
ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและ เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจำ้ง จำ้ง และรำคำท่ีเสนอ รำคำตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จำ้งปฏิบติังำนช่วยงำนกำรเงิน/ 6,000.00          6,000.00         เฉพำะเจำะจง น.ส.ศรสวรรค ์นำทนัดร / 6,000.- น.ส.ศรสวรรค ์นำทนัดร / 6,000.- มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น ใบสั่งจำ้ง 068/61

บญัชี เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน ลว.30 เม.ย. 61

วงเงินงบประมำณ

2 จำ้งปฏิบติังำนท ำควำมสะอำด 6,000.00          6,000.00         เฉพำะเจำะจง นำงประนอม  พ่ึงค  ำ / 6,000.- นำงประนอม  พ่ึงค  ำ / 6,000.- มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น ใบสั่งจำ้ง 069/61

บริเวณ อบต. เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน ลว.30 เม.ย. 61

วงเงินงบประมำณ

3 จำ้งปฏิบติังำนดูแลตน้ไมบ้ริเวณ 6,000.00          6,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยอ ำนวย   เทืองจนัทึก / 6,000.- นำยอ ำนวย   เทืองจนัทึก / 6,000.- มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น ใบสั่งจำ้ง 070/61

อบต. เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน ลว.30 เม.ย. 61

วงเงินงบประมำณ

4 จำ้งปฏิบติังำนดูแลรักษำควำม 6,000.00          6,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยอ ำนวย   อินพิมำย / 6,000.- นำยอ ำนวย    อินพิมำย / 6,000.- มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น ใบสั่งจำ้ง 071/61

ปลอดภยั เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน ลว.30 เม.ย. 61

วงเงินงบประมำณ

5 จำ้งปฏิบติังำนคนงำนทัว่ไป 6,000.00          6,000.00         เฉพำะเจำะจง น.ส.บุษรำคมั  เนตรชยัภูมิ / 6,000.- น.ส.บุษรำคมั  เนตรชยัภูมิ / 6,000.- มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น ใบสั่งจำ้ง 079/61

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน ลว.31 พ.ค. 61

วงเงินงบประมำณ

6 ก่อสร้ำงถนนหินคลุก หมู่ท่ี 4 498,000.00      500,000.00     เฉพำะเจำะจง 1.หจก.เกียรติกำรก่อสร้ำงปำกช่อง หจก.เกียรติกำรก่อสร้ำงปำกช่อง มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น สญัญำจำ้ง 021/61

บำ้นคลองม่วง / 498,000.- / 498,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน ลว.23 ก.ค. 2561

2. หจก.ขำมทะเลสอก่อสร้ำง วงเงินงบประมำณ

/ 499,500.-

รายงานจัดซือ้จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวดันครราชสีมา



3.หจก.ชยัรัชต ์กม.79 ก่อสร้ำง

/ 500,000.-

7 ก่อสร้ำงถนนลำดยำง  หมู่ท่ี 7 398,000.00      400,000.00     เฉพำะเจำะจง 1.หจก.9 อินทรียเ์ขำใหญ่กำรโยธำ หจก.9 อินทรียเ์ขำใหญ่กำรโยธำ มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น สญัญำจำ้ง 022/61

บำ้นคลองสมบูรณ์ / 398,500.- / 398,500.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน ลว.14 ส.ค. 2561

2.หจก.บุษรำกำรโยธำ / 399,500.- วงเงินงบประมำณ

3.หจก.เขำเขียวก่อสร้ำง/ 400,000.-

8 จดัซ้ือ อำหำรเสริม(นม) 233,278.42      233,278.42     เฉพำะเจำะจง บริษทั คนัทรีเฟรช แดร่ี จ  ำกดั บริษทั คนัทรีเฟรช แดร่ี จ  ำกดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น สญัญำซ้ือ 005/61

/ 233,278.42 / 233,278.42 เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน ลว. 12 ก.ย. 61

วงเงินงบประมำณ

9 จำ้งเหมำบริกำรส ำรวจและข้ึน 10,950.00        10,950.00       เฉพำะเจำะจง นำงปรำณี  สกุลไทย / 10,950.- นำงปรำณี  สกุลไทย /10,950.- มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น ใบสั่งจำ้ง 151/61

ทะเบียนสตัว์ เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน ลว.13 ก.ย. 61

วงเงินงบประมำณ

10 จดัซ้ือ ครุภณัฑก์ำรศึกษำ 58,500.00        58,500.00       เฉพำะเจำะจง บริษทั  ทรัพยเ์จริญเคร่ืองเขียน จก. บริษทั  ทรัพยเ์จริญเคร่ืองเขียน จก. มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น ใบสั่งซ้ือ 013/62

(โต๊ะ พร้อมเกำ้อ้ีนกัเรียน) / 58,500.- / 58,500.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน ลว. 3 ต.ค. 61

วงเงินงบประมำณ

11 จำ้งซ่อมบ ำรุงรถยนตส่์วนกลำง 24,316.82        24,316.82       เฉพำะเจำะจง หจก.คิงส์ยนต ์/ 24,316.82 หจก.คิงส์ยนต ์/ 24,316.82 มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น ใบสั่งจำ้ง 014/62

ทะเบียน กพ 6543 นครรำชสีมำ เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน ลว. 5 ต.ค. 61

วงเงินงบประมำณ

12 จำ้งซ่อมบ ำรุงรถยนตส่์วนกลำง 2,815.17          2,815.17         เฉพำะเจำะจง หจก.คิงส์ยนต ์/ 2,815.17 หจก.คิงส์ยนต ์/ 2,815.17 มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น ใบสั่งจำ้ง 015/62

ทะเบียน กพ 6543 นครรำชสีมำ เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน ลว. 9 ต.ค. 61

วงเงินงบประมำณ

13 จ้างปฏบิติังานท าความสะอาดบริเวณ 6,000.00       6,000.00      เฉพาะเจาะจง นางประนอม  พึ่งค า /6,000.- นางประนอม  พึ่งค า / 6,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 001/62
อบต. เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 1 ต.ค.2561

วงเงินงบประมาณ
14 จ้างปฏบิติังานดูแลต้นไม้บริเวณ อบต. 6,000.00       6,000.00      เฉพาะเจาะจง นายอ านวย   เทอืงจันทกึ /6,000.- นายอ านวย  เทอืงจันทกึ /6,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 002/62

เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 1 ต.ค.2561
วงเงินงบประมาณ



15 จ้างปฏบิติังานดูแลรักษาความปลอดภยั6,000.00       6,000.00      เฉพาะเจาะจง นายอ านวย   อินพมิาย/6,000.- นายอ านวย  อินพมิาย /6,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 003/62
เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 1 ต.ค.2561
วงเงินงบประมาณ

16 จ้างปฏบิติังานคนงานทั่วไป 6,000.00       6,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.บษุราคัม  เนตรชัยภมูิ/6,000.- น.ส.บษุราคัม เนตรชัยภมูิ/6,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 004/62
เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 1 ต.ค.2561
วงเงินงบประมาณ

17 จ้างปฏบิติังานช่วยงานการเงิน/บญัชี 6,000.00       6,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.ศรสวรรค์ นาทนัดร / 6,000.- น.ส.ศรสวรรค์ นาทนัดร /6,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 005/62
เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 1 ต.ค.2561
วงเงินงบประมาณ

18 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 3,400.00       3,400.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยสวสัด์ิปากช่อง/ 3,400.- หจก.ชัยสวสัด์ิปากช่อง/3,400.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 006/62
เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 1 ต.ค.2561
วงเงินงบประมาณ

19 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 2,000.00       2,000.00      เฉพาะเจาะจง ปั้มไผ่สีทอง / 2,000.- ปั้มไผ่สีทอง/ 2,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 007/62
เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 1 ต.ค.2561
วงเงินงบประมาณ

20 ซ้ือน้ าด่ืม 210.00         210.00        เฉพาะเจาะจง นายสมนึก อ่ าสถาน  / 210.- นายสมนึก อ่ าสถาน  / 210.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 010/62
เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 1 ต.ค.2561
วงเงินงบประมาณ

21 จ้างพน่หมอกควนั 900.00         900.00        เฉพาะเจาะจง นายมนตรี  เงินตรา / 900.- นายมนตรี  เงินตรา / 900.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 016/62
(โครงการระบบปอ้งกันและควาคุมโรคฯ) เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 10 ต.ค. 61

วงเงินงบประมาณ
22 ซ้ือวสัดุพน่หมอกควนั(น้ ามัน) 940.00         940.00        เฉพาะเจาะจง ปั้มไผ่สีทอง / 940.- ปั้มไผ่สีทอง / 940.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 017/62

(โครงการระบบปอ้งกันและควาคุมโรคฯ) เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 10 ต.ค.2561
วงเงินงบประมาณ

23 จ้างท าพวงมาลา 1,000.00       1,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.ปญัจพร  มณฑา / 1,000.- น.ส.ปญัจพร  มณฑา /1,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 018/62
(วนัปยิะมหาราช) เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 11 ต.ค. 61

วงเงินงบประมาณ
24 จ้างท าพวงมาลา 2,000.00       2,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.ปญัจพร  มณฑา /2,000.- น.ส.ปญัจพร  มณฑา /2,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 019/62

(วนัค้ายวนัสวรรคต ร.9) เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 19 ต.ค. 61



วงเงินงบประมาณ
25  จ้างท าปา้ย 400.00         400.00        เฉพาะเจาะจง ร้านผัง2อิงค์เจ็ท /400.- ร้านผัง2อิงค์เจ็ท /400.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 020/62

(โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน อบต.) เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 26 ต.ค.2561
วงเงินงบประมาณ

26 จ้างซ่อมแซมไฟฟา้ส านักงาน 20,000.00     20,000.00    เฉพาะเจาะจง นายเสนอ  น้อยเภา /20,000.- นายเสนอ  น้อยเภา /20,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 021/62
เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 26 ต.ค.2561
วงเงินงบประมาณ

27 ถ้วยราลวลั 30,900.00     30,900.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน ที-สปรอร์ต /30,900.- ร้าน ที-สปรอร์ต /30,900.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 022/62
(โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน อบต.) เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 26 ต.ค.2561

วงเงินงบประมาณ
28 วสัดุ/อุปกรณ์ การแข่งขัน 38,604.00     38,604.00    เฉพาะเจาะจง ร้านลักษณ์เซ็นเตอร์ /38,604.- ร้านลักษณ์เซ็นเตอร์ /38,604.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 023/62

(โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน อบต.) เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 26 ต.ค.2561
วงเงินงบประมาณ

29 วสัดุ/อุปกรณ์ การแข่งขัน 800.00         800.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเดชาวสัดุ /800.- ร้านเดชาวสัดุ /800.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 024/62
(โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน อบต.) เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 26 ต.ค.2561

วงเงินงบประมาณ
30 เช่าเต้นท์ 6,000.00       6,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.นุชวกุล ทรัพย์แตง/6,000.- น.ส.นุชวกุล ทรัพย์แตง/6,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 025/62

(โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน อบต.) เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 31 ต.ค.2561
วงเงินงบประมาณ

31 เช่าเคร่ืองเสียง 12,000.00     12,000.00    เฉพาะเจาะจง นายสมพงษ ์ สิทธขิ า /12,000.- นายสมพงษ ์ สิทธขิ า /12,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 026/62
(โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน อบต.) เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 31 ต.ค.2561

วงเงินงบประมาณ
32 จ้างเหมาประเมินความพงึพอใจฯ 20,000.00     20,000.00    เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัยราชภฏันครราชสีมา มหาวทิยาลัยราชภฏันครราชสีมา มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 165/61

 / 20,000.-           / 20,000.-          เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 27 ก.ย.2561
วงเงินงบประมาณ

33 จ้างปฏบิติังานท าความสะอาดบริเวณ 6,000.00       6,000.00      เฉพาะเจาะจง นางประนอม  พึ่งค า /6,000.- นางประนอม  พึ่งค า / 6,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 001/62
อบต. เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 1 ต.ค.2561

วงเงินงบประมาณ
34 จ้างปฏบิติังานดูแลต้นไม้บริเวณ อบต. 6,000.00       6,000.00      เฉพาะเจาะจง นายอ านวย   เทอืงจันทกึ /6,000.- นายอ านวย  เทอืงจันทกึ /6,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 002/62



เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 1 ต.ค.2561
วงเงินงบประมาณ

35 จ้างปฏบิติังานดูแลรักษาความปลอดภยั6,000.00       6,000.00      เฉพาะเจาะจง นายอ านวย   อินพมิาย/6,000.- นายอ านวย  อินพมิาย /6,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 003/62
เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 1 ต.ค.2561
วงเงินงบประมาณ

36 จ้างปฏบิติังานคนงานทั่วไป 6,000.00       6,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.บษุราคัม  เนตรชัยภมูิ/6,000.- น.ส.บษุราคัม เนตรชัยภมูิ/6,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 004/62
เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 1 ต.ค.2561
วงเงินงบประมาณ

37 จ้างปฏบิติังานช่วยงานการเงิน/บญัชี 6,000.00       6,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.ศรสวรรค์ นาทนัดร / 6,000.- น.ส.ศรสวรรค์ นาทนัดร /6,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 005/62
เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 1 ต.ค.2561
วงเงินงบประมาณ

