค้ำไม้
2,482.60
ประจำปี 2561
95 ซื้อวัสดุสำนักงำน - แบบพิมพ์ (กองคลัง) วัสดุสำนักงำน 10,310.00 10,310.00 เฉพำะเจำะจง โรงพิมพ์อำสำรักษำดินแดนฯ 10,310.00 โรงพิมพ์อำสำรักษำดินแดนฯ 10,310.00

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ ัญญา/

โดยสรุป

ลงวันที่

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

93/2561
ลว. 7 ก.ย. 61

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

94/2561
ลว. 7 ก.ย. 61

ื (วัสดุอุปกรณ์ตัดทอนกิงไม้) งำนป้องกัน
96 ซือ้ วัสดุอนๆ

วัสดุอืน

18,899.60 18,899.60 เฉพำะเจำะจง หจก.กิจพนำค้ำไม้

18,899.60 หจก.กิจพนำค้ำไม้

18,899.60

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

95/2561
ลว. 10 ก.ย. 61

97 ซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (ไฟไซเรน) งำนป้องกันฯ

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ

716.90

716.90

เฉพำะเจำะจง ร้ำนซินไทฮงอีเล็คโทรนิค

716.90 ร้ำนซินไทฮงอีเล็คโทรนิค

716.90

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

96/2561
ลว. 7 ก.ย. 61

98

ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ (เครืองรับ-ส่งวิทยุมือถือ) งำนป้องกัน ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

24,000.00 24,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เค.อำร์.เรดิโอ แอนด์ คอมมูนิเคชัน 23,400.00

หจก.เค.อำร์.เรดิโอ แอนด์ คอมมูนิเคชัน

23,400.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

97/2561
ลว. 10 ก.ย. 61

99

ซื้อวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง (ไฟไซเรนรถขยะ) สนป.

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง

19,208.00 19,208.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เค.อำร์.เรดิโอ แอนด์ คอมมูนิเคชัน 19,208.00

หจก.เค.อำร์.เรดิโอ แอนด์ คอมมูนิเคชัน

19,208.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

98/2561
ลว. 10 ก.ย. 61

100

ซื้อวัสดุอืนๆ (สนป.)

วัสดุอืน

1,005.00 1,005.00 เฉพำะเจำะจง หจก.กิจพนำค้ำไม้

1,005.00 หจก.กิจพนำค้ำไม้

1,005.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

99/2561
ลว. 10 ก.ย. 61

101

ซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (สนป.)

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ

22,427.20 22,427.20 เฉพำะเจำะจง ร้ำนซินไทธงอีเล็คโทรนิค 22,427.20 ร้ำนซินไทธงอีเล็คโทรนิค 22,427.20

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

100/2561
ลว. 26 ก.ย. 61

102 ซือ้ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน (น้ำมันหล่อลืน) งำนป้องกัน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน

750.00

750.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุกฤตำอะไหล่ยนต์

750.00 ร้ำนสุกฤตำอะไหล่ยนต์

750.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

101/2561
ลว. 10 ก.ย. 61

103 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน (น้ำมันเบนซิน91) งำนป้องกัน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน

152.75

152.75

เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตร สูงเนิน จำกัด

152.75

สหกรณ์กำรเกษตร สูงเนิน จำกัด

152.75

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

102/2561
ลว. 10 ก.ย. 61

104 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน (น้ำมันหล่อลืน) สนป.

วัสดเชื้อเพลิงและหล่อลืน

500.00

500.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุกฤตำอะไหล่ยนต์

500.00 ร้ำนสุกฤตำอะไหล่ยนต์

500.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

103/2561
ลว. 10 ก.ย. 61

105 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ำงเพือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

กรณีฉุกเฉิน (วำตภัย)

งบกลำง

2,303.10 2,303.10 เฉพำะเจำะจง หจก.กิจพนำค้ำไม้

2,303.10 หจก.กิจพนำค้ำไม้

2,303.10

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

104/2561
ลว. 11 ก.ย. 61

10

ลาดับ

106

ชื่อโครงการ
ซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (งำนป้องกัน)

งบประมาณ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

จากหมวด

(บาท)

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ/
จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

17,700.00 17,700.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เค.อำร์.เรดิโอ แอนด์ คอมมูนิเคชัน 17,700.00

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
หจก.เค.อำร์.เรดิโอ แอนด์ คอมมูนิเคชัน

17,700.00

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ ัญญา/

โดยสรุป

ลงวันที่

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

105/2561
ลว. 14 ก.ย. 61

107

ซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (สนป.)

