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งบประมาณ วงเงินทีจ่ะซ้ือหรอืจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/ เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ญัญา/

จากหมวด (บาท) (บาท) จัดจ้าง โดยสรุป ลงวันที่
1 ซ้ือหนังสือพมิพป์ระจ าเดือนตุลาคม 2557 ค่าวสัดุส านักงาน(สนป.) 310.00  - ตกลงราคา ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00 ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 1/2558

ลว.1 ต.ค. 57

2 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าเดือนตุลาคม 2557 (สนป.) ค่าวสัดุเชื้อเพลิง(สนป.) 7,395.18  - ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากัด 7,395.18 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากดั 7,395.18 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 2/2558

ลว.1 ต.ค. 57

3 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าเดือนตุลาคม 2557 (กองช่าง) ค่าวัสดุเชื้อเพลิง(กองช่าง) 1,815.36  - ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากัด 1,815.36 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากดั 1,815.36 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 3/2558

ลว.1 ต.ค. 57

4 ซ้ือวสัดุอื นเพื อใชใ้นงานประเพณีลอยกระทง 2557 โครงการจดัและร่วมงาน 2,810.00  - ตกลงราคา ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 2,810.00 ร้านไขมุ่กศึกษาภัณฑ์ 2,810.00 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 4/2558

ประเพณีและพิธทีางศาสนา ลว.21 ต.ค. 57

5 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ค่าวสัดุไฟฟ้าฯ(สนป.) 4,656.00  - ตกลงราคา หจก.โคราชซีคิว (1995) 4,656.00 หจก.โคราชซีคิว (1995) 4,656.00 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 5/2558

ลว.27 ต.ค. 57

6 วัสดุส านักงาน (สนป.) ค่าวสัดุส านักงาน(สนป.) 24,640.00  - ตกลงราคา ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 24,640.00 ร้านไขมุ่กศึกษาภัณฑ์ 24,640.00 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 6/2558

ลว.28 ต.ค. 57

7 วัสดุส านักงาน (กองคลัง) ค่าวัสดุสนง.(กองคลัง) 14,030.00  - ตกลงราคา ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 14,030.00 ร้านไขมุ่กศึกษาภัณฑ์ 14,030.00 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 7/2558

ลว.28 ต.ค. 57

8 วัสดุส านักงาน (กองช่าง) ค่าวสัดุสนง.(กองช่าง) 350.00  - ตกลงราคา ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 350.00 ร้านไขมุ่กศึกษาภัณฑ์ 350.00 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 8/2558

ลว.28 ต.ค. 57

9 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (สนป.) ค่าวสัดุคอมฯ(สนป.) 15,920.00  - ตกลงราคา บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์คอมพิวเตอร์ จ ากดั 15,920.00 บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์คอมพิวเตอร์ จ ากัด 15,920.00 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 9/2558

ลว.28 ต.ค. 57

10 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ค่าวสัดุคอมฯ(กองคลัง) 12,130.00  - ตกลงราคา บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์คอมพิวเตอร์ จ ากดั 12,130.00 บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์คอมพิวเตอร์ จ ากัด 12,130.00 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 10/2558

ลว.28 ต.ค. 57

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคราช  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รายการจัดซ้ือจัดจ้างที่มิใช่โครงการก่อสร้าง

1.1.  งบประมาณจากขอ้บัญญัตงิบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา
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11 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ค่าวัสดุคอมฯ(กองช่าง) 4,800.00  - ตกลงราคา บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์คอมพิวเตอร์ จ ากดั 4,800.00 บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์คอมพิวเตอร์ จ ากัด 4,800.00 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 11/2558

ลว.28 ต.ค. 57

12 ซ้ือน้ าดื มโครงการร่วมงานประเพณีลอยกระทง โครงการจดัและร่วมงาน 560.00  - ตกลงราคา ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 560.00 ร้านไขมุ่กศึกษาภัณฑ์ 560.00 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 12/2558

"พระประทีปพระราชทาน" ประจ าปี 2557 ประเพณีและพิธทีางศาสนา ลว.28 ต.ค. 57

13 ซ้ืออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที  2/2557 ค่าอาหารเสริม(นม) 19,036.60 19,036.60 กรณีพเิศษ อ.ส.ค.โดย สหกรณ์การเกษตรสีค้ิวฯ 19,036.60 อ.ส.ค.โดย สหกรณ์การเกษตรสีค้ิวฯ 19,036.60 มติคณะรัฐมนตรี 1/2558

ลว.31 ต.ค. 57

14 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าเดือนพฤศจกิายน 2576 (สนป.) ค่าวสัดุเชื้อเพลิง(สนป.) 5,280.72  - ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากัด 5,280.72 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากดั 5,280.72 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 13/2558

ลว.1 พ.ย. 57

15 ซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิงประจ าเดือนพฤศจกิายน 2557 (กองช่าง) ค่าวัสดุเชื้อเพลิง(กองช่าง) 3,481.92  - ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากัด 3,481.92 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากดั 3,481.92 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 14/2558

ลว.1 พ.ย. 57

16 ซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2557 ค่าวสัดุส านักงาน(สนป.) 300.00  - ตกลงราคา ร้านสมชัยพาณิชย์ 300.00 ร้านสมชัยพาณิชย์ 300.00 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 15/2558

ลว.1 พ.ย. 57

17 วัสดุส านักงาน (สนป.) ค่าวสัดุส านักงาน(สนป.) 2,100.00  - ตกลงราคา ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 2,100.00 ร้านไขมุ่กศึกษาภัณฑ์ 2,100.00 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 16/2558

ลว.20 พ.ย. 57

18 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สนป.) ค่าวสัดุยานพาหนะฯ(สนป.) 5,930.00  - ตกลงราคา ร้านกิจประเสริฐ 5,930.00 ร้านกิจประเสริฐ 5,930.00 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 17/2558

ลว.21 พ.ย. 57

19 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าเดือนธนัวาคม 2557 (สนป.) ค่าวสัดุเชื้อเพลิง(สนป.) 8,392.10  - ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากัด 8,392.10 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากดั 8,392.10 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 18/2558

ลว.1 ธ.ค.57

20 ซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิงประจ าเดือนธนัวาคม 2557 (กองชา่ง) ค่าวัสดุเชื้อเพลิง(กองช่าง) 4,589.40  - ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากัด 4,589.40 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากดั 4,589.40 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 19/2558

ลว.1 ธ.ค.57

21 ซ้ือหนงัสือพิมพ์ประจ าเดือนธันวาคม 2557 ค่าวสัดุส านักงาน(สนป.) 310.00  - ตกลงราคา ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00 ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 20/2558

ลว.1 ธ.ค.57

22 ซ้ือวัสดุส านักงาน ค่าวสัดุส านักงาน(สนป.) 13,200.00  - ตกลงราคา ร้านโคราชก็อปปี้ 13,200.00 ร้านโคราชก็อปปี้ 13,200.00 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 21/2558

ลว.29 ธ.ค.57

23 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ค่าวสัดุไฟฟ้าฯ(สนป.) 1,840.00  - ตกลงราคา ร้านซินไทฮงอีเล็คโทรนิค 1,840.00 ร้านซินไทฮงอีเล็คโทรนิค 1,840.00 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 22/2558

ลว.30 ธ.ค.57
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24 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าเดือนมกราคม 2558 (สนป.) ค่าวสัดุเชื้อเพลิง(สนป.) 6,978.12  - ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากัด 6,978.12 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากดั 6,978.12 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 23/2558

ลว.1 ม.ค. 58

25 ซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิงประจ าเดือนมกราคม 2558 (กองชา่ง) ค่าวัสดุเชื้อเพลิง(กองช่าง) 2,615.32  - ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากัด 2,615.32 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากดั 2,615.32 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 24/2558

ลว.1 ม.ค. 58

26 ซ้ือหนงัสือพิมพ์ประจ าเดือนมกราคม 2558 ค่าวสัดุส านักงาน(สนป.) 310.00  - ตกลงราคา ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00 ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 25/2558

ลว.1 ม.ค. 58

27 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (สนป.) ค่าวสัดุงานบา้นฯ(สนป.) 4,430.00  - ตกลงราคา ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 4,430.00 ร้านไขมุ่กศึกษาภัณฑ์ 4,430.00 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 26/2558

ลว.22 ม.ค. 58

28 ซ้ือผ้าหม่กนัหนาวเพื อช่วยเหลือผู้ประสบภยัหนาวประจ าปี 2558 งบกลาง 49,940.00  - ตกลงราคา ร้านแสงทวี 49,940.00 ร้านแสงทวี 49,940.00 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 27/2558

ลว.26 ม.ค. 58

29 ซ้ือวัสดุส านักงาน (สนป.) ค่าวสัดุส านักงาน(สนป.) 900.00  - ตกลงราคา ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 900.00 ร้านไขมุ่กศึกษาภัณฑ์ 900.00 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 28/2558

ลว.29 ม.ค. 58

30 ซ้ือวสัดุก่อสร้างเพื อช่วยเหลือผู้ประสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน(อัคคีภยั) งบกลาง 6,199.58  - ตกลงราคา หจก.กิจพนาค้าไม้ 6,199.58 หจก.กิจพนาค้าไม้ 6,199.58 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 29/2558

ลว.2 ก.พ. 58

31 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สนป.) ค่าวสัดุยานพาหนะฯ(สนป.) 400.00  - ตกลงราคา ร้านสมานการยาง 400.00 ร้านสมานการยาง 400.00 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 30/2558

ลว.9 ก.พ. 58

32 ซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ 2558 (สนป.) ค่าวสัดุเชื้อเพลิง(สนป.) 6,435.88  - ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากัด 6,435.88 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากดั 6,435.88 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 31/2558

ลว.1 ก.พ. 58

33 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าเดือนกุมภาพนัธ ์2558 (กองช่าง) ค่าวัสดุเชื้อเพลิง(กองช่าง) 1,301.44  - ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากัด 1,301.44 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากดั 1,301.44 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 32/2558

ลว.1 ก.พ. 58

34 ซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนกมุภาพันธ์ 2558 ค่าวสัดุส านักงาน(สนป.) 280.00  - ตกลงราคา ร้านสมชัยพาณิชย์ 280.00 ร้านสมชัยพาณิชย์ 280.00 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 33/2558

ลว.1 ก.พ. 58

35 ซ้ือวัสดุโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 4,775.00  - ตกลงราคา ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 4,775.00 ร้านไขมุ่กศึกษาภัณฑ์ 4,775.00 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 34/2558

ลว.24 ก.พ. 58

36 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าเดือนมีนาคม 2558 (สนป.) ค่าวสัดุเชื้อเพลิง(สนป.) 8,192.30  - ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากัด 8,192.30 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากดั 8,192.30 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 35/2558

ลว. 1 มี.ค. 58



4

37 ซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงประจ าเดือนมีนาคม 2558 (กองช่าง) ค่าวัสดุเชื้อเพลิง(กองช่าง) 4,405.88  - ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากัด 4,405.88 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากดั 4,405.88 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 36/2558

ลว. 1 มี.ค. 58

38 ซ้ือหนังสือพมิพป์ระจ าเดือนมีนาคม 2558 ค่าวสัดุส านักงาน(สนป.) 310.00  - ตกลงราคา ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00 ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 37/2558