38 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 5,800.00       5,800.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยสวสัด์ิปากช่อง/ 5,800.- หจก.ชัยสวสัด์ิปากช่อง/5,800.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 006/62
เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 1 ต.ค.2561
วงเงินงบประมาณ

39 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 2,000.00       2,000.00      เฉพาะเจาะจง ปั้มไผ่สีทอง / 2,000.- ปั้มไผ่สีทอง/ 2,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 007/62
(พฤศจิกายน 2561) เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 1 ต.ค.2561

วงเงินงบประมาณ
40 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 2,000.00       2,000.00      เฉพาะเจาะจง ปั้มไผ่สีทอง / 2,000.- ปั้มไผ่สีทอง/ 2,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 007/62

(ธนัวาคม 2561) เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 1 ต.ค.2561
วงเงินงบประมาณ

41 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 160.00         160.00        เฉพาะเจาะจง ปั้มไผ่สีทอง / 160.- ปั้มไผ่สีทอง/ 160.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 009/62
เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 1 ต.ค.2561
วงเงินงบประมาณ

42 ซ้ือน้ าด่ืม 240.00         240.00        เฉพาะเจาะจง นายสมนึก อ่ าสถาน  / 240.- นายสมนึก อ่ าสถาน  / 240.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 010/62
เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 1 ต.ค.2561
วงเงินงบประมาณ

43 ก่อสร้ำงถนนแอสฟัลทติ์กคอนกรีต 498,000.00      500,000.00     เฉพำะเจำะจง 1.บจก.ป.ธนเดช คอนสรัคชัน่ หจก.ป.ธนเดช คอนสรัคชัน่ มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น สญัญำจำ้ง 003/62

หมู่ท่ี 1 บำ้นซบัเศรษฐี / 498,000.- / 498,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน ลว.1 พ.ย. 2561

2. หจก.โชคอุดมก่อสร้ำงปำกช่อง วงเงินงบประมำณ



/ 499,000.-

44 ขุดเจำะบ่อบำดำล หมู่ท่ี 5 บำ้นซบัพลู249,000.00      250,000.00     เฉพำะเจำะจง 1.หจก.ทอ้งทรำยคอนสตรัคชัน่ .หจก.ทอ้งทรำยคอนสตรัคชัน่ มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น สญัญำจำ้ง 006/62

/ 249,000.- / 249,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน ลว.8 พ.ย. 2561

2. หจก.โชคอุดมก่อสร้ำงปำกช่อง วงเงินงบประมำณ

/ 250,000.-

45 จ้างท าพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ 1,200.00       1,200.00      เฉพาะเจาะจง นางยุวดี งามเหมือน  / 1,200.- นางยุวดี งามเหมือน  / 1,200.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 028/62
(วนัพอ่แหง่ชาติ) เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 4 ธ.ค.2561

วงเงินงบประมาณ
46 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 55,800.00     55,800.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ซี.คอมเซ็นเตอร์ /55,800.- หจก.ซี.คอมเซ็นเตอร์ /55,800.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 030/62

เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 17 ธ.ค.2561
วงเงินงบประมาณ

47 ซ้ือวสัดุส านักงาน (กองการศึกษา) 2,400.00       2,400.00      เฉพาะเจาะจง ร้านลิสท ์/ 2,400.- ร้านลิสท ์/ 2,400.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 031/62
เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 17 ธ.ค.2561
วงเงินงบประมาณ

48 ซ้ือวสัดุส านักงาน (กองคลัง) 11,681.00     11,681.00    เฉพาะเจาะจง ร้านลิสท ์/ 11,681.- ร้านลิสท ์/ 11,681.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 032/62
เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 17 ธ.ค.2561
วงเงินงบประมาณ

49 จ้างปฏบิติังานท าความสะอาดบริเวณ 6,000.00       6,000.00      เฉพาะเจาะจง นางประนอม  พึ่งค า /6,000.- นางประนอม  พึ่งค า / 6,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 001/62
อบต. เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 1 ต.ค.2561

วงเงินงบประมาณ
50 จ้างปฏบิติังานดูแลต้นไม้บริเวณ อบต. 6,000.00       6,000.00      เฉพาะเจาะจง นายอ านวย   เทอืงจันทกึ /6,000.- นายอ านวย  เทอืงจันทกึ /6,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 002/62

เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 1 ต.ค.2561
วงเงินงบประมาณ

51 จ้างปฏบิติังานดูแลรักษาความปลอดภยั6,000.00       6,000.00      เฉพาะเจาะจง นายอ านวย   อินพมิาย/6,000.- นายอ านวย  อินพมิาย /6,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 003/62
เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 1 ต.ค.2561
วงเงินงบประมาณ

52 จ้างปฏบิติังานคนงานทั่วไป 6,000.00       6,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.บษุราคัม  เนตรชัยภมูิ/6,000.- น.ส.บษุราคัม เนตรชัยภมูิ/6,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 004/62
เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 1 ต.ค.2561
วงเงินงบประมาณ



53 จ้างปฏบิติังานช่วยงานการเงิน/บญัชี 6,000.00       6,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.ศรสวรรค์ นาทนัดร / 6,000.- น.ส.ศรสวรรค์ นาทนัดร /6,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 005/62
เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 1 ต.ค.2561
วงเงินงบประมาณ

54 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 4,400.00       4,400.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยสวสัด์ิปากช่อง/ 4,400.- หจก.ชัยสวสัด์ิปากช่อง/4,400.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 006/62
เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 1 ต.ค.2561
วงเงินงบประมาณ

55 ซ้ือน้ าด่ืม 360.00         360.00        เฉพาะเจาะจง นายสมนึก อ่ าสถาน  / 360.- นายสมนึก อ่ าสถาน  / 360.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 010/62
เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 1 ต.ค.2561
วงเงินงบประมาณ

56 จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง  หมู่ที่ 17 497,000.00   500,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.หจก.รุ่งเรืองประสพโชค 1.หจก.รุ่งเรืองประสพโชค มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น สญัญำจำ้ง 001/62

บา้นสันติสุข / 497,000.- / 497,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน ลว.22 ต.ค. 2561

2. หจก.โชคอุดมก่อสร้ำงปำกช่อง วงเงินงบประมำณ

/ 499,000.-

57 จดัซ้ือ อำหำรเสริม(นม) 436,129.22      436,129.22     เฉพำะเจำะจง บริษทั คนัทรีเฟรช แดร่ี จ  ำกดั บริษทั คนัทรีเฟรช แดร่ี จ  ำกดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น สญัญำซ้ือ 001/62

/ 436,129.22 / 436,129.22 เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน ลว. 26 ต.ค. 61

(งวด 1,2) วงเงินงบประมำณ

58 จ้างก่อสร้างถนนแอสฟลัติกทค์อนกรีต307,500.00   310,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.หจก.รุ่งเรืองประสพโชค 1.หจก.รุ่งเรืองประสพโชค มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น สญัญำจำ้ง 002/62

หมู่ที่ 4  บา้นคลองม่วง / 307,500.- / 307,500.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน ลว.29 ต.ค. 2561

2. หจก.โชคอุดมก่อสร้ำงปำกช่อง วงเงินงบประมำณ

/309,000.-

59 จำ้งก่อสร้ำงถนนหินคลุก หมู่ท่ี 9 398,000.00      400,000.00     เฉพำะเจำะจง 1.หจก.เกียรติกำรก่อสร้ำงปำกช่อง หจก.เกียรติกำรก่อสร้ำงปำกช่อง มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น สญัญำจำ้ง 005/62

บำ้นโป่งดินด ำ / 398,000.- / 398,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน ลว.6 พ.ย. 2561

2. หจก.ส.เจริญขำมทะเลสอก่อสร้ำง วงเงินงบประมำณ

/ 400,000.-

60 จดัซ้ือครุภณัฑไ์ฟฟ้ำและวิทยุ 26,000.00        26,000.00       เฉพำะเจำะจง 1.หจก.โครำชคอมพิวเตอร์/26,000.- 1.หจก.โครำชคอมพิวเตอร์ มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น ใบสั่งซ้ือ 027/62

(ชุดอุปกรณ์ DLTV) 2.บจก.พำวเวอร์ สกำย /27,900.-   / 26,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน ลว.4 ธ.ค. 2561

3.หจก.วีพีพี อินเตอร์เทรด/29,500.- วงเงินงบประมำณ



4.หจก.ใตฟ้้ำมอเตอร์ฯ/29,900.-

5.บจก.แอดไวช์ปำกช่อง /30,700.-

6.บจก.มัง่คร่ังทรัพย2์018 /30,700.-

61 จำ้งซ่อมบ ำรุงไฟสญัญำณจรำจร 59,200.00        60,000.00       เฉพำะเจำะจง บจก.ชำ้งเผือก 2558 / 59,200.- บจก.ชำ้งเผือก 2558 /59,200.- มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น สญัญำจำ้ง 007/62

หจก.ประพงษวิ์ชก่อสร้ำง/60,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน ลว. 6 ธ.ค. 61

วงเงินงบประมำณ

62 จ้างพน่หมอกควนั 900.00         900.00        เฉพาะเจาะจง นายมนตรี  เงินตรา / 900.- นายมนตรี  เงินตรา / 900.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 029/62
(โครงการระบบปอ้งกันและควบคุมโรคฯ) เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 7 ธ.ค. 61

วงเงินงบประมาณ
63 ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 17,920.00        17,920.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน อนัลิมิต   / 17,920.- ร้ำน อนัลิมิต   / 17,920.- มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น ใบสั่งซ้ือ 033/62

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน ลว.17 ธ.ค. 61

วงเงินงบประมำณ

64 จดัซ้ือ อำหำรเสริม(นม) 232,738.84      232,738.84     เฉพำะเจำะจง บริษทั คนัทรีเฟรช แดร่ี จ  ำกดั บริษทั คนัทรีเฟรช แดร่ี จ  ำกดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น CNTR-0017/62

/ 232,738.84 / 232,738.84 เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน ลว. 25 ธ.ค. 61

วงเงินงบประมำณ

65 จ้างท าปา้ย 800.00         800.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน ผัง2อิงค์เจ็ท / 800.- ร้าน ผัง2อิงค์เจ็ท / 800.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 019/62
(โครงการกวดขันวนิัยและลดอุบติัเหตุ เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 26 ธ.ค. 61
365 วนั) วงเงินงบประมาณ

66 เช่าเต้นทแ์ละไฟส่องสวา่ง 4,900.00       4,900.00      เฉพาะเจาะจง นางประนัดดา  ภู่ทอง / 4,900.- นางประนัดดา  ภู่ทอง / 4,900.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 020/62
(โครงการกวดขันวนิัยและลดอุบติัเหตุ เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 26 ธ.ค. 61
365 วนั) วงเงินงบประมาณ

67 จ้างท าปา้ยประชาสัมพนัธภ์าษ ีป2ี562 1,200.00       1,200.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน ผัง2อิงค์เจ็ท / 1,200.- ร้าน ผัง2อิงค์เจ็ท / 1,200.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน CNTR-0022/62

เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 4 ม.ค. 62
วงเงินงบประมาณ

68 จ้างท าปา้ย 300.00         300.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน ผัง2อิงค์เจ็ท / 300.- ร้าน ผัง2อิงค์เจ็ท / 300.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน CNTR-0024/62

(โครงการจัดประสบการณ์การศึกษานอก เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 17 ม.ค. 62
หอ้งเรียน) วงเงินงบประมาณ



69 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ 1,200.00       1,200.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน เอนนี่ธงิ / 1,200.- ร้าน เอนนี่ธงิ / 1,200.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน CNTR-0025/62

(โครงการจัดประสบการณ์การศึกษานอก เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 17 ม.ค. 62
หอ้งเรียน) วงเงินงบประมาณ

70 จ้างปฏบิติังานท าความสะอาดบริเวณ 6,000.00       6,000.00      เฉพาะเจาะจง นางประนอม  พึ่งค า /6,000.- นางประนอม  พึ่งค า / 6,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 001/62
อบต. เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 1 ต.ค.2561

วงเงินงบประมาณ
71 จ้างปฏบิติังานดูแลต้นไม้บริเวณ อบต. 6,000.00       6,000.00      เฉพาะเจาะจง นายอ านวย   เทอืงจันทกึ /6,000.- นายอ านวย  เทอืงจันทกึ /6,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 002/62

เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 1 ต.ค.2561
วงเงินงบประมาณ

72 จ้างปฏบิติังานดูแลรักษาความปลอดภยั6,000.00       6,000.00      เฉพาะเจาะจง นายอ านวย   อินพมิาย/6,000.- นายอ านวย  อินพมิาย /6,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 003/62
เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 1 ต.ค.2561
วงเงินงบประมาณ

73 จ้างปฏบิติังานคนงานทั่วไป 6,000.00       6,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.บษุราคัม  เนตรชัยภมูิ/6,000.- น.ส.บษุราคัม เนตรชัยภมูิ/6,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 004/62
เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 1 ต.ค.2561
วงเงินงบประมาณ

74 จ้างปฏบิติังานช่วยงานการเงิน/บญัชี 6,000.00       6,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.ศรสวรรค์ นาทนัดร / 6,000.- น.ส.ศรสวรรค์ นาทนัดร /6,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 005/62
เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 1 ต.ค.2561
วงเงินงบประมาณ