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

9,540.00 9,540.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

9,540.00 ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

9,540.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

106/2561
ลว. 17 ก.ย. 61

108 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครืองพิมพ์) กองคลัง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

7,900.00 7,900.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ไอคอมพิวเตอร์

7,900.00 ร้ำน ไอคอมพิวเตอร์

7,900.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

107/2561
ลว. 17 ก.ย. 61

109 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครืองพิมพ์) กองสวัสดิกำรสังคม

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

17,000.00 17,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ไอคอมพิวเตอร์

17,000.00 ร้ำน ไอคอมพิวเตอร์

17,000.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

108/2561
ลว. 17 ก.ย. 61

110 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงำน (ตู้เหล็กเก็บเอกสำรแบบ ครุภัณฑ์สำนักงำน

5,000.00 5,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เอกลักษณ์เครืองเรือน 5,000.00 หจก.เอกลักษณ์เครืองเรือน 5,000.00

บำนเลือนกระจก) กองสวัสดิกำรสังคม
111 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงำน (เครืองถ่ำยเอกสำร)
กองสวัสดิกำรสังคม

ครุภัณฑ์สำนักงำน 222,800.00

112 ซื้อวัสดุก่อสร้ำง (ยำงหยอดรอยต่อคอนกรีต) กองช่ำง

วัสดุก่อสร้ำง 9,500.00 9,500.00 เฉพำะเจำะจง หจก.โครำชสินสยำม

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

109/2561
ลว. 120 ก.ย. 61

210,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ริโก้(ประเทศไทย)จำกัด 210,000.00 บริษัท ริโก้(ประเทศไทย)จำกัด 210,000.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

110/2561
ลว. 25 ก.ย. 61

9,500.00 หจก.โครำชสินสยำม

9,500.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

111/2561
ลว. 20 ก.ย. 61

113 ซื้อวัสดุเครืองแต่งกำย (เครืองแบบชุดฝึกหรือปฏิบัตกิ ำร วัสดุเครืองแต่งกำย 10,000.00

9,900.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโครำชดับเพลิงแอนด์เซฟตี้ 9,900.00

ร้ำนโครำชดับเพลิงแอนด์เซฟตี้

9,900.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

อปพร. อบต.โครำช ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561)

114

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สนป.)

112/2561
ลว. 21 ก.ย. 61

วัสดุคอมพิวเตอร์

50,500.00 50,500.00 เฉพำะเจำะจง บ.ใต้ฟ้ำมอเตอร์คอมพิวเตอร์จำกัด 50,500.00

บ.ใต้ฟ้ำมอเตอร์คอมพิวเตอร์จำกัด

50,500.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

113/2561
ลว. 20 ก.ย. 61

115

ซื้อวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ (สนป.)

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่

3,990.00 3,990.00 เฉพำะเจำะจง บ.ใต้ฟ้ำมอเตอร์คอมพิวเตอร์จำกัด 3,990.00

บ.ใต้ฟ้ำมอเตอร์คอมพิวเตอร์จำกัด

3,990.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

114/2561
ลว. 20 ก.ย. 61

116

ซื้อวัสดุเครืองแต่งกำย (สนป.)

วัสดุเครืองแต่งกำย

3,580.00 3,580.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

3,580.00 ร้ำนไข่มุกศึกษำภัณฑ์

3,580.00

เสนอรำคำตำ มีคุณภำพ

115/2561
ลว. 20 ก.ย. 61

รวม

1,182,918.92

1,170,018.92

1,169,418.92

11

ชื่อโครงการ

ลาดับ

งบประมาณ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

จากหมวด

(บาท)

งบประมาณ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

จากหมวด

(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ/
จัดจ้าง

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ/
จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ ัญญา/

โดยสรุป

ลงวันที่

รายการจัดจ้าง
ลาดับ

ชื่อโครงการ

1

จ้ำงเหมำบริกำรยำมรักษำควำมปลอดภัยสถำนทีรำชกำร

รำยจ่ำยเพือให้ได้มำซึงบริกำร

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

1/2561
ลว. 2 ต.ค. 60

2

จ้ำงเหมำจัดทำพวงมำลำสักกำระพระบรมรำชำนุสำวรีย์ ค่ำพวงมำลัยฯ

1,000.00

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

4,100.00

4,100.00 เฉพำะเจำะจง

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

รัชกำลที 5
3

จ้ำงเหมำจัดหำพร้อมติดตั้งเต้นท์และเก้ำอี้ตำมโครงกำร

2/2561
ลว.18 ต.ค. 60

รำยจ่ำยเพือให้ได้มำซึงบริกำร

นำยทวี วิลัยรัตน์

4,100.00

นำยทวี วิลัยรัตน์

4,100.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

ร่วมพิธีถวำยดอกไม้จันทน์พระบำทสมเด็จพระปรมินทร

3/2561
ลว.19 ต.ค. 60

มหำภูมิพลอดุลยเดช
4

จ้ำงเหมำจัดทำป้ำยโครงกำรก่อสร้ำงฝำยแบบประชำรัฐ ภำยใต้โครงกำร

รำยจ่ำยเพือให้ได้มำซึงบริกำร

300.00

300.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนเอส.พี.อิงค์เจ็ท

300.00

ร้ำนเอส.พี.อิงค์เจ็ท

300.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

"คนโครำชรวมใจ แก้ไขปัญหำภัยแล้ง อย่ำงยังยืน"

ลว.31 ต.ค. 60

5 จ้ำงเหมำประเมินควำมพึงพอใจของผูร้ ับบริกำร รำยจ่ำยอืน 18,000.00 18,000.00 เฉพำะเจำะจง วิทยำลัยนครรำชสีมำ 18,000.00 วิทยำลัยนครรำชสีมำ 18,000.00 มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี
จำกอบต.โครำช ประจำปี 2561
6 จ้ำงเหมำจัดทำป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์กำรยืนแบบ รำยจ่ำยเพือให้ได้มำซึงบริกำร 4,428.00 4,428.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอส.พี.อิงค์เจ็ท 4,428.00 ร้ำนเอส.พี.อิงค์เจ็ท 4,428.00 มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี
เพือชำระภำษีประจำปี 2561
7 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนช่วยปฏิบัตงิ ำนด้ำนช่ำง ประจำปี รำยจ่ำยเพือให้ได้มำซึงบริกำร 27,000.00 27,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยอมรเทพ แก้วเมตตำ 27,000.00 นำยอมรเทพ แก้วเมตตำ 27,000.00 มีประสบกำรณ์
2561 (เดือนธันวำคม 2560 - กุมภำพันธ์ 2561)

8 จ้ำงเหมำจัดเตรียมสถำนทีพร้อมจัดหำวัสดุอุปกรณ์

5/2561
ลว.2 พ.ย. 60

6/2561
ลว.23 พ.ย.60

7/2561
ลว. 30 พ.ย. 60

โครงกำรแข่งว่ำว

16,400.00 16,400.00 เฉพำะเจำะจง นำยนิวัฒน์ บุญศรี

16,400.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

16,400.00 นำยนิวัฒน์ บุญศรี

โครงกำรลดอุบัตเิ หตุฯ

5,700.00 5,700.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพีเค Graphic Design 5,700.00 ร้ำนพีเค Graphic Design 5,700.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

โครงกำรลดอุบัตเิ หตุฯ

4,000.00 4,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยนิวัฒน์ บุญศรี

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

โครงกำรจัดงำนประเพณีแข่งว่ำว ประจำปี 2560

9 จ้ำงเหมำจัดทำป้ำยไวนิลโครงกำรป้องกันและลด
อุบัตเิ หตุทำงถนนช่วงเทศกำลปีใหม่ 2561
10 จ้ำงเหมำจัดเตรียมสถำนทีในกำรตั้งจุดตรวจและบริกำร
ประชำชนในช่วงเทศกำลปีใหม่ 2561

4/2561

8/2561
ลว. 21 ธ.ค. 60

9/2561
ลว. 25 ธ.ค. 60

4,000.00 นำยนิวัฒน์ บุญศรี

4,000.00

10/2561
ลว. 25 ธ.ค. 60

12

ลาดับ

ชื่อโครงการ

11 จ้ำงเหมำจัดทำป้ำยโครงกำรแข่งขันกีฬำต้ำนภัย
ยำเสพติด ประจำปี 2561
12 จ้ำงเหมำชุบโครเมียมลูกเปตอง เพือใช้ในโครงกำร

งบประมาณ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

จากหมวด

(บาท)

โครงกำรแข่งขันกีฬำ

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ/
จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

11,602.00 11,602.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอส.พี.อิงค์เจ็ท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

11,602.00 ร้ำนเอส.พี.อิงค์เจ็ท

11,602.00

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ ัญญา/

โดยสรุป

ลงวันที่

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

11/2561
ลว. 12 ม.ค. 61

โครงกำรแข่งขันกีฬำ

2,520.00 2,520.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรุ่งนภำ

2,520.00 ร้ำนรุ่งนภำ

2,520.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

แข่งขันกีฬำต้ำนภัยยำเสพติด ประจำปี 2561

12/2561
ลว. 12 ม.ค. 61

13 จ้ำงเหมำเครืองเสียงเพือใช้ในโครงกำรแข่งขันกีฬำ โครงกำรแข่งขันกีฬำ
ต้ำนภัยยำเสพติด ประจำปี 2561
14 จ้ำงเหมำจัดเตรียมสถำนทีโครงกำรแข่งขันกีฬำต้ำนภัย โครงกำรแข่งขันกีฬำ
ยำเสพติด ประจำปี 2561
15 จ้ำงเหมำซ่อมครุภัณฑ์สำนักงำน เครืองปรับอำกำศ ค่ำบำรุงรักษำฯ
หมำยเลขครุภัณฑ์ 420 55 0004
16 จ้ำงเหมำซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครืองคอมพิวเตอร์ ค่ำบำรุงรักษำฯ

3,000.00 3,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยบรรพต อุยดอน

3,000.00 นำยบรรพต อุยดอน

3,000.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

13/2561
ลว. 12 ม.ค. 61

35,000.00 35,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยนิวัฒน์ บุญศรี

35,000.00 นำยนิวัฒน์ บุญศรี

35,000.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

14/2561
ลว. 12 ม.ค. 61

1,800.00 1,800.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนปรีชำ

1,800.00 ร้ำนปรีชำ

1,800.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

15/2561
ลว. 18 ม.ค. 61

9,110.00 9,110.00 เฉพำะเจำะจง นำยบรรพต อุยดอน

9,110.00 นำยบรรพต อุยดอน

9,110.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

หมำยเลขครุภัณฑ์ 416 56 0025 เครืองสำรองไฟ

16/2561
ลว. 18 ม.ค. 61

หมำยเลขครุภัณฑ์ 481 56 0002
17

จ้ำงเหมำจัดทำป้ำยไวนิลโครงกำรฝึกอบรมสัมมนำและ

โครงกำรฝึกอบรมสัมมนำ

ศึกษำดูงำนฯ ประจำปี 2561

และศึกษำดูงำน

18 จ้ำงเหมำจัดหำรถยนต์ปรับอำกำศชั้นหนึง (VIP) เพือ
เดินทำงไปศึกษำดูงำนฯ ประจำปี 2561
19 จ้ำงเหมำจัดทำอำหำรกลำงวันโครงกำรฝึกอบรมและ
ศึกษำดูงำนฯ ประจำปี 2561
20 จ้ำงเหมำจัดหำอำหำรว่ำงโครงกำรฝึกอบรมและ
ศึกษำดูงำนฯ ประจำปี 2561
21 จ้ำงเหมำจัดทำป้ำยโครงกำรคัดแยกขยะแบบครบวงจร

โครงกำรฝึกอบรมสัมมนำ

330.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอส.พี.อิงค์เจ็ท

330.00 ร้ำนเอส.พี.อิงค์เจ็ท

330.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

98,500.00 98,500.00 เฉพำะเจำะจง หจก.มำลัยทองทัวร์

98,500.00 หจก.มำลัยทองทัวร์

98,500.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

330.00

ลว. 22 ม.ค. 61

และศึกษำดูงำน
โครงกำรฝึกอบรมสัมมนำ

4,050.00 4,050.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.วิรัชฎำ ปัญญเสถียร 4,050.00 น.ส.วิรัชฎำ ปัญญเสถียร 4,050.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

19/2561
ลว. 22 ม.ค. 61

3,375.00 3,375.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.อรุณี เวบสูงเนิน

3,375.00 น.ส.อรุณี เวบสูงเนิน

3,375.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

และศึกษำดูงำน
โครงกำรคัดแยกขยะฯ

18/2561
ลว. 22 ม.ค. 61

และศึกษำดูงำน
โครงกำรฝึกอบรมสัมมนำ

17/2561

20/2561
ลว. 22 ม.ค. 61

1,695.00 1,695.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอส.พี.อิงค์เจ็ท

1,695.00 ร้ำนเอส.พี.อิงค์เจ็ท

1,695.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

21/2561
ลว. 19 ก.พ. 61

22 จ้ำงเหมำจัดทำป้ำยโครงกำรผู้สูงอำยุ

โครงกำรอบรมพัมนำ

ศักยภำพผู้สูงอำยุ

300.00

300.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอส.พี.อิงค์เจ็ท

300.00 ร้ำนเอส.พี.อิงค์เจ็ท

300.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

22/2561
ลว. 20 ก.พ. 61

13

งบประมาณ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

จากหมวด

(บาท)

ลาดับ

ชื่อโครงการ

23

จ้ำงเหมำรถโดยสำรปรับอำกำศชั้นหนึง (VIP) โครงกำร

โครงกำรอบรมพัมนำ

อบรมพัฒนำศักยภำพผู้สูงอำยุ

ศักยภำพผู้สูงอำยุ

24 จ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวันและอำหำรว่ำง
โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้สูงอำยุ
25 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนช่วยปฏิบัตงิ ำนด้ำนช่ำง ประจำปี
2561 (เดือนมีนำคม - พฤษภำคม 2561)
26 จ้ำงเหมำซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะภำยในตำบลโครำช

โครงกำรอบรมพัมนำ

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ/
จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

35,000.00 35,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ศรีแสนสุขทัวร์

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

35,000.00 หจก.ศรีแสนสุขทัวร์

35,000.00

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ ัญญา/

โดยสรุป

ลงวันที่

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

23/2561
ลว. 20 ก.พ. 61

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

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

24/2561

ศักยภำพผู้สูงอำยุ

ลว. 20 ก.พ. 61

รำยจ่ำยเพือให้ได้มำซึงบริกำร

27,000.00 27,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยอมรเทพ แก้วเมตตำ 27,000.00 นำยอมรเทพ แก้วเมตตำ 27,000.00 มีประสบกำรณ์ 25/2561
ลว. 26 ก.พ. 61

รำยจ่ำยเพือให้ได้มำซึงบริกำร

9,600.00 9,600.00 เฉพำะเจำะจง นำยรัชนำท คำเสน

9,600.00 นำยรัชนำท คำเสน

9,600.00 มีประสบกำรณ์ 26/2561
ลว. 6 มี.ค. 61

27

จ้ำงเหมำซ่อมแซมและบำรุงรถยนต์ส่วนกลำง (กท 9200) ค่ำบำรุงรักษำฯ

7,000.00 7,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยชัยวัฒน์ เชื้อพหล

7,000.00 นำยชัยวัฒน์ เชื้อพหล

7,000.00 มีประสบกำรณ์ 27/2561
ลว. 6 มี.ค. 61

28 จ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวันและอำหำรว่ำง

โครงกำรเพือนช่วยเพือน

14,000.00 14,000.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.วิรัชฎำ ปัญญเสถียร 14,000.00 น.ส.วิรัชฎำ ปัญญเสถียร 14,000.00 มีประสบกำรณ์ 28/2561