ลว. 1 มี.ค. 58

39 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ค่าวสัดุยานพาหนะฯ(สนป.) 820.00  - ตกลงราคา ร้านบ ารุงชูการไฟฟ้า 820.00 ร้านบ ารุงชูการไฟฟ้า 820.00 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 38/2558

ลว. 3 มี.ค. 58

40 ซ้ือวสัดุก่อสร้างเพื อช่วยเหลือผู้ประสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน (วาตภยั) งบกลาง 7,800.44  - ตกลงราคา หจก.กิจพนาค้าไม้ 7,800.44 หจก.กิจพนาค้าไม้ 7,800.44 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 39/2558

ลว. 9 มี.ค. 58

41 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์และของสมนาคุณส าหรับโครงการ โครงการฝึกอบรมสัมนา 9,900.00  - ตกลงราคา ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 9,900.00 ร้านไขมุ่กศึกษาภัณฑ์ 9,900.00 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 40/2558

ฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื อเพิ มประสิทธภิาพ และศึกษาดูงานฯ ลว. 24 มี.ค. 58

การปฏิบัติงานของผู้บริหาร ฯ
42 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าเดือนเมษายน 2558 (สนป.) ค่าวสัดุเชื้อเพลิง(สนป.) 7,615.87  - ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากัด 7,615.87 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากดั 7,615.87 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 41/2558

ลว. 1 เม.ย. 58

43 ซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิงประจ าเดือนเมษายน 2558 (กองชา่ง) ค่าวัสดุเชื้อเพลิง(กองช่าง) 1,553.06  - ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากัด 1,553.06 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากดั 1,553.06 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 42/2558

ลว. 1 เม.ย. 58

44 ซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนเมษายน 2558 ค่าวสัดุส านักงาน(สนป.) 300.00  - ตกลงราคา ร้านสมชัยพาณิชย์ 300.00 ร้านสมชัยพาณิชย์ 300.00 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 43/2558

ลว. 1 เม.ย. 58

45 ซ้ือวัสดุเครื องดับเพลิง ค่าวัสดุเครื องดับเพลิง 35,400.00  - ตกลงราคา บ.นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟต้ีจ ากดั 35,400.00 บ.นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟต้ีจ ากดั 35,400.00 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 44/2558

(ป้องกัน) ลว. 7 เม.ย. 58

46 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ค่าวัสดุยานพาหนะฯ 48,000.00  - ตกลงราคา ร้านวันอินทร์เคมีคอล 48,000.00 ร้านวนัอินทร์เคมีคอล 48,000.00 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 45/2558

(ป้องกัน) ลว. 7 เม.ย. 58

47 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ค่าวสัดุไฟฟ้าฯ(สนป.) 1,412.40  - ตกลงราคา ร้านซินไทฮงอีเล็คโทรนิค 1,412.40 ร้านซินไทฮงอีเล็คโทรนิค 1,412.40 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 46/2558

ลว. 10 เม.ย. 58

48 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ค่าวสัดุยานพาหนะฯ(สนป.) 4,000.00  - ตกลงราคา ร้านบ ารุงชูการไฟฟ้า 4,000.00 ร้านบ ารุงชูการไฟฟ้า 4,000.00 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 47/2558

ลว. 28 เม.ย. 58
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49 ซ้ือครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิย ุ(ตู้ล าโพง+ไมโครโฟน) ค่าครุภณัฑ์ไฟฟา้ฯ(สนป.) 65,000.00  - ตกลงราคา ร้านอนันต์ซาวด์ 33,600.00 ร้านอนันต์ซาวด์ 33,600.00 เสนอราคาต  าสุด มีคุณภาพ 48/2558

บ.ไอซ์ไลน์(2011)จ ากดั 42,800.00 ลว. 28 เม.ย. 58

บ.เอส.เอ.ออฟฟติ ออโตเมชั น จ ากัด 38,520.00 

50 ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน (โต๊ะเอนกประสงค์) ค่าครุภณัฑ์สนง.(สนป.) 37,500.00  - ตกลงราคา หจก.เทวัญครุภณัฑ์สตีล 36,000.00 หจก.เทวญัครุภัณฑ์สตีล 36,000.00 เสนอราคาต  าสุด มีคุณภาพ 49/2558

หจก.นครราชสีมาเพชรประทีป 37,500.00 ลว. 28 เม.ย. 58

หจก.เกยีรติพพิฒันค์อนสตรัคชั น 39,000.00 

51 ซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิงประจ าเดือนพฤษภาคม 2558 (สนป.) ค่าวสัดุเชื้อเพลิง(สนป.) 11,222.28  - ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากัด 11,222.28 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากดั 11,222.28 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 50/2558

ลว. 1 พ.ค. 58

52 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าเดือนพฤษภาคม 2558 (กองช่าง) ค่าวัสดุเชื้อเพลิง(กองช่าง) 2,771.16  - ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากัด 2,771.16 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากดั 2,771.16 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 51/2558

ลว. 1 พ.ค. 58

53 ซ้ือหนงัสือพมิพป์ระจ าเดือนพฤษภาคม 2558 ค่าวสัดุส านักงาน(สนป.) 310.00  - ตกลงราคา ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00 ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 52/2558

ลว. 1 พ.ค. 58

54 ซ้ือวัสดุอปุกรณ์กฬีาโครงการแข่งขันกฬีาต้านยาเสพติดประจ าป ี2558 โครงการแขง่ขนักฬีาฯ 22,856.00  - ตกลงราคา ร้านเค แชมป์สปอร์ต 22,856.00 ร้านเค แชมปส์ปอร์ต 22,856.00 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 53/2558

ร้านฟลุ๊ค แชมป์ สปอร์ต 23,405.00 ลว. 8 พ.ค. 58

ร้านเนม สปอร์ต 23,210.00
55 ซ้ือวสัดุก่อสร้างเพื อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน งบกลาง 2,730.00  - ตกลงราคา หจก.กิจพนาค้าไม้ 2,730.00 หจก.กิจพนาค้าไม้ 2,730.00 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 54/2558

(วาตภัย) ลว. 8 พ.ค. 58

56 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ส าหรับโครงการแข่งขันกีฬา โครงการแขง่ขนักฬีาฯ 2,453.00  - ตกลงราคา ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 2,453.00 ร้านไขมุ่กศึกษาภัณฑ์ 2,453.00 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 55/2558

ต้านยาเสพติด 2558 ลว. 14 พ.ค. 58

57 ซ้ืออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที  1/2558 ค่าอาหารเสริม(นม) 914.62 914.62 กรณีพเิศษ สหกรณ์การเกษตร สีค้ิว จ ากัด 914.62 สหกรณ์การเกษตร สีค้ิว จ ากัด 914.62 มติคณะรัฐมนตรี 2/2558

(จัดส่งจ านวน 10 วัน) วันที  25 พ.ย. 2557 ลว. 18 พ.ค. 58

58 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าเดือนมิถุนายน 2558 (สนป.) ค่าวสัดุเชื้อเพลิง(สนป.) 4,876.60  - ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากัด 4,876.60 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากดั 4,876.60 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 56/2558

ลว. 28 พ.ค. 58

59 ซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิงประจ าเดือนมถินุายน 2558 (กองชา่ง) ค่าวัสดุเชื้อเพลิง(กองช่าง) 4,243.96  - ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากัด 4,243.96 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากดั 4,243.96 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 57/2558

ลว. 28 พ.ค. 58
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60 ซ้ือหนงัสือพิมพ์ประจ าเดือนมถิุนายน 2558 ค่าวสัดุส านักงาน(สนป.) 300.00  - ตกลงราคา ร้านสมชัยพาณิชย์ 300.00 ร้านสมชัยพาณิชย์ 300.00 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 58/2558

ลว. 28 พ.ค. 58

61 ซ้ือเวชภณัฑ์ เคมีภณัฑ์ (วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย)์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์(ศึกษา) 21,500.00  - ตกลงราคา สหกรณ์บริการสาธารณสุขนครราชสีมา 21,500.00 สหกรณ์บริการสาธารณสุขนครราชสีมา 21,500.00 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 59/2558

หจก.เอ็กซ์พลอริท 23,700.00 ลว. 2 มิ.ย. 58

หจก.เอส.เคม.รุ่งเรืองภณัฑ์ 23,000.00
62 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) ค่าวสัดุไฟฟา้ฯ(กองชา่ง) 83,300.00  - ตกลงราคา ร้านโคราชวัสดุส านักงาน 83,300.00 ร้านโคราชวัสดุส านักงาน 83,300.00 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 61/2558

ร้านต้องเซอร์วสิ-พาณิชย์ 85,900.00 ลว. 9 มิ.ย. 58

63 ซ้ือวสัดุอปุกรณ์โครงการพฒันาศักยภาพผู้สูงอายุ โครงการพฒันา 11,355.00  - ตกลงราคา ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 11,355.00 ร้านไขมุ่กศึกษาภัณฑ์ 11,355.00 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 62/2558

ประจ าปี 2558 ศักยภาพผู้สูงอายุ ลว. 15 มิ.ย. 58

64 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (สนป.) ค่าวสัดุคอมฯ(สนป.) 2,080.00  - ตกลงราคา บ.ใต้ฟา้มอเตอร์ คอมพวิเตอร์ จ ากัด 2,080.00 บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์ คอมพิวเตอร์ จ ากดั 2,080.00 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 63/2558

ลว. 15 มิ.ย. 58

65 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ค่าวสัดุคอมฯ(กองคลัง) 10,260.00  - ตกลงราคา บ.ใต้ฟา้มอเตอร์ คอมพวิเตอร์ จ ากัด 10,260.00 บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์ คอมพิวเตอร์ จ ากดั 10,260.00 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 64/2558

ลว. 15 มิ.ย. 58

66 ซ้ือวัสดุส านักงาน (กองช่าง) ค่าวสัดุสนง.(กองช่าง) 42,000.00  - ตกลงราคา ร้านโคราชวัสดุส านักงาน 41,980.00 ร้านโคราชวัสดุส านักงาน 41,980.00 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 65/2558

ร้านต้องเซอร์วสิ-พาณิชย์ 42,800.00 ลว. 23 มิ.ย. 58

67 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สนป.) ค่าวสัดุไฟฟ้าฯ(สนป.) 545.70  - ตกลงราคา ร้านซินไทฮงอีเล็คโทรนิค 545.70 ร้านซินไทฮงอีเล็คโทรนิค 545.70 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 66/2558

ลว. 29 มิ.ย. 58

68 ซ้ืออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที  1/2558 ค่าอาหารเสริม(นม) 9,094.80 9,094.80 กรณีพเิศษ สหกรณ์การเกษตร สีค้ิว จ ากัด 9,094.80 สหกรณ์การเกษตร สีค้ิว จ ากัด 9,094.80 มติคณะรัฐมนตรี 3/2558
(จัดส่งเดือนมิถุนายน - ตุลาคม 2558 จ านวน 90 วนั) วันที  25 พ.ย. 2557 ลว. 28 พ.ค. 58

69 ซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงประจ าเดือนกรกฎาคม 2558 (สนป.) ค่าวสัดุเชื้อเพลิง(สนป.) 8,401.44  - ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากัด 8,401.44 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากดั 8,401.44 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 67/2558

ลว. 29 มิ.ย. 58

70 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าเดือนกรกฎาคม 2558 (กองช่าง) ค่าวัสดุเชื้อเพลิง(กองช่าง) 1,417.02  - ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากัด 1,417.02 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากดั 1,417.02 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 68/2558

ลว. 29 มิ.ย. 58

71 ซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนกรกฎาคม 2558 ค่าวสัดุส านักงาน(สนป.) 310.00  - ตกลงราคา ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00 ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 69/2558

ลว. 29 มิ.ย. 58
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72 ซ้ือวัสดุส านักงาน (สนป.) ค่าวสัดุส านักงาน(สนป.) 4,055.00  - ตกลงราคา ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 4,055.00 ร้านไขมุ่กศึกษาภัณฑ์ 4,055.00 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 71/2558

ลว. 7 ก.ค. 58

73 ซ้ือวัสดุส านักงาน (กองคลัง) ค่าวัสดุสนง.(กองคลัง) 14,395.00  - ตกลงราคา ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 14,395.00 ร้านไขมุ่กศึกษาภัณฑ์ 14,395.00 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 72/2558

ลว. 7 ก.ค. 58

74 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (สนป.) ค่าวสัดุงานบา้นฯ(สนป.) 950.00  - ตกลงราคา ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 950.00 ร้านไขมุ่กศึกษาภัณฑ์ 950.00 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 73/2558

ลว. 7 ก.ค. 58

75 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (เครื องพิมพ์ดีดไฟฟ้า)(สนป.) ค่าครุภณัฑ์สนง.(สนป.) 22,000.00 22,000.00 ตกลงราคา บ.เมืองย่า ออฟฟิศโพรดักส์ จ ากัด 21,900.00 บ.เมืองย่า ออฟฟิศโพรดักส์ จ ากดั 21,900.00 เสนอราคาต  าสุด มีคุณภาพ 74/2558

เอน็ จ ีเอน็ คอมพิวเตอร์ 22,000.00 ลว. 10 ก.ค. 58

หจก.โคราช โอเอ 22,000.00
76 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย โครงการอบรม 3,250.00  - ตกลงราคา ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 3,250.00 ร้านไขมุ่กศึกษาภัณฑ์ 3,250.00 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 75/2558

ต าบลโคราช ประจ าปี 2558 มัคคุเทศกน์้อย ลว. 14 ก.ค. 58

77 ซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์+กะทะล้อ+ยางใน) ค่าวสัดุยานพาหนะฯ(สนป.) 21,600.00  - ตกลงราคา ร้านสมานการยาง 21,600.00 ร้านสมานการยาง 21,600.00 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 76/2558

เพื อใส่รถเก็บขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ 011 40 0001 ลว. 14 ก.ค. 58

78 ซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถา่ยรูป) (สนป.) ค่าครุภณัฑ์โฆษณาฯ(สนป.) 30,000.00 28,900.00 ตกลงราคา บ.เมืองย่า ออฟฟิศโพรดักส์ จ ากัด 28,900.00 บ.เมืองย่า ออฟฟิศโพรดักส์ จ ากดั 28,900.00 เสนอราคาต  าสุด มีคุณภาพ 77/2558

หจก.โคราช โอเอ 29,900.00 ลว. 20 ก.ค. 58

เอน็ จ ีเอน็ คอมพิวเตอร์ 30,000.00
79 ซ้ือวัสดุส านักงาน (ธงตราสัญลักษณ์)  (สนป.) ค่าวสัดุส านักงาน(สนป.) 1,350.00  - ตกลงราคา ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 1,350.00 ร้านไขมุ่กศึกษาภัณฑ์ 1,350.00 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 78/2558

ลว. 20 ก.ค. 58

80 ซ้ือน้ าดื มโครงการร่วมงานประเพณีแห่เทียนเขา้พรรษา โครงการจดัและร่วมงาน 400.00  - ตกลงราคา ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 400.00 ร้านไขมุ่กศึกษาภัณฑ์ 400.00 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 79/2558

ประจ าปี 2558 ประเพณีและพิธทีางศาสนา ลว. 24 ก.ค. 58

81 ซ้ือแบบพิมพ์ ค่าวัสดุสนง.(กองคลัง) 4,798.50  - ตกลงราคา ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 4,798.50 ร้านไขมุ่กศึกษาภัณฑ์ 4,798.50 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 80/2558

ลว. 24 ก.ค. 58

82 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าวสัดุงานบา้นฯ(สนป.) 2,275.00  - ตกลงราคา ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 2,275.00 ร้านไขมุ่กศึกษาภัณฑ์ 2,275.00 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 81/2558

ลว. 27 ก.ค. 58

83 ซ้ือหนงัสือพิมพ์ประจ าเดือนสิงหาคม 2558 ค่าวสัดุส านักงาน(สนป.) 310.00  - ตกลงราคา ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00 ร้านสมชัยพาณิชย์ 310.00 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 82/2558
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ลว. 29 ก.ค. 58

84 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าเดือนสิงหาคม 2558 (สนป.) ค่าวสัดุเชื้อเพลิง(สนป.) 4,326.36  - ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากัด 4,326.36 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากดั 4,326.36 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 83/2558

ลว. 29 ก.ค. 58

85 ซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิงประจ าเดือนสิงหาคม 2558 (กองชา่ง) ค่าวัสดุเชื้อเพลิง(กองช่าง) 1,395.94  - ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากัด 1,395.94 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากดั 1,395.94 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 84/2558

ลว. 29 ก.ค. 58

86 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) ค่าวัสดุกอ่สร้าง(กองช่าง) 405.00  - ตกลงราคา หจก.กิจพนาค้าไม้ 405.00 หจก.กิจพนาค้าไม้ 405.00 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 85/2558

ลว. 3 ส.ค. 58

87 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สนป.) ค่าวสัดุไฟฟ้าฯ(สนป.) 727.60  - ตกลงราคา ร้านซินไทฮงอีเล็คโทรนิค 727.60 ร้านซินไทฮงอีเล็คโทรนิค 727.60 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 86/2558

ลว. 4 ส.ค. 58

88 ซ้ือวัสดุส านักงาน (สนป.) ค่าวสัดุส านักงาน(สนป.) 200.00  - ตกลงราคา ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 200.00 ร้านไขมุ่กศึกษาภัณฑ์ 200.00 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 87/2558

ลว. 4 ส.ค. 58

89 ซ้ือวัสดุส านักงาน (กองคลัง) ค่าวัสดุสนง.(กองคลัง) 10,500.00  - ตกลงราคา ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 10,500.00 ร้านไขมุ่กศึกษาภัณฑ์ 10,500.00 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 88/2558

ลว. 10 ส.ค. 58

90 ซ้ือวัสดุอปุกรณ์โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกจิกรรม โครงการฝึกอบรม 2,620.00  - ตกลงราคา ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 2,620.00 ร้านไขมุ่กศึกษาภัณฑ์ 2,620.00 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 89/2558

กลุ่มแม่บ้านและสตรีอาสาพฒันาต าบล ส่งเสริมกลุ่มแม่บา้นฯ ลว. 24 ส.ค. 58

91 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) ค่าวสัดุงานบา้นฯ(สนป.) 42,300.00  - ตกลงราคา ร้าน ช. อุดมโชค 42,300.00 ร้าน ช. อุดมโชค 42,300.00 เสนอราคาต  า  มีคุณภาพ 90/2558

ลว. 19 ส.ค. 58

92 ซ้ือครุภัณฑ์อื น (เลื อยยนต์) ค่าครุภณัฑ์อื น 15,000.00 15,000.00 ตกลงราคา บ.อาร์ซีพีมาร์เกต็ต้ิง จ ากดั 15,000.00 บ.อาร์ซีพีมาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 15,000.00 เสนอราคาต  าสุด มีคุณภาพ 91/2558

(ป้องกัน) หจก. เกียรติพพิฒัน์ คอนสตรัคชั น 16,000.00 ลว. 31 ส.ค. 58

หจก. พพีเีอส อิมพอร์ท เอ็กซ์พอร์ท 18,000.00
อมรชัย คอมเพล็กซ์ 19,000.00

93 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุค้) ค่าครุภณัฑ์คอมฯ(กองคลัง) 18,000.00 17,000.00 ตกลงราคา บ.ใต้ฟา้มอเตอร์ คอมพวิเตอร์ จ ากัด 16,990.00 บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์ คอมพิวเตอร์ จ ากดั 16,990.00 เสนอราคาต  าสุด มีคุณภาพ 92/2558

หจก.สมชัยอเีล็คโทรนิค 17,900.00 ลว. 31 ส.ค. 58

บ.พาวเวอร์ สกาย จ ากดั 17,000.00
94 ซ้ือเครื องแบบชดุฝึกหรือชดุปฏบิัติการ (เส้ือยดื โครงการฝึกอบรม 5,500.00  - ตกลงราคา ร้านจ าลอง ยูนิฟอร์ม 5,500.00 ร้านจ าลอง ยูนฟิอร์ม 5,500.00 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 93/2558
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คอเชิ้ตแขนยาวสีด า) ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ทบทวนอปพร. ลว. 28 ส.ค. 58

ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

ประจ าปี 2558
95 ซ้ือวัสดุและเอกสารประกอบการฝึกอบรม ส าหรับ โครงการฝึกอบรม 2,500.00  - ตกลงราคา ร้านสัมพันธ์อนิเตอร์กรุ๊ฟ 2,500.00 ร้านสัมพนัธ์อนิเตอร์กรุ๊ฟ 2,500.00 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 94/2558

ผู้เขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ทบทวนอปพร. ลว. 28 ส.ค. 58

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจ าปี 2558

96 ซ้ือวัสดุฝึกภาคปฏบิติั ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ โครงการฝึกอบรม 3,400.00  - ตกลงราคา ร้านดับเพลิงไฟร์แมน 3,400.00 ร้านดับเพลิงไฟร์แมน 3,400.00 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 95/2558

ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือน ทบทวนอปพร. เซฟต้ีชัวร์ โปรดักส์ เซฟต้ีชัวร์ โปรดักส์ ลว. 28 ส.ค. 58

(อปพร.) ประจ าปี 2558

97 ซ้ือหนงัสือพิมพ์ประจ าเดือนกนัยายน 2558 ค่าวสัดุส านักงาน(สนป.) 300.00  - ตกลงราคา ร้านสมชัยพาณิชย์ 300.00 ร้านสมชัยพาณิชย์ 300.00 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 96/2558

ลว. 31 ส.ค. 58

98 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าเดือนกันยายน 2558 (สนป.) ค่าวสัดุเชื้อเพลิง(สนป.) 13,740.33  - ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากัด 13,740.33 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากดั 13,740.33 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 97/2558

ลว. 31 ส.ค. 58

99 ซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิงประจ าเดือนกนัยายน 2558 (กองชา่ง) ค่าวัสดุเชื้อเพลิง(กองช่าง) 2,299.48  - ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากัด 2,299.48 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากดั 2,299.48 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 98/2558

ลว. 31 ส.ค. 58

100 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) ค่าวสัดุไฟฟา้ฯ(กองชา่ง) 22,368.35  - ตกลงราคา ร้านซินไทฮงอีเล็คโทรนิค 22,368.35 ร้านซินไทฮงอีเล็คโทรนิค 22,368.35 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 99/2558

ลว. 15 ก.ย. 58

101 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(โน้ตบุค้) ส านักงานปลัด ค่าครุภณัฑ์คอมฯ(สนป.) 25,000.00 17,000.00 ตกลงราคา หจก.ไอทีโซน 17,000.00 หจก.ไอทีโซน 17,000.00 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 100/2558

หจก.เอสโฟร์ คอมพิวเตอร์ จ ากดั 17,900.00 ลว. 22 ก.ย. 58

เอ อาร์ คอมพิวเตอร์ 17,500.00
102 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์(โน้ตบุ้ค) กองช่าง ค่าครุภณัฑ์คอมฯ(กองช่าง) 25,000.00 17,000.00 ตกลงราคา หจก.ไอทีโซน 17,000.00 หจก.ไอทีโซน 17,000.00 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 101/2558

หจก.เอสโฟร์ คอมพิวเตอร์ จ ากดั 17,900.00 ลว. 22 ก.ย. 58

เอ อาร์ คอมพิวเตอร์ 17,500.00
103 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) ค่าวสัดุไฟฟา้ฯ(กองชา่ง) 1,155.60  - ตกลงราคา ร้านซินไทฮงอีเล็คโทรนิค 1,155.60 ร้านซินไทฮงอีเล็คโทรนิค 1,155.60 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 102/2558

ลว. 23 ก.ย. 58
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104 จ้างเหมาแมบ่า้น ประจ าปงีบประมาณ 2558 รายจา่ยเพื อ 84,000.00  - ตกลงราคา นางศุภกานต์  ทองศรี 84,000.00 นางศุภกานต์  ทองศรี 84,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 1/2558
ให้ได้มาซึ งบริการ(สนป.) ลว. 1 ต.ค. 57

105 จา้งเหมาซ่อมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ของส านกังานปลัด ค่าบ ารุงรักษาและ 4,280.00  - ตกลงราคา นายบรรพต  อยุดอน 4,280.00 นายบรรพต  อยุดอน 4,280.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 2/2558
ซ่อมแซมทรัพย์สิน(สนป.) ลว. 1 ต.ค. 57

106 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล "ภารกจิเร่งด่วนปลูกฝัง รายจา่ยเพื อ 600.00  - ตกลงราคา ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 600.00 ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 600.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 3/2558
ค่านิยมไทย 12 ประการ เพื อประเทศไทยเขม้แขง็ " ให้ได้มาซึ งบริการ(สนป.) ลว. 7 ต.ค. 57

107 จา้งเหมาจดัท าพวงมาลาดอกไมส้ด เนื องในวนัปิยมหาราช ค่าพวงมาลัยฯ(สนป.) 800.00  - ตกลงราคา นายณัฐภาส  แปลนกลาง 800.00 นายณัฐภาส  แปลนกลาง 800.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 4/2558

ลว. 23 ต.ค. 57

108 จา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสัมพนัธง์านประเพณีลอยกระทง 2557 โครงการจดัและร่วมงาน 7,800.00  - ตกลงราคา ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 7,800.00 ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 7,800.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 5/2558

ประเพณีและพิธทีางศาสนา ลว. 21 ต.ค. 57

109 จ้างเหมาท าความสะอาดบริเวณสถานที จัดงานประเพณี โครงการจดัและร่วมงาน 6,000.00  - ตกลงราคา นายศรายุทธ  เชาวันจันทึก 6,000.00 นายศรายทุธ  เชาวนัจนัทกึ 6,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 6/2558
ลอยกระทง ประจ าปี 2557 ประเพณีและพิธทีางศาสนา ลว. 27 ต.ค. 57

110 จา้งเหมาจดัท ากระทงใหญ่พร้อมจดัหารถแหแ่ละ โครงการจดัและร่วมงาน 24,000.00  - ตกลงราคา นายวีรนิท  สันฉมิพลี 24,000.00 นายวีรนิท  สันฉิมพลี 24,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 7/2558
ประดับตกแต่ง เพื อร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประเพณีและพิธทีางศาสนา ลว. 30 ต.ค. 57

พระประทีปพระราชทานเมืองเสมา ประจ าปี 2557

111 จา้งเหมารถส าหรับน ามวลชนเข้าร่วมกจิกรรม โครงการจดัและร่วมงาน 1,000.00  - ตกลงราคา นายประเสริฐ หวัดสูงเนิน 1,000.00 นายประเสริฐ  หวัดสูงเนิน 1,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 8/2558

โครงการร่วมงานประเพณีลอยกระทง "พระประทีป ประเพณีและพิธทีางศาสนา ลว. 5 พ.ย. 57

พระราชทาน" ประจ าปี 2557
112 จ้างเหมาจัดหาเวที และเครื องเสียงพร้อมไฟแสงสว่าง โครงการจดัและร่วมงาน 29,000.00  - ตกลงราคา นายฟ้าค าราม  งวดสูงเนิน 29,000.00 นายฟ้าค าราม  งวดสูงเนิน 29,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 9/2558

เพื อใช้ในงานประเพณีลอยกระทงประจ าปี 2557 ประเพณีและพิธทีางศาสนา ลว. 31 ต.ค. 57

113 จ้างเหมาจัดท าปา้ยชื อหนว่ยงานขององค์การ ค่าวัสดุส านักงาน(สนป.) 5,100.00  - ตกลงราคา ร้านไขมุ่กศึกษาภัณฑ์ 5,100.00 ร้านไขมุ่กศึกษาภัณฑ์ 5,100.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 10/2558

บริหารส่วนต าบลโคราช ลว. 30 ต.ค. 57

114 จา้งเหมาซ่อมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ของส านกังานปลัด ค่าบ ารุงรักษาและ 650.00  - ตกลงราคา นายบรรพต  อยุดอน 650.00 นายบรรพต  อยุดอน 650.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 11/2558

ซ่อมแซมทรัพย์สิน(สนป.) ลว. 4 พ.ย. 57

115 จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกองคลัง ค่าบ ารุงรักษาและ 300.00  - ตกลงราคา นายบรรพต  อยุดอน 300.00 นายบรรพต  อยุดอน 300.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 12/2558

ซ่อมแซมทรัพย์สิน(กองคลัง) ลว. 4 พ.ย. 57
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116 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ ค่าวสัดุส านักงาน(สนป.) 350.00  - ตกลงราคา ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 350.00 ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 350.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 13/2558

ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ ลว. 20 พ.ย. 57

117 จา้งเหมาถา่ยเอกสารพร้อมเขา้เล่มขอ้บัญญัติฯ รายจา่ยเพื อ 778.00  - ตกลงราคา นางเพญ็พร โสวรรณขจร 778.00 นางเพ็ญพร โสวรรณขจร 778.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 14/2558

ให้ได้มาซึ งบริการ(สนป.) ลว. 3 ธ.ค. 57

118 จา้งเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ (กองช่าง) ค่าบ ารุงรักษาและ 1,794.39  - ตกลงราคา หจก.โตโยต้าโคราช 1988ฯ 1,794.39 หจก.โตโยต้าโคราช 1988ฯ 1,794.39 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 15/2558

ซ่อมแซมทรัพย์สิน(กองช่าง) ลว. 4 ธ.ค. 57

119 จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการอบต.เคลื อนที  2557 โครงการอบต.เคลื อนที 300.00  - ตกลงราคา ร้าน เอส.พ.ีองิค์เจท็ 300.00 ร้าน เอส.พ.ีองิค์เจท็ 300.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 16/2558

ลว. 8 ธ.ค. 57

120 จา้งเหมาจดัเตรียมสถานที พร้อมจดัหาวัสดุงาน โครงการอบต.เคลื อนที 7,720.00  - ตกลงราคา นายประสิทธิ์  แกว้สูงเนนิ 7,720.00 นายประสิทธิ์  แกว้สูงเนนิ 7,720.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 17/2558

โครงการอบต.เคลื อนที  2557 ลว. 9 ธ.ค. 57

121 จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันและลด โครงการป้องกนัและลด 4,584.00  - ตกลงราคา ร้าน เอส.พ.ีองิค์เจท็ 4,584.00 ร้าน เอส.พ.ีองิค์เจท็ 4,584.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 18/2558

อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 อุบัติเหตุทางถนน ลว. 16 ธ.ค. 57

122 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที ในการต้ังจุดตรวจและ โครงการป้องกนัและลด 5,000.00  - ตกลงราคา นายประสิทธิ์  แกว้สูงเนนิ 5,000.00 นายประสิทธิ์  แกว้สูงเนนิ 5,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 19/2558

บริการประชาชน ในชว่งเทศกาลปีใหม่ 2558 อุบัติเหตุทางถนน ลว. 30 ธ.ค. 57

123 จา้งเหมาต้ังศูนยถ์ว่งล้อ รถยนต์ (กองช่าง) ค่าบ ารุงรักษาและ 642.00  - ตกลงราคา หจก.นพอะไหล่ยนต์ 642.00 หจก.นพอะไหล่ยนต์ 642.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 20/2558

ซ่อมแซมทรัพย์สิน(กองช่าง) ลว. 23 ธ.ค. 57

124 จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันและลด โครงการป้องกนัและลด 404.00  - ตกลงราคา ร้าน เอส.พ.ีองิค์เจท็ 404.00 ร้าน เอส.พ.ีองิค์เจท็ 404.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 21/2558

อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 อุบัติเหตุทางถนน ลว. 24 ธ.ค. 57

125 จา้งเหมาติดต้ังเสาอากาศรับส่งสัญญาณวิทยุ ค่าบ ารุงรักษาและ 4,538.00  - ตกลงราคา หจก.โคราชซีคิว (1995) 4,538.00 หจก.โคราชซีคิว (1995) 4,538.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 22/2558

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคราช ซ่อมแซมทรัพย์สิน(สนป.) ลว. 13 ม.ค. 58

126 จ้างเหมาจัดท าปา้ยโครงการช่วยเหลือผู้ประสบ รายจา่ยเพื อ 300.00  - ตกลงราคา ร้าน เอส.พ.ีองิค์เจท็ 300.00 ร้าน เอส.พ.ีองิค์เจท็ 300.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 23/2558

ภัยหนาว ประจ าปี 2558 ให้ได้มาซึ งบริการ(สนป.) ลว. 26 ม.ค. 58

127 จ้างเหมาซ่อมเครื องถ่ายเอกสารของส านักงานปลัดอบต. ค่าบ ารุงรักษาและ 13,400.00  - ตกลงราคา ร้านโคราชกอ็ปปี้ 13,400.00 ร้านโคราชกอ็ปปี้ 13,400.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 24/2558

ปรับปรุงครุภัณฑ์(สนป.) ลว. 6 ก.พ. 58

128 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชพี โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 300.00  - ตกลงราคา ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 300.00 ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 300.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 25/2558

ลว. 24 ก.พ. 58
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129 จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่าง โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 5,850.00  - ตกลงราคา นางรุ่งนภา  ผิวจนัทึก 5,850.00 นางรุ่งนภา  ผิวจนัทกึ 5,850.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 26/2558

และเครื องดื มโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ลว. 28 ก.พ. 58

130 จ้างเหมาจัดสถานที อบรมโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 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 จ้างเหมากอ่สร้างซุ้มพร้อมประดับตกแต่งงาน โครงการจัดงาน 38,000.00  - ตกลงราคา นายนิวัฒน์  บุญศรี 38,000.00 นายนิวัฒน์  บุญศรี 38,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 28/2558

"ประเพณีกนิเขา่ค  า ของดีเมอืงสูงเนิน ประจ าปี 2558 ประเพณีกินเข่าค  า ลว. 9 มี.ค. 58

132 จา้งเหมาจดัท าปา้ยโครงการฝึกอบรมสัมมนาและ โครงการฝึกอบรมสัมนา 375.00  - ตกลงราคา ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 375.00 ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 375.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 31/2558

ศึกษาดูงาน เพื อเพิ มประสิทธภิาพการปฏบิัติงาน และศึกษาดูงานฯ ลว. 24 มี.ค. 58

ของผู้บริหาร ฯ ประจ าปี 2558
133 จา้งเหมาจดัหาอาหารกลางวนัและอาหารวา่งพร้อม โครงการฝึกอบรมสัมนา 5,850.00  - ตกลงราคา นางเอม  งามโกศล 5,850.00 นางเอม  งามโกศล 5,850.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 32/2558

เครื องดื มโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษา และศึกษาดูงานฯ ลว. 31 มี.ค. 58

ดูงาน เพื อเพิ มประสิทธิภาพการปฏบิติังานของ

ผู้บริหารฯ ประจ าปี 2558
134 จา้งเหมารถยนต์ปรับอากาศชั้นหนึ ง (VIP) โครงการฝึกอบรมสัมนา 80,000.00  - ตกลงราคา นางสุปราณี  ศรีสันติธรณ์ 80,000.00 นางสุปราณี  ศรีสันติธรณ์ 80,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 33/2558

เพื อเดินทางไปศึกษาดูงาน ตามโครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานฯ ลว. 31 มี.ค. 58

สัมมนาและศึกษาดูงานเพื อเพิ มประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของผู้บริหารฯ
135 จ้างเหมาจัดหาอาหารวา่งพร้อมเครื องดื มส าหรับ โครงการป้องกนัและลด 1,175.00  - ตกลงราคา นางปวีณา  ทองแพรว 1,175.00 นางปวีณา  ทองแพรว 1,175.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 34/2558

ผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการด าเนินการ อุบัติเหตุทางถนน ลว. 30 มี.ค. 58

ปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล

สงกรานต์ ประจ าปี 2558
136 จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนลิรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ โครงการป้องกนัและลด 750.00  - ตกลงราคา ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 750.00 ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 750.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 35/2558

โครงการรณรงค์ป้องกนัและลดอบุัติเหตุทางถนน อุบัติเหตุทางถนน ลว. 30 มี.ค. 58

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี 2558
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137 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที ในการต้ังจุดตรวจและ โครงการป้องกนัและลด 5,000.00  - ตกลงราคา นายนิวัฒน์  บุญศรี 5,000.00 นายนิวัฒน์  บุญศรี 5,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 36/2558

บริการประชาชน โครงการรณรงค์ปอ้งกนัและลด อุบัติเหตุทางถนน ลว. 12 เม.ย. 58

อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558

138 จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวนัและอาหารวา่ง โครงการวนัผู้สูงอายุ 11,400.00  - ตกลงราคา นางเอม  งามโกศล 11,400.00 นางเอม  งามโกศล 11,400.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 37/2558

พร้อมเครื องดื มโครงการ "วันผู้สูงอายุต าบลโคราช" ลว. 8 เม.ย. 58

ประจ าปี 2558
139 จ้างเหมาจัดท าปา้ยโครงการ "วันผู้สูงอายุต าบล โครงการวนัผู้สูงอายุ 300.00  - ตกลงราคา ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 300.00 ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 300.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 38/2558

โคราช" ประจ าปี 2558 ลว. 30 มี.ค. 58

140 จ้างเหมาจัดสถานที โครงการ "วันผู้สูงอายุต าบล โครงการวนัผู้สูงอายุ 7,600.00  - ตกลงราคา นายนิวัฒน์  บุญศรี 7,600.00 นายนิวัฒน์  บุญศรี 7,600.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 39/2558

โคราช" ประจ าปี 2558 ลว. 8 เม.ย. 58

141 จ้างเหมาจัดท าพวงมาลาดอกไม้สด ถวายสักการะ ค่าพวงมาลัยฯ(สนป.) 800.00  - ตกลงราคา นายณัฐภาส  แปลนกลาง 800.00 นายณัฐภาส  แปลนกลาง 800.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 40/2558

ท้าวสุรนารีในงานพธิบีวงสรวงอนุสาวรียท์้าวสุรนารี ลว. 7 เม.ย. 58

ประจ าปี 2558
142 จา้งเหมาซ่อมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เครื องส ารองไฟ ค่าบ ารุงรักษาและ 900.00  - ตกลงราคา นายบรรพต  อุยดอน 900.00 นายบรรพต  อยุดอน 900.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 41/2558

ซ่อมแซมทรัพย์สิน(กองคลัง) ลว. 7 เม.ย. 58

143 จา้งเหมาล้างตู้แอร์รถยนต์ ค่าบ ารุงรักษาและ 2,100.00  - ตกลงราคา นางสาวดวงเดือน พลวงค์ 2,100.00 นางสาวดวงเดือน  พลวงค์ 2,100.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 42/2558

ซ่อมแซมทรัพย์สิน(สนป.) ลว. 28 เม.ย. 58

144 จ้างเหมาจัดท าปา้ยโครงการแข่งขันกีฬา โครงการแขง่ขนักฬีาฯ 8,002.00  - ตกลงราคา ร้านเอส.พ.ีอิงค์เจ็ท 8,002.00 ร้านเอส.พ.ีอิงค์เจ็ท 8,002.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 43/2558

ต้านยาเสพติด ประจ าป ี2558 ลว. 6 พค 58

145 จ้างเหมาซ่อมเครื องปรับอากาศ รหสัครุภณัฑ์ ค่าบ ารุงรักษาและ 800.00  - ตกลงราคา นายอัมรินทร์  ประทุมมา 800.00 นายอัมรินทร์  ประทุมมา 800.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 44/2558

420 55 0006 ซ่อมแซมทรัพย์สิน(สนป.) ลว. 12 พค 58

146 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที โครงการแข่งขันกฬีา โครงการแขง่ขนักฬีาฯ 33,000.00  - ตกลงราคา นายนิวฒัน์  บญุศรี 33,000.00 นายนิวฒัน์  บญุศรี 33,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 45/2558

ต้านยาเสพติด ประจ าป ี2558 ลว. 14 พค 58

147 จา้งเหมาจดัท าระบบเว็บไซต์ ขององค์การบริหาร รายจา่ยเพื อ 20,000.00  - ตกลงราคา บริษทัไทม์สมีเดีย เวบ็ดีไซน์ จ ากัด 20,000.00 บริษัทไทม์สมีเดีย เว็บดีไซน์ จ ากดั 20,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 46/2558

ส่วนต าบลโคราช ให้ได้มาซึ งบริการ(สนป.) ลว. 19 พค 58
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148 จา้งเหมาพน่สารเคมีก าจดัยงุลาย รายจา่ยเพื อ 6,000.00  - ตกลงราคา นายศรายุทธ เชาวนัจันทึก 6,000.00 นายศรายุทธ เชาวันจันทึก 6,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 47/2558

(พน่หมอกควัน) ให้ได้มาซึ งบริการ(สนป.) ลว. 28 พ.ค. 58

149 จา้งเหมาจดัท าปา้ยไวนิลโครงการควบคุมโรคติดต่อ โครงการควบคุม 8,550.00  - ตกลงราคา ร้านเอส.พ.ีอิงค์เจ็ท 8,550.00 ร้านเอส.พ.ีอิงค์เจ็ท 8,550.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 49/2558

(โรคไข้เลือดออก) โรคติดต่อและไม่ติดต่อ ลว. 4 มิ.ย. 58

150 จา้งเหมาจดัหาอาหารว่าง และเครื องดื มโครงการ โครงการควบคุม 700.00  - ตกลงราคา นางสมหมาย  ฉินสูงเนิน 700.00 นางสมหมาย  ฉินสูงเนนิ 700.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 50/2558

ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (ป้องกันการขาดสารไอโอดีน) โรคติดต่อและไม่ติดต่อ ลว. 4 มิ.ย. 58

151 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลโครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อ โครงการควบคุม 4,425.00  - ตกลงราคา ร้านเอส.พ.ีอิงค์เจ็ท 4,425.00 ร้านเอส.พ.ีอิงค์เจ็ท 4,425.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 51/2558

(ปอ้งกันการขาดสารไอโอดีน) โรคติดต่อและไม่ติดต่อ ลว. 4 มิ.ย. 58

152 จ้างเหมาปะยางรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบยีน ค่าบ ารุงรักษาและ 120.00  - ตกลงราคา นายชัชชัย  บวัสาย 120.00 นายชัชชัย  บวัสาย 120.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี บันทึกจา้ง

87-0975 นครราชสีมา หมายเลขครุภณัฑ์ 011 55 0002 ซ่อมแซมทรัพย์สิน(สนป.) กรณีเร่งด่วน

ลว. 5 มิ.ย. 58

153 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลโครงการพัฒนาศักยภาพ โครงการพฒันา 300.00  - ตกลงราคา ร้านเอส.พ.ีอิงค์เจ็ท 300.00 ร้านเอส.พ.ีอิงค์เจ็ท 300.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 52/2558

ผู้สูงอายุ ประจ าป ี2558 ศักยภาพผู้สูงอายุ ลว. 11 ม.ิย. 58

154 จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวนัและอาหารวา่ง พร้อม โครงการพฒันา 6,250.00  - ตกลงราคา นางรุ่งนภา  ผิวจันทกึ 6,250.00 นางรุ่งนภา  ผิวจันทกึ 6,250.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 53/2558

เครื องดื มโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอาย ุประจ าป ี2558 ศักยภาพผู้สูงอายุ ลว. 11 ม.ิย. 58

155 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจ าทาง โครงการพฒันา 36,000.00  - ตกลงราคา หจก.ศรีแสนสุขทวัร์ 36,000.00 หจก.ศรีแสนสุขทวัร์ 36,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 54/2558

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจ าปี 2558 ศักยภาพผู้สูงอายุ ลว. 11 ม.ิย. 58

156 จา้งเหมาถา่ยเอกสารพร้อมเขา้เล่มแผนพฒันาสามปี รายจา่ยเพื อ 1,400.00  - ตกลงราคา นางเพญ็พร โสวรรณขจร 1,400.00 นางเพ็ญพร โสวรรณขจร 1,400.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 55/2558

(พ.ศ. 2559 - 2561) ให้ได้มาซึ งบริการ(สนป.) ลว. 1 ก.ค. 58

157 จา้งเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ กท 9200 นครราชสีมา ค่าบ ารุงรักษาและ 9,007.26  - ตกลงราคา บริษทั เอกสหกรุ๊ป จ ากัด 9,007.26 บริษัท เอกสหกรุ๊ป จ ากัด 9,007.26 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 56/2558

หมายเลขครุภณัฑ์ 001 47 0001 ซ่อมแซมทรัพย์สิน(สนป.) ลว. 1 ก.ค. 58

158 จา้งเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ขฉ 6510 นครราชสีมา ค่าบ ารุงรักษาและ 3,005.63  - ตกลงราคา หจก.โตโยต้าโคราช 1988 3,005.63 หจก.โตโยต้าโคราช 1988 3,005.63 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 60/2558

หมายเลขครุภณัฑ์ 001 57 0002 ซ่อมแซมทรัพย์สิน(กองช่าง) ลว. 10 ก.ค. 58

159 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมมคัคุเทศกน์้อย โครงการอบรม 300.00  - ตกลงราคา ร้านเอส.พ.ีอิงค์เจ็ท 300.00 ร้านเอส.พ.ีอิงค์เจ็ท 300.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 62/2558

ต าบลโคราช ประจ าป ี2558 มัคคุเทศกน์้อย ลว. 14 ก.ค. 58



15

160 จา้งเหมารถโดยสารปรับอากาศไมป่ระจ าทางโครงการ โครงการอบรม 16,000.00  - ตกลงราคา นางบญุเลิศ  ภกัดีแก้ว 16,000.00 นางบญุเลิศ  ภกัดีแก้ว 16,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 63/2558

ฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อยต าบลโคราช ประจ าปี 2558 มัคคุเทศกน์้อย ลว. 14 ก.ค. 58

161 จา้งเหมาจดัหาอาหารกลางวนัและอาหารวา่งพร้อม โครงการอบรม 6,250.00  - ตกลงราคา นางสมหมาย  ฉินสูงเนิน 6,250.00 นางสมหมาย  ฉินสูงเนนิ 6,250.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 64/2558

เครื องดื มโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อยต าบลโคราช มัคคุเทศกน์้อย ลว. 14 ก.ค. 58

ประจ าป ี2558
162 จา้งเหมาซ่อมรถยนต์บรรทกุขยะ หมายเลขครุภณัฑ์ ค่าบ ารุงรักษาและ 260.00  - ตกลงราคา นายชัชชัย  บวัสาย 260.00 นายชัชชัย  บวัสาย 260.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 65/2558

011 40 0001 ซ่อมแซมทรัพย์สิน(สนป.) ลว. 14 ก.ค. 58

163 จ้างเหมาปะยางรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบยีน ค่าบ ารุงรักษาและ 100.00  - ตกลงราคา นายชัชชัย  บวัสาย 100.00 นายชัชชัย  บวัสาย 100.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี บันทึกจา้ง

87-0975 นครราชสีมา หมายเลขครุภณัฑ์ 011 55 0002 ซ่อมแซมทรัพย์สิน(สนป.) กรณีเร่งด่วน

ลว. 16 ก.ค. 58

164 จ้างเหมาจัดท าป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ (สนป.) ค่าวัสดุส านักงาน(สนป.) 720.00  - ตกลงราคา ร้านเอส.พ.ีอิงค์เจ็ท 720.00 ร้านเอส.พ.ีอิงค์เจ็ท 720.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 66/2558

ลว. 20 ก.ค. 58

165 จ้างเหมาเปลี ยนโคมไฟฟ้าสาธารณะตามหมูบ่้านจาก รายจา่ยเพื อ 26,800.00  - ตกลงราคา นายนท ี มีระหนันอก 26,800.00 นายนท ี มีระหนันอก 26,800.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 67/2558

แบบหลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็นแบบแอลอีดี ใหไ้ด้มาซึ งบริการ(กองช่าง) ลว. 20 ก.ค. 58

166 จา้งเหมาจดัท าขบวนรถแห่เทียนพรรษาพร้อมคนขับรถ โครงการจดัและร่วมงาน 20,000.00  - ตกลงราคา นายวรีนิท  สันฉิมพลี 20,000.00 นายวรีนิท  สันฉิมพลี 20,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 68/2558

ประเพณีและพิธทีางศาสนา ลว. 27 ก.ค. 58

167 จ้างเหมาส ารวจและประเมนิความพงึพอใจของ รายจ่ายอื น 20,000.00  - ตกลงราคา วทิยาลัยนครราชสีมา 18,000.00 วทิยาลัยนครราชสีมา 18,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 69/2558

ผู้รับบริการสาธารณะ (ค่าประเมินความพึงพอใจ) ลว. 21 ส.ค. 58

168 จา้งเหมาปะยางรถยนต์ กท 9200 นครราชสีมา ค่าบ ารุงรักษาและ 150.00  - ตกลงราคา นายชัชชัย  บวัสาย 150.00 นายชัชชัย  บวัสาย 150.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี บันทึกจา้ง

หมายเลขครุภณัฑ์ 001 47 0001 ซ่อมแซมทรัพย์สิน(สนป.) กรณีเร่งด่วน

17 ส.ค. 58

169 จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการฝึกอบรมส่งเสริมกิจกรรม โครงการฝึกอบรม 300.00  - ตกลงราคา ร้านเอส.พ.ีอิงค์เจ็ท 300.00 ร้านเอส.พ.ีอิงค์เจ็ท 300.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 70/2558

กลุ่มแม่บา้นและสตรีอาสาพฒันาต าบล ส่งเสริมกลุ่มแม่บา้นฯ ลว.18 ส.ค. 58

170 จา้งเหมาจดัหาอาหารกลางวนัและอาหารวา่งพร้อม โครงการฝึกอบรม 5,625.00  - ตกลงราคา นางรุ่งนภา  ผิวจันทกึ 5,625.00 นางรุ่งนภา  ผิวจันทกึ 5,625.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 71/2558

เครื องดื มโครงการฝึกอบรมส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มแม่บ้าน ส่งเสริมกลุ่มแม่บา้นฯ ลว. 24 ส.ค. 58

และสตรีอาสาพฒันาต าบล
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171 จา้งเหมารถโดยสารปรับอากาศไมป่ระจ าทางโครงการ โครงการฝึกอบรม 36,000.00  - ตกลงราคา หจก.ศรีแสนสุขทวัร์ 36,000.00 หจก.ศรีแสนสุขทวัร์ 36,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 72/2558

ฝึกอบรมส่งเสริมกจิกรรมกลุ่มแมบ่า้นและสตรีอาสา ส่งเสริมกลุ่มแม่บา้นฯ ลว. 25 ส.ค. 58

พฒันาต าบล
172 จา้งเหมาจดัหารถสองแถว เพื อใชเ้ปน็พาหนะในการ โครงการฝึกอบรม 3,000.00  - ตกลงราคา นายประเสริฐ  หวดัสูงเนิน 3,000.00 นายประเสริฐ  หวัดสูงเนิน 3,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 73/2558

รับ-ส่ง ผู้เดินทางเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทบทวน ทบทวนอปพร. ลว. 28 ส.ค. 58

อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจ าปี 2558

173 จา้งเหมาจดัหาเครื องเสียงและตกแต่งสถานที ในการ โครงการฝึกอบรม 3,000.00  - ตกลงราคา นายจอง  แดงสันเทยีะ 3,000.00 นายจอง  แดงสันเทยีะ 3,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 74/2558

ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมคัรปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือน ทบทวนอปพร. ลว. 28 ส.ค. 58

(อปพร.) ประจ าป ี2558
174 จา้งเหมาท าความสะอาดสถานที พกัและที ฝึกอบรม โครงการฝึกอบรม 2,100.00  - ตกลงราคา นายธนากร พงษ์เจษฎาพพิฒัน์ 2,100.00 นายธนากร พงษ์เจษฎาพพิฒัน์ 2,100.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 75/2558

และซักท าความสะอาดอปุกรณ์เครื องนอน  ตามโครงการ ทบทวนอปพร. ลว. 28 ส.ค. 58

ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมคัรปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือน

(อปพร.) ประจ าป ี2558
175 จ้างเหมาจัดท าวฒิุบตัร โครงการฝึกอบรม 300.00  - ตกลงราคา นายชัชวาลย์  รุ่งสอาด 300.00 นายชัชวาลย์  รุ่งสอาด 300.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 76/2558

ทบทวนอปพร. ลว. 28 ส.ค. 58

176 จา้งเหมาพน่สารเคมีก าจดัยงุลาย รายจา่ยเพื อ 6,000.00  - ตกลงราคา นายศรายุทธ เชาวนัจันทึก 6,000.00 นายศรายุทธ เชาวันจันทึก 6,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 77/2558

(พน่หมอกควัน) ให้ได้มาซึ งบริการ(สนป.) ลว. 3 ก.ย. 58

177 จา้งเหมาปะยางรถยนต์เกบ็ขยะมูลฝอยคันเกา่ ค่าบ ารุงรักษาและ 100.00  - ตกลงราคา นายชัชชัย  บวัสาย 100.00 นายชัชชัย  บวัสาย 100.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี บันทึกจา้ง

หมายเลขครุภณัฑ์ 011 40 0001 ซ่อมแซมทรัพย์สิน(สนป.) กรณีเร่งด่วน

ลว. 8 ก.ย. 58

178 จา้งเหมาซ่อมไฟฟา้สาธารณะที ช ารุดเสียหายภายใน รายจา่ยเพื อ 10,800.00  - ตกลงราคา นายรัชนาท  ค าเสน 10,800.00 นายรัชนาท  ค าเสน 10,800.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 78/2558

ต าบลโคราช ใหไ้ด้มาซึ งบริการ(กองช่าง) ลว. 23 ก.ย. 58

179 จ้างเหมาปะยางรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบยีน ค่าบ ารุงรักษาและ 100.00  - ตกลงราคา นายชัชชัย  บวัสาย 100.00 นายชัชชัย  บวัสาย 100.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี บันทึกจา้ง

87-0975 นครราชสีมา หมายเลขครุภณัฑ์ 011 55 0002 ซ่อมแซมทรัพย์สิน(สนป.) กรณีเร่งด่วน

ลว. 28 ก.ย. 58

1,676,921.59 1,623,791.59 รวม
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งบประมาณ วงเงินทีจ่ะซ้ือหรอืจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/ เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีส่ญัญา/

จาก (บาท) (บาท) จัดจ้าง โดยสรุป ลงวันที่
1 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมใหค้วามรู้ กองทุนหลักประกัน 2,000.00  - ตกลงราคา ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 2,000.00 ร้านไขมุ่กศึกษาภัณฑ์ 2,000.00 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 60/2558

เกี ยวกับตาและตรวจคัดกรองตาทาง สุขภาพ อบต.โคราช ลว. 3 มิ.ย. 58

อาชีวอนามัยเบือ้งต้น
2 ซ้ือวัสดุอปุกรณ์โครงการอบรมและศึกษาดูงาน กองทุนหลักประกัน 3,100.00  - ตกลงราคา ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์ 3,100.00 ร้านไขมุ่กศึกษาภัณฑ์ 3,100.00 เสนอราคาต  า มีคุณภาพ 70/2558

การจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชน สุขภาพ อบต.โคราช ลว. 7 ก.ค. 58

3 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการป้องกนัการติดเชื้อ กองทุนหลักประกัน 300.00  - ตกลงราคา ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 300.00 ร้านเอส.พ.ีองิค์เจท็ 300.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 29/2558

(HIV) ในกลุ่มเด็กและเยาวชน สุขภาพ อบต.โคราช ลว. 24 มี.ค. 58

4 จ้างเหมาจัดหาอาหารวา่งและเครื องดื มโครงการ กองทุนหลักประกัน 900.00  - ตกลงราคา นางปวีณา  ทองแพรว 900.00 นางปวีณา  ทองแพรว 900.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 30/2558

ป้องกนัการติดเชื้อ (HIV) ในกลุ่มเด็กและเยาวชน สุขภาพ อบต.โคราช ลว. 24 มี.ค. 58

5 จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันและอาหารว่าง กองทุนหลักประกัน 6,000.00  - ตกลงราคา นางสมหมาย  ฉินสูงเนิน 6,000.00 นางสมหมาย  ฉินสูงเนนิ 6,000.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 48/2558

พร้อมเครื องดื มโครงการอบรมใหค้วามรู้ สุขภาพ อบต.โคราช ลว. 8 มิ.ย. 58

เกี ยวกบัตาและคัดกรองตาทางชวีอนามยัเบื้องต้น

6 จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการอบรมและศึกษาดูงาน กองทุนหลักประกัน 450.00  - ตกลงราคา ร้านเอส.พ.ีอิงค์เจ็ท 450.00 ร้านเอส.พ.ีอิงค์เจ็ท 450.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 57/2558

การจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชน สุขภาพ อบต.โคราช ลว. 7 ก.ค. 58

7 จา้งเหมาจดัหาอาหารกลางวนัและอาหารวา่งพร้อม กองทุนหลักประกัน 6,250.00  - ตกลงราคา นางสมหมาย  ฉินสูงเนิน 6,250.00 นางสมหมาย  ฉินสูงเนนิ 6,250.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 58/2558

เครื องดื มโครงการอบรมและศึกษาดูงานการจดัการ สุขภาพ อบต.โคราช ลว. 7 ก.ค. 58

ขยะอย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชน

8 จ้างเหมาจัดสถานที และจ้างเหมารถโดยสารโครงการ กองทุนหลักประกัน 2,600.00  - ตกลงราคา นางสมหมาย  ฉินสูงเนิน 2,600.00 นางสมหมาย  ฉินสูงเนนิ 2,600.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 59/2558

อบรมและศึกษาดูงานการจัดการขยะอยา่งถูกสุขลักษณะ สุขภาพ อบต.โคราช ลว. 7 ก.ค. 58

โดยชุมชน

1.2. งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพของ อบต.โคราช

ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา
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9 จา้งเหมาจดัหาวสัดุอุปกรณ์เพื อใช้ในการสาธติ กองทุนหลักประกัน 800.00  - ตกลงราคา นางสมหมาย  ฉินสูงเนิน 800.00 นางสมหมาย  ฉินสูงเนนิ 800.00 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 61/2558

การคัดแยกขยะ ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงาน สุขภาพ อบต.โคราช ลว. 10 ก.ค. 58

การจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชน

22,400 22,400 

ชื่อโครงการ/ งบประมาณ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีซ้ือ/ เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีส่ญัญา/

เลขทีโ่ครงการในระบบ e-gp จาก (บาท) (บาท) จัดจ้าง ชื่อ ราคา (บาท) โดยสรุป ลงวันที่
1 ซ่อมแซมถนนคอสะพานช ารุด หมู่ที  6 (ค่าบ ารุงรักษาและ 26,900 26,900 ตกลงราคา หจก.โคราชสินสยาม 26,500 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 19/2558

บ้านหัวนา (บริเวณวัดสันติกาวาส) ซ่อมแซมทรัพย์สิน ) ลว. 5 ม.ิย. 58

เลขที โครงการ e-gp / 58105055982

เลขคุมสัญญา e-gp / 581005011000

2 ซ่อมแซมสะพานไม้ หมูท่ี  1 บา้นเมืองเก่า (ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง 53,600 53,600 ตกลงราคา นายวิชิต  มาดอนกลาง 50,000 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 20/2558

(สายบ้านนางฉลอง มั งสูงเนิน) ที ดินและสิ งกอ่สร้าง) ลว. 5 ม.ิย. 58

เลขที โครงการ e-gp / 58105056718 

เลขคุมสัญญา e-gp / 581005011293

3 ซ่อมแซมถนนลาดยางช ารุด (สายหน้าวัด (ค่าบ ารุงรักษาและ 39,300 39,300 ตกลงราคา นายประสิทธิ์  แกว้สูงเนนิ 39,000 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 21/2558

ปรางค์เมืองเกา่ - สี แยกบ้านนาตะโครก) ซ่อมแซมทรัพย์สิน ) ลว. 12 มิ.ย. 58

เลขที โครงการ e-gp / 58105057519

เลขคุมสัญญา e-gp / 581005011425

รวม

2. รายการจัดจ้างโครงการก่อสร้าง

2.1 งบประมาณจากขอ้บัญญัตงิบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ล าดับ
ผู้รับจ้าง
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4 ซ่อมแซมถนนคอนกรีต (ค่าบ ารุงรักษาและ 46,000 46,000 ตกลงราคา นายวิชิต  มาดอนกลาง 45,500 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 22/2558

(สายภายในหมู่บ้านวังวน หมู่ที  2) ซ่อมแซมทรัพย์สิน ) ลว. 12 มิ.ย. 58

เลขที โครงการ e-gp / 58105058130

เลขคุมสัญญา e-gp / 581005011598

5 ซ่อมแซมถนนคอนกรีต สายหนา้โรงพยาบาล (ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง 92,400 92,400 ตกลงราคา นายประสิทธิ์  แกว้สูงเนนิ 92,000 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 24/2558

ส่งเสริมสุขภาพต าบลเมอืงเกา่ ถึงทางรถไฟ ที ดินและสิ งกอ่สร้าง) ลว. 5 ส.ค. 58

บริเวณฉัตรทิพย์รีสอร์ท
เลขที โครงการ e-gp / 58085032487

เลขคุมสัญญา e-gp / 580805002503

6 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี  6 (ค่าบ ารุงรักษาและ 25,400 25,400 ตกลงราคา นายประสิทธิ์  แกว้สูงเนนิ 25,000 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 25/2558

บ้านหัวนา (สายบ้านนายปุ่น ทึกสูงเนิน ซ่อมแซมทรัพย์สิน ) ลว.23 ก.ย. 58

ถึงบ้านนางล้อม เวสูงเนิน)
เลขที โครงการ e-gp / 58105054157

เลขคุมสัญญา e-gp / 581005010524

7 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี  6 (ค่าบ ารุงรักษาและ 6,600 6,600 ตกลงราคา นายประสิทธิ์  แกว้สูงเนนิ 6,500 มีประสบการณ์ คุณภาพงานดี 26/2558

บ้านหัวนา (สายหน้าบ้านนายอาดูล ซ่อมแซมทรัพย์สิน ) ลว.23 ก.ย. 58

จอสูงเนิน)
เลขที โครงการ e-gp / 58105055548

เลขคุมสัญญา e-gp / 581005010872

290,200 290,200 284,500 รวม
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ชื่อโครงการ/ งบประมาณ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วธิีซ้ือ/ เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีส่ญัญา/

เลขที่โครงการในระบบ e-gp จาก (บาท) (บาท) จัดจ้าง ผู้ยื่นซอง ราคา (บาท) ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา (บาท) โดยสรุป ลงวนัที่
1 กอ่สร้างฝาปดิรางระบายน้ าแบบเหล็ก จา่ยขาด 2557 87,400 82,900 สอบราคา หจก.พอดีกอ่สร้าง หจก.พอดีก่อสร้าง 81,900 หจก.พอดีกอ่สร้าง 81,900 คุณสมบัติครบถ้วน 1/2558

หมู่ที  3 บา้นโบสถ์ (สายบา้นนายฉลวย หจก.นันทวัลยสู์งเนิน หจก.นันทวัลยสู์งเนิน 82,900 และราคาต  าสุด ลว. 11 ธ.ค. 57

ช่อสูงเนนิ)

เลขที โครงการ e-gp / 57105227275 

เลขคุมสัญญา e-gp / 571205008630 

2 กอ่สร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปดิราง จา่ยขาด 2557 171,000 168,200 สอบราคา หจก.เทียนศิลป์ หจก.พอดีก่อสร้าง 167,200 หจก.พอดีกอ่สร้าง 167,200 คุณสมบัติครบถ้วน 2/2558
ระบายน้ าแบบเหล็ก หมู่ที  4 หจก.นันทวัลยสู์งเนิน หจก.นันทวัลยสู์งเนิน 168,200 และราคาต  าสุด ลว. 11 ธ.ค. 57

บา้นนาตะโครก (สายบา้นนางเจียม หจก.พอดีกอ่สร้าง
ถึงทุ่งนา)

เลขที โครงการ e-gp / 57105227505

เลขคุมสัญญา e-gp / 571205008756 

3 กอ่สร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปดิราง จา่ยขาด 2557 133,300 131,600 สอบราคา หจก.เทียนศิลป์ หจก.นันทวัลยสู์งเนิน 131,600 หจก.พอดีกอ่สร้าง 131,000 คุณสมบัติครบถ้วน 3/2558
ระบายน้ าแบบเหล็ก หมู่ที  4 หจก.นันทวัลยสู์งเนิน หจก.พอดีก่อสร้าง 131,000 และราคาต  าสุด ลว. 11 ธ.ค. 57

บา้นนาตะโครก (สายบา้นนางนอ้ย หจก.พอดีกอ่สร้าง
ถึงบา้นนางเฉลียว)

เลขที โครงการ e-gp / 57105227574 

เลขคุมสัญญา e-gp / 571205008780 

2.2. งบประมาณจาก การจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี 2557

ล าดับ รายชื่อผู้ซ้ือซอง
ผู้ยืน่ซองเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้บัการคัดเลือกและราคาทีท่ าสัญญา
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4 กอ่สร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปดิราง จา่ยขาด 2557 171,700 168,300 สอบราคา หจก.พอดีกอ่สร้าง หจก.พอดีก่อสร้าง 168,300 หจก.นันทวัลยสู์งเนิน 168,000 คุณสมบัติครบถ้วน 4/2558
ระบายน้ าแบบเหล็ก หมู่ที  3 บา้นโบสถ์ หจก.นันทวัลยสู์งเนิน หจก.นันทวัลยสู์งเนิน 168,000 และราคาต  าสุด ลว. 16 ธ.ค. 57

(สายบา้นนางสังวาล กอ้นสูงเนนิ ถึงบา้น

นางละอองดาว กอ้นสูงเนนิ)

เลขที โครงการ e-gp / 57105227187

เลขคุมสัญญา e-gp / 571205013578 

5 กอ่สร้างฝาปดิรางระบายน้ าแบบเหล็ก จา่ยขาด 2557 157,300 150,500 สอบราคา หจก.นันทวัลยสู์งเนิน หจก.นันทวัลยสู์งเนิน 150,000 หจก.นันทวัลยสู์งเนิน 150,000 คุณสมบัติครบถ้วน 5/2558
หมู่ที  4 บา้นนาตะโครก (สายบา้นนาง หจก.พอดีกอ่สร้าง หจก.พอดีก่อสร้าง 150,500 และราคาต  าสุด ลว. 16 ธ.ค. 57

ส าเนยีง ถึงทุ่งนา) 

เลขที โครงการ e-gp / 57105227413 

เลขคุมสัญญา e-gp / 571205013635

6 กอ่สร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปดิราง จา่ยขาด 2557 124,200 121,600 สอบราคา หจก.พอดีกอ่สร้าง หจก.พอดีก่อสร้าง 121,600 หจก.นันทวัลยสู์งเนิน 121,000 คุณสมบัติครบถ้วน 6/2558
ระบายน้ าแบบเหล็ก หมู่ที  5 บา้นหวับงึ หจก.นันทวัลยสู์งเนิน หจก.นันทวัลยสู์งเนิน 121,000 และราคาต  าสุด ลว. 16 ธ.ค. 57

(สายบา้นนายประจวบ ถึงบา้นนายสมเกยีรติ)

เลขที โครงการ e-gp / 57105227706 

เลขคุมสัญญา e-gp / 571205013672

7 กอ่สร้างรางระบายน้ า หมู่ที  7 บา้นกกกอก จา่ยขาด 2557 571,400 558,300 สอบราคา หจก.พอดีกอ่สร้าง หจก.พอดีก่อสร้าง 558,300 หจก.นันทวัลยสู์งเนิน 557,000 คุณสมบัติครบถ้วน 8/2558
(สายบา้นนายชุม หรุ่นสูงเนนิ ถึงบา้น หจก.โคราชสินสยาม หจก.นันทวัลยสู์งเนิน 557,000 และราคาต  าสุด ลว. 23 ม.ีค. 58

นายประสิทธิ ์ แกว้สูงเนนิ) หจก.นันทวัลยสู์งเนิน
เลขที โครงการ e-gp / 58015321207

เลขคุมสัญญา e-gp / 580405011215
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8 กอ่สร้างรางระบายน้ า หมู่ที  1 บา้นเมอืงเกา่ จา่ยขาด 2557 72,000 70,400 สอบราคา หจก.พอดีกอ่สร้าง หจก.พอดีก่อสร้าง 70,000 หจก.พอดีกอ่สร้าง 70,000 คุณสมบัติครบถ้วน 9/2558
(สายบา้นนายละออง ขุนทอง ถึงบา้น หจก.โคราชสินสยาม หจก.นันทวัลยสู์งเนิน 70,400 และราคาต  าสุด ลว. 26 ม.ีค. 58

นางสายชล ยอดสูงเนนิ) หจก.นันทวัลยสู์งเนิน
เลขที โครงการ e-gp / 58015320945

เลขคุมสัญญา e-gp / 580405012022

9 ซ่อมแซมรางระบายน้ าพร้อมงานฝาปดิ จา่ยขาด 2557 91,000 86,000 สอบราคา หจก.พอดีกอ่สร้าง หจก.พอดีก่อสร้าง 85,500 หจก.พอดีกอ่สร้าง 85,500 คุณสมบัติครบถ้วน 10/2558

รางระบายน้ าแบบเหล็ก หมู่ที  5 หจก.โคราชสินสยาม หจก.นันทวัลยสู์งเนิน 86,000 และราคาต  าสุด ลว. 26 ม.ีค. 58

บา้นหวับงึ (สายบา้นนายธาดา ถึงทุ่งนา) หจก.นันทวัลยสู์งเนิน
เลขที โครงการ e-gp / 58015321084

เลขคุมสัญญา e-gp / 580405012105

10 กอ่สร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปดิราง จา่ยขาด 2557 56,700 55,100 สอบราคา หจก.พอดีกอ่สร้าง หจก.พอดีก่อสร้าง 55,000 หจก.พอดีกอ่สร้าง 55,000 คุณสมบัติครบถ้วน 11/2558

ระบายน้ าแบบบเหล็ก หมู่ที  8 บา้นกดุหนิ หจก.นันทวัลยสู์งเนิน หจก.นันทวัลยสู์งเนิน 55,100 และราคาต  าสุด ลว. 26 ม.ีค. 58

(สายบา้นนายบหุงา มิ งจันทกึ ถึงบา้น

นางศุภกานต์ ทองศรี)

เลขที โครงการ e-gp / 58015321212 

เลขคุมสัญญา e-gp / 580405012139 

11 กอ่สร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปดิราง จา่ยขาด 2557 112,800 108,500 สอบราคา หจก.พอดีกอ่สร้าง หจก.พอดีก่อสร้าง 108,000 หจก.พอดีกอ่สร้าง 108,000 คุณสมบัติครบถ้วน 12/2558

ระบายน้ าแบบบเหล็ก หมู่ที  8 บา้นกดุหนิ หจก.นันทวัลยสู์งเนิน หจก.นันทวัลยสู์งเนิน 108,500 และราคาต  าสุด ลว. 26 ม.ีค. 58

(สายบา้นนางสมหมาย ถึงบา้น

นางทองปาน)

เลขที โครงการ e-gp / 58015321217 

เลขคุมสัญญา e-gp / 580405012177
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12 กอ่สร้างรางระบายน้ า หมู่ที  8 บา้นกดุหนิ จา่ยขาด 2557 181,100 180,600 สอบราคา หจก.พอดีกอ่สร้าง หจก.พอดีก่อสร้าง 180,000 หจก.พอดีกอ่สร้าง 180,000 คุณสมบัติครบถ้วน 13/2558

(สายบา้นนายส าเร็จ อนิทร์สูงเนนิ หจก.นันทวัลยสู์งเนิน หจก.นันทวัลยสู์งเนิน 180,600 และราคาต  าสุด ลว. 26 ม.ีค. 58

ถึงบา้นนายเสวย โทนสูงเนนิ)

เลขที โครงการ e-gp /58015321228 

เลขคุมสัญญา e-gp / 580405012211

13 กอ่สร้างถนนคสล. หมู่ที  2 บา้นวังวน จา่ยขาด 2557 150,000 147,000 สอบราคา หจก.พอดีกอ่สร้าง หจก.โคราชสินสยาม 146,000 หจก.โคราชสินสยาม 146,000 คุณสมบัติครบถ้วน 14/2558

(สายบา้นนายประจวบ สนสูงเนนิ หจก.โคราชสินสยาม หจก.นันทวัลยสู์งเนิน 147,000 และราคาต  าสุด ลว. 31 ม.ีค. 58

ถึงบา้นนายรัศม ีช่อสูงเนนิ) หจก.นันทวัลยสู์งเนิน
เลขที โครงการ e-gp / 58015320964

เลขคุมสัญญา e-gp / 580405012225

14 ซ่อมแซมถนนคสล. หมู่ที  3 บา้นโบสถ์ จา่ยขาด 2557 74,000 72,000 สอบราคา หจก.พอดีกอ่สร้าง หจก.โคราชสินสยาม 71,500 หจก.โคราชสินสยาม 71,500 คุณสมบัติครบถ้วน 15/2558

(ถนนลาดยาง ถึงบา้นนายสมศักด์ิ หจก.โคราชสินสยาม หจก.นันทวัลยสู์งเนิน 72,000 และราคาต  าสุด ลว. 31 ม.ีค. 58

ในตะขบ) หจก.นันทวัลยสู์งเนิน
เลขที โครงการ e-gp / 58015321051 

เลขคุมสัญญา e-gp / 580405012243

15 ขยายถนนคสล. หมู่ที  4 บา้นนาตะโครก จา่ยขาด 2557 21,000 21,000 สอบราคา หจก.พอดีกอ่สร้าง หจก.โคราชสินสยาม 20,500 หจก.โคราชสินสยาม 20,500 คุณสมบัติครบถ้วน 16/2558

(สายบา้นนางเทยีม ถึงบา้นนางพุ่ม หจก.โคราชสินสยาม หจก.นันทวัลยสู์งเนิน 21,000 และราคาต  าสุด ลว. 31 ม.ีค. 58

แกว้เมตตา) หจก.นันทวัลยสู์งเนิน
เลขที โครงการ e-gp / 58015321064

เลขคุมสัญญา e-gp /580405012262 
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16 กอ่สร้างถนนคสล. หมู่ที  6 บา้นหวันา จา่ยขาด 2557 226,000 218,000 สอบราคา หจก.พอดีกอ่สร้าง หจก.โคราชสินสยาม 217,500 หจก.โคราชสินสยาม 217,500 คุณสมบัติครบถ้วน 17/2558

(สายบา้นนายสรวง สุวรรณ์ดวง ถึงบา้น หจก.โคราชสินสยาม หจก.นันทวัลยสู์งเนิน 218,000 และราคาต  าสุด ลว. 31 ม.ีค. 58

นางระพพีร  หมอกโพธิ์) หจก.นันทวัลยสู์งเนิน
เลขที โครงการ e-gp / 58015321144

เลขคุมสัญญา e-gp /580405012286  

17 กอ่สร้างถนนคสล. หมู่ที  6 บา้นหวันา จา่ยขาด 2557 44,000 42,000 สอบราคา หจก.พอดีกอ่สร้าง หจก.โคราชสินสยาม 41,500 หจก.โคราชสินสยาม 41,500 คุณสมบัติครบถ้วน 18/2558

(สายบา้นนายบญุรอด เหนยีวจันทกึ หจก.โคราชสินสยาม หจก.นันทวัลยสู์งเนิน 42,000 และราคาต  าสุด ลว. 31 ม.ีค. 58

ถึงบา้นนางล าดวน เอี ยมสูงเนนิ) หจก.นันทวัลยสู์งเนิน
เลขที โครงการ e-gp / 58015321184

เลขคุมสัญญา e-gp / 580405012313

2,444,900.00 2,382,000.00 2,371,600.00 

ชื่อโครงการ/ งบประมาณ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วธิีซ้ือ/ เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีส่ญัญา/

เลขที่โครงการในระบบ e-gp จาก (บาท) (บาท) จัดจ้าง ผู้ยื่นซอง ราคา (บาท) ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา (บาท) โดยสรุป ลงวนัที่
1 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เงินอดุหนนุทั วไป 1,011,000.00 1,025,000.00 สอบราคา หจก.พอดีกอ่สร้าง หจก.พอดีก่อสร้าง 702,629 หจก.พอดีกอ่สร้าง 702,600.00 คุณสมบัติครบถ้วน 7/2558

หมู่ที  1 บา้นเมอืงเกา่ ปี 2557 หจก.สีค้ิวคอนสตรัคชั น หจก.โคราชสินสยาม 730,000 และราคาต  าสุด 28 ม.ค. 58

(สายบา้นเมอืงเกา่ - บา้นนาตะโครก) หจก.อดุหนุนการโยธา หจก.เค พ ีวาย เอ็นจิเนียริ ง เซอร์วิส 719,897 
เลขที โครงการ e-gp / 57125214822 หจก.นันทวัลยสู์งเนิน หจก.นันทวัลยสู์งเนิน 760,000 
เลขคุมสัญญา e-gp / 580105022435 หจก.โคราชสินสยาม

หจก.เค พี วาย เอ็นจิเนียริ ง เซอร์วิส

รวม

2.3 งบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป ประจ าปี 2557

ล าดับ รายชื่อผู้ซ้ือซอง
ผู้ยืน่ซองเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้บัการคัดเลือกและราคาทีท่ าสัญญา
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2 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เงินอดุหนนุทั วไป 320,000.00 305,000.00 สอบราคา หจก.อดุหนุนการโยธา หจก.พอดีก่อสร้าง 240,800 หจก.พอดีกอ่สร้าง 240,800.00 คุณสมบัติครบถ้วน 23/2558

หมู่ที  1 บา้นเมอืงเกา่ ปี 2557 หจก.พอดีกอ่สร้าง หจก.โคราชสินสยาม 248,000 และราคาต  าสุด 20 ก.ค. 58

(สายบา้นเมอืงเกา่ - บา้นนาตะโครก) หจก.ราชสีมากนกวรรณก่อสร้าง หจก.มิตรโสภณกอ่สร้าง 279,000

(ต่อจากเดิม) หจก.มิตรโสภณก่อสร้าง หจก.ราชสีมากนกวรรณก่อสร้าง 300,000

เลขที โครงการ e-gp /58065129545 หจก.โคราชสินสยาม
เลขคุมสัญญา e-gp / 580705020021

1,331,000.00 1,330,000.00 943,400.00 รวม

    เจ้าหน้าที่พสัดุ       หวัหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคราช นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคราช

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

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