75 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 4,400.00       4,400.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยสวสัด์ิปากช่อง/ 4,400.- หจก.ชัยสวสัด์ิปากช่อง/4,400.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 006/62
เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 1 ต.ค.2561
วงเงินงบประมาณ

76 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 4,000.00       4,000.00      เฉพาะเจาะจง ปั้มไผ่สีทอง / 4,000.- ปั้มไผ่สีทอง/ 4,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 007/62
(มกราคม 2562) เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 1 ต.ค.2561

วงเงินงบประมาณ
77 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 160.00         160.00        เฉพาะเจาะจง ปั้มไผ่สีทอง / 160.- ปั้มไผ่สีทอง/ 160.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 009/62

เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 1 ต.ค.2561
วงเงินงบประมาณ

78 ซ้ือน้ าด่ืม 360.00         360.00        เฉพาะเจาะจง นายสมนึก อ่ าสถาน  / 360.- นายสมนึก อ่ าสถาน  / 360.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 010/62
เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 1 ต.ค.2561



วงเงินงบประมาณ
79 จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง  หมู่ที่ 18 398,000.00   400,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ธนญัชยัการโยธา /398,000.- 1.หจก.ธนัญชัยการโยธา /398,000.- มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น สญัญาจา้ง 

บา้นหนองไทรใต้ 2.บจก.เอสพีบิว  /399,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน  CNTR 008/62

วงเงินงบประมาณ ลว.7 ธ.ค. 2561

80 จ้างเจาะบอ่บาดาล  หมู่ที่ 12 239,000.00   240,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เอสทีบาดาล  / 239,000.- 1.หจก.เอสทีบาดาล  / 239,000.- มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น สญัญาจา้ง

บา้นศาลเจ้า 2.หจก.ทอ้งทราย คอนสตรัคชัน่ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR  018/62

  /240,000.- วงเงินงบประมาณ ลว.16 ธ.ค. 2561

81 จดัซ้ือ อำหำรเสริม(นม) 202,381.60      202,381.60     เฉพำะเจำะจง บริษทั คนัทรีเฟรช แดร่ี จ  ำกดั บริษทั คนัทรีเฟรช แดร่ี จ  ำกดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น สญัญำซ้ือขำย

/ 202,381.60 / 202,381.60 เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0017/62

วงเงินงบประมำณ ลว. 25 ธ.ค. 61

82 ซ้ือน้ ามันดีเซล 1,240.00       1,240.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยสวสัด์ิปากช่อง/ 1,240.- หจก.ชัยสวสัด์ิปากช่อง/ 1,240.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบสั่งซ้ือ

โครงการเตรียมการรับเสด็จฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0021/62

วงเงินงบประมาณ ลว. 27 ธ.ค.2561
83 ซ้ือกลอ้งดิจิตอล (กองสำธำรณสุขฯ) 13,500.00        13,500.00       เฉพำะเจำะจง 1.บจก.ใต้ฟ้ามอเตอร์คอมพวิเตอร์ บจก.ใต้ฟ้ามอเตอร์คอมพวิเตอร์ มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น ใบสั่งซ้ือ

   / 13,500.-    / 13,500.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0026/62

2.บจก.พำวเวอร์สกำย / 13,600.- วงเงินงบประมำณ ลว. 21 ม.ค.2562

84 ซ้ือครุภณัฑส์ ำนกังำน(เคร่ืองถ่ำยเอกสำร)119,000.00      119,000.00     เฉพำะเจำะจง ร้านเกยีรติกนกกอ็ปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านเกยีรติกนกกอ็ปป้ีเซ็นเตอร์ มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น สญัญำซ้ือขำย

(กองคลงั)    /  119,000.-    /  119,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0027/62

วงเงินงบประมำณ ลว. 25 ม.ค.2562

85 จำ้งถ่ำยเอกสำรพร้อมเขำ้เล่ม 1,200.00          1,200.00         เฉพำะเจำะจง นำยมำนิตย ์ คุณขุนทด  / 1,200.- นำยมำนิตย ์ คุณขุนทด / 1,200.- มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น ใบสั่งจำ้ง

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0028/62

วงเงินงบประมำณ ลว. 25 ม.ค.2562

86 จำ้งเหมำรถบสั 24,000.00        24,000.00       เฉพำะเจำะจง นำงนภทัร  จีรอำภำสกุล /24,000.- นางนภทัร  จีรอาภาสกลุ /24,000.- มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น ใบสั่งจำ้ง

โครงกำรจดัประสบกำรณ์กำรศึกษำนอก เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0029/62

ห้องเรียน วงเงินงบประมำณ ลว. 28 ม.ค.2562

87 ครุภณัฑส์ ำนกังำน (เกำ้อ้ีท  ำงำน) 5,000.00          5,000.00         เฉพำะเจำะจง 1.หจก.เทวญัครุภณัฑส์ตีล 1.หจก.เทวญัครุภณัฑส์ตีล มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น ใบสั่งซ้ือ



(ส ำนกัปลดั)     /5,000.-   /5,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0030/62

2.หจก.เกียรติพิพฒัน์ คอนสตรัคชัน่ วงเงินงบประมำณ ลว. 31 ม.ค.2562

  / 5,400.-

3.หจก.นครรำชสีมำ เพชรประทีป

  / 5,600.-

88 ครุภณัฑส์ ำนกังำน (โต๊ะท ำงำน) 7,900.00          7,900.00         เฉพำะเจำะจง 1.หจก.เทวญัครุภณัฑส์ตีล /7,900.- 1.หจก.เทวญัครุภณัฑ์สตีล /7,900.- มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น ใบสั่งซ้ือ

(ส ำนกัปลดั)  /7,900.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0031/62

2.หจก.เกียรติพิพฒัน์ คอนสตรัคชัน่ วงเงินงบประมำณ ลว. 31 ม.ค.2562

  / 8,100.- วงเงินงบประมำณ

3.หจก.นครรำชสีมำ เพชรประทีป

  / 8,200.-

89 ซ้ือครุภณัฑส์ ำนกังำน(เกำ้อ้ีท  ำงำน) 2,500.00          2,500.00         เฉพำะเจำะจง 1.หจก.เทวญัครุภณัฑส์ตีล /2,500.- 1.หจก.เทวญัครุภณัฑส์ตีล มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น ใบสั่งซ้ือ

(กองสำธำรณสุขฯ) 2.หจก.เกียรติพิพฒัน์ คอนสตรัคชัน่    /2,500.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0032/62

  / 2,700.- วงเงินงบประมำณ ลว. 31 ม.ค.2562

3.หจก.นครราชสีมา เพชรประทีป/2,800.-

90 ซ้ือครุภณัฑส์ ำนกังำน(โต๊ะท ำงำน) 5,000.00          5,000.00         เฉพำะเจำะจง 1.หจก.เทวญัครุภณัฑส์ตีล /5,000.- 1.หจก.เทวญัครุภณัฑส์ตีล มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น ใบสั่งซ้ือ

(กองสำธำรณสุขฯ) 2.หจก.เกียรติพิพฒัน์ คอนสตรัคชัน่    /5,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0033/62

  / 5,200.- วงเงินงบประมำณ ลว. 31 ม.ค.2562

3.หจก.นครรำชสีมำ เพชรประทีป

  / 5,300.-

91 จำ้งซ่อมบ ำรุงรถยนตส่์วนกลำง 6,654.97          6,654.97         เฉพำะเจำะจง หจก.คิงส์ยนต ์/ 6,654.97 หจก.คิงส์ยนต ์/ 6,654.97 มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น ใบสั่งจำ้ง

ทะเบียน กพ 6543 นครรำชสีมำ เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0034/62

วงเงินงบประมำณ ลว. 6 ก.พ.2562

92 ซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 11,400.00        11,400.00       เฉพำะเจำะจง ร้านเกยีรติกนกกอ็ปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านเกยีรติกนกกอ็ปป้ีเซ็นเตอร์ มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น ใบสั่งซ้ือ

(ส ำนกัปลดั)    /  11,400.-    /  11,400.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0035/62

วงเงินงบประมำณ ลว. 12 ก.พ.2562



93 จำ้งซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 2,300.00          2,300.00         เฉพำะเจำะจง นำยปภช   จอนเจ๊ก / 2,300.- นำยปภช   จอนเจ๊ก / 2,300.- มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น ใบสั่งจำ้ง

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0038/62

วงเงินงบประมำณ ลว. 14 ก.พ.2562

94 ซ้ือวสัดุส ำนกังำน 4,045.00          4,045.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน อนัลิมิต  / 4,045.- ร้ำน อนัลิมิต  / 4,045.- มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น ใบสั่งซ้ือ

(กองช่ำง) เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0039/62

วงเงินงบประมำณ ลว. 14 ก.พ.2562

95 ซ้ือวสัดุส ำนกังำน 12,953.00        12,953.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน อนัลิมิต  / 12,953.- ร้ำน อนัลิมิต  / 12,953.- มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น ใบสั่งซ้ือ

(กองช่ำง) เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0040/62

วงเงินงบประมำณ ลว. 15 ก.พ.2562

96 ซ้ือวสัดุส ำนกังำน (ตรำยำง) 2,050.00          2,050.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน อนัลิมิต  / 2,050.- ร้ำน อนัลิมิต  / 2,050.- มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น ใบสั่งจำ้ง

(ส ำนกัปลดั) เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0041/62

วงเงินงบประมำณ ลว. 15 ก.พ.2562

97 ซ้ือวสัดุส ำนกังำน (ตรำยำง) 250.00             250.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำน อนัลิมิต  / 250.- ร้ำน อนัลิมิต  / 250.- มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น ใบสั่งจำ้ง

(กองสำธำรณสุขฯ) เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0042/62

วงเงินงบประมำณ ลว. 15 ก.พ.2562

98 ซ้ือวสัดุส ำนกังำน (ตรำยำง) 250.00             250.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำน อนัลิมิต  / 250.- ร้ำน อนัลิมิต  / 250.- มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น ใบสั่งจำ้ง

(กองช่ำง) เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0043/62

วงเงินงบประมำณ ลว. 15 ก.พ.2562

99 ซ้ือวสัดุพน่หมอกควนั(น้ ามัน) 845.00         845.00        เฉพาะเจาะจง ปั้มไผ่สีทอง / 845.- ปั้มไผ่สีทอง / 845.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบสั่งซ้ือ

(โครงการระบบปอ้งกันและควาคุมโรคฯ) เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0044/62

วงเงินงบประมาณ ลว. 15 ก.พ.2562
100 จ้างพน่หมอกควนั 900.00         900.00        เฉพาะเจาะจง นายแก่ง  ทอ่นพดุซา / 900.- นายแก่ง  ทอ่นพดุซา / 900.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบสั่งจำ้ง

(โครงการระบบปอ้งกันและควาคุมโรคฯ) เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0045/62

วงเงินงบประมาณ ลว. 15 ก.พ.2562
101 จ้างท าปา้ย 400.00         400.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน ผัง2อิงค์เจ็ท / 400.- ร้าน ผัง2อิงค์เจ็ท / 400.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบสั่งจำ้ง

โครงการส่งเสริมสนับสนุนพฒันาคุณภาพ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0046/62



ชีวติฯ วงเงินงบประมาณ ลว. 20 ก.พ.2562
102 ซ้ือวสัดุ/อุปกรณ์ 1,680.00       1,680.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเอนนี่ธงิ  / 1,680.- ร้านเอนนี่ธงิ  / 1,680.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบสั่งซ้ือ

โครงการส่งเสริมสนับสนุนพฒันาคุณภาพ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0047/62

ชีวติฯ วงเงินงบประมาณ ลว. 20 ก.พ.2562
103 จ้างท าปา้ยรับสมัครนักเรียนฯ 250.00         250.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน ผัง2อิงค์เจ็ท / 250.- ร้าน ผัง2อิงค์เจ็ท / 250.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบสั่งจำ้ง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0048/62

วงเงินงบประมาณ ลว. 20 ก.พ.2562
104 จ้างปฏบิติังานท าความสะอาดบริเวณ 6,000.00       6,000.00      เฉพาะเจาะจง นางประนอม  พึ่งค า /6,000.- นางประนอม  พึ่งค า / 6,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 001/62

อบต. เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 1 ต.ค.2561
วงเงินงบประมาณ

105 จ้างปฏบิติังานดูแลต้นไม้บริเวณ อบต. 6,000.00       6,000.00      เฉพาะเจาะจง นายอ านวย   เทอืงจันทกึ /6,000.- นายอ านวย  เทอืงจันทกึ /6,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 002/62
เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 1 ต.ค.2561
วงเงินงบประมาณ

106 จ้างปฏบิติังานดูแลรักษาความปลอดภยั6,000.00       6,000.00      เฉพาะเจาะจง นายอ านวย   อินพมิาย/6,000.- นายอ านวย  อินพมิาย /6,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 003/62
เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 1 ต.ค.2561
วงเงินงบประมาณ

107 จ้างปฏบิติังานคนงานทั่วไป 6,000.00       6,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.บษุราคัม  เนตรชัยภมูิ/6,000.- น.ส.บษุราคัม เนตรชัยภมูิ/6,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 004/62
เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 1 ต.ค.2561
วงเงินงบประมาณ

108 จ้างปฏบิติังานช่วยงานการเงิน/บญัชี 6,000.00       6,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.ศรสวรรค์ นาทนัดร / 6,000.- น.ส.ศรสวรรค์ นาทนัดร /6,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 005/62
เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 1 ต.ค.2561
วงเงินงบประมาณ

109 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 3,800.00       3,800.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยสวสัด์ิปากช่อง/ 3,800.- หจก.ชัยสวสัด์ิปากช่อง/3,800.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 006/62
เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 1 ต.ค.2561
วงเงินงบประมาณ

110 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 1,000.00       1,000.00      เฉพาะเจาะจง ปั้มไผ่สีทอง / 1,000.- ปั้มไผ่สีทอง/ 1,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 007/62
เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 1 ต.ค.2561
วงเงินงบประมาณ

111 ซ้ือน้ าด่ืม 300.00         300.00        เฉพาะเจาะจง นายสมนึก อ่ าสถาน  / 300.- นายสมนึก อ่ าสถาน  / 300.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 010/62



เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 1 ต.ค.2561
วงเงินงบประมาณ

112 จ้างก่อสร้างถนนแอสฟลัติกทค์อนกรีต398,000.00      400,000.00     เฉพำะเจำะจง 1.บจก.ป.ธนเดชคอนสตรัคชัน่ บจก.ป.ธนเดชคอนสตรัคชัน่ มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น สญัญำจำ้ง 004/62

หมู่ท่ี 6  บำ้นโป่งววัแดง / 398,000.- / 398,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน ลว. 6 พ.ย. 2561

2.หจก.สมประสงคค์อนส์ / 399,200.- วงเงินงบประมำณ

113 จัดซ้ือ อาหารเสริม(นม) 212,500.68   212,500.68   เฉพาะเจาะจง บริษทั คันทรีเฟรช แดร่ี จ ากัด บริษทั คันทรีเฟรช แดร่ี จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน สัญญาซ้ือขาย
/ 212,500.68 ( งวด 3 ) / 212,500.68  ( งวด 3 ) เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0017/62

วงเงินงบประมาณ ลว. 25 ธ.ค. 61
114 จ้างก่อสร้างถนนหนิคลุก หมู่ที่ 7 499,000.00      500,000.00     เฉพำะเจำะจง 1.บจก.ป.ธนเดชคอนสตรัคชัน่ บจก.ป.ธนเดชคอนสตรัคชัน่ มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น สญัญำจำ้งก่อสร้ำง

บำ้นคลองสมบูรณ์ / 499,000.- / 499,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0023/62

2.บจก.บำงกอก บริภณัฑไ์ฟฟ้ำ วงเงินงบประมำณ ลว. 17 ม.ค. 62

/ 500,000.-

115 จดัซ้ือ อำหำรเสริม(นม) 333,929.64      333,929.64     เฉพำะเจำะจง บริษทั คนัทรีเฟรช แดร่ี จ  ำกดั บริษทั คนัทรีเฟรช แดร่ี จ  ำกดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น สญัญำซ้ือขำย

/ 333,929.64   ( งวด 1 ) / 333,929.64   ( งวด 1 ) เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0050/62

วงเงินงบประมำณ ลว. 22 ก.พ. 62

116 จ้างท าปา้ยโครงการ 350.00         350.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน ผัง2อิงค์เจ็ท / 350.- ร้าน ผัง2อิงค์เจ็ท / 350.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบสั่งจำ้ง

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ศพด.สัมพนัธฯ์ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0051/62

วงเงินงบประมาณ ลว. 4 มี.ค 62

117 ซ้ือถวย้รางวลั/เหรียญรางวลั 1,400.00       1,400.00      เฉพาะเจาะจง ร้านโค้ชสปอร์ต / 1,400.- ร้านโค้ชสปอร์ต / 1,400.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบสั่งซ้ือ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ศพด.สัมพนัธฯ์ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0052/62

วงเงินงบประมาณ ลว. 4 มี.ค 62

118 จ้างเคร่ืองเสียง 1,000.00       1,000.00      เฉพาะเจาะจง นายสมพงษ ์ สิทธขิ า / 1,000.- นายสมพงษ ์ สิทธขิ า / 1,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบสั่งจำ้ง

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ศพด.สัมพนัธฯ์ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0053/62

วงเงินงบประมาณ ลว. 5 มี.ค 62

119 เช่าเต้นท์ 1,600.00       1,600.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.นุชวกุล  ทรัพย์แตง / 1,600.- น.ส.นุชวกุล  ทรัพย์แตง / 1,600.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบสั่งจำ้ง

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ศพด.สัมพนัธฯ์ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0054/62



วงเงินงบประมาณ ลว. 5 มี.ค 62

120 ซ้ือวสัดุ/อุปกรณ์ 1,785.00       1,785.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเอนนี่ธงิ / 1,785.- ร้านเอนนี่ธงิ / 1,785.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบสั่งซ้ือ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ศพด.สัมพนัธฯ์ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0055/62

วงเงินงบประมาณ ลว. 5 มี.ค 62

121 ซ้ือทรายอะเบท/เคมีพน่หมอกควนั 52,800.00        52,800.00       เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนมำกทรัพย ์/ 52,800.- 1.ร้ำนมำกทรัพย ์/ 52,800.- มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น ใบสั่งซ้ือ

(โครงการระบบปอ้งกันและควาคุมโรคฯ) 2.ร้ำนด่ำนขุนทดซบัพลำย/59,400.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0056/62

3.ร้ำนโทนเชลลแ์อนเซอร์วิส วงเงินงบประมำณ ลว.5 มี.ค 62

  / 71,680.-

122 ซ้ือน ้ำด่ืม 500.00             500.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอนน่ีธิง  / 500.- ร้ำนเอนน่ีธิง  / 500.- มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น ใบสั่งซ้ือ

กิจกรรมวนัทอ้งถ่ินไทย เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0059/62

วงเงินงบประมำณ ลว.15 มี.ค 62

123 จำ้งท ำพำนพุม่ 1,500.00          1,500.00         เฉพำะเจำะจง นำงสำวปัญจพร  มณฑำ  / 1,500.- นำงสำวปัญจพร  มณฑำ  / 1,500.- มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น ใบสั่งจำ้ง

กิจกรรมวนัทอ้งถ่ินไทย เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0060/62

วงเงินงบประมำณ ลว.15 มี.ค 62

124 จ้างท าป้าย 200.00       200.00      เฉพาะเจาะจงห้องภาพสเลนเดอร์ดิจิตอล  / 200.-ห้องภาพสเลนเดอร์ดิจิตอล  / 200.-มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนใบส่ังจ้าง
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย เสนอราคาเหมาะสมภายในCNTR-0062/62

วงเงินงบประมาณ ลว.18 ม.ีค 62
125 จ้างปฏบิติังานท าความสะอาดบริเวณ 6,000.00       6,000.00      เฉพาะเจาะจง นางประนอม  พึ่งค า /6,000.- นางประนอม  พึ่งค า / 6,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 001/62

อบต. เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 1 ต.ค.2561
วงเงินงบประมาณ

126 จ้างปฏบิติังานดูแลต้นไม้บริเวณ อบต. 6,000.00       6,000.00      เฉพาะเจาะจง นายอ านวย   เทอืงจันทกึ /6,000.- นายอ านวย  เทอืงจันทกึ /6,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 002/62
เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 1 ต.ค.2561
วงเงินงบประมาณ

127 จ้างปฏบิติังานดูแลรักษาความปลอดภยั6,000.00       6,000.00      เฉพาะเจาะจง นายอ านวย   อินพมิาย /6,000.- นายอ านวย  อินพมิาย /6,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 003/62
เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 1 ต.ค.2561
วงเงินงบประมาณ

128 จ้างปฏบิติังานคนงานทั่วไป 6,000.00       6,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.บษุราคัม  เนตรชัยภมูิ /6,000.- น.ส.บษุราคัม เนตรชัยภมูิ/6,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 004/62



เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 1 ต.ค.2561
วงเงินงบประมาณ

129 จ้างปฏบิติังานช่วยงานการเงิน/บญัชี 6,000.00       6,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.ศรสวรรค์ นาทนัดร / 6,000.- น.ส.ศรสวรรค์ นาทนัดร /6,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 005/62
เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 1 ต.ค.2561
วงเงินงบประมาณ

130 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 4,000.00       4,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยสวสัด์ิปากช่อง/ 4,000.- หจก.ชัยสวสัด์ิปากช่อง/4,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 006/62
เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 1 ต.ค.2561
วงเงินงบประมาณ

131 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 4,000.00       4,000.00      เฉพาะเจาะจง ปั้มไผ่สีทอง / 4,000.- ปั้มไผ่สีทอง/ 4,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 007/62
เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 1 ต.ค.2561
วงเงินงบประมาณ

132 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 160.00         160.00        เฉพาะเจาะจง ปั้มไผ่สีทอง / 160.- ปั้มไผ่สีทอง/ 160.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 009/62
เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 1 ต.ค.2561
วงเงินงบประมาณ

133 ซ้ือน้ าด่ืม 360.00         360.00        เฉพาะเจาะจง นายสมนึก อ่ าสถาน  / 360.- นายสมนึก อ่ าสถาน  / 360.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 010/62
เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 1 ต.ค.2561
วงเงินงบประมาณ

134 จำ้งปรับปรุง/ซ่อมแซมศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก198,000.00      200,000.00     เฉพำะเจำะจง 1.บจก.เอส.พี.บิว  / 198,000.- 1.บจก.เอส.พี.บิว  / 198,000.- มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น สญัญำจำ้งก่อสร้ำง

อบต.คลองม่วง 2.หจก.อำร์วีอำร์แมก เอ็นจิเนียร่ิง เสนอรำคำต ่ำกวำ่ผูรั้บจำ้ง CNTR-0036/62

/ 199,500.- รำยอ่ืน ลว.13 ก.พ. 62

135 ก่อสร้ำงฝำยน ้ำลน้ หมู่ท่ี 14 บำ้นโคกสูง397,500.00      400,000.00     เฉพำะเจำะจง 1.บจก.เอส.พี.บิว  /397,500.- บจก.เอส.พี.บิว  / 397,500.- มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น สญัญำจำ้งก่อสร้ำง

3.หจก.อำร์วีอำร์แมก เอ็นจิเนียร่ิง เสนอรำคำต ่ำกวำ่ผูรั้บจำ้ง CNTR-0037/62

/ 399,000.- รำยอ่ืน ลว.13 ก.พ. 62

136 ซ้ือครุภณัฑส์ ำนกังำน เคร่ืองปรับอำกำศ46,900.00        46,900.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ล้ิมพงหลีวิทย-ุโทรทศัน์ หจก.ล้ิมพงหลีวิทย-ุโทรทศัน์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบสั่งซ้ือ

(กองช่ำง)   / 46,900.-   / 46,900.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0063/62

วงเงินงบประมาณ ลว.22  มี.ค 62

137 จ้างท าปา้ย 400.00         400.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน ผัง2อิงค์เจ็ท / 400.- ร้าน ผัง2อิงค์เจ็ท / 400.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบสั่งจำ้ง

โครงการก าจัดขยะมูลฝอยฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0064/62



วงเงินงบประมาณ ลว. 25 มี.ค.2562
138 ซ้ือวสัดุ/อุปกรณ์ 21,525.00     21,525.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน เอนนี่ธงิ / 21,525.- ร้าน เอนนี่ธงิ / 21,525.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบสั่งซ้ือ

โครงการก าจัดขยะมูลฝอยฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0065/62

วงเงินงบประมาณ ลว. 25 มี.ค.2562
139 จ้างส ารวจสัตว์ 10,641.00     10,641.00    เฉพาะเจาะจง นางหลอด  โหขุนทด / 10,641.- นางหลอด  โหขุนทด / 10,641.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบสั่งจำ้ง

โครงการสัตวป์ลอดโรคฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0066/62

วงเงินงบประมาณ ลว. 25 มี.ค.2562

140 ซ้ือครุภณัฑส์ ำนกังำน 22,000.00        22,000.00       เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนคูณทรัพย ์ / 22,000.- ร้ำนคูณทรัพย ์ / 22,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบสั่งซ้ือ

ตูเ้หล็ก2บำน มือจบัเปิด-ปิด 2.ร้ำนแสงบุญพำณิชย ์/ 22,800.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0067/62

(กองคลงั) 3.ร้ำน ว.วสัดุภณัฑ ์/ 23,400.- วงเงินงบประมาณ ลว.27  มี.ค 62

141 ซ้ือครุภณัฑส์ ำนกังำน 11,000.00        11,000.00       เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนคูณทรัพย ์ / 11,000.- ร้ำนคูณทรัพย ์ / 11,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบสั่งซ้ือ

ตูเ้หล็ก2บำน มือจบัเปิด-ปิด 2.ร้ำนแสงบุญพำณิชย ์/ 11,400.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0068/62

(กองกำรศึกษำ) 3.ร้ำน ว.วสัดุภณัฑ ์/ 11,700.- วงเงินงบประมาณ ลว.27  มี.ค 62

142 ซ้ือครุภณัฑส์ ำนกังำน 2,500.00          2,500.00         เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนคูณทรัพย ์ / 2,500.- ร้ำนคูณทรัพย ์ / 2,500.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบสั่งซ้ือ

เกำ้อ้ีท  ำงำน 2.ร้ำนแสงบุญพำณิชย ์/ 2,599.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0069/62

(กองคลงั) 3.ร้ำน ว.วสัดุภณัฑ ์/ 2,650.- วงเงินงบประมาณ ลว.27  มี.ค 62

143 ซ้ือน ้ำด่ืม 1,050.00          1,050.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอนน่ีธิง  / 1,050.- ร้ำนเอนน่ีธิง  / 1,050.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบสั่งซ้ือ

โครงกำรแข่งขนักีฬำเพ่ือปรองดองฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0071/62

วงเงินงบประมาณ ลว.29  มี.ค 62

144 ซ้ือเคร่ืองด่ืมเพ่ือรับรองกำรประชุมสภำฯ 751.00             751.00            เฉพำะเจำะจง นำยส ำนึก อ ่ำสถำน  / 571.- นำยส ำนึก อ ่ำสถำน  / 571.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบสั่งซ้ือ

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0076/62

วงเงินงบประมาณ ลว.2 เม.ย. 62

145 จำ้งจดัท ำป้ำย 600.00             600.00            เฉพำะเจำะจง ห้องภำพสเลนเดอร์ดิจิตอล / 600.- ห้องภำพสเลนเดอร์ดิจิตอล / 600.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบสั่งจำ้ง

โครงกำรสืบสำนประเพณีวนัสงกรำนตฯ์ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0077/62

วงเงินงบประมาณ ลว.2 เม.ย. 62

146 ซ้ือวสัดุ/อุปกรณ์ 3,815.00          3,815.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอนน่ีธิง  / 3,815.- ร้ำนเอนน่ีธิง  / 3,815.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบสั่งซ้ือ



โครงกำรสืบสำนประเพณีวนัสงกรำนตฯ์ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0078/62

วงเงินงบประมาณ ลว.5 เม.ย. 62

147 จ้างท าปา้ย 900.00             900.00            เฉพำะเจำะจง ห้องภำพสเลนเดอร์ดิจิตอล / 900.- ห้องภำพสเลนเดอร์ดิจิตอล/ 900.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบสั่งจำ้ง

(โครงการกวดขันวนิัยและลดอุบติัเหตุ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0079/62

365 วนั) วงเงินงบประมาณ ลว.5 เม.ย. 62

148 เช่าเต้นทแ์ละไฟฟา้แสงสวา่ง 4,900.00          4,900.00         เฉพำะเจำะจง นำงประนดัดำ  ภู่ทอง /4,900.- นำงประนดัดำ  ภู่ทอง /4,900.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบสั่งจำ้ง

(โครงการกวดขันวนิัยและลดอุบติัเหตุ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0080/62

365 วนั) วงเงินงบประมาณ ลว.10 เม.ย. 62

149 จ้างซ่อมรถบรรทกุน้ าเอนกประสงค์ 4,350.00       4,350.00      เฉพาะเจาะจง นายสงัด  แนบเนียม / 4,350.- นายสงัด  แนบเนียม / 4,350.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบสั่งจำ้ง

ทะเบยีน  88-2972 นครราชสีมา เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0081/62

วงเงินงบประมาณ ลว.10 เม.ย. 62

150 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง 16,701.63     16,701.63    เฉพาะเจาะจง หจก.คิงส์ยนต์  / 16,701.63 หจก.คิงส์ยนต์  / 16,701.63 มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบสั่งจำ้ง

ทะเบยีน  กพ 6543 นครราชสีมา เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0082/62

วงเงินงบประมาณ ลว.10 เม.ย. 62

151 เช่ำเตน้ท ์เกำ้อ้ี 9,200.00          9,200.00         เฉพำะเจำะจง น.ส.นุชวกุล ทรัพยแ์ตง  / 9,200.- น.ส.นุชวกุล ทรัพยแ์ตง  / 9,200.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบสั่งจำ้ง

โครงกำรสืบสำนประเพณีวนัสงกรำนตฯ์ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0083/62

วงเงินงบประมาณ ลว.11 เม.ย. 62

152 เช่ำเคร่ืองเสียง 1,000.00          1,000.00         เฉพำะเจำะจง นำงประนดัดำ  ภู่ทอง  / 1,000.- นำงประนดัดำ  ภู่ทอง  / 1,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบสั่งจำ้ง

โครงกำรสืบสำนประเพณีวนัสงกรำนตฯ์ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0084/62

วงเงินงบประมาณ ลว.11 เม.ย. 62

153 จ้างปฏบิติังานช่วยงานการเงิน/บญัชี 6,000.00       6,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.ศรสวรรค์ นาทนัดร / 6,000.- น.ส.ศรสวรรค์ นาทนัดร /6,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 005/62
เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 1 ต.ค.2561
วงเงินงบประมาณ

154 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 4,800.00       4,800.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยสวสัด์ิปากช่อง/ 4,800.- หจก.ชัยสวสัด์ิปากช่อง/4,800.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 006/62
เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 1 ต.ค.2561
วงเงินงบประมาณ

155 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 3,000.00       3,000.00      เฉพาะเจาะจง ปั้มไผ่สีทอง / 3,000.- ปั้มไผ่สีทอง/ 3,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 007/62



เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 1 ต.ค.2561
วงเงินงบประมาณ

156 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 1,000.00       1,000.00      เฉพาะเจาะจง ปั้มไผ่สีทอง / 1,000.- ปั้มไผ่สีทอง/ 1,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 008/62
เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 1 ต.ค.2561
วงเงินงบประมาณ

157 ซ้ือน้ าด่ืม 345.00         345.00        เฉพาะเจาะจง นายสมนึก อ่ าสถาน  / 345.- นายสมนึก อ่ าสถาน  / 345.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 010/62
เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 1 ต.ค.2561
วงเงินงบประมาณ

158 ซ้ือชุดกีฬา 3,000.00       3,000.00      เฉพาะเจาะจง นายศวสันพกร  พงษพ์นัธ์/3,000.- นายศวสันพกร  พงษพ์นัธ์/3,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อปรองดองฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0070/62

วงเงินงบประมาณ ลว. 29 มี.ค.2562
159 จ้างปฏบิติังานคนงานทั่วไป 6,000.00       6,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.บษุราคัม  เนตรชัยภมูิ /6,000.- น.ส.บษุราคัม เนตรชัยภมูิ/6,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0072/62
วงเงินงบประมาณ ลว. 29 มี.ค.2562

160 จ้างปฏบิติังานท าความสะอาดบริเวณ 6,000.00       6,000.00      เฉพาะเจาะจง นางประนอม  พึ่งค า /6,000.- นางประนอม  พึ่งค า / 6,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
อบต. เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0073/62

วงเงินงบประมาณ ลว. 29 มี.ค.2562
161 จ้างปฏบิติังานดูแลต้นไม้บริเวณ อบต. 6,000.00       6,000.00      เฉพาะเจาะจง นายอ านวย   เทอืงจันทกึ /6,000.- นายอ านวย  เทอืงจันทกึ /6,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0074/62
วงเงินงบประมาณ ลว. 29 มี.ค.2562

162 จ้างปฏบิติังานดูแลรักษาความปลอดภยั6,000.00       6,000.00      เฉพาะเจาะจง นายอ านวย   อินพมิาย /6,000.- นายอ านวย  อินพมิาย /6,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0075/62
วงเงินงบประมาณ ลว. 29 มี.ค.2562

163 จ้างท าปา้ย 400.00         400.00        เฉพาะเจาะจง หอ้งภาพสเลนเดอร์ดิจิตอล/400.- หอ้งภาพสเลนเดอร์ดิจิตอล/400.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0085/62

วงเงินงบประมาณ ลว. 24 เม.ย.2562
164 ซ้ือวสัดุ/อุปกรณ์ 750.00         750.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอนนี่ธงิ / 750.- ร้านเอนนี่ธงิ / 750.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0086/62
วงเงินงบประมาณ ลว. 24 เม.ย.2562



165 ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน (เก้าอี้พลาสติก) 39,600.00     39,600.00    เฉพาะเจาะจง ร้านคูณทรัพย์  / 39,600.- ร้านคูณทรัพย์  / 39,600.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
(ส านักปลัด) เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0087/62

วงเงินงบประมาณ ลว.25 เม.ย. 62
166 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 42,980.00     42,980.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ราชสีมาไอท ีคอมพวิเตอร์ หจก.ราชสีมาไอท ีคอมพวิเตอร์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ

เคร่ืองคอมพวิเตอร์  (ส านักปลัด)   / 42,980.-   / 42,980.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0088/62
วงเงินงบประมาณ ลว.25 เม.ย.62

167 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 21,490.00     21,490.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ราชสีมาไอท ีคอมพวิเตอร์ หจก.ราชสีมาไอท ีคอมพวิเตอร์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
เคร่ืองคอมพวิเตอร์  (กองช่าง)   / 21,490.-   / 21,490.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0089/62

วงเงินงบประมาณ ลว.25 เม.ย.62
168 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 4,380.00       4,380.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ราชสีมาไอท ีคอมพวิเตอร์ หจก.ราชสีมาไอท ีคอมพวิเตอร์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ

เคร่ืองส ารองไฟ  (ส านักปลัด)   / 4,380.-   / 4,380.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0090/62
วงเงินงบประมาณ ลว.25 เม.ย.62

169 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 2,190.00       2,190.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ราชสีมาไอท ีคอมพวิเตอร์ หจก.ราชสีมาไอท ีคอมพวิเตอร์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
เคร่ืองส ารองไฟ  (กองคลัง)   / 2,190.-   / 2,190.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0091/62

วงเงินงบประมาณ ลว.25 เม.ย.62
170 ซ้ือวคัซีนปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ 105,000.00   105,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.ร้านมากทรัพย์  / 105,000.- 1.ร้านมากทรัพย์  / 105,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ

โครงการสัตวป์ลอดโรคฯ 2.ร้านด่านขุนทดซัพพลาย/119,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0092/62
3.ร้านวราพรพาณิชย์ /112,500.- วงเงินงบประมาณ ลว.26 เม.ย.62

171 จ้างท าปา้ย 400.00         400.00        เฉพาะเจาะจง หอ้งภาพสเลนเดอร์ดิจิตอล/ 400.- หอ้งภาพสเลนเดอร์ดิจิตอล/ 400.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
โครงการระบบปอ้งกันและควบคุมโรคติดต่อฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0093/62

วงเงินงบประมาณ ลว.26 เม.ย.62
172 ซ้ือวสัดุ/อุปกรณ์ 600.00         600.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอนนี่ธงิ / 600.- ร้านเอนนี่ธงิ / 600.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ

โครงการระบบปอ้งกันและควบคุมโรคติดต่อฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0094/62
วงเงินงบประมาณ ลว.26 เม.ย.62

173 ซ้ือวสัดุพน่หมอกควนั(น้ ามัน) 1,165.00       1,165.00      เฉพาะเจาะจง ปั้มไผ่สีทอง / 1,165.- ปั้มไผ่สีทอง / 1,165.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
(โครงการระบบปอ้งกันและควาคุมโรคฯ) เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0099/62

วงเงินงบประมาณ ลว. 10 พ.ค.62
174 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 1,640.00       1,640.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเดชาวสัดุ / 1,640.- ร้านเดชาวสัดุ / 1,640.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0101/62



วงเงินงบประมาณ ลว. 22 พ.ค.62
175 ซ้ือครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว 10,200.00     10,200.00    เฉพาะเจาะจง บริษทัเพื่อนเกษตร ปากช่อง จ ากัด บริษทัเพื่อนเกษตร ปากช่อง จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ

เคร่ืองตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน (ส านักปลัด)   / 10,200.-   / 10,200.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0103/62
วงเงินงบประมาณ ลว. 24 พ.ค.62

176 ซ้ือครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว 7,600.00       7,600.00      เฉพาะเจาะจง บริษทัเพื่อนเกษตร ปากช่อง จ ากัด บริษทัเพื่อนเกษตร ปากช่อง จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (ส านักปลัด)   / 7,600.-   / 7,600.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0104/62

วงเงินงบประมาณ ลว. 24 พ.ค.62
177 จ้างเหมาบริการอัพเดทข้อมูล 6,500.00       6,500.00      เฉพาะเจาะจง นายธนกฤต  พรหมพนิิจ /6,500.- นายธนกฤต  พรหมพนิิจ /6,500.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 080/61

เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 31 พ.ค.2561
วงเงินงบประมาณ

178 จ้างปฏบิติังานช่วยงานการเงิน/บญัชี 6,000.00       6,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.ศรสวรรค์ นาทนัดร / 6,000.- น.ส.ศรสวรรค์ นาทนัดร /6,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 005/62
เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 1 ต.ค.2561
วงเงินงบประมาณ

179 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 3,800.00       3,800.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยสวสัด์ิปากช่อง/ 3,800.- หจก.ชัยสวสัด์ิปากช่อง/3,800.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 006/62
เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 1 ต.ค.2561
วงเงินงบประมาณ

180 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 3,000.00       3,000.00      เฉพาะเจาะจง ปั้มไผ่สีทอง / 3,000.- ปั้มไผ่สีทอง/ 3,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 007/62
เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 1 ต.ค.2561
วงเงินงบประมาณ

181 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 480.00         480.00        เฉพาะเจาะจง ปั้มไผ่สีทอง / 480.- ปั้มไผ่สีทอง/ 480.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 009/62
เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 1 ต.ค.2561
วงเงินงบประมาณ

182 จ้างปฏบิติังานคนงานทั่วไป 6,000.00       6,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.บษุราคัม  เนตรชัยภมูิ /6,000.- น.ส.บษุราคัม เนตรชัยภมูิ/6,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0072/62
วงเงินงบประมาณ ลว. 29 มี.ค.2562

183 จ้างปฏบิติังานท าความสะอาดบริเวณ 6,000.00       6,000.00      เฉพาะเจาะจง นางประนอม  พึ่งค า /6,000.- นางประนอม  พึ่งค า / 6,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
อบต. เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0073/62

วงเงินงบประมาณ ลว. 29 มี.ค.2562
184 จ้างปฏบิติังานดูแลต้นไม้บริเวณ อบต. 6,000.00       6,000.00      เฉพาะเจาะจง นายอ านวย   เทอืงจันทกึ /6,000.- นายอ านวย  เทอืงจันทกึ /6,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง



เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0074/62
วงเงินงบประมาณ ลว. 29 มี.ค.2562

185 จ้างปฏบิติังานดูแลรักษาความปลอดภยั6,000.00       6,000.00      เฉพาะเจาะจง นายอ านวย   อินพมิาย /6,000.- นายอ านวย  อินพมิาย /6,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0075/62
วงเงินงบประมาณ ลว. 29 มี.ค.2562

186 จ้างเหมาบริการปฎบิติังานประจ ารถขยะ6,000.00       6,000.00      เฉพาะเจาะจง นายมนตรี  มุมจันทกึ /6,000.- นายมนตรี  มุมจันทกึ /6,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0096/62
วงเงินงบประมาณ ลว. 1 พ.ค.2562

187 จ้างเหมาบริการปฎบิติังานประจ ารถขยะ6,000.00       6,000.00      เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  ปรุาถาเน /6,000.- นายสุชาติ  ปรุาถาเน /6,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0097/62
วงเงินงบประมาณ ลว. 1 พ.ค.2562

188 จ้างหมาจัดสถานที่ลงนามถวายพระพรฯ35,000.00     35,000.00    เฉพาะเจาะจง นายนันทน์ภสั  อิ่มลาภ / 35,000.- นายนันทน์ภสั  อิ่มลาภ / 35,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0098/62
วงเงินงบประมาณ ลว. 3 พ.ค.2562

189 จัดซ้ือ อาหารเสริม(นม) 105,374.50   105,374.50   เฉพาะเจาะจง บริษทั คันทรีเฟรช แดร่ี จ ากัด บริษทั คันทรีเฟรช แดร่ี จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน สัญญาซ้ือขาย
/ 105,374.50 ( งวด 1 ) / 105,374.50 ( งวด 1 ) เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0100/62

วงเงินงบประมาณ ลว. 13 พ.ค. 62
190 จ้างเหมาบริการปฎบิติังานคนงานทั่วไป1,741.00       1,741.00      เฉพาะเจาะจง นายชัชวาลย์  ไกรทอง /1,741.- นายชัชวาลย์  ไกรทอง /1,741.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง

(กองการศึกษา) เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0102/62
วงเงินงบประมาณ ลว. 23 พ.ค.2562

191 ซ้ือน้ าด่ืม 700.00         700.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอนนี่ธงิ  / 700.- ร้านเอนนี่ธงิ  / 700.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 
โครงการเตรียมการรับเสด็จฯและงานรัฐพธิี เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0105/62

วงเงินงบประมาณ ลว. 27 พ.ค.2562
192 จ้างเหมารถ 14,000.00     14,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.วพีเีอ็มทวัร์  / 14,000.- หจก.วพีเีอ็มทวัร์  / 14,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 

โครงการเตรียมการรับเสด็จฯและงานรัฐพธิี เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0106/62
วงเงินงบประมาณ ลว. 27 พ.ค.2562

193 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 40,000.00     40,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านมาลีการเกตร  / 40,000.- ร้านมาลีการเกตร  / 40,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 
โครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัย หมู่ที่ 4 เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0107/62

วงเงินงบประมาณ ลว. 28 พ.ค.2562



194 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 40,000.00     40,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านมาลีการเกตร  / 40,000.- ร้านมาลีการเกตร  / 40,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 
โครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัย หมู่ที่ 5 เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0108/62

วงเงินงบประมาณ ลว. 28 พ.ค.2562
195 ซ้ือวสัดุการเกษตร 645.00         645.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเดชาวสัดุ  / 645.- ร้านเดชาวสัดุ  / 645.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0112/62
วงเงินงบประมาณ ลว. 31 พ.ค.2562

196 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 660.00         660.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเดชาวสัดุ  / 660.- ร้านเดชาวสัดุ  / 660.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0113/62
วงเงินงบประมาณ ลว. 31 พ.ค.2562

197 ซ้ือวสัดุส านักงาน (กองคลัง) 6,510.00       6,510.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเอนนี่ธงิ  / 6,510.- ร้านเอนนี่ธงิ  / 6,510.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0114/62
วงเงินงบประมาณ ลว. 6 มิ.ย.2562

198 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 46,900.00     46,900.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ซี.คอมเซ็นเตอร์ /46,900.- หจก.ซี.คอมเซ็นเตอร์ /46,900.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0115/62
วงเงินงบประมาณ ลว. 6 มิ.ย.2562

199 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองคอมฯและปร๊ินเตอร์ 1,490.00       1,490.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ซี.คอมเซ็นเตอร์ /1,490.- หจก.ซี.คอมเซ็นเตอร์ /1,490.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0116/62
วงเงินงบประมาณ ลว. 6 มิ.ย.2562

200 ซ้ือวสัดุส านักงาน(ส านักปลัด) 15,200.00     15,200.00    เฉพาะเจาะจง ร้านเกียรติกนก ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ ร้านเกียรติกนก ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 
  / 15,200.-   / 15,200.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0117/62

วงเงินงบประมาณ ลว. 6 มิ.ย.2562
201 ซ้ือวสัดุส านักงาน (กองช่าง) 7,853.00       7,853.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเอนนี่ธงิ  / 7,853.- ร้านเอนนี่ธงิ  / 7,853.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0118/62
วงเงินงบประมาณ ลว. 6 มิ.ย.2562

202 ซ้ือวสัดุส านักงาน (ส านักปลัด) 9,895.00       9,895.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเอนนี่ธงิ  / 9,895.- ร้านเอนนี่ธงิ  / 9,895.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0119/62
วงเงินงบประมาณ ลว. 6 มิ.ย.2562

203 ซ้ือวสัดุส านักงาน(กองคลัง) 24,250.00     24,250.00    เฉพาะเจาะจง ร้านเกียรติกนก ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ ร้านเกียรติกนก ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 
  / 24,250.-   / 24,250.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0120/62



วงเงินงบประมาณ ลว. 7 มิ.ย.2562
204 วสัดุส านักงาน (ตรายาง) 2,890.00       2,890.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเอนนี่ธงิ  /2,890.- ร้านเอนนี่ธงิ  /2,890.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 

ส านักปลัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0122/62
วงเงินงบประมาณ ลว. 7 มิ.ย.2562

205 ซ้ือวสัดุส านักงาน 500.00         500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอนนี่ธงิ  /500.- ร้านเอนนี่ธงิ  /500.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
(กองการศึกษา) เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0124/62

วงเงินงบประมาณ ลว. 12 มิ.ย.2562
206 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 400.00         400.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ซี.คอมเซ็นเตอร์ /400.- หจก.ซี.คอมเซ็นเตอร์ /400.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0125/62
วงเงินงบประมาณ ลว. 13 มิ.ย.2562

207 วสัดุส านักงาน (ตรายาง) 1,650.00       1,650.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเอนนี่ธงิ  /1,650.- ร้านเอนนี่ธงิ  /1,650.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
ส านักปลัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0127/62

วงเงินงบประมาณ ลว. 17 มิ.ย.2562
208 ซ้ือวสัดุส านักงาน (กองคลัง) 5,970.00       5,970.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเอนนี่ธงิ  /5,970.- ร้านเอนนี่ธงิ  /5,970.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0128/62
วงเงินงบประมาณ ลว. 18 มิ.ย.2562

209 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 9,250.00       9,250.00      เฉพาะเจาะจง นายปภชั  จอนเจ๊ก / 9,250.- นายปภชั  จอนเจ๊ก / 9,250.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0129/62
วงเงินงบประมาณ ลว. 20 มิ.ย.2562

210 ซ้ือวสัดุส านักงาน (ส านักปลัด) 3,110.00       3,110.00      เฉพาะเจาะจง ร้านอันลิมิต  /3,110.- ร้านอันลิมิต  /3,110.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0130/62
วงเงินงบประมาณ ลว. 20 มิ.ย.2562

211 จ้างปฏบิติังานช่วยงานการเงิน/บญัชี 6,000.00       6,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.ศรสวรรค์ นาทนัดร / 6,000.- น.ส.ศรสวรรค์ นาทนัดร /6,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 005/62
เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 1 ต.ค.2561
วงเงินงบประมาณ

212 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 6,300.00       6,300.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยสวสัด์ิปากช่อง/ 6,300.- หจก.ชัยสวสัด์ิปากช่อง/ 6,300.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 006/62
เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 1 ต.ค.2561
วงเงินงบประมาณ

213 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 1,000.00       1,000.00      เฉพาะเจาะจง ปั้มไผ่สีทอง / 1,000.- ปั้มไผ่สีทอง / 1,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 007/62



เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 1 ต.ค.2561
วงเงินงบประมาณ

214 จ้างปฏบิติังานคนงานทั่วไป 6,000.00       6,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.บษุราคัม  เนตรชัยภมูิ /6,000.- น.ส.บษุราคัม เนตรชัยภมูิ/6,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0072/62
วงเงินงบประมาณ ลว. 29 มี.ค.2562

215 จ้างปฏบิติังานท าความสะอาดบริเวณ 6,000.00       6,000.00      เฉพาะเจาะจง นางประนอม  พึ่งค า /6,000.- นางประนอม  พึ่งค า / 6,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
อบต. เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0073/62

วงเงินงบประมาณ ลว. 29 มี.ค.2562
216 จ้างปฏบิติังานดูแลต้นไม้บริเวณ อบต. 6,000.00       6,000.00      เฉพาะเจาะจง นายอ านวย   เทอืงจันทกึ /6,000.- นายอ านวย  เทอืงจันทกึ /6,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0074/62
วงเงินงบประมาณ ลว. 29 มี.ค.2562

217 จ้างปฏบิติังานดูแลรักษาความปลอดภยั6,000.00       6,000.00      เฉพาะเจาะจง นายอ านวย   อินพมิาย /6,000.- นายอ านวย  อินพมิาย /6,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0075/62
วงเงินงบประมาณ ลว. 29 มี.ค.2562

218 จ้างเหมาบริการปฎบิติังานประจ ารถขยะ6,000.00       6,000.00      เฉพาะเจาะจง นายมนตรี  มุมจันทกึ /6,000.- นายมนตรี  มุมจันทกึ /6,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0096/62
วงเงินงบประมาณ ลว. 1 พ.ค.2562

219 จัดซ้ือ อาหารเสริม(นม) 191,590.00   191,590.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั คันทรีเฟรช แดร่ี จ ากัด บริษทั คันทรีเฟรช แดร่ี จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน สัญญาซ้ือขาย
/ 191,590.- / 191,590.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0100/62

วงเงินงบประมาณ ลว. 13 พ.ค. 62
220 จ้างเหมาบริการปฎบิติังานคนงานทั่วไป6,000.00       6,000.00      เฉพาะเจาะจง นายชัชวาลย์  ไกรทอง /6,000.- นายชัชวาลย์  ไกรทอง /6,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง

(กองการศึกษา) เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0102/62
วงเงินงบประมาณ ลว. 23 พ.ค.2562

221 จ้างปฏบิติังานผู้ช่วงงานพสัดุ(กองคลัง) 6,000.00       6,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.มลฑิรา  หาพนัธดี์ / 6,000.- น.ส.มลฑิรา  หาพนัธดี์ / 6,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0109/62
วงเงินงบประมาณ ลว. 31 พ.ค.2562

222 จ้างเหมาบริการปฎบิติังานประจ ารถขยะ6,000.00       6,000.00      เฉพาะเจาะจง นายมนตรี  มุมจันทกึ /6,000.- นายสุชาติ  ปรุาถาเน /6,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0110/62
วงเงินงบประมาณ ลว.31 พ.ค.2562



223  ซ้ือน้ าด่ืม 390.00         390.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.วมิล  สุขเสมอ  / 390.- น.ส.วมิล  สุขเสมอ  / 390.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0123/62
วงเงินงบประมาณ ลว. 11 มิ.ย.2562

224 จ้างเหมาบริการปฎบิติังานคนงานทั่วไป2,800.00       2,800.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.วลัยรัตน์ สมานค า / 2,800.- น.ส.วลัยรัตน์ สมานค า / 2,800.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
(กองช่าง) เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-00126/62

วงเงินงบประมาณ ลว. 14 มิ.ย.2562
225 ตกแต่งขบวนรถ 5,000.00       5,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.ปจัพร  มณฑา / 5,000.- น.ส.ปจัพร  มณฑา / 5,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง

โครงการวนัน้อยหน่าและของดีเมืองปากช่อง เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-00131/62
วงเงินงบประมาณ ลว. 25 มิ.ย.2562

226 จัดซ้ือน้ าด่ืม 1,000.00       1,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเอนนี่ธงิ / 1,000.- ร้านเอนนี่ธงิ / 1,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
โครงการวนัน้อยหน่าและของดีเมืองปากช่อง เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-00132/62

วงเงินงบประมาณ ลว. 25 มิ.ย.2562
227 จ้างเคร่ืองเสียง 3,000.00       3,000.00      เฉพาะเจาะจง นายสมพงษ ์ สิทธขิ า / 3,000.- นายสมพงษ ์ สิทธขิ า / 3,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง

โครงการวนัน้อยหน่าและของดีเมืองปากช่อง เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-00133/62
วงเงินงบประมาณ ลว. 25 มิ.ย.2562

228 จ้างท าปา้ย 200.00         200.00        เฉพาะเจาะจง หอ้งภาพสเลนเดอร์ / 200.- หอ้งภาพสเลนเดอร์ / 200.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
โครงการวนัน้อยหน่าและของดีเมืองปากช่อง เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-00134/62

วงเงินงบประมาณ ลว. 25 มิ.ย.2562
229 จ้างท าปา้ย 2,350.00       2,350.00      เฉพาะเจาะจง หอ้งภาพสเลนเดอร์ / 2,350.- หอ้งภาพสเลนเดอร์ / 2,350.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-00135/62
วงเงินงบประมาณ ลว. 26 มิ.ย.2562

230 จ้างท าเสาธงญี่ปุ่น 8,000.00       8,000.00      เฉพาะเจาะจง นายอนุชา  สาระวงษ ์/ 8,000.- นายอนุชา  สาระวงษ ์/ 8,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-00136/62
วงเงินงบประมาณ ลว. 26 มิ.ย.2562

231 จัดซ้ือ อาหารเสริม(นม) 299,115.00   299,115.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั คันทรีเฟรช แดร่ี จ ากัด บริษทั คันทรีเฟรช แดร่ี จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน สัญญาซ้ือขาย
/ 299,115.-   (งวด 1) / 299,115.-   (งวด 1) เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0137/62

วงเงินงบประมาณ ลว. 27 มิ.ย. 2562
232 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 5,220.00       5,220.00      เฉพาะเจาะจง ร้านลิสท ์    / 5,220.- ร้านลิสท ์    / 5,220.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0139/62



วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ก.ค. 2562
233 จ้างซักผ้าปโูต๊ะ 700.00         700.00        เฉพาะเจาะจง นายบญุมั่น  กริดกระโทก  / 700.- นายบญุมั่น  กริดกระโทก  / 700.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0140/62
วงเงินงบประมาณ ลว. 3 ก.ค. 2562

234 จ้างท าปา้ย 400.00         400.00        เฉพาะเจาะจง หอ้งภาพสเลนเดอร์ / 400.- หอ้งภาพสเลนเดอร์ / 400.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
โครงการประกอบอาชีพ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0142/62

วงเงินงบประมาณ ลว. 8 ก.ค. 2562
235 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองคอมพวิเตอร์และ 2,450.00       2,450.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ซี.คอมเซ็นเตอร์ / 2,450.- หจก.ซี.คอมเซ็นเตอร์ / 2,450.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง

เคร่ืองพมิพ์ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0143/62
วงเงินงบประมาณ ลว. 9 ก.ค. 2562

236 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง 2,268.40       2,268.40      เฉพาะเจาะจง หจก.คิงส์ยนต์ / 2,268.40.- หจก.คิงส์ยนต์ / 2,268.40.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
ทะเบยีน กพ 6543 นครราชสีมา เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0146/62

วงเงินงบประมาณ ลว. 12 ก.ค. 2562
237 จ้างปฏบิติังานช่วยงานการเงิน/บญัชี 6,000.00       6,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.ศรสวรรค์ นาทนัดร / 6,000.- น.ส.ศรสวรรค์ นาทนัดร /6,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 005/62

เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 1 ต.ค.2561
วงเงินงบประมาณ

238 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 3,789.70       3,789.70      เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยสวสัด์ิปากช่อง/ 3,789.70 หจก.ชัยสวสัด์ิปากช่อง/ 3,789.70 มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 006/62
เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 1 ต.ค.2561
วงเงินงบประมาณ

239 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 2,000.00       2,000.00      เฉพาะเจาะจง ปั้มไผ่สีทอง / 2,000.- ปั้มไผ่สีทอง/ 2,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 007/62
เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 1 ต.ค.2561
วงเงินงบประมาณ

240 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 640.00         640.00        เฉพาะเจาะจง ปั้มไผ่สีทอง / 640.- ปั้มไผ่สีทอง/ 640.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 009/62
เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 1 ต.ค.2561
วงเงินงบประมาณ

241 จ้างปฏบิติังานคนงานทั่วไป 6,000.00       6,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.บษุราคัม  เนตรชัยภมูิ /6,000.- น.ส.บษุราคัม เนตรชัยภมูิ/6,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0072/62
วงเงินงบประมาณ ลว. 29 มี.ค.2562

242 จ้างปฏบิติังานท าความสะอาดบริเวณ 6,000.00       6,000.00      เฉพาะเจาะจง นางประนอม  พึ่งค า /6,000.- นางประนอม  พึ่งค า / 6,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง



อบต. เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0073/62
วงเงินงบประมาณ ลว. 29 มี.ค.2562

243 จ้างปฏบิติังานดูแลต้นไม้บริเวณ อบต. 6,000.00       6,000.00      เฉพาะเจาะจง นายอ านวย   เทอืงจันทกึ /6,000.- นายอ านวย  เทอืงจันทกึ /6,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0074/62
วงเงินงบประมาณ ลว. 29 มี.ค.2562

244 จ้างปฏบิติังานดูแลรักษาความปลอดภยั6,000.00       6,000.00      เฉพาะเจาะจง นายอ านวย   อินพมิาย /6,000.- นายอ านวย  อินพมิาย /6,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0075/62
วงเงินงบประมาณ ลว. 29 มี.ค.2562

245 จ้างเหมาบริการปฎบิติังานประจ ารถขยะ6,000.00       6,000.00      เฉพาะเจาะจง นายมนตรี  มุมจันทกึ /6,000.- นายมนตรี  มุมจันทกึ /6,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0096/62
วงเงินงบประมาณ ลว. 1 พ.ค.2562

246 จ้างเหมาบริการปฎบิติังานคนงานทั่วไป6,000.00       6,000.00      เฉพาะเจาะจง นายชัชวาลย์  ไกรทอง /6,000.- นายชัชวาลย์  ไกรทอง /6,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
(กองการศึกษา) เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0102/62

วงเงินงบประมาณ ลว. 23 พ.ค.2562
247 จ้างปฏบิติังานผู้ช่วงงานพสัดุ(กองคลัง) 6,000.00       6,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.มลฑิรา  หาพนัธดี์ / 6,000.- น.ส.มลฑิรา  หาพนัธดี์ / 6,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0109/62
วงเงินงบประมาณ ลว. 31 พ.ค.2562

248  ซ้ือน้ าด่ืม 285.00         285.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.วมิล  สุขเสมอ  / 285.- น.ส.วมิล  สุขเสมอ  / 285.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0123/62
วงเงินงบประมาณ ลว. 11 มิ.ย.2562

249 จ้างเหมาบริการปฎบิติังานคนงานทั่วไป6,000.00       6,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.วลัยรัตน์ สมานค า /6,000.- น.ส.วลัยรัตน์ สมานค า /6,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
(กองช่าง) เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0126/62

วงเงินงบประมาณ ลว. 14 มิ.ย.2562
250 จัดซ้ือ อาหารเสริม(นม) 299,115.00   299,115.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั คันทรีเฟรช แดร่ี จ ากัด บริษทั คันทรีเฟรช แดร่ี จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน สัญญาซ้ือขาย

/ 299,115.-   (งวด 2) / 299,115.-   (งวด 2) เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0137/62
วงเงินงบประมาณ ลว. 27 มิ.ย. 2562

251 วสัดุส านักงาน (ตรายาง) 1,700.00       1,700.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเอนนี่ธงิ  /1,700.- ร้านเอนนี่ธงิ  /1,700.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0149/62
วงเงินงบประมาณ ลว.24 ก.ค.2562



252 วสัดุส านักงาน (กองคลัง) 4,370.00       4,370.00      เฉพาะเจาะจง ร้านอันลิมิต  /4,370.- ร้านอันลิมิต  /4,370.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0152/62
วงเงินงบประมาณ ลว.24 ก.ค.2562

253 จัดท าปา้ย 400.00         400.00        เฉพาะเจาะจง หอ้งภาพสเลนเดอร์ /400.- หอ้งภาพสเลนเดอร์ /400.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
โครงการประกอบอาชีพเสริม/รายได้พเิศษ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0153/62

วงเงินงบประมาณ ลว.24 ก.ค.2562
254 วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 7,800.00       7,800.00      เฉพาะเจาะจง ร้านลิสท ์ /  7,800.- ร้านลิสท ์ /  7,800.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0154/62
วงเงินงบประมาณ ลว.24 ก.ค.2562

255 วสัดุ/อุปกรณ์ 6,735.00       6,735.00      เฉพาะเจาะจง นางสมคิด เกินกลาง  / 6,735.- นางสมคิด เกินกลาง  / 6,735.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
โครงการประกอบอาชีพเสริม/รายได้พเิศษ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0155/62

วงเงินงบประมาณ ลว.24 ก.ค.2562
256 วสัดุส านักงาน (สป.) 8,354.00       8,354.00      เฉพาะเจาะจง ร้านอันลิมิต  / 8,354.- ร้านอันลิมิต  / 8,354.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0156/62
วงเงินงบประมาณ ลว.26 ก.ค.2562

257 ถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 1,680.00       1,680.00      เฉพาะเจาะจง นายมานิตย์ คุณขุนทด  /1,680.- นายมานิตย์ คุณขุนทด  /1,680.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0157/62
วงเงินงบประมาณ ลว.30 ก.ค.2562

258 วสัดุเกษตร 960.00         960.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเดชาวสัดุ  / 960.- ร้านเดชาวสัดุ  / 960.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0158/62
วงเงินงบประมาณ ลว.8  ส.ค.2562

259 วสัดุ/อุปกรณ์ 630.00         630.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอนนี่ธงิ  / 630.- ร้านเอนนี่ธงิ  / 630.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
โครงการพฒันาสตรีและครอบครัว เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0159/62

วงเงินงบประมาณ ลว.8  ส.ค.2562
260 จัดท าปา้ย 400.00         400.00        เฉพาะเจาะจง หอ้งภาพสเลนเดอร์  / 400.- หอ้งภาพสเลนเดอร์  / 400.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง

โครงการพฒันาสตรีและครอบครัว เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0160/62
วงเงินงบประมาณ ลว.8  ส.ค.2562

261 จัดท าปา้ย 400.00         400.00        เฉพาะเจาะจง หอ้งภาพสเลนเดอร์  / 400.- หอ้งภาพสเลนเดอร์  / 400.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
โครงการพฒันาคุณภาพชีวติเด็กแลเยาวชน เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0161/62



วงเงินงบประมาณ ลว. 9 ส.ค.2562
262 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์(เคร่ืองอ่านบตัร) 2,100.00       2,100.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ราชสีมาไอทคีอมพวิเตอร์ หจก.ราชสีมาไอทคีอมพวิเตอร์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ

 / 2,100.-  / 2,100.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0162/62
วงเงินงบประมาณ ลว. 9 ส.ค.2562

263 วสัดุ/อุปกรณ์ 2,300.00       2,300.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.มาลัยพรณ์ พลูสวสัด์ิ /2,300.- น.ส.มาลัยพรณ์ พลูสวสัด์ิ /2,300.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
โครงการพฒันาคุณภาพชีวติเด็กแลเยาวชน เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0163/62

วงเงินงบประมาณ ลว. 9 ส.ค.2562
264 ทรายอะเบท/สารเคมี 65,340.00     65,340.00    เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองทรัพย์ / 65,340.- ร้านรุ่งเรืองทรัพย์ / 65,340.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ

โครงการระบบปอ้งกันและควบคุมโรค เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0164/62
วงเงินงบประมาณ ลว. 13 ส.ค.2562

265 วสัดุงานบา้นงานครัว 6,600.00       6,600.00      เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองทรัพย์ / 6,600.- ร้านรุ่งเรืองทรัพย์ / 6,600.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0165/62
วงเงินงบประมาณ ลว. 13 ส.ค.2562

266 อัดรูปภาพ 125.00         125.00        เฉพาะเจาะจง หอ้งภาพสเลนเดอร์  / 125.- หอ้งภาพสเลนเดอร์  / 125.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
โครงการพฒันาสตรีและครอบครัว เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0166/62

วงเงินงบประมาณ ลว. 16 ส.ค.2562
267 ซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 700.00         700.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ซี.คอมเซ็นเตอร์ / 700.- หจก.ซี.คอมเซ็นเตอร์ / 700.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0168/62
วงเงินงบประมาณ ลว. 19 ส.ค.2562

268 วสัดุการเกษตร 1,000.00       1,000.00      เฉพาะเจาะจง นายประดิษฐ์  ถะวนั / 1,000.- นายประดิษฐ์  ถะวนั / 1,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0170/62
วงเงินงบประมาณ ลว. 23 ส.ค.2562

269 วสัดุส านักงาน (สป.) 1,050.00       1,050.00      เฉพาะเจาะจง ร้านอันลิมิต    / 1,050.- ร้านอันลิมิต    / 1,050.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0171/62
วงเงินงบประมาณ ลว. 23 ส.ค.2562

270 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 5,150.00       5,150.00      เฉพาะเจาะจง นายปภชั  จอนเจ๊ก   / 5,150.- นายปภชั  จอนเจ๊ก   / 5,150.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0172/62
วงเงินงบประมาณ ลว. 26 ส.ค.2562

271 จ้างปฏบิติังานช่วยงานการเงิน/บญัชี 6,000.00       6,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.ศรสวรรค์ นาทนัดร / 6,000.- น.ส.ศรสวรรค์ นาทนัดร /6,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 005/62



เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 1 ต.ค.2561
วงเงินงบประมาณ

272 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 5,900.00       5,900.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยสวสัด์ิปากช่อง/ 5,900.- หจก.ชัยสวสัด์ิปากช่อง/ 5,900.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 006/62
เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 1 ต.ค.2561
วงเงินงบประมาณ

273 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 6,000.00       6,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยสวสัด์ิปากช่อง/ 6,000.- หจก.ชัยสวสัด์ิปากช่อง/6,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 006/62
เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 1 ต.ค.2561
วงเงินงบประมาณ

274 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 2,000.00       6,000.00      เฉพาะเจาะจง ปั้มไผ่สีทอง / 2,000.- ปั้มไผ่สีทอง/ 2,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 007/62
เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 1 ต.ค.2561
วงเงินงบประมาณ

275 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 2,000.00       6,000.00      เฉพาะเจาะจง ปั้มไผ่สีทอง / 2,000.- ปั้มไผ่สีทอง/ 2,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 007/62
เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 1 ต.ค.2561
วงเงินงบประมาณ

276 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 640.00         640.00        เฉพาะเจาะจง ปั้มไผ่สีทอง / 640.- ปั้มไผ่สีทอง/ 640.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 009/62
เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 1 ต.ค.2561
วงเงินงบประมาณ

277 จ้างปฏบิติังานคนงานทั่วไป 6,000.00       6,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.บษุราคัม  เนตรชัยภมูิ /6,000.- น.ส.บษุราคัม เนตรชัยภมูิ/6,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0072/62
วงเงินงบประมาณ ลว. 29 มี.ค.2562

278 จ้างปฏบิติังานท าความสะอาดบริเวณ 6,000.00       6,000.00      เฉพาะเจาะจง นางประนอม  พึ่งค า /6,000.- นางประนอม  พึ่งค า / 6,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
อบต. เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0073/62

วงเงินงบประมาณ ลว. 29 มี.ค.2562
279 จ้างปฏบิติังานดูแลต้นไม้บริเวณ อบต. 6,000.00       6,000.00      เฉพาะเจาะจง นายอ านวย   เทอืงจันทกึ /6,000.- นายอ านวย  เทอืงจันทกึ /6,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0074/62
วงเงินงบประมาณ ลว. 29 มี.ค.2562

280 จ้างปฏบิติังานดูแลรักษาความปลอดภยั6,000.00       6,000.00      เฉพาะเจาะจง นายอ านวย   อินพมิาย /6,000.- นายอ านวย  อินพมิาย /6,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0075/62
วงเงินงบประมาณ ลว. 29 มี.ค.2562



281 จ้างเหมาบริการปฎบิติังานคนงานทั่วไป6,000.00       6,000.00      เฉพาะเจาะจง นายชัชวาลย์  ไกรทอง /6,000.- นายชัชวาลย์  ไกรทอง /6,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0102/62
วงเงินงบประมาณ ลว. 23 พ.ค.2562

282 จ้างปฏบิติังานผู้ช่วงงานพสัดุ(กองคลัง) 6,000.00       6,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.มลฑิรา  หาพนัธดี์ / 6,000.- น.ส.มลฑิรา  หาพนัธดี์ / 6,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0109/62
วงเงินงบประมาณ ลว. 31 พ.ค.2562

283  ซ้ือน้ าด่ืม 225.00         225.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.วมิล  สุขเสมอ  / 225.- น.ส.วมิล  สุขเสมอ  / 225.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0123/62
วงเงินงบประมาณ ลว. 11 มิ.ย.2562

284  ซ้ือน้ าด่ืม 480.00         480.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.วมิล  สุขเสมอ  / 480.- น.ส.วมิล  สุขเสมอ  / 480.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0123/62
วงเงินงบประมาณ ลว. 11 มิ.ย.2562

285 จ้างเหมาบริการปฎบิติังานคนงานทั่วไป6,000.00       6,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.วลัยรัตน์ สมานค า /6,000.- น.ส.วลัยรัตน์ สมานค า /6,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
(กองช่าง) เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0126/62

วงเงินงบประมาณ ลว. 14 มิ.ย.2562
286 จัดซ้ือ อาหารเสริม(นม) 289,144.50   289,144.50   เฉพาะเจาะจง บริษทั คันทรีเฟรช แดร่ี จ ากัด บริษทั คันทรีเฟรช แดร่ี จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน สัญญาซ้ือขาย

/ 289,144.50 / 289,144.50 เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0137/62
วงเงินงบประมาณ ลว. 27 มิ.ย. 2562

287 ก่อสร้างถนน คสล. ม.1 บา้นซับเศรษฐี382,500.00   382,500.00   เฉพาะเจาะจง บจก.ช้างเผือก 2558 บจก.ช้างเผือก 2558 มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน สัญญาจ้าง
(หน้าบา้นปลายฟา้-วดัซับเศรษฐี) / 382,500.- / 382,500.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0138/62

วงเงินงบประมาณ ลว. 28 มิ.ย. 2562
288 ก่อสร้างรางระบายน้ า  หมู่ที่ 14 399,000.00   399,000.00   เฉพาะเจาะจง บจก.เอส.พ.ีบวิ / 399,000.- บจก.เอส.พ.ีบวิ / 399,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน สัญญาจ้าง

บา้นโคกสูง เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0145/62
วงเงินงบประมาณ ลว. 10 ก.ค.2562

289 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 397,000.00   397,000.00   เฉพาะเจาะจง บจก.ช้างเผือก 2558 บจก.ช้างเผือก 2558 มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน สัญญาจ้าง
บา้นซับพลู  / 397,000.-  / 397,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0148/62

วงเงินงบประมาณ ลว. 24 ก.ค.2562
290 โครงการติดต้ังเสียงตามสาย หมู่ที่ 17189,000.00   189,000.00   เฉพาะเจาะจง บจก.ช้างเผือก 2558 บจก.ช้างเผือก 2558 มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน สัญญาจ้าง

บา้นสันติสุข  / 189,000.-  / 189,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0150/62



วงเงินงบประมาณ ลว. 24 ก.ค.2562
291 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 19398,000.00   398,000.00   เฉพาะเจาะจง บจก.ช้างเผือก 2558 บจก.ช้างเผือก 2558 มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน สัญญาจ้าง

บา้นหนองไทรเหนือ  / 398,000.-  / 398,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0151/62
วงเงินงบประมาณ ลว. 24 ก.ค.2562

292 จ้างส ารวจขึ้นทะเบยีนสัตว์ 12,000.00     12,000.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.หลอด  โหขุนทด / 12,000.- น.ส.หลอด  โหขุนทด / 12,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0167/62
วงเงินงบประมาณ ลว. 19 ส.ค.2562

293 ซ้ือแบตเตอร์ร่ีรถยนต์ 2,800.00       2,800.00      เฉพาะเจาะจง นายสุทธชิัย เลิศเจริญวงษา นายสุทธชิัย เลิศเจริญวงษา มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
 / 2,800.-  / 2,800.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0174/62

วงเงินงบประมาณ ลว. 4 ก.ย.2562
294 จ้างจัดท าปา้ย 400.00         400.00        เฉพาะเจาะจง หอ้งภาพสเลนเดอร์ / 400.- หอ้งภาพสเลนเดอร์ / 400.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง

โครงการอบรมพฒันาประสิทธภิาพฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0175/62
(ศึกษาดูงาน) วงเงินงบประมาณ ลว. 4 ก.ย.2562

295 ซ้ือของสมนาคุณ 3,000.00       3,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเอนนี่ธงิ  / 3,000.- ร้านเอนนี่ธงิ  / 3,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
โครงการอบรมพฒันาประสิทธภิาพฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0176/62
(ศึกษาดูงาน) วงเงินงบประมาณ ลว. 4 ก.ย.2562

296 จ้างเหมายานพาหนะ 75,000.00     75,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.กิมเฮ๊ียะรุ่งเรือง /75,000.- หจก.กิมเฮ๊ียะรุ่งเรือง /75,000.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
โครงการอบรมพฒันาประสิทธภิาพฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0178/62
(ศึกษาดูงาน) วงเงินงบประมาณ ลว. 5 ก.ย.2562

297 ซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบหมึกฉีด 6,300.00       6,300.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ราชสีมาไอทคีอมพวิเตอร์ หจก.ราชสีมาไอทคีอมพวิเตอร์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน สัญญาซ้ือขาย
  / 6,300.-   / 6,300.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0179/62

วงเงินงบประมาณ ลว. 10 ก.ย.2562
298 ซ้ือวสัดุส านักงาน 13,580.00     13,580.00    เฉพาะเจาะจง ร้านอันลิมิต / 13,580.- ร้านอันลิมิต / 13,580.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0180/62
วงเงินงบประมาณ ลว. 10 ก.ย.2562

299 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 500.00         500.00        เฉพาะเจาะจง นายมานิตย์ คงขุนทด / 500.- นายมานิตย์ คงขุนทด / 500.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0181/62
วงเงินงบประมาณ ลว. 11 ก.ย.2562

300 ซ้ือวสัดุส านักงาน(กองคลัง) 840.00         840.00        เฉพาะเจาะจง ร้านอันลิมิต / 840.- ร้านอันลิมิต / 840.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ



เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0182/62
วงเงินงบประมาณ ลว. 12 ก.ย.2562

301 ซ้ือวสัดุ/อุปกรณ์ 900.00         900.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอนนี่ธงิ / 900.- ร้านเอนนี่ธงิ / 900.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0183/62

วงเงินงบประมาณ ลว. 13 ก.ย.2562
302 จ้างจัดท าปา้ย 400.00         400.00        เฉพาะเจาะจง หอ้งภาพสเลนเดอร์ /400.- หอ้งภาพสเลนเดอร์ /400.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0184/62
วงเงินงบประมาณ ลว. 13 ก.ย.2562

303 วสัดุส านักงาน(กองช่าง) 3,551.00       3,551.00      เฉพาะเจาะจง ร้านอันลิมิต  / 3,551.- ร้านอันลิมิต  / 3,551.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0185/62
วงเงินงบประมาณ ลว. 16 ก.ย.2562

304 วสัดุส านักงาน 2,780.00       2,780.00      เฉพาะเจาะจง ร้านอันลิมิต  / 2,780.- ร้านอันลิมิต  / 2,780.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0186/62
วงเงินงบประมาณ ลว. 16 ก.ย.2562

305 วสัดุส านักงาน ตรายาง 300.00         300.00        เฉพาะเจาะจง ร้านอันลิมิต  / 300.- ร้านอันลิมิต  / 2,780.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
(ส านักปลัด) เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0187/62

วงเงินงบประมาณ ลว. 18 ก.ย.2562
306 วสัดุส านักงาน ตรายาง 1,350.00       1,350.00      เฉพาะเจาะจง ร้านอันลิมิต  / 1,350.- ร้านอันลิมิต  / 1,350.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง

(กองคลัง) เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0188/62
วงเงินงบประมาณ ลว. 18 ก.ย.2562

307 วสัดุคอมพวิเตอร์ 46,800.00     46,800.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ซี.คอมเซ็นเตอร์ หจก.ซี.คอมเซ็นเตอร์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
  /46,800.-   /46,800.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0189/62

วงเงินงบประมาณ ลว. 18 ก.ย.2562
308 วสัดุส านักงาน ตรายาง 600.00         600.00        เฉพาะเจาะจง ร้านอันลิมิต  / 600.- ร้านอันลิมิต  / 600.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง

(กองช่าง) เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0191/62
วงเงินงบประมาณ ลว. 19 ก.ย.2562

309 จ้างอัดรูป(วาตภยั) 204.00         204.00        เฉพาะเจาะจง หอ้งภาพสเลนเดอร์ / 204.- หอ้งภาพสเลนเดอร์ / 204.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0192/62
วงเงินงบประมาณ ลว. 20 ก.ย.2562



310 ซ้ือวสัดุส านักงาน(ส านักปลัด) 16,974.00     16,974.00    เฉพาะเจาะจง ร้านอันลิมิต  / 16,974.- ร้านอันลิมิต  / 16,974.- มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0193/62
วงเงินงบประมาณ ลว. 20 ก.ย.2562