โครงกำรส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุเพือนช่วยเพือน

29 จ้ำงเหมำจัดทำป้ำยโครงกำรเพือนช่วยเพือน

ลว. 4 เม.ย. 61
โครงกำรเพือนช่วยเพือน

300.00

300.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอส.พี.อิงค์เจ็ท

300.00 ร้ำนเอส.พี.อิงค์เจ็ท

300.00 มีประสบกำรณ์ 29/2561
ลว. 4 เม.ย. 61

30 จ้ำงเหมำเครืองขยำยเสียง

โครงกำรเพือนช่วยเพือน

3,000.00 3,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยบรรพต อุยดอน

3,000.00 นำยบรรพต อุยดอน

3,000.00 มีประสบกำรณ์ 30/2561
ลว. 4 เม.ย. 61

31 จ้ำงเหมำจัดเตรียมสถำนที

โครงกำรเพือนช่วยเพือน

4,000.00 4,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยนิวัฒน์ บุญศรี

4,000.00 นำยนิวัฒน์ บุญศรี

4,000.00 มีประสบกำรณ์ 31/2561
ลว. 4 เม.ย. 61

32 จ้ำงเหมำจัดทำพวงมำลำสักกำระท้ำวสุรนำรี ค่ำพวงมำลัยฯ 1,000.00 1,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยประพำศ แปลนกลำง 1,000.00 นำยประพำศ แปลนกลำง 1,000.00 มีประสบกำรณ์
ประจำปี 2561
33 จ้ำงเหมำจัดทำป้ำยโครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุ โครงกำรลดอุบัตเิ หตุฯ 4,980.00 4,980.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เค.Graphic Design 4,980.00 ร้ำนพี.เค.Graphic Design 4,980.00 มีประสบกำรณ์
เทศกำลสงกรำนต์ 2561
34 จ้ำงเหมำจัดเตรียมสถำนทีและทำควำมสะอำด โครงกำรลดอุบัตเิ หตุฯ 4,000.00 4,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยนิวัฒน์ บุญศรี
4,000.00 นำยนิวัฒน์ บุญศรี
4,000.00 มีประสบกำรณ์

32/2561
ลว. 4 เม.ย. 61

33/2561
ลว. 4 เม.ย. 61

34/2561
ลว. 4 เม.ย. 61

14

ลาดับ

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

จากหมวด

(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ/
จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

35 จ้ำงล้ำงทำควำมสะอำดแอร์ จำนวน 7 ตัว ค่ำบำรุงรักษำฯ 4,500.00 4,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนปรีชำ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ ัญญา/

โดยสรุป
4,500.00 ร้ำนปรีชำ

ลงวันที่

4,500.00 มีประสบกำรณ์ 35/2561
ลว. 5 เม.ย. 61

36

จ้ำงเหมำซ่อมแซมเครืองถ่ำยเอกสำรหมำยเลขครุภัณฑ์ ค่ำบำรุงรักษำฯ

3,000.00 3,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโครำชก็อปปี้

3,000.00 ร้ำนโครำชก็อปปี้

3,000.00 มีประสบกำรณ์ 36/2561

418 49 0002 ของสนป.
37

จ้ำงเหมำก่อสร้ำงซุ้มพร้อมประดับตกแต่งตำมโครงกำร

ลว. 8 พ.ค.61
โครงกำรจัดงำนกินเข่ำคำ

20,000.00 20,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยนิวัฒน์ บุญศรี

20,000.00 นำยนิวัฒน์ บุญศรี

9,500.00 9,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโครำชก็อปปี้

9,500.00 ร้ำนโครำชก็อปปี้

จัดกำร "ประเพณีกินเข่ำคำ ของดีเมืองสูงเนิน" ประจำปี 2561

38

จ้ำงเหมำซ่อมแซมเครืองถ่ำยเอกสำรหมำยเลขครุภัณฑ์ ค่ำบำรุงรักษำฯ

20,000.00 มีประสบกำรณ์ 37/2561
ลว. 8 พ.ค.61
9,500.00 มีประสบกำรณ์ 38/2561

417 57 0003 ของกองคลัง
39

จ้ำงเหมำจัดทำป้ำยโครงกำรอบรมคนพิกำรและผู้ด้อย

ลว. 15 พ.ค.61
โครงกำรอบรมคนพิกำร

300.00

300.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอส.พี.อิงค์เจ็ท

300.00 ร้ำนเอส.พี.อิงค์เจ็ท

300.00 มีประสบกำรณ์ 39/2561

โอกำสตำบลโครำช ประจำปี 2561

ลว. 22 พ.ค.61

40 จ้ำงเหมำซ่อมบำรุงรถยนต์ทะเบียน ขฉ 6510 ค่ำบำรุงรักษำฯ 6,027.89 6,027.89 เฉพำะเจำะจง หจก.โตโยต้ำโครำช 1988 6,027.89 หจก.โตโยต้ำโครำช 1988 6,027.89 มีประสบกำรณ์ 40/2561
นครรำชสีมำ หมำยเลขครุภัณฑ์ 001 57 0002 ของกองช่ำง

ลว. 22 พ.ค.61

41 จ้ำงเหมำคนงำนช่วยปฏิบัตงิ ำนด้ำนช่ำง รำยจ่ำยเพือให้ได้มำซึงบริกำร 36,000.00 36,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยอมรเทพ แก้วเมตตำ 36,000.00 นำยอมรเทพ แก้วเมตตำ 36,000.00 มีประสบกำรณ์
(เดือนมิถุนำยน-กันยำยน 2561)
42 ซ่อมรถยนต์ส่วนกลำง ทะเบียน กท 9200 นครรำชสีมำ ค่ำบำรุงรักษำฯ 2,970.00 2,970.00 เฉพำะเจำะจง บ.บี-ควิก จำกัด
2,970.00 บ.บี-ควิก จำกัด
2,970.00 มีประสบกำรณ์
(กรณีจำเป็นเร่งด่วน)
43 จ้ำงเหมำจัดทำป้ำยโครงกำรฝึกอบรมเยำวชนรักษ์ โครงกำรฝึกอบรมเยำวชนฯ 300.00 300.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอส.พี.อิงค์เจ็ท
300.00 ร้ำนเอส.พี.อิงค์เจ็ท
300.00 มีประสบกำรณ์
สิงแวดล้อม ประจำปี 2561
44 จ้ำงเหมำรถโดยสำรปรับอำกำศชั้นหนึง (VIP) โครงกำร โครงกำรฝึกอบรมเยำวชนฯ 35,000.00 35,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ศรีแสนสุขทัวร์
35,000.00 หจก.ศรีแสนสุขทัวร์
35,000.00 มีประสบกำรณ์
ฝึกอบรมเยำวชนรักษ์สิงแวดล้อม ประจำปี 2561

45 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเครืองโทรสำร หมำยเลขครุภัณฑ์ ค่ำบำรุงรักษำฯ 7,900.00 7,900.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโครำชก็อปปี้
424 56 0002 ของสำนักงำนปลัด
46 จ้ำงเหมำจัดทำป้ำยโครงกำรป้องกันโรคติดต่อและ โครงกำรป้องกันโรคติดต่อฯ 450.00 450.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอส.พี.อิงค์เจ็ท
โรคไม่ตดิ ต่อ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

41/2561
ลว. 25 พ.ค.61

บันทึกข้อควำม

42/2561
ลว. 8 มิ.ย. 61

43/2561
ลว. 8 มิ.ย. 61

7,900.00 ร้ำนโครำชก็อปปี้

7,900.00 มีประสบกำรณ์ 44/2561
ลว. 19 มิ.ย. 61

450.00 ร้ำนเอส.พี.อิงค์เจ็ท

450.00 มีประสบกำรณ์ 45/2561
ลว. 19 มิ.ย. 61
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ลาดับ

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

จากหมวด

(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ/
จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

47 จ้ำงเหมำจัดทำป้ำยโครงกำรอบต.เคลือนที ประจำปี โครงกำรอบต.เคลือนที 300.00 300.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอส.พี.อิงค์เจ็ท
งบประมำณ พ.ศ. 2561
48 จ้ำงเหมำจัดเตรียมสถำนทีโครงกำรอบต.เคลือนที โครงกำรอบต.เคลือนที 4,800.00 4,800.00 เฉพำะเจำะจง นำยนิวัฒน์ บุญศรี
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
49 จ้ำงเหมำซ่อมเครืองตัดหญ้ำ หมำยเลขครุภัณฑ์ ค่ำบำรุงรักษำฯ 5,900.00 5,900.00 เฉพำะเจำะจง นำยชัชชัย บัวสำย
442 54 0002 ของสำนักงำนปลัด
50 จ้ำงเหมำซ่อมรถบรรทุกขยะ หมำยเลขทะเบียน ค่ำบำรุงรักษำฯ 14,800.00 14,800.00 เฉพำะเจำะจง นำยชัชชัย บัวสำย

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

โดยสรุป
300.00 ร้ำนเอส.พี.อิงค์เจ็ท

จ้ำงเหมำจัดทำป้ำยโครงกำรส่งเสริมกลุ่มอำชีพในชุมชน

ลงวันที่

300.00 มีประสบกำรณ์ 46/2561
ลว. 11 ก.ค. 61

4,800.00 นำยนิวัฒน์ บุญศรี

4,800.00 มีประสบกำรณ์ 47/2561
ลว. 11 ก.ค. 61

5,900.00 นำยชัชชัย บัวสำย

5,900.00 มีประสบกำรณ์ 48/2561
ลว. 23 ก.ค. 61

14,800.00 นำยชัชชัย บัวสำย

14,800.00 มีประสบกำรณ์ 49/2561

87-0975 นครรำชสีมำ หมำยเลขครุภัณฑ์ 011 55 0002

51

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ ัญญา/

ลว. 23 ก.ค. 61
โครงกำรส่งเสริมกลุ่มอำชีพ

300.00

300.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอส.พี.อิงค์เจ็ท

300.00 ร้ำนเอส.พี.อิงค์เจ็ท

300.00 มีประสบกำรณ์ 50/2561

ประจำปี 2561

ลว. 23 ก.ค. 61

52 จ้ำงเหมำจัดทำป้ำยโครงกำรป้องกันโรคติดต่อและ
โรคไม่ตดิ ต่อ ประจำปี 2561
53 จ้ำงเหมำซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะภำยในตำบลโครำช

โครงกำรป้องกันโรคติดต่อฯ

4,860.00 4,860.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอส.พี.อิงค์เจ็ท

4,860.00 ร้ำนเอส.พี.อิงค์เจ็ท

4,860.00 มีประสบกำรณ์ 51/2561
ลว. 14 ส.ค. 61

รำยจ่ำยเพือให้ได้มำซึงบริกำร

12,200.00 12,200.00 เฉพำะเจำะจง นำยณัฐพล ช่ำงทอง

12,200.00 นำยณัฐพล ช่ำงทอง

12,200.00 มีประสบกำรณ์ 52/2561
ลว. 4 ก.ย. 61

54 จ้ำงเหมำซ่อมรถบรรทุกขยะ หมำยเลขทะเบียน ค่ำบำรุงรักษำฯ 500.00 500.00 เฉพำะเจำะจง นำยชัชชัย บัวสำย
500.00 นำยชัชชัย บัวสำย
500.00 มีประสบกำรณ์ 53/2561
87-0975 นครรำชสีมำ
ลว. 5 ก.ย. 61
55 จ้ำงเหมำเติมน้ำยำเคมีดบั เพลิง
วัสดุเครืองดับเพลิง 11,200.00 11,200.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนวันอินทร์ เคมีคอล 11,200.00 ร้ำนวันอินทร์ เคมีคอล 11,200.00 มีประสบกำรณ์ 54/2561
ลว. 10 ก.ย. 61

รวม

644,522.89

644,523

644,522.89
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ลาดับ

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

จากหมวด

(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ/
จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ ัญญา/

โดยสรุป

ลงวันที่

โครงการก่อสร้าง
1. งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งบประมาณค้างจ่าย)
งบประมาณ วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/
ลาดับ
ชื่อโครงการ
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
จากหมวด (บาท)
(บาท)
จัดจ้าง
1 จ้ำงเหมำซ่อมแซมถนนลำดยำงทีชำรุดภำยในตำบล ค่ำบำรุงรักษำฯ 300,000.00 252,300.00 เฉพำะเจำะจง นำยอุดม ปุยสูงเนิน 252,000.00

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
นำยอุดม ปุยสูงเนิน 252,000.00

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ ัญญา/

โดยสรุป

ลงวันที่

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

1/2561
ลว.15 พ.ย.60

(งบประมำณค้ำงจ่ำย)

รวม

300,000.00

252,300

252,000.00

2. งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งบประมาณ วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/
ลาดับ
ชื่อโครงการ
จากหมวด (บาท)
(บาท)
จัดจ้าง
1

จ้ำงซ่อมแซมถนนภำยในตำบลบริเวณบ้ำนนำตะโครก ค่ำบำรุงรักษำฯ 200,000.00

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

62,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยวิชิต มำดอนกลำง 62,000.00 นำยวิชิต มำดอนกลำง 62,000.00

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ ัญญา/

โดยสรุป

ลงวันที่

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

11/2561

หมู่ที 4 และบ้ำนหัวนำ หมู่ที 6

ลว. 22 มิ.ย. 61

2 จ้ำงซ่อมแซมถนนทีชำรุดสำยสำมแยกทำงรถไฟ ค่ำบำรุงรักษำฯ 63,600.00 63,600.00 เฉพำะเจำะจง นำยวิชิต มำดอนกลำง 63,000.00 นำยวิชิต มำดอนกลำง 63,000.00
หมู่ที 7 ถึงสำมแยกต้นตำล

รวม

263,600.00

125,600

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

12/2561
ลว. 27 ก.ย. 61

125,000.00

3. งบประมาณจาก การจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปี 2560
ลาดับ

ชื่อโครงการ

1 จ้ำงเหมำขยำยผิวจรำจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที 1 บ้ำนเมืองเก่ำ (สำยลำนท้ำวสุรนำรี ถึงซุ้ม

ประตูวัดปรำงค์เมืองเก่ำ )

งบประมาณ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

จากหมวด

(บาท)

จ่ำยขำดเงินสะสม 2560

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ/
จัดจ้าง

50,000.00 51,000.00 เฉพำะเจำะจง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

หจก.พอดีก่อสร้ำง

หจก.พอดีก่อสร้ำง

49,000.00

49,000.00

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ ัญญา/

โดยสรุป

ลงวันที่

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

2/2561
ลว.24 พ.ย.60

17

ชื่อโครงการ

ลาดับ

2 จ้ำงเหมำขยำยผิวจรำจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

งบประมาณ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

จากหมวด

(บาท)

จ่ำยขำดเงินสะสม 2560

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ/
จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

283,000.00 272,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เจริญสุขมังคัง จำกัด 271,500.00 บริษัท เจริญสุขมังคัง จำกัด 271,000.00

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ ัญญา/

โดยสรุป

ลงวันที่

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

3/2561

หมู่ที 1 บ้ำนเมืองเก่ำ (สำยหน้ำวัดปรำงค์เมืองเก่ำ

ลว.24 พ.ย.60

ถึงสะพำนบ้ำนนำงต่อง ชมโคกกรวด)
3 จ้ำงเหมำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 3

จ่ำยขำดเงินสะสม 2560

97,000.00 98,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.โครำชสินสยำม 96,000.00

หจก.โครำชสินสยำม 96,000.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

บ้ำนโบสถ์ (สำยซอยบ้ำนนำยชำนำญ ชูสูงเนิน

4/2561
ลว.24 พ.ย.60

ถึงบ้ำนนำยนำโลม มังสูงเนิน)
4

จ้ำงเหมำขยำยผิวจรำจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 7

จ่ำยขำดเงินสะสม 2560

156,000.00 157,000.00 เฉพำะเจำะจง

หจก.โครำชสินสยำม 155,500.00

หจก.โครำชสินสยำม 155,000.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

บ้ำนกกกอก (สำยปำกทำงเข้ำหมู่บ้ำนกกกอก ถึงบ้ำน

5/2561
ลว.24 พ.ย.60

นำงพริ้ม โทนสูงเนิน)
5 จ้ำงก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 4

จ่ำยขำดเงินสะสม 2560

902,000.00 893,000.00

บ้ำนนำตะโครก (สำยบ้ำนนำงทิพย์ เชิดชู ถึงสีแยก

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลเมืองเก่ำ)

หจก.พอดีก่อสร้ำง
649,220.00 หจก.พอดีก่อสร้ำง
(e-bidding) หจก.โชคชัยเคหะภัณฑ์ 765,000.00
หจก.เจี๊ยบสูนค้ำวัสดุ 668,960.00

ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์

649,220.00 คุณสมบัติครบถ้วน

6/2561

เสนอรำคำตำสุด ลว. 18 ธ.ค. 60

หจก.รำชสีมำกนกวรรณก่อสร้ำง 719,000.00

6 จ้ำงก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 4
บ้ำนนำตะโครก (สำยประปำหมู่บ้ำน ถึงสะพำนคอนกรีต

เสริมเหล็ก)

จ่ำยขำดเงินสะสม 2560

1,111,000.00

หจก.โครำชสินสยำม
หจก.ตติญชัย (2004)
หจก.ป.เพิมทรัพย์
1,099,000.00 ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หจก.พอดีก่อสร้ำง
(e-bidding) หจก.โชคชัยเคหะภัณฑ์
หจก.เจี๊ยบสูนค้ำวัสดุ

669,000.00
740,000.00
720,000.00
798,123.00 หจก.พอดีก่อสร้ำง
935,000.00
820,000.00

หจก.รำชสีมำกนกวรรณก่อสร้ำง 869,900.00

หจก.โครำชสินสยำม 848,000.00
หจก.ตติญชัย (2004) 880,000.00
หจก.ป.เพิมทรัพย์
894,000.00

798,123.00 คุณสมบัติครบถ้วน

7/2561

เสนอรำคำตำสุด ลว. 18 ธ.ค. 60

18

ลาดับ

ชื่อโครงการ

7 จ้ำงก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 5
บ้ำนหัวบึง (สำยโรงปุ๋ยชีวภำพ)

งบประมาณ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

จากหมวด

(บาท)

จ่ำยขำดเงินสะสม 2560

ราคากลาง
(บาท)

1,240,000.00 1,194,000.00

วิธีซื้อ/
จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ ัญญา/

โดยสรุป

หจก.พอดีก่อสร้ำง
894,920.00 หจก.โครำชสินสยำม
(e-bidding) หจก.โชคชัยเคหะภัณฑ์ 998,000.00
หจก.เจี๊ยบสูนค้ำวัสดุ 865,000.00

ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์

860,000.00 คุณสมบัติครบถ้วน

ลงวันที่
8/2561

เสนอรำคำตำสุด ลว. 18 ธ.ค. 60

หจก.รำชสีมำกนกวรรณก่อสร้ำง 1,090,000.00

8 จ้ำงก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำพร้อมฝำปิดรำงระบำยน้ำ

จ่ำยขำดเงินสะสม 2560

หจก.โครำชสินสยำม
หจก.ตติญชัย (2004)
หจก.ป.เพิมทรัพย์
184,300.00 184,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยกฤษฎำ คงงำม

860,000.00
948,000.00
860,000.00
183,000.00 นำยกฤษฎำ คงงำม

183,000.00

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

หมู่ที 8 บ้ำนกุดหิน (สำยบ้ำนนำยเริงฤทธิ์ จันทรำภำพ

9/2561
ลว. 19 ม.ค. 61

- บ้ำนนำยอนุสรณ์ ยุดตะขบ)
9

จ้ำงก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และรำงระบำยน้ำ

จ่ำยขำดเงินสะสม 2560

162,100.00 151,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยกฤษฎำ

คงงำม

150,000.00 นำยกฤษฎำ คงงำม

150,000.00

พร้อมฝำปิดรำงระบำยน้ำ หมู่ที 8 บ้ำนกุดหิน (สำย

มีประสบกำรณ์ คุณภำพงำนดี

10/2561
ลว. 19 ม.ค. 61

บ้ำนนำงลำพูน ภูม่ ะพลับ ถึงคลองหนองโดก)

รวม
รวมทั้งสิ้น

4,185,400.00

4,099,000

3,211,343.00

6,576,441.81

6,291,441.81

5,402,284.81

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

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

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

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

( นางสาวอารีย์ จงแผ่กลาง )

( นางองุ่น เพ็งสูงเนิน )

( นางสาวภิญโญ บุญโท )

( นายสุชาติ ยาวิศษิ ฏ์ )

เจ้าหน้าที่พัสดุ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคราช

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคราช

