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สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลโคราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่โครงการก่อสร้าง
1.1. งบประมาณจากข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
งบประมาณ วงเงินทีจ่ ะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซอื้ /
เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ ญ
ั ญา/
ลาดับ
ชื่อโครงการ
ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
จากหมวด (บาท)
(บาท) จัดจ้าง
โดยสรุป ลงวันที่
1 ซื้อหนังสือพิมพ์ประจาเดือนตุลาคม 2557 ค่าวัสดุสานักงาน(สนป.) 310.00
ตกลงราคา ร้านสมชัยพาณิชย์
310.00 ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00 เสนอราคาตา มีคุณภาพ 1/2558
ลว.1 ต.ค. 57

2

ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงประจาเดือนตุลาคม 2557 (สนป.)

ค่าวัสดุเชื้อเพลิง(สนป.)

7,395.18

-

ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จากัด 7,395.18

สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จากัด

7,395.18

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

2/2558
ลว.1 ต.ค. 57

3

ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงประจาเดือนตุลาคม 2557 (กองช่าง)

ค่าวัสดุเชื้อเพลิง(กองช่าง)

1,815.36

-

ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จากัด 1,815.36

สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จากัด

1,815.36

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

3/2558
ลว.1 ต.ค. 57

4

ซื้อวัสดุอนเพื
ื อใช้ในงานประเพณีลอยกระทง 2557

โครงการจัดและร่วมงาน

2,810.00

-

ตกลงราคา

ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 2,810.00 ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์

2,810.00

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

ลว.21 ต.ค. 57

ประเพณีและพิธที างศาสนา

5 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าวัสดุไฟฟ้าฯ(สนป.)

4/2558

4,656.00

-

ตกลงราคา หจก.โคราชซีคิว (1995) 4,656.00 หจก.โคราชซีคิว (1995) 4,656.00

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

5/2558
ลว.27 ต.ค. 57

6 วัสดุสานักงาน (สนป.)

ค่าวัสดุสานักงาน(สนป.)

24,640.00

-

ตกลงราคา

ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 24,640.00 ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์

24,640.00

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

6/2558
ลว.28 ต.ค. 57

7 วัสดุสานักงาน (กองคลัง)

ค่าวัสดุสนง.(กองคลัง)

14,030.00

-

ตกลงราคา

ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 14,030.00 ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์

14,030.00

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

7/2558
ลว.28 ต.ค. 57

8 วัสดุสานักงาน (กองช่าง)

ค่าวัสดุสนง.(กองช่าง)

350.00

-

ตกลงราคา

ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์

350.00 ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 350.00

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

8/2558
ลว.28 ต.ค. 57

9 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สนป.)

ค่าวัสดุคอมฯ(สนป.)

15,920.00

-

ตกลงราคา บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์คอมพิวเตอร์ จากัด 15,920.00

บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์คอมพิวเตอร์ จากัด

15,920.00

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

9/2558
ลว.28 ต.ค. 57

10 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)

ค่าวัสดุคอมฯ(กองคลัง)

12,130.00

-

ตกลงราคา บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์คอมพิวเตอร์ จากัด 12,130.00

บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์คอมพิวเตอร์ จากัด

12,130.00

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

10/2558
ลว.28 ต.ค. 57
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11 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)

ค่าวัสดุคอมฯ(กองช่าง)

4,800.00

-

ตกลงราคา บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์คอมพิวเตอร์ จากัด 4,800.00

บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์คอมพิวเตอร์ จากัด

4,800.00

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

11/2558
ลว.28 ต.ค. 57

12 ซื้อน้าดืมโครงการร่วมงานประเพณีลอยกระทง
"พระประทีปพระราชทาน" ประจาปี 2557
13 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที 2/2557

โครงการจัดและร่วมงาน

560.00

-

ตกลงราคา

ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์

560.00 ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 560.00

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

ลว.28 ต.ค. 57

ประเพณีและพิธที างศาสนา

ค่าอาหารเสริม(นม)

12/2558

19,036.60 19,036.60 กรณีพเิ ศษ

อ.ส.ค.โดย สหกรณ์การเกษตรสีคิ้วฯ

19,036.60

อ.ส.ค.โดย สหกรณ์การเกษตรสีคิ้วฯ

19,036.60 มติคณะรัฐมนตรี

1/2558
ลว.31 ต.ค. 57

14 ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงประจาเดือนพฤศจิกายน 2576 (สนป.)

ค่าวัสดุเชื้อเพลิง(สนป.)

5,280.72

-

ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จากัด

5,280.72

สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จากัด

5,280.72

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

13/2558
ลว.1 พ.ย. 57

15 ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงประจาเดือนพฤศจิกายน 2557 (กองช่าง)

ค่าวัสดุเชื้อเพลิง(กองช่าง)

3,481.92

-

ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จากัด

3,481.92

สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จากัด

3,481.92

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

14/2558
ลว.1 พ.ย. 57

16 ซือ้ หนังสือพิมพ์ประจาเดือนพฤศจิกายน 2557

ค่าวัสดุสานักงาน(สนป.)

300.00

-

ตกลงราคา

ร้านสมชัยพาณิชย์

300.00 ร้านสมชัยพาณิชย์ 300.00

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

15/2558
ลว.1 พ.ย. 57

17 วัสดุสานักงาน (สนป.)

ค่าวัสดุสานักงาน(สนป.)

2,100.00

-

ตกลงราคา

ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 2,100.00 ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์

2,100.00

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

16/2558
ลว.20 พ.ย. 57

18 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สนป.)

ค่าวัสดุยานพาหนะฯ(สนป.)

5,930.00

-

ตกลงราคา

ร้านกิจประเสริฐ

5,930.00

ร้านกิจประเสริฐ 5,930.00

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

17/2558
ลว.21 พ.ย. 57

19 ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงประจาเดือนธันวาคม 2557 (สนป.)

ค่าวัสดุเชื้อเพลิง(สนป.)

8,392.10

-

ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จากัด

8,392.10

สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จากัด

8,392.10

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

18/2558
ลว.1 ธ.ค.57

20 ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงประจาเดือนธันวาคม 2557 (กองช่าง)

ค่าวัสดุเชื้อเพลิง(กองช่าง)

4,589.40

-

ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จากัด

4,589.40

สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จากัด

4,589.40

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

19/2558
ลว.1 ธ.ค.57

21 ซือ้ หนังสือพิมพ์ประจาเดือนธันวาคม 2557

ค่าวัสดุสานักงาน(สนป.)

310.00

-

ตกลงราคา

ร้านสมชัยพาณิชย์

310.00 ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

20/2558
ลว.1 ธ.ค.57

22 ซื้อวัสดุสานักงาน

ค่าวัสดุสานักงาน(สนป.)

13,200.00

-

ตกลงราคา

ร้านโคราชก็อปปี้ 13,200.00 ร้านโคราชก็อปปี้

13,200.00

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

21/2558
ลว.29 ธ.ค.57

23 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าวัสดุไฟฟ้าฯ(สนป.)

1,840.00

-

ตกลงราคา ร้านซินไทฮงอีเล็คโทรนิค

1,840.00 ร้านซินไทฮงอีเล็คโทรนิค 1,840.00

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

22/2558
ลว.30 ธ.ค.57
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24 ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงประจาเดือนมกราคม 2558 (สนป.)

ค่าวัสดุเชื้อเพลิง(สนป.)

6,978.12

-

ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จากัด

6,978.12

สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จากัด

6,978.12

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

23/2558
ลว.1 ม.ค. 58

25 ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงประจาเดือนมกราคม 2558 (กองช่าง)

ค่าวัสดุเชื้อเพลิง(กองช่าง)

2,615.32

-

ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จากัด

2,615.32

สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จากัด

2,615.32

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

24/2558
ลว.1 ม.ค. 58

26 ซือ้ หนังสือพิมพ์ประจาเดือนมกราคม 2558

ค่าวัสดุสานักงาน(สนป.)

310.00

-

ตกลงราคา

ร้านสมชัยพาณิชย์

310.00 ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

25/2558
ลว.1 ม.ค. 58

27 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สนป.)

ค่าวัสดุงานบ้านฯ(สนป.)

4,430.00

-

ตกลงราคา

ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 4,430.00 ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์

4,430.00

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

26/2558
ลว.22 ม.ค. 58

28 ซื้อผ้าห่มกันหนาวเพือช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวประจาปี 2558 งบกลาง 49,940.00

-

ตกลงราคา

ร้านแสงทวี

49,940.00 ร้านแสงทวี

49,940.00

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

27/2558
ลว.26 ม.ค. 58

29 ซื้อวัสดุสานักงาน (สนป.)

ค่าวัสดุสานักงาน(สนป.)

900.00

-

ตกลงราคา

ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์

900.00 ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 900.00

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

28/2558
ลว.29 ม.ค. 58

30 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตั ิกรณีฉุกเฉิน(อัคคีภยั ) งบกลาง

6,199.58

-

ตกลงราคา

หจก.กิจพนาค้าไม้

6,199.58 หจก.กิจพนาค้าไม้

6,199.58

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

29/2558
ลว.2 ก.พ. 58

31 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สนป.)

ค่าวัสดุยานพาหนะฯ(สนป.)

400.00

-

ตกลงราคา

ร้านสมานการยาง

400.00 ร้านสมานการยาง

400.00

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

30/2558
ลว.9 ก.พ. 58

32 ซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิงประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2558 (สนป.)

ค่าวัสดุเชื้อเพลิง(สนป.)

6,435.88

-

ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จากัด

6,435.88

สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จากัด

6,435.88

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

31/2558
ลว.1 ก.พ. 58

33 ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2558 (กองช่าง)

ค่าวัสดุเชื้อเพลิง(กองช่าง)

1,301.44

-

ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จากัด

1,301.44

สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จากัด

1,301.44

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

32/2558
ลว.1 ก.พ. 58

34 ซื้อหนังสือพิมพ์ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2558

ค่าวัสดุสานักงาน(สนป.)

280.00

-

ตกลงราคา

ร้านสมชัยพาณิชย์

280.00 ร้านสมชัยพาณิชย์ 280.00

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

33/2558
ลว.1 ก.พ. 58

35 ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

4,775.00

-

ตกลงราคา

ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 4,775.00 ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์

4,775.00

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

34/2558
ลว.24 ก.พ. 58

36 ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงประจาเดือนมีนาคม 2558 (สนป.)

ค่าวัสดุเชื้อเพลิง(สนป.)

8,192.30

-

ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จากัด 8,192.30

สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จากัด

8,192.30

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

35/2558
ลว. 1 มี.ค. 58
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37 ซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิงประจาเดือนมีนาคม 2558 (กองช่าง)

ค่าวัสดุเชื้อเพลิง(กองช่าง)

4,405.88

-

ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จากัด 4,405.88

สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จากัด

4,405.88

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

36/2558
ลว. 1 มี.ค. 58

38 ซื้อหนังสือพิมพ์ประจาเดือนมีนาคม 2558

ค่าวัสดุสานักงาน(สนป.)

310.00

-

ตกลงราคา

ร้านสมชัยพาณิชย์

310.00 ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

37/2558
ลว. 1 มี.ค. 58

39 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ค่าวัสดุยานพาหนะฯ(สนป.)

820.00

-

ตกลงราคา

ร้านบารุงชูการไฟฟ้า

820.00 ร้านบารุงชูการไฟฟ้า 820.00

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

38/2558
ลว. 3 มี.ค. 58

40 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตั ิกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) งบกลาง 7,800.44

-

ตกลงราคา

หจก.กิจพนาค้าไม้

7,800.44 หจก.กิจพนาค้าไม้ 7,800.44

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

39/2558
ลว. 9 มี.ค. 58

41 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และของสมนาคุณสาหรับโครงการ

โครงการฝึกอบรมสัมนา

9,900.00

-

ตกลงราคา

ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 9,900.00 ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์

9,900.00

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

ฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพือเพิมประสิทธิภาพ และศึกษาดูงานฯ

40/2558
ลว. 24 มี.ค. 58

การปฏิบัติงานของผู้บริหาร ฯ
42 ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงประจาเดือนเมษายน 2558 (สนป.)

ค่าวัสดุเชื้อเพลิง(สนป.)

7,615.87

-

ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จากัด 7,615.87

สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จากัด

7,615.87

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

41/2558
ลว. 1 เม.ย. 58

43 ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงประจาเดือนเมษายน 2558 (กองช่าง)

ค่าวัสดุเชื้อเพลิง(กองช่าง)

1,553.06

-

ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จากัด 1,553.06

สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จากัด

1,553.06

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

42/2558
ลว. 1 เม.ย. 58

44 ซื้อหนังสือพิมพ์ประจาเดือนเมษายน 2558

ค่าวัสดุสานักงาน(สนป.)

300.00

-

ตกลงราคา

ร้านสมชัยพาณิชย์

300.00 ร้านสมชัยพาณิชย์ 300.00

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

43/2558
ลว. 1 เม.ย. 58

45 ซื้อวัสดุเครืองดับเพลิง

ค่าวัสดุเครืองดับเพลิง

35,400.00

-

ตกลงราคา บ.นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟตี้จากัด 35,400.00

บ.นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟตี้จากัด

35,400.00

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

(ป้องกัน)
46 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ค่าวัสดุยานพาหนะฯ

ลว. 7 เม.ย. 58

48,000.00

-

ตกลงราคา

ร้านวันอินทร์เคมีคอล 48,000.00 ร้านวันอินทร์เคมีคอล

48,000.00

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

(ป้องกัน)
47 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าวัสดุไฟฟ้าฯ(สนป.)

44/2558

45/2558
ลว. 7 เม.ย. 58

1,412.40

-

ตกลงราคา ร้านซินไทฮงอีเล็คโทรนิค 1,412.40 ร้านซินไทฮงอีเล็คโทรนิค 1,412.40

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

46/2558
ลว. 10 เม.ย. 58

48 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ค่าวัสดุยานพาหนะฯ(สนป.)

4,000.00

-

ตกลงราคา

ร้านบารุงชูการไฟฟ้า 4,000.00 ร้านบารุงชูการไฟฟ้า

4,000.00

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

47/2558
ลว. 28 เม.ย. 58
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49 ซื้อครุภณั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ตู้ลาโพง+ไมโครโฟน)

50 ซือ้ ครุภณั ฑ์สานักงาน (โต๊ะเอนกประสงค์)

51 ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงประจาเดือนพฤษภาคม 2558 (สนป.)

ค่าครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าฯ(สนป.)

ค่าครุภณ
ั ฑ์สนง.(สนป.)

ค่าวัสดุเชื้อเพลิง(สนป.)

65,000.00

37,500.00

11,222.28

-

-

-

33,600.00 ร้านอนันต์ซาวด์
บ.ไอซ์ไลน์(2011)จากัด 42,800.00
บ.เอส.เอ.ออฟฟิต ออโตเมชัน จากัด 38,520.00
ตกลงราคา หจก.เทวัญครุภณ
ั ฑ์สตีล 36,000.00 หจก.เทวัญครุภัณฑ์สตีล
หจก.นครราชสีมาเพชรประทีป 37,500.00
หจก.เกียรติพพิ ฒ
ั น์คอนสตรัคชัน 39,000.00
ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จากัด 11,222.28 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จากัด
ตกลงราคา

ร้านอนันต์ซาวด์

33,600.00

เสนอราคาตาสุด มีคณ
ุ ภาพ

48/2558
ลว. 28 เม.ย. 58

36,000.00

เสนอราคาตาสุด มีคณ
ุ ภาพ

49/2558
ลว. 28 เม.ย. 58

11,222.28

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

50/2558
ลว. 1 พ.ค. 58

52 ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงประจาเดือนพฤษภาคม 2558 (กองช่าง)

ค่าวัสดุเชื้อเพลิง(กองช่าง)

2,771.16

-

ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จากัด 2,771.16

สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จากัด

2,771.16

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

51/2558
ลว. 1 พ.ค. 58

53 ซื้อหนังสือพิมพ์ประจาเดือนพฤษภาคม 2558

ค่าวัสดุสานักงาน(สนป.)

310.00

-

ตกลงราคา

ร้านสมชัยพาณิชย์

310.00 ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

52/2558
ลว. 1 พ.ค. 58

54 ซื้อวัสดุอปุ กรณ์กฬี าโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจาปี 2558

โครงการแข่งขันกีฬาฯ

22,856.00

-

ตกลงราคา

ร้านเค แชมป์สปอร์ต 22,856.00 ร้านเค แชมป์สปอร์ต

22,856.00

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

ร้านฟลุ๊ค แชมป์ สปอร์ต 23,405.00
ร้านเนม สปอร์ต 23,210.00

55 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน งบกลาง
(วาตภัย)

2,730.00

56 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สาหรับโครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด 2558
57 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที 1/2558
(จัดส่งจานวน 10 วัน)
58 ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงประจาเดือนมิถุนายน 2558 (สนป.)

2,453.00

โครงการแข่งขันกีฬาฯ

-

ตกลงราคา

53/2558
ลว. 8 พ.ค. 58

หจก.กิจพนาค้าไม้ 2,730.00 หจก.กิจพนาค้าไม้ 2,730.00

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

54/2558
ลว. 8 พ.ค. 58

-

ตกลงราคา

ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 2,453.00 ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 2,453.00

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

55/2558
ลว. 14 พ.ค. 58

ค่าอาหารเสริม(นม)

914.62 914.62 กรณีพเิ ศษ สหกรณ์การเกษตร สีคิ้ว จากัด 914.62

สหกรณ์การเกษตร สีคิ้ว จากัด

914.62

มติคณะรัฐมนตรี

2/2558

วันที 25 พ.ย. 2557 ลว. 18 พ.ค. 58

ค่าวัสดุเชื้อเพลิง(สนป.)

4,876.60

-

ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จากัด 4,876.60

สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จากัด

4,876.60

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

56/2558
ลว. 28 พ.ค. 58

59 ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงประจาเดือนมิถนุ ายน 2558 (กองช่าง)

ค่าวัสดุเชื้อเพลิง(กองช่าง)

4,243.96

-

ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จากัด 4,243.96

สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จากัด

4,243.96

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

57/2558
ลว. 28 พ.ค. 58
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60 ซือ้ หนังสือพิมพ์ประจาเดือนมิถุนายน 2558

ค่าวัสดุสานักงาน(สนป.)

300.00

-

ตกลงราคา

ร้านสมชัยพาณิชย์

300.00 ร้านสมชัยพาณิชย์ 300.00

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

58/2558
ลว. 28 พ.ค. 58

61 ซือ้ เวชภัณฑ์ เคมีภณั ฑ์ (วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์)

ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์(ศึกษา)

21,500.00

-

ตกลงราคา

สหกรณ์บริการสาธารณสุขนครราชสีมา

หจก.เอ็กซ์พลอริท
หจก.เอส.เคม.รุ่งเรืองภัณฑ์

62 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง)

ค่าวัสดุไฟฟ้าฯ(กองช่าง)

83,300.00

-

ตกลงราคา ร้านโคราชวัสดุสานักงาน

ร้านต้องเซอร์วสิ -พาณิชย์

63 ซื้อวัสดุอปุ กรณ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
ประจาปี 2558
64 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สนป.)

โครงการพัฒนา 11,355.00

-

ตกลงราคา

ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์

21,500.00 สหกรณ์บริการสาธารณสุขนครราชสีมา
23,700.00
23,000.00
83,300.00 ร้านโคราชวัสดุสานักงาน
85,900.00
11,355.00 ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์

21,500.00

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

ลว. 2 มิ.ย. 58

83,300.00

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

61/2558
ลว. 9 มิ.ย. 58

11,355.00

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

ศักยภาพผู้สูงอายุ
ค่าวัสดุคอมฯ(สนป.)

59/2558

62/2558
ลว. 15 มิ.ย. 58

2,080.00

-

ตกลงราคา

บ.ใต้ฟา้ มอเตอร์ คอมพิวเตอร์ จากัด

2,080.00

บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์ คอมพิวเตอร์ จากัด

2,080.00

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

63/2558
ลว. 15 มิ.ย. 58

65 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)

ค่าวัสดุคอมฯ(กองคลัง)

10,260.00

-

ตกลงราคา

บ.ใต้ฟา้ มอเตอร์ คอมพิวเตอร์ จากัด

10,260.00

บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์ คอมพิวเตอร์ จากัด

10,260.00

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

64/2558
ลว. 15 มิ.ย. 58

66 ซื้อวัสดุสานักงาน (กองช่าง)

ค่าวัสดุสนง.(กองช่าง)

42,000.00

-

ตกลงราคา ร้านโคราชวัสดุสานักงาน 41,980.00 ร้านโคราชวัสดุสานักงาน 41,980.00

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

ร้านต้องเซอร์วสิ -พาณิชย์ 42,800.00

67 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สนป.)

ค่าวัสดุไฟฟ้าฯ(สนป.)

545.70

-

ตกลงราคา ร้านซินไทฮงอีเล็คโทรนิค

65/2558
ลว. 23 มิ.ย. 58

545.70 ร้านซินไทฮงอีเล็คโทรนิค 545.70

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

66/2558
ลว. 29 มิ.ย. 58

68 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที 1/2558

ค่าอาหารเสริม(นม)

9,094.80 9,094.80 กรณีพเิ ศษ สหกรณ์การเกษตร สีคิ้ว จากัด 9,094.80

สหกรณ์การเกษตร สีคิ้ว จากัด

9,094.80

(จัดส่งเดือนมิถุนายน - ตุลาคม 2558 จานวน 90 วัน)

69 ซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิงประจาเดือนกรกฎาคม 2558 (สนป.)

มติคณะรัฐมนตรี

3/2558

วันที 25 พ.ย. 2557 ลว. 28 พ.ค. 58

ค่าวัสดุเชื้อเพลิง(สนป.)

8,401.44

-

ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จากัด 8,401.44

สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จากัด

8,401.44

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

67/2558
ลว. 29 มิ.ย. 58

70 ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงประจาเดือนกรกฎาคม 2558 (กองช่าง)

ค่าวัสดุเชื้อเพลิง(กองช่าง)

1,417.02

-

ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จากัด 1,417.02

สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จากัด

1,417.02

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

68/2558
ลว. 29 มิ.ย. 58

71 ซื้อหนังสือพิมพ์ประจาเดือนกรกฎาคม 2558

ค่าวัสดุสานักงาน(สนป.)

310.00

-

ตกลงราคา

ร้านสมชัยพาณิชย์

310.00 ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

69/2558
ลว. 29 มิ.ย. 58
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72 ซื้อวัสดุสานักงาน (สนป.)

ค่าวัสดุสานักงาน(สนป.)

4,055.00

-

ตกลงราคา

ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 4,055.00 ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 4,055.00

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

71/2558
ลว. 7 ก.ค. 58

73 ซื้อวัสดุสานักงาน (กองคลัง)

ค่าวัสดุสนง.(กองคลัง)

14,395.00

-

ตกลงราคา

ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 14,395.00 ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์

14,395.00

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

72/2558
ลว. 7 ก.ค. 58

74 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สนป.)

ค่าวัสดุงานบ้านฯ(สนป.)

950.00

-

ตกลงราคา

ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์

950.00 ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 950.00

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

73/2558
ลว. 7 ก.ค. 58

75 ซื้อครุภัณฑ์สานักงาน (เครืองพิมพ์ดีดไฟฟ้า)(สนป.)

ค่าครุภณ
ั ฑ์สนง.(สนป.)

22,000.00 22,000.00 ตกลงราคา

76 ซือ้ วัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย โครงการอบรม 3,250.00
ตาบลโคราช ประจาปี 2558
มัคคุเทศก์น้อย
77 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์+กะทะล้อ+ยางใน) ค่าวัสดุยานพาหนะฯ(สนป.) 21,600.00

-

ตกลงราคา

21,900.00
เอ็น จี เอ็น คอมพิวเตอร์ 22,000.00
หจก.โคราช โอเอ
22,000.00
บ.เมืองย่า ออฟฟิศโพรดักส์ จากัด

บ.เมืองย่า ออฟฟิศโพรดักส์ จากัด

21,900.00

เสนอราคาตาสุด มีคณ
ุ ภาพ

ลว. 10 ก.ค. 58

ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 3,250.00 ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 3,250.00

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

79 ซื้อวัสดุสานักงาน (ธงตราสัญลักษณ์) (สนป.)

75/2558
ลว. 14 ก.ค. 58

-

ตกลงราคา

ร้านสมานการยาง 21,600.00 ร้านสมานการยาง

21,600.00

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

เพือใส่รถเก็บขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ 011 40 0001

78 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายรูป) (สนป.)

74/2558

76/2558
ลว. 14 ก.ค. 58

ค่าครุภณ
ั ฑ์โฆษณาฯ(สนป.)

ค่าวัสดุสานักงาน(สนป.)

30,000.00 28,900.00 ตกลงราคา

1,350.00

-

ตกลงราคา

28,900.00
หจก.โคราช โอเอ
29,900.00
เอ็น จี เอ็น คอมพิวเตอร์ 30,000.00
บ.เมืองย่า ออฟฟิศโพรดักส์ จากัด

บ.เมืองย่า ออฟฟิศโพรดักส์ จากัด

28,900.00

ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 1,350.00 ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 1,350.00

เสนอราคาตาสุด มีคณ
ุ ภาพ

77/2558
ลว. 20 ก.ค. 58

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

78/2558
ลว. 20 ก.ค. 58

80 ซื้อน้าดืมโครงการร่วมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
ประจาปี 2558
81 ซื้อแบบพิมพ์

โครงการจัดและร่วมงาน

400.00

-

ตกลงราคา

ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์

400.00 ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 400.00

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

ลว. 24 ก.ค. 58

ประเพณีและพิธที างศาสนา

ค่าวัสดุสนง.(กองคลัง)

79/2558

4,798.50

-

ตกลงราคา

ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 4,798.50 ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 4,798.50

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

80/2558
ลว. 24 ก.ค. 58

82 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ค่าวัสดุงานบ้านฯ(สนป.)

2,275.00

-

ตกลงราคา

ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 2,275.00 ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 2,275.00

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

81/2558
ลว. 27 ก.ค. 58

83 ซือ้ หนังสือพิมพ์ประจาเดือนสิงหาคม 2558

ค่าวัสดุสานักงาน(สนป.)

310.00

-

ตกลงราคา

ร้านสมชัยพาณิชย์

310.00 ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

82/2558

8
ลว. 29 ก.ค. 58

84 ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงประจาเดือนสิงหาคม 2558 (สนป.)

ค่าวัสดุเชื้อเพลิง(สนป.)

4,326.36

-

ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จากัด 4,326.36

สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จากัด

4,326.36

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

83/2558
ลว. 29 ก.ค. 58

85 ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงประจาเดือนสิงหาคม 2558 (กองช่าง)

ค่าวัสดุเชื้อเพลิง(กองช่าง)

1,395.94

-

ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จากัด 1,395.94

สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จากัด

1,395.94

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

84/2558
ลว. 29 ก.ค. 58

86 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง)

ค่าวัสดุกอ่ สร้าง(กองช่าง)

405.00

-

ตกลงราคา

หจก.กิจพนาค้าไม้

405.00 หจก.กิจพนาค้าไม้ 405.00

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

85/2558
ลว. 3 ส.ค. 58

87 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สนป.)

ค่าวัสดุไฟฟ้าฯ(สนป.)

727.60

-

ตกลงราคา ร้านซินไทฮงอีเล็คโทรนิค

727.60 ร้านซินไทฮงอีเล็คโทรนิค 727.60

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

86/2558
ลว. 4 ส.ค. 58

88 ซื้อวัสดุสานักงาน (สนป.)

ค่าวัสดุสานักงาน(สนป.)

200.00

-

ตกลงราคา

ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์

200.00 ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 200.00

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

87/2558
ลว. 4 ส.ค. 58

89 ซื้อวัสดุสานักงาน (กองคลัง)

ค่าวัสดุสนง.(กองคลัง)

10,500.00

-

ตกลงราคา

ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 10,500.00 ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์

10,500.00

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

88/2558
ลว. 10 ส.ค. 58

90 ซื้อวัสดุอปุ กรณ์โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกิจกรรม
กลุม่ แม่บ้านและสตรีอาสาพัฒนาตาบล
91 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ)

โครงการฝึกอบรม

2,620.00

-

ตกลงราคา

ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 2,620.00 ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 2,620.00

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

ส่งเสริมกลุ่มแม่บา้ นฯ
ค่าวัสดุงานบ้านฯ(สนป.)

89/2558
ลว. 24 ส.ค. 58

42,300.00

-

ตกลงราคา

ร้าน ช. อุดมโชค

42,300.00

ร้าน ช. อุดมโชค

42,300.00

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

90/2558
ลว. 19 ส.ค. 58

92 ซื้อครุภัณฑ์อืน (เลือยยนต์)

ค่าครุภณ
ั ฑ์อืน 15,000.00 15,000.00 ตกลงราคา บ.อาร์ซีพีมาร์เก็ตติ้ง จากัด 15,000.00 บ.อาร์ซีพีมาร์เก็ตติ้ง จากัด 15,000.00

(ป้องกัน)

หจก. เกียรติพพิ ฒ
ั น์ คอนสตรัคชัน

16,000.00
หจก. พีพเี อส อิมพอร์ท เอ็กซ์พอร์ท

อมรชัย คอมเพล็กซ์

93 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุค้ )

94 ซื้อเครืองแบบชุดฝึกหรือชุดปฏิบัติการ (เสื้อยืด

ค่าครุภณ
ั ฑ์คอมฯ(กองคลัง)

โครงการฝึกอบรม

18,000.00 17,000.00 ตกลงราคา

5,500.00

-

ตกลงราคา

16,990.00
หจก.สมชัยอีเล็คโทรนิค 17,900.00
บ.พาวเวอร์ สกาย จากัด 17,000.00
บ.ใต้ฟา้ มอเตอร์ คอมพิวเตอร์ จากัด

เสนอราคาตาสุด มีคณ
ุ ภาพ

91/2558
ลว. 31 ส.ค. 58

18,000.00
19,000.00
บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์ คอมพิวเตอร์ จากัด

16,990.00

ร้านจาลอง ยูนิฟอร์ม 5,500.00 ร้านจาลอง ยูนฟิ อร์ม 5,500.00

เสนอราคาตาสุด มีคณ
ุ ภาพ

92/2558
ลว. 31 ส.ค. 58

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

93/2558

9
คอเชิ้ตแขนยาวสีดา) สาหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ทบทวนอปพร.

ลว. 28 ส.ค. 58

ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

ประจาปี 2558
95 ซื้อวัสดุและเอกสารประกอบการฝึกอบรม สาหรับ

โครงการฝึกอบรม

2,500.00

-

ตกลงราคา ร้านสัมพันธ์อนิ เตอร์กรุ๊ฟ

2,500.00 ร้านสัมพันธ์อนิ เตอร์กรุ๊ฟ 2,500.00

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ทบทวนอปพร.

94/2558
ลว. 28 ส.ค. 58

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจาปี 2558

96 ซื้อวัสดุฝึกภาคปฏิบตั ิ สาหรับผู้เข้าร่วมโครงการ

โครงการฝึกอบรม

3,400.00

-

ตกลงราคา

ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ทบทวนอปพร.

ร้านดับเพลิงไฟร์แมน 3,400.00 ร้านดับเพลิงไฟร์แมน 3,400.00
เซฟตี้ชัวร์ โปรดักส์
เซฟตี้ชัวร์ โปรดักส์

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

95/2558
ลว. 28 ส.ค. 58

(อปพร.) ประจาปี 2558
97 ซือ้ หนังสือพิมพ์ประจาเดือนกันยายน 2558

ค่าวัสดุสานักงาน(สนป.)

300.00

-

ตกลงราคา

ร้านสมชัยพาณิชย์

300.00 ร้านสมชัยพาณิชย์ 300.00

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

96/2558
ลว. 31 ส.ค. 58

98 ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงประจาเดือนกันยายน 2558 (สนป.)

ค่าวัสดุเชื้อเพลิง(สนป.)

13,740.33

-

ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จากัด 13,740.33

สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จากัด 13,740.33

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

97/2558
ลว. 31 ส.ค. 58

99 ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงประจาเดือนกันยายน 2558 (กองช่าง)

ค่าวัสดุเชื้อเพลิง(กองช่าง)

2,299.48

-

ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จากัด 2,299.48

สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จากัด

2,299.48

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

98/2558
ลว. 31 ส.ค. 58

100

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง)

ค่าวัสดุไฟฟ้าฯ(กองช่าง)

22,368.35

-

ตกลงราคา ร้านซินไทฮงอีเล็คโทรนิค 22,368.35 ร้านซินไทฮงอีเล็คโทรนิค 22,368.35

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

99/2558
ลว. 15 ก.ย. 58

101 ซือ้ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(โน้ตบุค้ ) สานักงานปลัด

102

103

ซือ้ ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์(โน้ตบุ้ค) กองช่าง

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง)

ค่าครุภณ
ั ฑ์คอมฯ(สนป.)

ค่าครุภณ
ั ฑ์คอมฯ(กองช่าง)

ค่าวัสดุไฟฟ้าฯ(กองช่าง)

17,000.00 หจก.ไอทีโซน 17,000.00
หจก.เอสโฟร์ คอมพิวเตอร์ จากัด 17,900.00
เอ อาร์ คอมพิวเตอร์ 17,500.00
25,000.00 17,000.00 ตกลงราคา
หจก.ไอทีโซน 17,000.00 หจก.ไอทีโซน 17,000.00
หจก.เอสโฟร์ คอมพิวเตอร์ จากัด 17,900.00
เอ อาร์ คอมพิวเตอร์ 17,500.00
ตกลงราคา ร้านซินไทฮงอีเล็คโทรนิค 1,155.60 ร้านซินไทฮงอีเล็คโทรนิค 1,155.60
1,155.60
25,000.00 17,000.00 ตกลงราคา

หจก.ไอทีโซน

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

100/2558
ลว. 22 ก.ย. 58

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

101/2558
ลว. 22 ก.ย. 58

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

102/2558
ลว. 23 ก.ย. 58

10
104 จ้างเหมาแม่บา้ น ประจาปีงบประมาณ 2558

รายจ่ายเพือ 84,000.00

-

ตกลงราคา นางศุภกานต์ ทองศรี 84,000.00 นางศุภกานต์ ทองศรี 84,000.00

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

ให้ได้มาซึงบริการ(สนป.)

105 จ้างเหมาซ่อมครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของสานักงานปลัด ค่าบารุงรักษาและ

ลว. 1 ต.ค. 57

4,280.00

-

ตกลงราคา นายบรรพต อุยดอน

4,280.00 นายบรรพต อุยดอน 4,280.00

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

ซ่อมแซมทรัพย์สิน(สนป.)

106 จ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิล "ภารกิจเร่งด่วนปลูกฝัง

รายจ่ายเพือ

ค่านิยมไทย 12 ประการ เพือประเทศไทยเข้มแข็ง "

ให้ได้มาซึงบริการ(สนป.)

107 จ้างเหมาจัดทาพวงมาลาดอกไม้สด เนืองในวันปิยมหาราช ค่าพวงมาลัยฯ(สนป.)

1/2558
2/2558
ลว. 1 ต.ค. 57

600.00

-

ตกลงราคา

ร้านเอส.พี.อิงค์เจ็ท

600.00 ร้านเอส.พี.อิงค์เจ็ท 600.00

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

3/2558
ลว. 7 ต.ค. 57

800.00

-

ตกลงราคา นายณัฐภาส แปลนกลาง

800.00 นายณัฐภาส แปลนกลาง 800.00

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

4/2558
ลว. 23 ต.ค. 57

108 จ้างเหมาจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์งานประเพณีลอยกระทง 2557

โครงการจัดและร่วมงาน

7,800.00

-

ตกลงราคา

ร้านเอส.พี.อิงค์เจ็ท

7,800.00 ร้านเอส.พี.อิงค์เจ็ท 7,800.00

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

ลว. 21 ต.ค. 57

ประเพณีและพิธที างศาสนา

109 จ้างเหมาทาความสะอาดบริเวณสถานทีจัดงานประเพณี

ลอยกระทง ประจาปี 2557

โครงการจัดและร่วมงาน

6,000.00

-

ตกลงราคา นายศรายุทธ เชาวันจันทึก 6,000.00 นายศรายุทธ เชาวันจันทึก 6,000.00

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

โครงการจัดและร่วมงาน

ประดับตกแต่ง เพือร่วมงานประเพณีลอยกระทง

ประเพณีและพิธที างศาสนา

6/2558
ลว. 27 ต.ค. 57

ประเพณีและพิธที างศาสนา

110 จ้างเหมาจัดทากระทงใหญ่พร้อมจัดหารถแห่และ

5/2558

24,000.00

-

ตกลงราคา นายวีรนิท สันฉิมพลี 24,000.00 นายวีรนิท สันฉิมพลี 24,000.00

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

7/2558
ลว. 30 ต.ค. 57

พระประทีปพระราชทานเมืองเสมา ประจาปี 2557
111 จ้างเหมารถสาหรับนามวลชนเข้าร่วมกิจกรรม

โครงการจัดและร่วมงาน

โครงการร่วมงานประเพณีลอยกระทง "พระประทีป

ประเพณีและพิธที างศาสนา

1,000.00

-

ตกลงราคา นายประเสริฐ หวัดสูงเนิน 1,000.00 นายประเสริฐ หวัดสูงเนิน 1,000.00

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

8/2558
ลว. 5 พ.ย. 57

พระราชทาน" ประจาปี 2557
112 จ้างเหมาจัดหาเวที และเครืองเสียงพร้อมไฟแสงสว่าง

โครงการจัดและร่วมงาน

เพือใช้ในงานประเพณีลอยกระทงประจาปี 2557

ประเพณีและพิธที างศาสนา

จ้างเหมาจัดทาป้ายชือหน่วยงานขององค์การ

ค่าวัสดุสานักงาน(สนป.)

113

29,000.00

-

ตกลงราคา นายฟ้าคาราม งวดสูงเนิน 29,000.00 นายฟ้าคาราม งวดสูงเนิน 29,000.00

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

9/2558
ลว. 31 ต.ค. 57

5,100.00

-

ตกลงราคา ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์

5,100.00 ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 5,100.00

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

บริหารส่วนตาบลโคราช

10/2558
ลว. 30 ต.ค. 57

114 จ้างเหมาซ่อมครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของสานักงานปลัด ค่าบารุงรักษาและ

650.00

-

ตกลงราคา นายบรรพต อุยดอน

650.00 นายบรรพต อุยดอน 650.00

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

ซ่อมแซมทรัพย์สิน(สนป.)

115 จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกองคลัง ค่าบารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน(กองคลัง)

11/2558
ลว. 4 พ.ย. 57

300.00

-

ตกลงราคา นายบรรพต อุยดอน

300.00 นายบรรพต อุยดอน 300.00

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

12/2558
ลว. 4 พ.ย. 57

11
116 จ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์

ค่าวัสดุสานักงาน(สนป.)

350.00

-

ตกลงราคา ร้านเอส.พี.อิงค์เจ็ท

350.00 ร้านเอส.พี.อิงค์เจ็ท

350.00

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
117 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติฯ

ลว. 20 พ.ย. 57

รายจ่ายเพือ

778.00

-

ตกลงราคา นางเพ็ญพร โสวรรณขจร

778.00 นางเพ็ญพร โสวรรณขจร 778.00

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

ให้ได้มาซึงบริการ(สนป.)

118

จ้างเหมาซ่อมบารุงรถยนต์ (กองช่าง)

ค่าบารุงรักษาและ

โครงการอบต.เคลือนที

14/2558
ลว. 3 ธ.ค. 57

1,794.39

-

ตกลงราคา หจก.โตโยต้าโคราช 1988ฯ 1,794.39 หจก.โตโยต้าโคราช 1988ฯ 1,794.39

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

ซ่อมแซมทรัพย์สิน(กองช่าง)

119 จ้างเหมาจัดทาป้ายโครงการอบต.เคลือนที 2557

13/2558

15/2558
ลว. 4 ธ.ค. 57

300.00

-

ตกลงราคา ร้าน เอส.พี.อิงค์เจ็ท

300.00 ร้าน เอส.พี.อิงค์เจ็ท 300.00

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

16/2558
ลว. 8 ธ.ค. 57

120 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานทีพร้อมจัดหาวัสดุงาน

โครงการอบต.เคลือนที

7,720.00

-

ตกลงราคา นายประสิทธิ์ แก้วสูงเนิน 7,720.00 นายประสิทธิ์ แก้วสูงเนิน 7,720.00

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

โครงการอบต.เคลือนที 2557

ลว. 9 ธ.ค. 57

121 จ้างเหมาจัดทาป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันและลด

โครงการป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558

อุบัติเหตุทางถนน

122 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานทีในการตัง้ จุดตรวจและ

โครงการป้องกันและลด

4,584.00

-

ตกลงราคา ร้าน เอส.พี.อิงค์เจ็ท

4,584.00 ร้าน เอส.พี.อิงค์เจ็ท 4,584.00

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

จ้างเหมาตั้งศูนย์ถว่ งล้อ รถยนต์ (กองช่าง)

ค่าบารุงรักษาและ

5,000.00

-

ตกลงราคา นายประสิทธิ์ แก้วสูงเนิน 5,000.00 นายประสิทธิ์ แก้วสูงเนิน 5,000.00

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

โครงการป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558
125 จ้างเหมาติดตั้งเสาอากาศรับส่งสัญญาณวิทยุ

อุบัติเหตุทางถนน
ค่าบารุงรักษาและ

ขององค์การบริหารส่วนตาบลโคราช

ซ่อมแซมทรัพย์สิน(สนป.)

126 จ้างเหมาจัดทาป้ายโครงการช่วยเหลือผู้ประสบ

รายจ่ายเพือ

ภัยหนาว ประจาปี 2558

642.00

-

ตกลงราคา หจก.นพอะไหล่ยนต์

642.00 หจก.นพอะไหล่ยนต์ 642.00

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

404.00

-

ตกลงราคา ร้าน เอส.พี.อิงค์เจ็ท

404.00 ร้าน เอส.พี.อิงค์เจ็ท 404.00

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

21/2558
ลว. 24 ธ.ค. 57

4,538.00

-

ตกลงราคา หจก.โคราชซีคิว (1995) 4,538.00 หจก.โคราชซีคิว (1995) 4,538.00

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

22/2558
ลว. 13 ม.ค. 58

300.00

-

ตกลงราคา ร้าน เอส.พี.อิงค์เจ็ท

300.00 ร้าน เอส.พี.อิงค์เจ็ท 300.00

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

23/2558
ลว. 26 ม.ค. 58

13,400.00

-

ตกลงราคา ร้านโคราชก็อปปี้

13,400.00 ร้านโคราชก็อปปี้

13,400.00

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

24/2558
ลว. 6 ก.พ. 58

ปรับปรุงครุภัณฑ์(สนป.)

128 จ้างเหมาจัดทาป้ายโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

20/2558
ลว. 23 ธ.ค. 57

ให้ได้มาซึงบริการ(สนป.)

127 จ้างเหมาซ่อมเครืองถ่ายเอกสารของสานักงานปลัดอบต. ค่าบารุงรักษาและ

19/2558
ลว. 30 ธ.ค. 57

ซ่อมแซมทรัพย์สิน(กองช่าง)

124 จ้างเหมาจัดทาป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันและลด

18/2558
ลว. 16 ธ.ค. 57

บริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 อุบัติเหตุทางถนน
123

17/2558

300.00

-

ตกลงราคา ร้านเอส.พี.อิงค์เจ็ท

300.00 ร้านเอส.พี.อิงค์เจ็ท

300.00

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

25/2558
ลว. 24 ก.พ. 58

12
129 จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่าง

โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

5,850.00

-

ตกลงราคา นางรุง่ นภา ผิวจันทึก

5,850.00 นางรุ่งนภา ผิวจันทึก 5,850.00

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

และเครืองดืมโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
130 จ้างเหมาจัดสถานทีอบรมโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

26/2558
ลว. 28 ก.พ. 58

โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

2,000.00

-

ตกลงราคา นายนิวัฒน์ บุญศรี

2,000.00 นายนิวัฒน์ บุญศรี 2,000.00

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

27/2558
ลว. 28 ก.พ. 58

131

จ้างเหมาก่อสร้างซุม้ พร้อมประดับตกแต่งงาน โครงการจัดงาน 38,000.00

-

ตกลงราคา นายนิวัฒน์ บุญศรี

38,000.00 นายนิวัฒน์ บุญศรี

38,000.00

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

"ประเพณีกนิ เข่าคา ของดีเมืองสูงเนิน ประจาปี 2558 ประเพณีกินเข่าคา
132 จ้างเหมาจัดทาป้ายโครงการฝึกอบรมสัมมนาและ

โครงการฝึกอบรมสัมนา

28/2558
ลว. 9 มี.ค. 58

375.00

-

ตกลงราคา ร้านเอส.พี.อิงค์เจ็ท

375.00 ร้านเอส.พี.อิงค์เจ็ท

375.00

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

ศึกษาดูงาน เพือเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และศึกษาดูงานฯ

31/2558
ลว. 24 มี.ค. 58

ของผู้บริหาร ฯ ประจาปี 2558
133 จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อม

เครืองดืมโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษา
ดูงาน เพือเพิมประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของ

ผู้บริหารฯ ประจาปี 2558
134 จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศชั้นหนึง (VIP)

โครงการฝึกอบรมสัมนา

5,850.00

-

ตกลงราคา นางเอม งามโกศล

5,850.00 นางเอม งามโกศล

5,850.00

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

และศึกษาดูงานฯ

โครงการฝึกอบรมสัมนา

32/2558
ลว. 31 มี.ค. 58

80,000.00

-

ตกลงราคา นางสุปราณี ศรีสันติธรณ์ 80,000.00 นางสุปราณี ศรีสนั ติธรณ์ 80,000.00

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

เพือเดินทางไปศึกษาดูงาน ตามโครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานฯ

33/2558
ลว. 31 มี.ค. 58

สัมมนาและศึกษาดูงานเพือเพิมประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของผู้บริหารฯ
135 จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครืองดืมสาหรับ

โครงการป้องกันและลด

1,175.00

-

ตกลงราคา นางปวีณา ทองแพรว

1,175.00 นางปวีณา ทองแพรว 1,175.00

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

ผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการดาเนินการ อุบัติเหตุทางถนน

34/2558
ลว. 30 มี.ค. 58

ป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนนในช่วงเทศกาล

สงกรานต์ ประจาปี 2558
136 จ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์

โครงการป้องกันและลด

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน อุบัติเหตุทางถนน

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจาปี 2558

750.00

-

ตกลงราคา ร้านเอส.พี.อิงค์เจ็ท

750.00 ร้านเอส.พี.อิงค์เจ็ท

750.00

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

35/2558
ลว. 30 มี.ค. 58

13
137 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานทีในการตัง้ จุดตรวจและ

โครงการป้องกันและลด

5,000.00

-

ตกลงราคา

นายนิวัฒน์ บุญศรี

5,000.00 นายนิวัฒน์ บุญศรี 5,000.00

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

บริการประชาชน โครงการรณรงค์ปอ้ งกันและลด อุบัติเหตุทางถนน

36/2558
ลว. 12 เม.ย. 58

อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558
138

จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันและอาหารว่าง

โครงการวันผู้สูงอายุ

11,400.00

-

ตกลงราคา

นางเอม งามโกศล

11,400.00 นางเอม งามโกศล

11,400.00

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

พร้อมเครืองดืมโครงการ "วันผู้สูงอายุตาบลโคราช"

37/2558
ลว. 8 เม.ย. 58

ประจาปี 2558
139 จ้างเหมาจัดทาป้ายโครงการ "วันผู้สูงอายุตาบล โครงการวันผู้สูงอายุ

300.00

-

ตกลงราคา ร้านเอส.พี.อิงค์เจ็ท

300.00 ร้านเอส.พี.อิงค์เจ็ท

300.00

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

โคราช" ประจาปี 2558

38/2558
ลว. 30 มี.ค. 58

140 จ้างเหมาจัดสถานทีโครงการ "วันผูส้ ูงอายุตาบล โครงการวันผู้สูงอายุ

7,600.00

-

ตกลงราคา

นายนิวัฒน์ บุญศรี

7,600.00 นายนิวัฒน์ บุญศรี 7,600.00

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

โคราช" ประจาปี 2558

39/2558
ลว. 8 เม.ย. 58

141 จ้างเหมาจัดทาพวงมาลาดอกไม้สด ถวายสักการะ ค่าพวงมาลัยฯ(สนป.)

800.00

-

ตกลงราคา นายณัฐภาส แปลนกลาง

800.00 นายณัฐภาส แปลนกลาง 800.00

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

ท้าวสุรนารีในงานพิธบี วงสรวงอนุสาวรียท์ ้าวสุรนารี

40/2558
ลว. 7 เม.ย. 58

ประจาปี 2558
142 จ้างเหมาซ่อมครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ เครืองสารองไฟ ค่าบารุงรักษาและ

900.00

-

ตกลงราคา

นายบรรพต อุยดอน

900.00 นายบรรพต อุยดอน 900.00

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

ลว. 7 เม.ย. 58

ซ่อมแซมทรัพย์สิน(กองคลัง)

143

จ้างเหมาล้างตู้แอร์รถยนต์

ค่าบารุงรักษาและ

2,100.00

-

ตกลงราคา นางสาวดวงเดือน พลวงค์ 2,100.00 นางสาวดวงเดือน พลวงค์ 2,100.00

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

ซ่อมแซมทรัพย์สิน(สนป.)

จ้างเหมาจัดทาป้ายโครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด ประจาปี 2558
145 จ้างเหมาซ่อมเครืองปรับอากาศ รหัสครุภณ
ั ฑ์
144

420 55 0006
146 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานทีโครงการแข่งขันกีฬา

โครงการแข่งขันกีฬาฯ

ส่วนตาบลโคราช

42/2558
ลว. 28 เม.ย. 58

8,002.00

-

ตกลงราคา

ร้านเอส.พี.อิงค์เจ็ท

8,002.00

ร้านเอส.พี.อิงค์เจ็ท 8,002.00

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

43/2558
ลว. 6 พค 58

ค่าบารุงรักษาและ

800.00

-

ตกลงราคา นายอัมรินทร์ ประทุมมา

800.00 นายอัมรินทร์ ประทุมมา 800.00

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

ซ่อมแซมทรัพย์สิน(สนป.)

โครงการแข่งขันกีฬาฯ

44/2558
ลว. 12 พค 58

33,000.00

-

ตกลงราคา

นายนิวฒ
ั น์ บุญศรี

33,000.00

นายนิวฒ
ั น์ บุญศรี

33,000.00

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

ต้านยาเสพติด ประจาปี 2558
147 จ้างเหมาจัดทาระบบเว็บไซต์ ขององค์การบริหาร

41/2558

45/2558
ลว. 14 พค 58

รายจ่ายเพือ 20,000.00
ให้ได้มาซึงบริการ(สนป.)

-

ตกลงราคา

บริษทั ไทม์สมีเดีย เว็บดีไซน์ จากัด

20,000.00

บริษัทไทม์สมีเดีย เว็บดีไซน์ จากัด 20,000.00

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

46/2558
ลว. 19 พค 58

14
148

จ้างเหมาพ่นสารเคมีกาจัดยุงลาย
(พ่นหมอกควัน)

รายจ่ายเพือ 6,000.00

87-0975 นครราชสีมา หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 011 55 0002

8,550.00

-

ตกลงราคา

ร้านเอส.พี.อิงค์เจ็ท

8,550.00

ร้านเอส.พี.อิงค์เจ็ท 8,550.00

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

49/2558
ลว. 4 มิ.ย. 58

700.00

-

ตกลงราคา นางสมหมาย ฉินสูงเนิน

700.00 นางสมหมาย ฉินสูงเนิน 700.00

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

50/2558
ลว. 4 มิ.ย. 58

4,425.00

-

ตกลงราคา

ร้านเอส.พี.อิงค์เจ็ท

4,425.00

ร้านเอส.พี.อิงค์เจ็ท 4,425.00

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

51/2558
ลว. 4 มิ.ย. 58

โรคติดต่อและไม่ติดต่อ

ค่าบารุงรักษาและ

47/2558
ลว. 28 พ.ค. 58

โรคติดต่อและไม่ติดต่อ

151 จ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิลโครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อ โครงการควบคุม

(ป้องกันการขาดสารไอโอดีน)
152 จ้างเหมาปะยางรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

โรคติดต่อและไม่ติดต่อ

150 จ้างเหมาจัดหาอาหารว่าง และเครืองดืมโครงการ โครงการควบคุม

ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (ป้องกันการขาดสารไอโอดีน)

ตกลงราคา นายศรายุทธ เชาวันจันทึก 6,000.00 นายศรายุทธ เชาวันจันทึก 6,000.00

ให้ได้มาซึงบริการ(สนป.)

149 จ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิลโครงการควบคุมโรคติดต่อ โครงการควบคุม

(โรคไข้เลือดออก)

-

120.00

-

ตกลงราคา

นายชัชชัย บัวสาย

120.00

นายชัชชัย บัวสาย

120.00

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

ซ่อมแซมทรัพย์สิน(สนป.)

บันทึกจ้าง
กรณีเร่งด่วน
ลว. 5 มิ.ย. 58

153 จ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิลโครงการพัฒนาศักยภาพ โครงการพัฒนา

ผู้สูงอายุ ประจาปี 2558

300.00

-

ตกลงราคา

ร้านเอส.พี.อิงค์เจ็ท

300.00

ร้านเอส.พี.อิงค์เจ็ท

300.00

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

ศักยภาพผู้สูงอายุ

154 จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันและอาหารว่าง พร้อม โครงการพัฒนา

ลว. 11 มิ.ย. 58

6,250.00

-

ตกลงราคา นางรุ่งนภา ผิวจันทึก

6,250.00 นางรุ่งนภา ผิวจันทึก 6,250.00

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

เครืองดืมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจาปี 2558 ศักยภาพผู้สูงอายุ

155

-

ตกลงราคา

หจก.ศรีแสนสุขทัวร์

36,000.00 หจก.ศรีแสนสุขทัวร์

36,000.00

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจาปี 2558 ศักยภาพผู้สูงอายุ

(พ.ศ. 2559 - 2561)
หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 001 47 0001
หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 001 57 0002

ตกลงราคา นางเพ็ญพร โสวรรณขจร 1,400.00 นางเพ็ญพร โสวรรณขจร 1,400.00

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

9,007.26

-

ตกลงราคา บริษทั เอกสหกรุ๊ป จากัด 9,007.26 บริษัท เอกสหกรุป๊ จากัด 9,007.26

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

56/2558
ลว. 1 ก.ค. 58

3,005.63

-

ตกลงราคา หจก.โตโยต้าโคราช 1988 3,005.63 หจก.โตโยต้าโคราช 1988 3,005.63

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

ซ่อมแซมทรัพย์สิน(กองช่าง)

มัคคุเทศก์น้อย

55/2558
ลว. 1 ก.ค. 58

ซ่อมแซมทรัพย์สิน(สนป.)

159 จ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย โครงการอบรม

ตาบลโคราช ประจาปี 2558

-

ให้ได้มาซึงบริการ(สนป.)

158 จ้างเหมาบารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ขฉ 6510 นครราชสีมา ค่าบารุงรักษาและ

54/2558
ลว. 11 มิ.ย. 58

รายจ่ายเพือ 1,400.00

157 จ้างเหมาซ่อมบารุงรถยนต์ กท 9200 นครราชสีมา ค่าบารุงรักษาและ

53/2558
ลว. 11 มิ.ย. 58

จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจาทาง โครงการพัฒนา 36,000.00

156 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาสามปี

52/2558

60/2558
ลว. 10 ก.ค. 58

300.00

-

ตกลงราคา

ร้านเอส.พี.อิงค์เจ็ท

300.00

ร้านเอส.พี.อิงค์เจ็ท

300.00

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

62/2558
ลว. 14 ก.ค. 58

15
160 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจาทางโครงการ โครงการอบรม

16,000.00

-

ตกลงราคา นางบุญเลิศ ภักดีแก้ว

16,000.00 นางบุญเลิศ ภักดีแก้ว

16,000.00

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

ฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อยตาบลโคราช ประจาปี 2558 มัคคุเทศก์น้อย
161 จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อม โครงการอบรม

63/2558
ลว. 14 ก.ค. 58

6,250.00

-

ตกลงราคา นางสมหมาย ฉินสูงเนิน

6,250.00 นางสมหมาย ฉินสูงเนิน 6,250.00

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

เครืองดืมโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อยตาบลโคราช มัคคุเทศก์น้อย

64/2558
ลว. 14 ก.ค. 58

ประจาปี 2558
162 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ ค่าบารุงรักษาและ

011 40 0001
163 จ้างเหมาปะยางรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน

ค่าบารุงรักษาและ

87-0975 นครราชสีมา หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 011 55 0002

ซ่อมแซมทรัพย์สิน(สนป.)

260.00

-

ตกลงราคา

นายชัชชัย บัวสาย

260.00

นายชัชชัย บัวสาย

260.00

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

ซ่อมแซมทรัพย์สิน(สนป.)

65/2558
ลว. 14 ก.ค. 58

100.00

-

ตกลงราคา

นายชัชชัย บัวสาย

100.00

นายชัชชัย บัวสาย

100.00

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

บันทึกจ้าง
กรณีเร่งด่วน
ลว. 16 ก.ค. 58

164 จ้างเหมาจัดทาป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ (สนป.)

ค่าวัสดุสานักงาน(สนป.)

720.00

-

ตกลงราคา

ร้านเอส.พี.อิงค์เจ็ท

720.00

ร้านเอส.พี.อิงค์เจ็ท

720.00

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

66/2558
ลว. 20 ก.ค. 58

165 จ้างเหมาเปลียนโคมไฟฟ้าสาธารณะตามหมูบ่ ้านจาก

รายจ่ายเพือ 26,800.00

แบบหลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็นแบบแอลอีดี

ให้ได้มาซึงบริการ(กองช่าง)

166 จ้างเหมาจัดทาขบวนรถแห่เทียนพรรษาพร้อมคนขับรถ

โครงการจัดและร่วมงาน

-

ตกลงราคา นายนที มีระหันนอก 26,800.00 นายนที มีระหันนอก 26,800.00

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

ลว. 20 ก.ค. 58

20,000.00

-

ตกลงราคา นายวีรนิท สันฉิมพลี 20,000.00 นายวีรนิท สันฉิมพลี 20,000.00

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

ผู้รับบริการสาธารณะ

รายจ่ายอืน 20,000.00

หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 001 47 0001

-

ตกลงราคา วิทยาลัยนครราชสีมา 18,000.00 วิทยาลัยนครราชสีมา 18,000.00

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

69/2558
ลว. 21 ส.ค. 58

(ค่าประเมินความพึงพอใจ)

168 จ้างเหมาปะยางรถยนต์ กท 9200 นครราชสีมา ค่าบารุงรักษาและ

68/2558
ลว. 27 ก.ค. 58

ประเพณีและพิธที างศาสนา

167 จ้างเหมาสารวจและประเมินความพึงพอใจของ

67/2558

150.00

-

ตกลงราคา

นายชัชชัย บัวสาย

150.00

นายชัชชัย บัวสาย

150.00

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

ซ่อมแซมทรัพย์สิน(สนป.)

บันทึกจ้าง
กรณีเร่งด่วน
17 ส.ค. 58

169 จ้างเหมาจัดทาป้ายโครงการฝึกอบรมส่งเสริมกิจกรรม โครงการฝึกอบรม

กลุ่มแม่บา้ นและสตรีอาสาพัฒนาตาบล

-

ตกลงราคา

ร้านเอส.พี.อิงค์เจ็ท

300.00

ร้านเอส.พี.อิงค์เจ็ท

300.00

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

ส่งเสริมกลุ่มแม่บา้ นฯ

170 จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อม โครงการฝึกอบรม
เครืองดืมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มแม่บ้าน ส่งเสริมกลุ่มแม่บา้ นฯ

และสตรีอาสาพัฒนาตาบล

300.00

70/2558
ลว.18 ส.ค. 58

5,625.00

-

ตกลงราคา นางรุ่งนภา ผิวจันทึก

5,625.00 นางรุ่งนภา ผิวจันทึก 5,625.00

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

71/2558
ลว. 24 ส.ค. 58
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171 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจาทางโครงการ โครงการฝึกอบรม

ฝึกอบรมส่งเสริมกิจกรรมกลุม่ แม่บา้ นและสตรีอาสา

36,000.00

-

ตกลงราคา

หจก.ศรีแสนสุขทัวร์

36,000.00 หจก.ศรีแสนสุขทัวร์

36,000.00

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

ส่งเสริมกลุ่มแม่บา้ นฯ

72/2558
ลว. 25 ส.ค. 58

พัฒนาตาบล
172 จ้างเหมาจัดหารถสองแถว เพือใช้เป็นพาหนะในการ โครงการฝึกอบรม

3,000.00

-

ตกลงราคา นายประเสริฐ หวัดสูงเนิน

3,000.00 นายประเสริฐ หวัดสูงเนิน 3,000.00

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

รับ-ส่ง ผู้เดินทางเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทบทวน ทบทวนอปพร.

73/2558
ลว. 28 ส.ค. 58

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจาปี 2558

173 จ้างเหมาจัดหาเครืองเสียงและตกแต่งสถานทีในการ โครงการฝึกอบรม

3,000.00

-

ตกลงราคา นายจอง แดงสันเทียะ

3,000.00 นายจอง แดงสันเทียะ 3,000.00

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ทบทวนอปพร.

74/2558
ลว. 28 ส.ค. 58

(อปพร.) ประจาปี 2558
174 จ้างเหมาทาความสะอาดสถานทีพักและทีฝึกอบรม โครงการฝึกอบรม
และซักทาความสะอาดอุปกรณ์เครืองนอน ตามโครงการ

2,100.00

-

ตกลงราคา นายธนากร พงษ์เจษฎาพิพฒั น์ 2,100.00

นายธนากร พงษ์เจษฎาพิพฒ
ั น์ 2,100.00

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

ทบทวนอปพร.

75/2558
ลว. 28 ส.ค. 58

ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

(อปพร.) ประจาปี 2558
175 จ้างเหมาจัดทาวุฒบ
ิ ตั ร

โครงการฝึกอบรม

300.00

-

ตกลงราคา นายชัชวาลย์ รุ่งสอาด

300.00 นายชัชวาลย์ รุ่งสอาด 300.00

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

ทบทวนอปพร.
176

จ้างเหมาพ่นสารเคมีกาจัดยุงลาย
(พ่นหมอกควัน)
หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 011 40 0001

ลว. 28 ส.ค. 58

รายจ่ายเพือ 6,000.00

-

ตกลงราคา นายศรายุทธ เชาวันจันทึก 6,000.00 นายศรายุทธ เชาวันจันทึก 6,000.00

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

ให้ได้มาซึงบริการ(สนป.)

177 จ้างเหมาปะยางรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยคันเก่า ค่าบารุงรักษาและ

76/2558
77/2558
ลว. 3 ก.ย. 58

100.00

-

ตกลงราคา

นายชัชชัย บัวสาย

100.00

นายชัชชัย บัวสาย

100.00

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

ซ่อมแซมทรัพย์สิน(สนป.)

บันทึกจ้าง
กรณีเร่งด่วน
ลว. 8 ก.ย. 58

178 จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าสาธารณะทีชารุดเสียหายภายใน

รายจ่ายเพือ 10,800.00

ตาบลโคราช
179 จ้างเหมาปะยางรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน

ค่าบารุงรักษาและ

87-0975 นครราชสีมา หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 011 55 0002

ซ่อมแซมทรัพย์สิน(สนป.)

-

ตกลงราคา

นายรัชนาท คาเสน

10,800.00 นายรัชนาท คาเสน 10,800.00

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

ให้ได้มาซึงบริการ(กองช่าง)

78/2558
ลว. 23 ก.ย. 58

100.00

-

ตกลงราคา

นายชัชชัย บัวสาย

100.00

นายชัชชัย บัวสาย

100.00

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

บันทึกจ้าง
กรณีเร่งด่วน
ลว. 28 ก.ย. 58

รวม

1,676,921.59

1,623,791.59
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1.2. งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพของ อบต.โคราช
งบประมาณ วงเงินทีจ่ ะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง
ลาดับ
ชื่อโครงการ
จาก
(บาท)
(บาท)
1 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมให้ความรู้ กองทุนหลักประกัน 2,000.00
เกียวกับตาและตรวจคัดกรองตาทาง สุขภาพ อบต.โคราช
อาชีวอนามัยเบือ้ งต้น
2 ซื้อวัสดุอปุ กรณ์โครงการอบรมและศึกษาดูงาน กองทุนหลักประกัน 3,100.00
การจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชน

สุขภาพ อบต.โคราช

3 จ้างเหมาจัดทาป้ายโครงการป้องกันการติดเชื้อ

กองทุนหลักประกัน

(HIV) ในกลุ่มเด็กและเยาวชน

สุขภาพ อบต.โคราช

จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครืองดืมโครงการ

กองทุนหลักประกัน

ป้องกันการติดเชื้อ (HIV) ในกลุ่มเด็กและเยาวชน

สุขภาพ อบต.โคราช

5 จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันและอาหารว่าง

กองทุนหลักประกัน

พร้อมเครืองดืมโครงการอบรมให้ความรู้

สุขภาพ อบต.โคราช

4

วิธีซอื้ /
จัดจ้าง
ตกลงราคา

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 2,000.00 ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 2,000.00

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ ญ
ั ญา/

โดยสรุป ลงวันที่
เสนอราคาตา มีคุณภาพ

60/2558
ลว. 3 มิ.ย. 58

ตกลงราคา

ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 3,100.00 ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 3,100.00

เสนอราคาตา มีคุณภาพ

70/2558
ลว. 7 ก.ค. 58

300.00

-

ตกลงราคา ร้านเอส.พี.อิงค์เจ็ท

300.00 ร้านเอส.พี.อิงค์เจ็ท

300.00

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

29/2558
ลว. 24 มี.ค. 58

900.00

-

ตกลงราคา นางปวีณา ทองแพรว

900.00 นางปวีณา ทองแพรว 900.00

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

30/2558
ลว. 24 มี.ค. 58

6,000.00

-

ตกลงราคา นางสมหมาย ฉินสูงเนิน

6,000.00 นางสมหมาย ฉินสูงเนิน 6,000.00

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

48/2558
ลว. 8 มิ.ย. 58

เกียวกับตาและคัดกรองตาทางชีวอนามัยเบื้องต้น

6

จ้างเหมาจัดทาป้ายโครงการอบรมและศึกษาดูงาน กองทุนหลักประกัน

การจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชน

7

-

ตกลงราคา

ร้านเอส.พี.อิงค์เจ็ท

450.00

ร้านเอส.พี.อิงค์เจ็ท

450.00

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

สุขภาพ อบต.โคราช

จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อม กองทุนหลักประกัน

เครืองดืมโครงการอบรมและศึกษาดูงานการจัดการ

450.00

57/2558
ลว. 7 ก.ค. 58

6,250.00

-

ตกลงราคา นางสมหมาย ฉินสูงเนิน

6,250.00 นางสมหมาย ฉินสูงเนิน 6,250.00

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

สุขภาพ อบต.โคราช

58/2558
ลว. 7 ก.ค. 58

ขยะอย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชน

8

จ้างเหมาจัดสถานทีและจ้างเหมารถโดยสารโครงการ กองทุนหลักประกัน
อบรมและศึกษาดูงานการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะ สุขภาพ อบต.โคราช

โดยชุมชน

2,600.00

-

ตกลงราคา นางสมหมาย ฉินสูงเนิน

2,600.00 นางสมหมาย ฉินสูงเนิน 2,600.00

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

59/2558
ลว. 7 ก.ค. 58
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9 จ้างเหมาจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพือใช้ในการสาธิต

กองทุนหลักประกัน

800.00

-

ตกลงราคา นางสมหมาย ฉินสูงเนิน

800.00 นางสมหมาย ฉินสูงเนิน 800.00

การคัดแยกขยะ ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงาน สุขภาพ อบต.โคราช

22,400

22,400

2. รายการจัดจ้างโครงการก่อสร้าง
2.1 งบประมาณจากข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ชื่อโครงการ/
งบประมาณ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีซอื้ /
ผู้รับจ้าง
เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขทีส่ ญั ญา/
ลาดับ
เลขทีโ่ ครงการในระบบ e-gp
จาก
(บาท)
(บาท) จัดจ้าง
ชื่อ
ราคา (บาท)
โดยสรุป
ลงวันที่
1 ซ่อมแซมถนนคอสะพานชารุด หมู่ที 6 (ค่าบารุงรักษาและ 26,900 26,900 ตกลงราคา หจก.โคราชสินสยาม 26,500 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 19/2558
บ้านหัวนา (บริเวณวัดสันติกาวาส) ซ่อมแซมทรัพย์สิน )
ลว. 5 มิ.ย. 58
เลขทีโครงการ e-gp / 58105055982
เลขคุมสัญญา e-gp / 581005011000

2 ซ่อมแซมสะพานไม้ หมูท่ ี 1 บ้านเมืองเก่า
(สายบ้านนางฉลอง มังสูงเนิน)

(ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง

53,600 53,600

ตกลงราคา

นายวิชิต มาดอนกลาง

50,000

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

20/2558
ลว. 5 มิ.ย. 58

ทีดินและสิงก่อสร้าง)

เลขทีโครงการ e-gp / 58105056718
เลขคุมสัญญา e-gp / 581005011293

3 ซ่อมแซมถนนลาดยางชารุด (สายหน้าวัด
ปรางค์เมืองเก่า - สีแยกบ้านนาตะโครก)
เลขทีโครงการ e-gp / 58105057519
เลขคุมสัญญา e-gp / 581005011425

(ค่าบารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน )

61/2558
ลว. 10 ก.ค. 58

การจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชน

รวม

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

39,300 39,300

ตกลงราคา นายประสิทธิ์ แก้วสูงเนิน

39,000

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

21/2558
ลว. 12 มิ.ย. 58
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4 ซ่อมแซมถนนคอนกรีต
(สายภายในหมู่บ้านวังวน หมู่ที 2)

(ค่าบารุงรักษาและ

46,000 46,000

ตกลงราคา

นายวิชิต มาดอนกลาง

45,500

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

ซ่อมแซมทรัพย์สิน )

22/2558
ลว. 12 มิ.ย. 58

เลขทีโครงการ e-gp / 58105058130
เลขคุมสัญญา e-gp / 581005011598

5 ซ่อมแซมถนนคอนกรีต สายหน้าโรงพยาบาล

(ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง

ส่งเสริมสุขภาพตาบลเมืองเก่า ถึงทางรถไฟ

ทีดินและสิงก่อสร้าง)

92,400 92,400

ตกลงราคา นายประสิทธิ์ แก้วสูงเนิน

92,000

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

24/2558
ลว. 5 ส.ค. 58

บริเวณฉัตรทิพย์รีสอร์ท
เลขทีโครงการ e-gp / 58085032487
เลขคุมสัญญา e-gp / 580805002503

6 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ ี 6
บ้านหัวนา (สายบ้านนายปุ่น ทึกสูงเนิน
ถึงบ้านนางล้อม เวสูงเนิน)

(ค่าบารุงรักษาและ

25,400 25,400

ตกลงราคา นายประสิทธิ์ แก้วสูงเนิน

25,000

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

25/2558
ลว.23 ก.ย. 58

ซ่อมแซมทรัพย์สิน )

เลขทีโครงการ e-gp / 58105054157
เลขคุมสัญญา e-gp / 581005010524

7 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ ี 6
บ้านหัวนา (สายหน้าบ้านนายอาดูล
จอสูงเนิน)

(ค่าบารุงรักษาและ

6,600

6,600

ตกลงราคา นายประสิทธิ์ แก้วสูงเนิน

6,500

26/2558
ลว.23 ก.ย. 58

ซ่อมแซมทรัพย์สิน )

เลขทีโครงการ e-gp / 58105055548
เลขคุมสัญญา e-gp / 581005010872

รวม

มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี

290,200 290,200

284,500
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2.2. งบประมาณจาก การจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปี 2557
ลาดับ

ชื่อโครงการ/

เลขที่โครงการในระบบ e-gp
1 ก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้าแบบเหล็ก
หมู่ที 3 บ้านโบสถ์ (สายบ้านนายฉลวย
ช่อสูงเนิน)

งบประมาณ
จาก
จ่ายขาด 2557

วงเงินงบประมาณ

(บาท)
87,400

ราคากลาง วิธีซอื้ /

ผู้ยนื่ ซองเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกและราคาทีท่ าสัญญา เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขทีส่ ญั ญา/
(บาท) จัดจ้าง
ผู้ยื่นซอง
ราคา (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา (บาท) โดยสรุป ลงวันที่
82,900 สอบราคา หจก.พอดีกอ่ สร้าง
หจก.พอดีก่อสร้าง
81,900 หจก.พอดีกอ่ สร้าง 81,900 คุณสมบัติครบถ้วน 1/2558
หจก.นันทวัลย์สูงเนิน หจก.นันทวัลย์สูงเนิน
82,900
และราคาตาสุด ลว. 11 ธ.ค. 57

รายชื่อผู้ซอื้ ซอง

เลขทีโครงการ e-gp / 57105227275
เลขคุมสัญญา e-gp / 571205008630

2 ก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมฝาปิดราง

จ่ายขาด 2557

ระบายน้าแบบเหล็ก หมู่ที 4
บ้านนาตะโครก (สายบ้านนางเจียม
ถึงทุ่งนา)

171,000 168,200 สอบราคา หจก.เทียนศิลป์
หจก.นันทวัลย์สูงเนิน
หจก.พอดีกอ่ สร้าง

หจก.พอดีก่อสร้าง
หจก.นันทวัลย์สูงเนิน

167,200
168,200

หจก.พอดีกอ่ สร้าง

167,200

คุณสมบัติครบถ้วน

2/2558

และราคาตาสุด ลว. 11 ธ.ค. 57

เลขทีโครงการ e-gp / 57105227505
เลขคุมสัญญา e-gp / 571205008756

3 ก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมฝาปิดราง
ระบายน้าแบบเหล็ก หมู่ที 4
บ้านนาตะโครก (สายบ้านนางน้อย
ถึงบ้านนางเฉลียว)

เลขทีโครงการ e-gp / 57105227574
เลขคุมสัญญา e-gp / 571205008780

จ่ายขาด 2557

133,300 131,600 สอบราคา หจก.เทียนศิลป์
หจก.นันทวัลย์สูงเนิน
หจก.พอดีกอ่ สร้าง

หจก.นันทวัลย์สูงเนิน

หจก.พอดีก่อสร้าง

131,600
131,000

หจก.พอดีกอ่ สร้าง

131,000

คุณสมบัติครบถ้วน

3/2558

และราคาตาสุด ลว. 11 ธ.ค. 57
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4 ก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมฝาปิดราง

จ่ายขาด 2557

ระบายน้าแบบเหล็ก หมู่ที 3 บ้านโบสถ์

171,700 168,300 สอบราคา หจก.พอดีกอ่ สร้าง
หจก.นันทวัลย์สูงเนิน

หจก.พอดีก่อสร้าง
หจก.นันทวัลย์สูงเนิน

168,300
168,000

หจก.นันทวัลย์สูงเนิน

168,000

คุณสมบัติครบถ้วน

4/2558

และราคาตาสุด ลว. 16 ธ.ค. 57

(สายบ้านนางสังวาล ก้อนสูงเนิน ถึงบ้าน
นางละอองดาว ก้อนสูงเนิน)

เลขทีโครงการ e-gp / 57105227187
เลขคุมสัญญา e-gp / 571205013578

5 ก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้าแบบเหล็ก

จ่ายขาด 2557

หมู่ที 4 บ้านนาตะโครก (สายบ้านนาง

157,300 150,500 สอบราคา หจก.นันทวัลย์สูงเนิน
หจก.พอดีกอ่ สร้าง

หจก.นันทวัลย์สูงเนิน

124,200 121,600 สอบราคา หจก.พอดีกอ่ สร้าง
หจก.นันทวัลย์สูงเนิน

หจก.พอดีก่อสร้าง

หจก.พอดีก่อสร้าง

150,000
150,500

หจก.นันทวัลย์สูงเนิน

150,000

คุณสมบัติครบถ้วน

5/2558

และราคาตาสุด ลว. 16 ธ.ค. 57

สาเนียง ถึงทุ่งนา)

เลขทีโครงการ e-gp / 57105227413
เลขคุมสัญญา e-gp / 571205013635

6 ก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมฝาปิดราง

จ่ายขาด 2557

ระบายน้าแบบเหล็ก หมู่ที 5 บ้านหัวบึง

หจก.นันทวัลย์สูงเนิน

121,600
121,000

หจก.นันทวัลย์สูงเนิน

121,000

คุณสมบัติครบถ้วน

6/2558

และราคาตาสุด ลว. 16 ธ.ค. 57

(สายบ้านนายประจวบ ถึงบ้านนายสมเกียรติ )

เลขทีโครงการ e-gp / 57105227706
เลขคุมสัญญา e-gp / 571205013672

7 ก่อสร้างรางระบายน้า หมู่ที 7 บ้านกกกอก
(สายบ้านนายชุม หรุ่นสูงเนิน ถึงบ้าน
นายประสิทธิ์ แก้วสูงเนิน)

เลขทีโครงการ e-gp / 58015321207
เลขคุมสัญญา e-gp / 580405011215

จ่ายขาด 2557

571,400 558,300 สอบราคา หจก.พอดีกอ่ สร้าง
หจก.โคราชสินสยาม
หจก.นันทวัลย์สูงเนิน

หจก.พอดีก่อสร้าง
หจก.นันทวัลย์สูงเนิน

558,300
557,000

หจก.นันทวัลย์สูงเนิน

557,000

คุณสมบัติครบถ้วน

8/2558

และราคาตาสุด ลว. 23 มี.ค. 58
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8 ก่อสร้างรางระบายน้า หมู่ที 1 บ้านเมืองเก่า

จ่ายขาด 2557

72,000

(สายบ้านนายละออง ขุนทอง ถึงบ้าน
นางสายชล ยอดสูงเนิน)

70,400 สอบราคา หจก.พอดีกอ่ สร้าง
หจก.โคราชสินสยาม
หจก.นันทวัลย์สูงเนิน

หจก.พอดีก่อสร้าง
หจก.นันทวัลย์สูงเนิน

70,000
70,400

หจก.พอดีกอ่ สร้าง

70,000

คุณสมบัติครบถ้วน

9/2558

และราคาตาสุด ลว. 26 มี.ค. 58

เลขทีโครงการ e-gp / 58015320945
เลขคุมสัญญา e-gp / 580405012022

9 ซ่อมแซมรางระบายน้าพร้อมงานฝาปิด

จ่ายขาด 2557

91,000

รางระบายน้าแบบเหล็ก หมู่ที 5
บ้านหัวบึง (สายบ้านนายธาดา ถึงทุ่งนา)

86,000 สอบราคา หจก.พอดีกอ่ สร้าง
หจก.โคราชสินสยาม
หจก.นันทวัลย์สูงเนิน

หจก.พอดีก่อสร้าง
หจก.นันทวัลย์สูงเนิน

85,500
86,000

หจก.พอดีกอ่ สร้าง

85,500

คุณสมบัติครบถ้วน

10/2558

และราคาตาสุด ลว. 26 มี.ค. 58

เลขทีโครงการ e-gp / 58015321084
เลขคุมสัญญา e-gp / 580405012105

10 ก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมฝาปิดราง

จ่ายขาด 2557

ระบายน้าแบบบเหล็ก หมู่ที 8 บ้านกุดหิน

56,700

55,100 สอบราคา หจก.พอดีกอ่ สร้าง
หจก.นันทวัลย์สูงเนิน

หจก.พอดีก่อสร้าง
หจก.นันทวัลย์สูงเนิน

55,000
55,100

หจก.พอดีกอ่ สร้าง

55,000

คุณสมบัติครบถ้วน

11/2558

และราคาตาสุด ลว. 26 มี.ค. 58

(สายบ้านนายบุหงา มิงจันทึก ถึงบ้าน
นางศุภกานต์ ทองศรี)

เลขทีโครงการ e-gp / 58015321212
เลขคุมสัญญา e-gp / 580405012139

11 ก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมฝาปิดราง
ระบายน้าแบบบเหล็ก หมู่ที 8 บ้านกุดหิน
(สายบ้านนางสมหมาย ถึงบ้าน
นางทองปาน)

เลขทีโครงการ e-gp / 58015321217
เลขคุมสัญญา e-gp / 580405012177

จ่ายขาด 2557

112,800 108,500 สอบราคา หจก.พอดีกอ่ สร้าง
หจก.นันทวัลย์สูงเนิน

หจก.พอดีก่อสร้าง
หจก.นันทวัลย์สูงเนิน

108,000
108,500

หจก.พอดีกอ่ สร้าง

108,000

คุณสมบัติครบถ้วน

12/2558

และราคาตาสุด ลว. 26 มี.ค. 58
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12 ก่อสร้างรางระบายน้า หมู่ที 8 บ้านกุดหิน

จ่ายขาด 2557

(สายบ้านนายสาเร็จ อินทร์สูงเนิน

181,100 180,600 สอบราคา หจก.พอดีกอ่ สร้าง
หจก.นันทวัลย์สูงเนิน

หจก.พอดีก่อสร้าง
หจก.นันทวัลย์สูงเนิน

180,000
180,600

หจก.พอดีกอ่ สร้าง

180,000

คุณสมบัติครบถ้วน

13/2558

และราคาตาสุด ลว. 26 มี.ค. 58

ถึงบ้านนายเสวย โทนสูงเนิน)

เลขทีโครงการ e-gp /58015321228
เลขคุมสัญญา e-gp / 580405012211

13 ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที 2 บ้านวังวน

จ่ายขาด 2557

(สายบ้านนายประจวบ สนสูงเนิน
ถึงบ้านนายรัศมี ช่อสูงเนิน)

150,000 147,000 สอบราคา หจก.พอดีกอ่ สร้าง
หจก.โคราชสินสยาม
หจก.นันทวัลย์สูงเนิน

หจก.โคราชสินสยาม
หจก.นันทวัลย์สูงเนิน

146,000
147,000

หจก.โคราชสินสยาม

146,000

คุณสมบัติครบถ้วน

14/2558

และราคาตาสุด ลว. 31 มี.ค. 58

เลขทีโครงการ e-gp / 58015320964
เลขคุมสัญญา e-gp / 580405012225

14 ซ่อมแซมถนนคสล. หมู่ที 3 บ้านโบสถ์

จ่ายขาด 2557

74,000

(ถนนลาดยาง ถึงบ้านนายสมศักดิ์
ในตะขบ)

72,000 สอบราคา หจก.พอดีกอ่ สร้าง
หจก.โคราชสินสยาม
หจก.นันทวัลย์สูงเนิน

หจก.โคราชสินสยาม

21,000 สอบราคา หจก.พอดีกอ่ สร้าง
หจก.โคราชสินสยาม
หจก.นันทวัลย์สูงเนิน

หจก.โคราชสินสยาม

หจก.นันทวัลย์สูงเนิน

71,500
72,000

หจก.โคราชสินสยาม

71,500

คุณสมบัติครบถ้วน

15/2558

และราคาตาสุด ลว. 31 มี.ค. 58

เลขทีโครงการ e-gp / 58015321051
เลขคุมสัญญา e-gp / 580405012243

15 ขยายถนนคสล. หมู่ที 4 บ้านนาตะโครก
(สายบ้านนางเทียม ถึงบ้านนางพุ่ม
แก้วเมตตา)

เลขทีโครงการ e-gp / 58015321064
เลขคุมสัญญา e-gp /580405012262

จ่ายขาด 2557

21,000

หจก.นันทวัลย์สูงเนิน

20,500
21,000

หจก.โคราชสินสยาม

20,500

คุณสมบัติครบถ้วน

16/2558

และราคาตาสุด ลว. 31 มี.ค. 58

24

16 ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที 6 บ้านหัวนา

จ่ายขาด 2557

(สายบ้านนายสรวง สุวรรณ์ดวง ถึงบ้าน
นางระพีพร หมอกโพธิ์)

226,000 218,000 สอบราคา หจก.พอดีกอ่ สร้าง
หจก.โคราชสินสยาม
หจก.นันทวัลย์สูงเนิน

หจก.โคราชสินสยาม
หจก.นันทวัลย์สูงเนิน

217,500
218,000

หจก.โคราชสินสยาม

217,500

คุณสมบัติครบถ้วน

17/2558

และราคาตาสุด ลว. 31 มี.ค. 58

เลขทีโครงการ e-gp / 58015321144
เลขคุมสัญญา e-gp /580405012286

17 ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที 6 บ้านหัวนา

จ่ายขาด 2557

44,000

(สายบ้านนายบุญรอด เหนียวจันทึก
ถึงบ้านนางลาดวน เอียมสูงเนิน)

42,000 สอบราคา หจก.พอดีกอ่ สร้าง
หจก.โคราชสินสยาม
หจก.นันทวัลย์สูงเนิน

หจก.โคราชสินสยาม
หจก.นันทวัลย์สูงเนิน

41,500
42,000

หจก.โคราชสินสยาม

41,500

คุณสมบัติครบถ้วน

18/2558

และราคาตาสุด ลว. 31 มี.ค. 58

เลขทีโครงการ e-gp / 58015321184
เลขคุมสัญญา e-gp / 580405012313

รวม

2,444,900.00 2,382,000.00

2,371,600.00

2.3 งบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป ประจาปี 2557
ลาดับ

ชื่อโครงการ/

เลขที่โครงการในระบบ e-gp
1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที 1 บ้านเมืองเก่า
(สายบ้านเมืองเก่า - บ้านนาตะโครก)

เลขทีโครงการ e-gp / 57125214822
เลขคุมสัญญา e-gp / 580105022435

งบประมาณ
จาก

วงเงินงบประมาณ

(บาท)

ราคากลาง วิธีซอื้ /

(บาท)

เงินอุดหนุนทัวไป 1,011,000.00 1,025,000.00

ปี 2557

ผู้ยนื่ ซองเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกและราคาทีท่ าสัญญา เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขทีส่ ญั ญา/
จัดจ้าง
ผู้ยื่นซอง
ราคา (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา (บาท) โดยสรุป ลงวันที่
สอบราคา หจก.พอดีกอ่ สร้าง
หจก.พอดีก่อสร้าง
702,629 หจก.พอดีกอ่ สร้าง 702,600.00 คุณสมบัติครบถ้วน 7/2558
หจก.สีคิ้วคอนสตรัคชัน หจก.โคราชสินสยาม
730,000
และราคาตาสุด 28 ม.ค. 58
หจก.อุดหนุนการโยธา
719,897
หจก.นันทวัลย์สูงเนิน หจก.นันทวัลย์สูงเนิน
760,000
หจก.โคราชสินสยาม

รายชื่อผู้ซอื้ ซอง

หจก.เค พี วาย เอ็นจิเนียริง เซอร์วิส

หจก.เค พี วาย เอ็นจิเนียริง เซอร์วิส

25

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เงินอุดหนุนทัวไป 320,000.00 305,000.00 สอบราคา

ปี 2557

หมู่ที 1 บ้านเมืองเก่า
(สายบ้านเมืองเก่า - บ้านนาตะโครก)
(ต่อจากเดิม)

( ลงชื่อ ).....................................ผู้จัดทา
( นางสาวอารีย์ จงแผ่กลาง )
เจ้าหน้าที่พสั ดุ

หจก.พอดีก่อสร้าง
หจก.โคราชสินสยาม

หจก.ราชสีมากนกวรรณก่อสร้าง หจก.มิตรโสภณก่อสร้าง

หจก.มิตรโสภณก่อสร้าง
หจก.โคราชสินสยาม

เลขทีโครงการ e-gp /58065129545
เลขคุมสัญญา e-gp / 580705020021

รวม

หจก.อุดหนุนการโยธา
หจก.พอดีกอ่ สร้าง

1,331,000.00 1,330,000.00

( ลงชื่อ )......................................ผู้ตรวจสอบ
( นางองุน่ เพ็งสูงเนิน )
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ

หจก.ราชสีมากนกวรรณก่อสร้าง

240,800
248,000
279,000
300,000

หจก.พอดีกอ่ สร้าง 240,800.00 คุณสมบัติครบถ้วน

23/2558

และราคาตาสุด 20 ก.ค. 58

943,400.00

( ลงชื่อ )..............................................ผู้ตรวจสอบ ( ลงชื่อ ).............................................ทราบ
( นางสาวภิญโญ บุญโท )
( นายสุชาติ ยาวิศิษฏ์ )
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคราช
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคราช

