
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

หรือจาง จาง และราคาที่เสนอ ราคาตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป สัญญาขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

จางปฏิบัติงานการเงิน/บัญชี 6,000.00      6,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.ศรสวรรค  นาทันดร / 6,000.- น.ส.ศรสวรรค  นาทันดร / 6,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-005/62

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค. 2561

จางปฏิบัติงานดูแลตนไมบริเวณ อบต. 6,000.00      6,000.00      เฉพาะเจาะจง นายอํานวย   เทืองจันทึก / 6,000.- นายอํานวย   เทืองจันทึก / 6,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง 034/62

เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 29 มี.ค.2562

วงเงินงบประมาณ

จางปฏิบัติงานดูแลรักษาความปลอดภัย 6,000.00      6,000.00      เฉพาะเจาะจง นายอํานวย   อินพิมาย / 6,000.- นายอํานวย  อินพิมาย / 6,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0035/62

วงเงินงบประมาณ ลว. 29 มี.ค.2562

จางปฏิบัติงานคนทั่วไป 6,000.00      6,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.บุษราคัม  เนตรชัยภูมิ / 6,000.น.ส.บุษราคัม เนตรชัยภูมิ /6,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-072/62

วงเงินงบประมาณ ลว. 29 มี.ค.2562

จางปฏิบัติงานทําความสะอาดบริเวณ 6,000.00      6,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.ประนอม  พึ่งคํา / 6,000.- น.ส.ประนอม  พึ่งคํา /6,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

อบต. เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0073/62

วงเงินงบประมาณ ลว. 29 มี.ค.2562

จางปฎิบัติงานเหมากองการศึกษา 6,000.00      6,000.00      เฉพาะเจาะจง นายชัชวาลย  ไกรทอง / 6,000.- นายชัชวาลย  ไกรทอง / 6,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0102/62

วงเงินงบประมาณ ลว. 23 พ.ค.2562

จางปฏิบัติงานผูชวงงานพัสด(ุกองคลัง) 6,000.00      6,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.มลฑิรา  หาพันธดี / 6,000.- น.ส.มลฑิรา  หาพันธดี / 6,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0109/62

วงเงินงบประมาณ ลว. 31 พ.ค.2562

รายงานผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2563

องคการบริหารสวนตําบลคลองมวง  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา

ณ วันที่  30  กันยายน  2563



จางเหมาบริการปฎิบัติงานคนงานทั่วไป 6,000.00      6,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.วลัยรัตน สมานคํา / 6,000.- น.ส.วลัยรัตน สมานคํา / 6,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

(กองชาง) เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0126/62

วงเงินงบประมาณ ลว. 14 มิ.ย.2562

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 3,000.00      3,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยสวัสดิ์ปากชอง / 3,000.- หจก.ชัยสวัสดิ์ปากชอง / 3,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ 004/63

เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 1 ต.ค. 2562

วงเงินงบประมาณ

จางเหมาถายเอกสารเขาเลมขอบัญญัติ 9,360.00      9,360.00      เฉพาะเจาะจง นายมานิตย  คุณหุนทด / 9,360.- นายมานิตย  คุณหุนทด / 9,360.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ 014/63

เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 8 ต.ค. 2562

วงเงินงบประมาณ

โครงการกีฬา อบต.(คาวัสดุ,อุปกรณ) 51,600.00     51,600.00    เฉพาะเจาะจง ลิสท / 51,600.- ลิสท / 51,600.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ 016/63

เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 10 ต.ค. 2562

วงเงินงบประมาณ

โครงการกีฬา อบต.(คาถวยรางวัล) 24,400.00     24,400.00    เฉพาะเจาะจง นายธรรมนูญ  หมั่นการ/24,400.- นายธรรมนูญ  หมั่นการ/24,400.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ 017/63

เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 10 ต.ค. 2562

วงเงินงบประมาณ

โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ 1,387.00      1,387.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.สุดาวดี  ดีเสมอ / 1,387.- น.ส.สุดาวดี  ดีเสมอ / 1,387.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ 018/63

(คาวัสดุ,อุปกรณ) เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 10 ต.ค. 2562

วงเงินงบประมาณ

คาวัสดุกีฬา 33,770.00     33,770.00    เฉพาะเจาะจง รานอันลิมิต / 33,770.- รานอันลิมิต / 33,770.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ  019/63

เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 11 ต.ค.2562

วงเงินงบประมาณ

คาวัสดุคอมพิวเตอร 6,390.00      6,390.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ซี.คอมเซ็นเตอร / 6,390.- หจก.ซี.คอมเซ็นเตอร / 6,390.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ 020/63

เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 16 ต.ค. 2562

วงเงินงบประมาณ

คาวัสดุสํานักงาน 12,882.00     12,882.00    เฉพาะเจาะจง รานอันลิมิต / 12,882.- รานอันลิมิต / 12,882.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ 021/63

เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 16 ต.ค.2562

วงเงินงบประมาณ

คาวัสดุสํานักงาน 15,200.00     15,200.00    เฉพาะเจาะจง รานเกียรติกนก กอบปเซ็นเตอร รานเกียรติกนก กอบปเซ็นเตอร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ 022/63



/ 15,200.- / 15,200.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 17 ต.ค.2562

วงเงินงบประมาณ

จางเหมาจัดทําพวงมาลา 1,500.00      1,500.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.สมจิตร  เปยสูงเนิน / 1,500.- น.ส.สมจิตร  เปยสูงเนิน / 1,500.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ 025/63

เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 22 ต.ค. 2562

วงเงินงบประมาณ

คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ 910.00         9,100.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.สมจิตร  เปยสูงเนิน / 910.- น.ส.สมจิตร  เปยสูงเนิน / 910.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ 027/63

เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 24 ต.ค. 2562

วงเงินงบประมาณ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 8,800.00      8,800.00      เฉพาะเจาะจง รานเกียรติกนก กอบปเซ็นเตอร รานเกียรติกนก กอบปเซ็นเตอร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ 030/63

/ 8,800.- / 8,800.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 25 ต.ค. 2562

วงเงินงบประมาณ

จางกอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 5 399,000.00   399,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.เกียรติการกอสราง ปากชอง หจก.เกียรติการกอสราง ปากชอง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สัญญา

บานซับพลู   / 399,000.-   / 399,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0141/62

วงเงินงบประมาณ ลว. 4 ก.ค.2562

จางกอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 3 399,000.00   399,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.เกียรติการกอสราง ปากชอง หจก.เกียรติการกอสราง ปากชอง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สัญญา

บานวังสีสด   / 399,000.-   / 399,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0147/62

วงเงินงบประมาณ ลว. 19 ก.ค.2562

จางซอมแซมถนนลาดยาง  หมูที่ 12 210,000.00   210,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.เกียรติการกอสราง ปากชอง หจก.เกียรติการกอสราง ปากชอง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สัญญา

บานศาลเจา   / 210,000.-   /210,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0169/62

วงเงินงบประมาณ ลว. 23 ส.ค.2562

จางกอสรางขยายไหลทางถนน คสล. 397,500.00   397,500.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี บิว จํากัด บริษัท เอส พี บิว จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สัญญา

หมูที่ 20 บานวังมะนาว   / 397,500.-   / 397,500.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0177/62

วงเงินงบประมาณ ลว. 5 ก.ย.2562

จางประเมินความพึงพอใจฯ 20,000.00     20,000.00    เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

  / 20,000.-   / 20,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0190/62

วงเงินงบประมาณ ลว.28 ก.ย.2562

 ซื้อน้ําดื่ม 510.00         510.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.วิมล  สุขเสมอ  / 510.- น.ส.วิมล  สุขเสมอ  / 510.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0002/63



วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค.2562

จางปฎิบัติงานเหมากองการศึกษา 6,000.00      6,000.00      เฉพาะเจาะจง นายชัชวาลย  ไกรทอง / 6,000.- นายชัชวาลย  ไกรทอง / 6,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0006/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค.2562

จางปฏิบัติงานคนทั่วไป 6,000.00      6,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.บุษราคัม เนตรชัยภูมิ/6,000.- น.ส.บุษราคัม เนตรชัยภูมิ /6,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0008/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค.2562

จางปฏิบัติงานทําความสะอาดบริเวณ 6,000.00      6,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.ประนอม  พึ่งคํา / 6,000.- น.ส.ประนอม  พึ่งคํา /6,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

อบต. เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0009/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค.2562

จางปฏิบัติงานดูแลรักษาความปลอดภัย 6,000.00      6,000.00      เฉพาะเจาะจง นายอํานวย   อินพิมาย / 6,000.- นายอํานวย  อินพิมาย / 6,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0010/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค.2562

จางปฏิบัติงานดูแลตนไมบริเวณ อบต. 6,000.00      6,000.00      เฉพาะเจาะจง นายอํานวย   เทืองจันทึก / 6,000.- นายอํานวย   เทืองจันทึก / 6,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0011/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค.2562

จางเหมาบริการปฎิบัติงานคนงานทั่วไป 6,000.00      6,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.วลัยรัตน สมานคํา / 6,000.- น.ส.วลัยรัตน สมานคํา / 6,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

(กองชาง) เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0012/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค.2562

จางปฏิบัติงานการเงิน/บัญชี 6,000.00      6,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.ศรสวรรค  นาทันดร / 6,000.- น.ส.ศรสวรรค  นาทันดร / 6,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0013/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค.2562

จางจัดทําปาย 400.00         400.00        เฉพาะเจาะจง หองภาพสเลนเดอร  / 400.- หองภาพสเลนเดอร  / 400.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

โครงการแขงขันกีฬาภายในตําบล เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0015/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 10 ต.ค.2562

คาเชาเตนท 4,000.00      4,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.นชวกุล ทรัพยแตง /4,000.- น.ส.นชวกุล ทรัพยแตง /4,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

โครงการแขงขันกีฬาภายในตําบล เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0023/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 22 ต.ค.2562



คาจางเหมาเครื่องเสียง 9,600.00      9,600.00      เฉพาะเจาะจง นายสมพงษ  สิทธิขํา / 9,600.- นายสมพงษ  สิทธิขํา / 9,600.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

โครงการแขงขันกีฬาภายในตําบล เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0024/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 22 ต.ค.2562

จางขุดเจาะบอบาดาล หมูที่ 12 185,000.00   185,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.เอส ที บาดาล  /185,000.- หจก.เอส ที บาดาล  /185,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สัญญา

บานศาลเจา เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0031/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 25.ต.ค.2562

จางขุดเจาะบอบาดาล หมูที่ 4 185,000.00   185,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.เอส ที บาดาล  /185,000.- หจก.เอส ที บาดาล  /185,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สัญญา

บานคลองมวง เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0032/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 25.ต.ค.2562

ซื้อน้ํามันพนหมอกควัน 615.00         615.00        เฉพาะเจาะจง ปมไผสีทอง / 615.- ปมไผสีทอง / 615.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ตามใบเสร็จ

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 004/00361

วงเงินงบประมาณ ลว. 28 ต.ค.2562

ซื้อน้ํามันพนหมอกควัน 580.00         580.00        เฉพาะเจาะจง ปมไผสีทอง / 580.- ปมไผสีทอง / 580.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ตามใบเสร็จ

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 004/00396

วงเงินงบประมาณ ลว. 6 พ.ย.2562

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,000.00      1,000.00      เฉพาะเจาะจง ปมไผสีทอง / 1,000.- ปมไผสีทอง / 1,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

(เติมรถขยะ) เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0001/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค.2562

 ซื้อน้ําดื่ม 330.00         330.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.วิมล  สุขเสมอ  / 330.- น.ส.วิมล  สุขเสมอ  / 330.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0002/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค.2562

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 2,000.00      2,000.00      เฉพาะเจาะจง ปมไผสีทอง / 2,000.- ปมไผสีทอง/ 2,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

(เติมรถบรรทุกน้ํา) เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0003/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค.2562

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 4,500.00      4,500.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยสวัสดิ์ปากชอง / 4,500.- หจก.ชัยสวัสดิ์ปากชอง / 4,500.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0004/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค.2562

จางปฎิบัติงานเหมากองการศึกษา 6,000.00      6,000.00      เฉพาะเจาะจง นายชัชวาลย  ไกรทอง / 6,000.- นายชัชวาลย  ไกรทอง / 6,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง



เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0006/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค.2562

จางปฏิบัติงานคนทั่วไป 6,000.00      6,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.บุษราคัม เนตรชัยภูมิ/6,000.- น.ส.บุษราคัม เนตรชัยภูมิ /6,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0008/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค.2562

จางปฏิบัติงานทําความสะอาดบริเวณ 6,000.00      6,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.ประนอม  พึ่งคํา / 6,000.- น.ส.ประนอม  พึ่งคํา /6,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

อบต. เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0009/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค.2562

จางปฏิบัติงานดูแลรักษาความปลอดภัย 6,000.00      6,000.00      เฉพาะเจาะจง นายอํานวย   อินพิมาย / 6,000.- นายอํานวย  อินพิมาย / 6,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0010/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค.2562

จางปฏิบัติงานดูแลตนไมบริเวณ อบต. 6,000.00      6,000.00      เฉพาะเจาะจง นายอํานวย เทืองจันทึก / 6,000.- นายอํานวย  เทืองจันทึก / 6,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0011/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค.2562

จางเหมาบริการปฎิบัติงานคนงานทั่วไป 6,000.00      6,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.วลัยรัตน สมานคํา / 6,000.- น.ส.วลัยรัตน สมานคํา / 6,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

(กองชาง) เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0012/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค.2562

จางปฏิบัติงานชวยงานพัสด(ุกองคลัง) 6,000.00      6,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.ศรสวรรค  นาทันดร / 6,000.- น.ส.ศรสวรรค  นาทันดร / 6,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0013/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค.2562

จัดซื้อ อาหารเสริม(นม) 209,216.28   209,216.28  เฉพาะเจาะจง บริษัท คันทรีเฟรช แดรี่ จํากัด บริษัท คันทรีเฟรช แดรี่ จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สัญญาซื้อขาย

/ 209,216.28   (งวดที่ 1) / 209,216.28   (งวดที่ 1) เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0028/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 24 ต.ค.2562

จัดซื้อ อาหารเสริม(นม) 219,178.96   219,178.96  เฉพาะเจาะจง บริษัท คันทรีเฟรช แดรี่ จํากัด บริษัท คันทรีเฟรช แดรี่ จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สัญญาซื้อขาย

/ 219,178.96   (งวดที่ 2) / 219,178.96   (งวดที่ 2) เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0028/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 24 ต.ค.2562

จางปฏิบัติงานชวยงานการเงินและบัญชี 5,400.00      5,400.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวปวีณา  วิถี /5,400.- นางสาวปวีณา  วิถี /5,400.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

(กองคลัง) เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0036/63



วงเงินงบประมาณ ลว. 1 พ.ย.2562

จางพนหมอกควัน 900.00         900.00        เฉพาะเจาะจง นายบรรเจิด  วงศโท / 900.- นายบรรเจิด  วงศโท / 900.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0045/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 20 พ.ย.2562

จางพนหมอกควัน 900.00         900.00        เฉพาะเจาะจง นายจักรพงษ  บัดทิม / 900.- นายจักรพงษ  บัดทิม / 900.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0046/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 20 พ.ย.2562

จางซอมบํารุงรถยนตสวนกลาง 2,769.16      2,769.16      เฉพาะเจาะจง หจก.คิงสยนต  / 2,769.16 หจก.คิงสยนต  / 2,769.16 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

ทะเบียน  กพ 6543 นครราชสีมา เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0047/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 21 พ.ย.2562

จัดซื้อ วัสดุ/อุปกรณ 4,900.00      4,900.00      เฉพาะเจาะจง รานเอนนี่ธิง  / 4,900.- รานเอนนี่ธิง  / 4,900.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0048/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 22 พ.ย.2562

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 15,200.00     15,200.00    เฉพาะเจาะจง รานเกียรติกนก กอบปเซ็นเตอร รานเกียรติกนก กอบปเซ็นเตอร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

/ 15,200.- / 15,200.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0049/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 22 พ.ย.2562

จางจัดทําปาย 400.00         400.00        เฉพาะเจาะจง หองภาพสเลนเดอร  / 400.- หองภาพสเลนเดอร  / 400.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0050/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 25 พ.ย.2562

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ 600.00         600.00        เฉพาะเจาะจง รานเอนนี่ธิง  / 600.- รานเอนนี่ธิง  / 600.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0051/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 25 พ.ย.2562

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ 11,640.00     11,640.00    เฉพาะเจาะจง รานเอนนี่ธิง  / 11,640.- รานเอนนี่ธิง  / 11,640.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

โครงการจัดทําแผนที่ภาษี เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0052/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 25 พ.ย.2562

จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 8,630.00      8,630.00      เฉพาะเจาะจง รานลิสท  / 8,630.- รานลิสท  / 8,630.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0056/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 28 พ.ย.2562



จางซอมบํารุงรถยนตสวนกลาง 18,611.58     18,611.58    เฉพาะเจาะจง หจก.คิงสยนต  / 18,611.58 หจก.คิงสยนต  / 18,611.58 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

ทะเบียน  กพ 6543 นครราชสีมา เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0060/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 28 พ.ย.2562

จางจัดทําปาย 2,100.00      2,100.00      เฉพาะเจาะจง หองภาพสเลนเดอร  / 2,100.- หองภาพสเลนเดอร  / 2,100.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

โครงการจัดทําแผนที่ภาษี เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0059/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 2 ธ.ค.2562

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 56,200.00     56,200.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ซี.คอมเซ็นเตอร  / 56,200.- หจก.ซี.คอมเซ็นเตอร  / 56,200.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0064/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 9 ธ.ค.2562

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 17,951.00     17,951.00    เฉพาะเจาะจง รานอันลิมิต  / 17,951.- รานอันลิมิต  / 17,951.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0056/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 9 ธ.ค.2562

จางซักผาปูโตะ 700.00         700.00        เฉพาะเจาะจง นายบุญมั่น กริดกระโทก  / 700.- นายบุญมั่น กริดกระโทก  / 700.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0070/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 13 ธ.ค.2562

จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 1,800.00      1,800.00      เฉพาะเจาะจง รานลิสท  / 1,800.- รานลิสท  / 1,800.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0073/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 17 ธ.ค.2562

 ซื้อน้ําดื่ม 255.00         255.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.วิมล  สุขเสมอ  / 255.- น.ส.วิมล  สุขเสมอ  / 255.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0002/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค.2562

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 4,200.00      4,200.00      เฉพาะเจาะจง ปมไผสีทอง / 4,200.- ปมไผสีทอง/ 4,200.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

(เติมรถบรรทุกน้ําและเครื่องตัดหญา) เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0003/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค.2562

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 7,000.00      7,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยสวัสดิ์ปากชอง / 7,000.- หจก.ชัยสวัสดิ์ปากชอง / 7,200.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0004/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค.2562

จางปฎิบัติงานเหมากองการศึกษา 6,000.00      6,000.00      เฉพาะเจาะจง นายชัชวาลย  ไกรทอง / 6,000.- นายชัชวาลย  ไกรทอง / 6,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง



เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0006/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค.2562

จางปฏิบัติงานคนทั่วไป 6,000.00      6,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.บุษราคัม เนตรชัยภูมิ/6,000.- น.ส.บุษราคัม เนตรชัยภูมิ /6,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0008/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค.2562

จางปฏิบัติงานทําความสะอาดบริเวณ 6,000.00      6,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.ประนอม  พึ่งคํา / 6,000.- น.ส.ประนอม  พึ่งคํา /6,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

อบต. เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0009/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค.2562

จางปฏิบัติงานดูแลรักษาความปลอดภัย 6,000.00      6,000.00      เฉพาะเจาะจง นายอํานวย   อินพิมาย / 6,000.- นายอํานวย  อินพิมาย / 6,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0010/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค.2562

จางปฏิบัติงานดูแลตนไมบริเวณ อบต. 6,000.00      6,000.00      เฉพาะเจาะจง นายอํานวย เทืองจันทึก / 6,000.- นายอํานวย  เทืองจันทึก / 6,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0011/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค.2562

จางเหมาบริการปฎิบัติงานคนงานทั่วไป 6,000.00      6,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.วลัยรัตน สมานคํา / 6,000.- น.ส.วลัยรัตน สมานคํา / 6,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

(กองชาง) เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0012/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค.2562

จางปฏิบัติงานชวยงานพัสด(ุกองคลัง) 6,000.00      6,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.ศรสวรรค  นาทันดร / 6,000.- น.ส.ศรสวรรค  นาทันดร / 6,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0013/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค.2562

โครงการขุดเจาะบอบาดาลและติดตั้งถัง 496,000.00   496,000.00  เฉพาะเจาะจง บจก.ชางเผือก 2558 / 496,000.- บจก.ชางเผือก 2558 / 496,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สัญญา

แชมเปญ หมูที่ 14 บานโคกสูง เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0026/63

(คุมวัดโคกสูง) วงเงินงบประมาณ ลว. 22 ต.ค.2562

โครงการขุดเจาะบอบาดาลและติดตั้งถัง 496,500.00   496,500.00  เฉพาะเจาะจง บจก.ชางเผือก 2558 / 496,500.- บจก.ชางเผือก 2558 / 496,500.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สัญญา

แชมเปญ หมูที่ 19 บานหนองไทรเหนือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0033/63

(คุมศาลาประชาคม) วงเงินงบประมาณ ลว. 28 ต.ค.2562

โครงการขุดเจาะบอบาดาลและติดตั้งถัง 496,500.00   496,500.00  เฉพาะเจาะจง บจก.ชางเผือก 2558 / 496,500.- บจก.ชางเผือก 2558 / 496,500.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สัญญา

แชมเปญ หมูที่ 15 บานหนองผักบุง เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0034/63



(คุมนายนเรศ พลจันทึก) วงเงินงบประมาณ ลว. 28 ต.ค.2562

จางปฏิบัติงานชวยงานการเงินและบัญชี 6,000.00      6,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวปวีณา  วิถี / 6,000.- นางสาวปวีณา  วิถี / 6,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

(กองคลัง) เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0036/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 พ.ย.2562

โครงการขยายทอเมนตประปา หมูที่ 8 134,000.00   134,000.00  เฉพาะเจาะจง บจก.เอส พี บิว 2558/ 134,000.- บจก.เอส พี บิว 2558/ 134,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สัญญา

บานราษฎรสามัคคี  (คุมวัดหนองหมาก) เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0043/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 19 พ.ย.2562

โครงการกอสรางระบบประปาและยายถัง 272,000.00   272,000.00  เฉพาะเจาะจง บจก.เอส พี บิว 2558/ 272,000.- บจก.เอส พี บิว 2558/ 272,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สัญญา

เก็บน้ํา หมูที่ 12 บานศาลเจา เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0044/63

(คุมบาน ส.อบต.สายันใหม) วงเงินงบประมาณ ลว. 19 พ.ย.2562

โครงการกอสรางถนนลาดยางเคพซีล 488,000.00   488,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ธนัญชัยการโยธา/ 488,000.- หจก.ธนัญชัยการโยธา/ 488,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สัญญา

หมูที่ 10 บานหนองผักหนอง เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0055/63

(ชวงภูแสงทอง-เขาอีดาง) วงเงินงบประมาณ ลว. 26 พ.ย.2562

จางปฏิบัติงานคนงานทั่วไป(กองสาธาฯ) 5,806.00      5,806.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.รัตนาภรณ ขันธิราช/ 5,806.- น.ส.รัตนาภรณ ขันธิราช/ 5,806.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0058/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 29 พ.ย.2562

ซื้อน้ํามันพนหมอกควัน 810.00         810.00        เฉพาะเจาะจง ปมไฝสีทอง      /  810.- ปมไฝสีทอง      /  810.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ตามใบเสร็จ

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 036/03539

วงเงินงบประมาณ ลว. 10 ธ.ค.2562

โครงการขยายทอเมนตประปา หมูที่ 11 98,500.00     98,500.00    เฉพาะเจาะจง บจก.เอส พี บิว / 98,500.- บจก.เอส พี บิว / 98,500.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สัญญา

บานหนองไทร  (ริมถนน ทช.นม.3060) เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0066/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 12 ธ.ค.2562

โครงการปรับปรุงถังเก็บน้ําบาดาล 148,000.00   148,000.00  เฉพาะเจาะจง บจก.เอส พี บิว / 148,000.- บจก.เอส พี บิว / 148,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สัญญา

หมูที่ 16 บานหนองหิน เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0067/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 12 ธ.ค.2562

ซื้อน้ํามันพนหมอกควัน 810.00         810.00        เฉพาะเจาะจง ปมไฝสีทอง      /  810.- ปมไฝสีทอง      /  810.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ตามใบเสร็จ

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 036/03540

วงเงินงบประมาณ ลว. 14 ธ.ค.2562



จางพนหมอกควัน 900.00         900.00        เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ ชมโคกสูง /  900.- นายประเสริฐ ชมโคกสูง /  900.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ตามใบเสร็จ

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลม 1  เลขที่ 1

วงเงินงบประมาณ ลว. 16 ธ.ค.2562

จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร 1,000.00      1,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ซี.คอมเซ็นเตอร  / 1,000.- หจก.ซี.คอมเซ็นเตอร  / 1,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0075/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 19 ธ.ค.2562

จางเหมาถายเอกสารฯ 6,400.00      6,400.00      เฉพาะเจาะจง นายมานิตย  คุณหุนทด / 6,400.- นายมานิตย  คุณหุนทด / 6,400.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0076/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 19 ธ.ค.2562

จางจัดทําปาย 1,600.00      1,600.00      เฉพาะเจาะจง หองภาพสเลนเดอร /  1,600.- หองภาพสเลนเดอร /  1,600.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

โครงการลดอุบัติเหตุฯชวงเทศกาลปใหม เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0082/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 20 ธ.ค.2562

เชาเตนทและไฟสองสวาง 2,000.00      2,000.00      เฉพาะเจาะจง นางธนันภัสส  ภูทอง  /  2,000.- นางธนันภัสส  ภูทอง  /  2,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

โครงการลดอุบัติเหตุฯชวงเทศกาลปใหม เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0088/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 20 ธ.ค.2562

จางพนหมอกควัน 900.00         900.00        เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ ชมโคกสูง /  900.- นายประเสริฐ ชมโคกสูง /  900.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ตามใบเสร็จ

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลม 1  เลขที่ 2

วงเงินงบประมาณ ลว. 20 ธ.ค.2562

จัดซื้อ อาหารเสริม(นม) 229,141.64   229,141.64  เฉพาะเจาะจง บริษัท คันทรีเฟรช แดรี่ จํากัด บริษัท คันทรีเฟรช แดรี่ จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สัญญาซื้อขาย

/ 229,141.64   (งวดที่ 1) / 229,141.64   (งวดที่ 1) เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0083/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 24 ธ.ค.2562

จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร 4,700.00      4,700.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ซี.คอมเซ็นเตอร  / 4,700.- หจก.ซี.คอมเซ็นเตอร  / 4,700.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0087/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 25 ธ.ค.2562

จางทําตรายาง 350.00         350.00        เฉพาะเจาะจง รานลิสท  / 350.- รานลิสท  / 350.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0095/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 9 ม.ค.2563

จางเหมายานพาหนะ 1,900.00      1,900.00      เฉพาะเจาะจง นายมนตรี  เงินตรา / 1,900.- นายมนตรี  เงินตรา / 1,900.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง



โครงการแขงขันกีฬา ศพด.สัมพันธฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0101/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 21 ม.ค.2563

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,000.00      1,000.00      เฉพาะเจาะจง ปมไผสีทอง / 1,000.- ปมไผสีทอง/ 4,200.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

(เติมรถบรรทุกขยะ) เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0003/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค.2562

โครงการกอสรางถนนลาดยางเคพซีล 488,000.00   488,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ธนัญชัยการโยธา/ 488,000.- หจก.ธนัญชัยการโยธา/ 488,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สัญญา

หมูที่ 10 บานหนองผักหนอง เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0055/63

(ชวงภูแสงทอง-เขาอีดาง) วงเงินงบประมาณ ลว. 26 พ.ย.2562

จางปฏิบัติงานคนงานทั่วไป(กองสาธาฯ) 5,806.00      5,806.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.รัตนาภรณ ขันธิราช/ 5,806.- น.ส.รัตนาภรณ ขันธิราช/ 5,806.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0058/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 29 พ.ย.2562

ซื้อน้ํามันพนหมอกควัน 810.00         810.00        เฉพาะเจาะจง ปมไฝสีทอง      /  810.- ปมไฝสีทอง      /  810.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ตามใบเสร็จ

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 036/03539

วงเงินงบประมาณ ลว. 10 ธ.ค.2562

โครงการขยายทอเมนตประปา หมูที่ 11 98,500.00     98,500.00    เฉพาะเจาะจง บจก.เอส พี บิว / 98,500.- บจก.เอส พี บิว / 98,500.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สัญญา

บานหนองไทร  (ริมถนน ทช.นม.3060) เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0066/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 12 ธ.ค.2562

โครงการปรับปรุงถังเก็บน้ําบาดาล 148,000.00   148,000.00  เฉพาะเจาะจง บจก.เอส พี บิว / 148,000.- บจก.เอส พี บิว / 148,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สัญญา

หมูที่ 16 บานหนองหิน เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0067/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 12 ธ.ค.2562

ซื้อน้ํามันพนหมอกควัน 810.00         810.00        เฉพาะเจาะจง ปมไฝสีทอง      /  810.- ปมไฝสีทอง      /  810.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ตามใบเสร็จ

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 036/03540

วงเงินงบประมาณ ลว. 14 ธ.ค.2562

จางพนหมอกควัน 900.00         900.00        เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ ชมโคกสูง /  900.- นายประเสริฐ ชมโคกสูง /  900.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ตามใบเสร็จ

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลม 1  เลขที่ 1

วงเงินงบประมาณ ลว. 16 ธ.ค.2562

จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร 1,000.00      1,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ซี.คอมเซ็นเตอร  / 1,000.- หจก.ซี.คอมเซ็นเตอร  / 1,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0075/63



วงเงินงบประมาณ ลว. 19 ธ.ค.2562

จางเหมาถายเอกสารฯ 6,400.00      6,400.00      เฉพาะเจาะจง นายมานิตย  คุณหุนทด / 6,400.- นายมานิตย  คุณหุนทด / 6,400.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0076/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 19 ธ.ค.2562

จางจัดทําปาย 1,600.00      1,600.00      เฉพาะเจาะจง หองภาพสเลนเดอร /  1,600.- หองภาพสเลนเดอร /  1,600.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

โครงการลดอุบัติเหตุฯชวงเทศกาลปใหม เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0082/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 20 ธ.ค.2562

เชาเตนทและไฟสองสวาง 2,000.00      2,000.00      เฉพาะเจาะจง นางธนันภัสส  ภูทอง  /  2,000.- นางธนันภัสส  ภูทอง  /  2,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

โครงการลดอุบัติเหตุฯชวงเทศกาลปใหม เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0088/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 20 ธ.ค.2562

จางพนหมอกควัน 900.00         900.00        เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ ชมโคกสูง /  900.- นายประเสริฐ ชมโคกสูง /  900.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ตามใบเสร็จ

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลม 1  เลขที่ 2

วงเงินงบประมาณ ลว. 20 ธ.ค.2562

จัดซื้อ อาหารเสริม(นม) 229,141.64   229,141.64  เฉพาะเจาะจง บริษัท คันทรีเฟรช แดรี่ จํากัด บริษัท คันทรีเฟรช แดรี่ จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สัญญาซื้อขาย

/ 229,141.64   (งวดที่ 1) / 229,141.64   (งวดที่ 1) เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0083/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 24 ธ.ค.2562

จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร 4,700.00      4,700.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ซี.คอมเซ็นเตอร  / 4,700.- หจก.ซี.คอมเซ็นเตอร  / 4,700.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0087/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 25 ธ.ค.2562

จางทําตรายาง 350.00         350.00        เฉพาะเจาะจง รานลิสท  / 350.- รานลิสท  / 350.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0095/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 9 ม.ค.2563

จางเหมายานพาหนะ 1,900.00      1,900.00      เฉพาะเจาะจง นายมนตรี  เงินตรา / 1,900.- นายมนตรี  เงินตรา / 1,900.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

โครงการแขงขันกีฬา ศพด.สัมพันธฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0101/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 21 ม.ค.2563

 ซื้อน้ําดื่ม 315.00         315.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.วิมล  สุขเสมอ  / 315.- น.ส.วิมล  สุขเสมอ  / 315.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0002/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค.2562



ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 3,000.00      3,000.00      เฉพาะเจาะจง ปมไผสีทอง / 3,000.- ปมไผสีทอง / 3,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

(เติมรถบรรทุกน้ําและเครื่องตัดหญา) เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0003/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค.2562

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 5,000.00      5,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยสวัสดิ์ปากชอง / 5,000.- หจก.ชัยสวัสดิ์ปากชอง / 5,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0004/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค.2562

จางปฎิบัติงานเหมากองการศึกษา 6,000.00      6,000.00      เฉพาะเจาะจง นายชัชวาลย  ไกรทอง / 6,000.- นายชัชวาลย  ไกรทอง / 6,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0006/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค.2562

จางปฏิบัติงานคนทั่วไป 6,000.00      6,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.บุษราคัม เนตรชัยภูมิ/6,000.- น.ส.บุษราคัม เนตรชัยภูมิ /6,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0008/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค.2562

จางปฏิบัติงานทําความสะอาดบริเวณ 6,000.00      6,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.ประนอม  พึ่งคํา / 6,000.- น.ส.ประนอม  พึ่งคํา /6,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

อบต. เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0009/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค.2562

จางปฏิบัติงานดูแลรักษาความปลอดภัย 6,000.00      6,000.00      เฉพาะเจาะจง นายอํานวย   อินพิมาย / 6,000.- นายอํานวย  อินพิมาย / 6,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0010/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค.2562

จางปฏิบัติงานดูแลตนไมบริเวณ อบต. 6,000.00      6,000.00      เฉพาะเจาะจง นายอํานวย เทืองจันทึก / 6,000.- นายอํานวย  เทืองจันทึก / 6,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0011/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค.2562

จางเหมาบริการปฎิบัติงานคนงานทั่วไป 6,000.00      6,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.วลัยรัตน สมานคํา / 6,000.- น.ส.วลัยรัตน สมานคํา / 6,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

(กองชาง) เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0012/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค.2562

จางปฏิบัติงานชวยงานพัสด(ุกองคลัง) 6,000.00      6,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.ศรสวรรค  นาทันดร / 6,000.- น.ส.ศรสวรรค  นาทันดร / 6,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0013/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค.2562

จางปฏิบัติงานชวยงานการเงินและบัญชี 6,000.00      6,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวปวีณา  วิถี /6,000.- นางสาวปวีณา  วิถี / ,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง



(กองคลัง) เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0036/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 พ.ย.2562

โครงการกอสรางระบบประปา หมูที่ 2 397,000.00   397,000.00  เฉพาะเจาะจง บจก.ชางเผือก 2558 / 397,000.- บจก.ชางเผือก 2558 / 397,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สัญญา

บานหนองหมาก เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0053/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 25 พ.ย.2562

จางเหมาบริการปฎิบัติงานคนงานทั่วไป 6,000.00      6,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.รัตนาภรณ ขันธิราช/ 6,000.- น.ส.รัตนาภรณ ขันธิราช/ 6,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

(กองสาธารณสุขฯ) เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0058/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 29 พ.ย.2562

โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก 499,000.00   499,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.มวกเหล็กธุรกิจ / 499,000.- หจก.มวกเหล็กธุรกิจ / 499,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สัญญา

คอนกรีต ม.5 บานซับพลู (แยกเขาอีดาง) เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0061/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 4 ธ.ค.2562

โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก 500,000.00   500,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.มวกเหล็กธุรกิจ / 500,000.- หจก.มวกเหล็กธุรกิจ / 500,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สัญญา

คอนกรีต หมูที่ 6 บานโปงวัวแดง เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0062/63

(โปงวัวแดง-ไทรงาม) วงเงินงบประมาณ ลว. 4 ธ.ค.2562

โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก 499,000.00   499,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.9อินทรียกอสราง/ 499,000.- หจก.9อินทรียกอสราง/ 499,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สัญญา

คอนกรีต หมูที่ 7 บานคลองสมบูรณ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0071/63

(ชวงสะพาน-ซับเศรษฐี) วงเงินงบประมาณ ลว. 13 ธ.ค.2562

โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก 499,000.00   499,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.9อินทรียกอสราง/ 499,000.- หจก.9อินทรียกอสราง/ 499,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สัญญา

คอนกรีต หมูที่ 11 บานหนองไทร เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0072/63

(ชวงบานลุงแนบ-หนองหิน) วงเงินงบประมาณ ลว. 13 ธ.ค.2562

โครงการขุดเจาะบอบาดาล  หมูที่ 9 192,000.00   192,000.00  เฉพาะเจาะจง บจก.เอ.เอส.เอ บาดาลและธุรกิจ บจก.เอ.เอส.เอ บาดาลและธุรกิจ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สัญญา

บานโปงดินดํา (เนินเขา-ลําสะพานหิน)   / 192,000.-   / 192,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0079/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 20 ธ.ค.2562

โครงการขุดเจาะบอบาดาล  หมูที่ 5 185,000.00   185,000.00  เฉพาะเจาะจง บจก.เอ.เอส.เอ บาดาลและธุรกิจ บจก.เอ.เอส.เอ บาดาลและธุรกิจ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สัญญา

บานซับพลู (เขาอีดาง)   / 185,000.-   / 185,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0080/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 20 ธ.ค.2562

จัดซื้อ อาหารเสริม(นม) 239,104.32   239,104.32  เฉพาะเจาะจง บริษัท คันทรีเฟรช แดรี่ จํากัด บริษัท คันทรีเฟรช แดรี่ จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สัญญาซื้อขาย

  / 239,104.32   (งวดที่ 3)   / 239,104.32   (งวดที่ 3) เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0083/63



วงเงินงบประมาณ ลว. 24 ธ.ค.2562

โครงการขุดเจาะบอบาดาลและติดตั้ง 498,500.00   498,500.00  เฉพาะเจาะจง บจก.เอส พี บิว   / 498,500.- บจก.เอส พี บิว   / 498,500.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สัญญา

ถังแชมเปญ หมูที่ 6 บานโปงวัวแดง เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0085/63

(คุมโคงพัฒนา) วงเงินงบประมาณ ลว. 25 ธ.ค.2562

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 497,700.00   497,700.00  เฉพาะเจาะจง บจก.เอส พี บิว   / 497,700.- บจก.เอส พี บิว   / 497,700.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สัญญา

ม. 2 บานหนองหมาก (ซ.วัดถ้ําสันติธรรม) เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0086/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 25 ธ.ค.2562

โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก 498,448.00   498,448.00  เฉพาะเจาะจง หจก.รุงเรืองประสพโชค หจก.รุงเรืองประสพโชค มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สัญญา

คอนกรีต หมูที่ 1 บานซับเศรษฐี   /498,448.-   /498,448.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0093/63

(แยกซับเศรษฐี) วงเงินงบประมาณ ลว. 6 ม.ค.2563

โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก 497,512.00   497,512.00  เฉพาะเจาะจง หจก.รุงเรืองประสพโชค หจก.รุงเรืองประสพโชค มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สัญญา

คอนกรีต หมูที่ 19 บานหนองไทรเหนือ   / 497,512.-   / 497,512.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0094/63

(หนองไทร-มอทรายทอง) วงเงินงบประมาณ ลว. 6 ม.ค.2563

โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก 498,000.00   498,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.9อินทรียกอสราง/498,000.- หจก.9อินทรียกอสราง/498,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สัญญา

คอนกรีต หมูที่ 7 บานคลองสมบูรณ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0097/63

(ชวงบานนายเสนห) วงเงินงบประมาณ ลว. 14 ม.ค.2563

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 496,800.00   496,800.00  เฉพาะเจาะจง บจก.ชางเผือก  / 496,800.- บจก.ชางเผือก  / 496,800.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สัญญา

หมูที่ 21 บานแสนสุข (ซ.ปาซาง) เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0099/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 15 ม.ค.2563

จางสํารวจขอมูลภาคสนาม 8,385.00      8,385.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.สุรัตน  ชมโคกสูง / 8,385.- น.ส.สุรัตน  ชมโคกสูง / 8,385.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0106/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 5 ก.พ.2563

จางจัดทําปาย 400.00         400.00        เฉพาะเจาะจง หองภาพสเลนเดอร /  400.- หองภาพสเลนเดอร /  400.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

โครงการจิตรอาสาฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0109/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 7 ก.พ.2563

ซื้อแบตเตอรรี่วิทยุสื่อสาร 12,416.00     12,416.00    เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชซีคิว(1995) /12,416.- หจก.โคราชซีคิว(1995) /12,416.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0114/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 17 ก.พ.2563



จางจัดทําปาย 400.00         400.00        เฉพาะเจาะจง หองภาพสเลนเดอร /  400.- หองภาพสเลนเดอร /  400.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

โครงการสงเสริมสินคาชุมชน เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0115/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 18 ก.พ.2563

จัดซื้วัสดุ/อุปกรณ 4,168.00      4,168.00      เฉพาะเจาะจง รอยตรี มนตรี ศิริเลิศ /  4,168.- รอยตรี มนตรี ศิริเลิศ /  4,168.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

โครงการสงเสริมสินคาชุมชน เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0116/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 18 ก.พ.2563

จัดซื้อ อาหารเสริม(นม) 301,695.60   301,695.60  เฉพาะเจาะจง บริษัท คันทรีเฟรช แดรี่ จํากัด บริษัท คันทรีเฟรช แดรี่ จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สัญญาซื้อขาย

 /301,695.60   (งวดที่ 1)  /301,695.60   (งวดที่ 1) เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0117/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 25 ก.พ.2563

จางทําตรายาง 750.00         750.00        เฉพาะเจาะจง รานอันลิมิต  / 750.- รานอันลิมิต  / 750.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0118/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 26 ก.พ.2563

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง(ยางนอก) 11,984.00     11,984.00    เฉพาะเจาะจง รานเอนนี่ธิง / 11,984.- รานเอนนี่ธิง / 11,984.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0123/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 27 ก.พ.2563

ซื้อวัสดุ/อุปกรณ 990.00         990.00        เฉพาะเจาะจง รานเอนนี่ธิง / 990.- รานเอนนี่ธิง / 990.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0120/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 28 ก.พ.2563

จางทําตรายาง 1,850.00      1,850.00      เฉพาะเจาะจง รานอันลิมิต  / 1,850.- รานอันลิมิต  / 1,850.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0121/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 2 มี.ค.2563

ซื้อวัสดุ/อุปกรณ 1,000.00      1,000.00      เฉพาะเจาะจง รานเอนนี่ธิง  /  1,000.- รานเอนนี่ธิง  /  1,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

โครงการสงเสริมและสนับสนุน"ทําดีมีอาชีพ" เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0124/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 5 มี.ค.2563

จางจัดทําปาย 400.00         400.00        เฉพาะเจาะจง หองภาพสเลนเดอร /  400.- หองภาพสเลนเดอร /  400.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

โครงการสงเสริมและสนับสนุน"ทําดีมีอาชีพ" เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0125/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 5 มี.ค.2563

ของสมนาคุณ 5,000.00      5,000.00      เฉพาะเจาะจง รานเอนนี่ธิง  /  5,000.- รานเอนนี่ธิง  /  5,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ



โครงการสงเสริมและสนับสนุน"ทําดีมีอาชีพ" เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0126/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 6 มี.ค.2563

จางเหมารถ 150,000.00   150,000.00  เฉพาะเจาะจง นางสมสวน ตางกลาง นางสมสวน ตางกลาง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

โครงการสงเสริมและสนับสนุน"ทําดีมีอาชีพ"   /150,000.-   /150,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0127/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 9 มี.ค.2563

ซื้อวัสดุสํานักงาน 25,366.00     25,366.00    เฉพาะเจาะจง รานอันลิมิต /25,366.- รานอันลิมิต /25,366.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0128/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 10 มี.ค.2563

ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 5,465.00      5,465.00      เฉพาะเจาะจง รานลิสท /  5,465.- รานลิสท /  5,465.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0129/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 20 มี.ค.2563

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,000.00      1,000.00      เฉพาะเจาะจง ปมไผสีทอง / 1,000.- ปมไผสีทอง/ 4,200.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

(เติมรถบรรทุกขยะ) เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0001/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค.2562

 ซื้อน้ําดื่ม 225.00         225.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.วิมล  สุขเสมอ  / 225.- น.ส.วิมล  สุขเสมอ  / 225.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0002/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค.2562

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 4,000.00      4,000.00      เฉพาะเจาะจง ปมไผสีทอง / 4,000.- ปมไผสีทอง / 4,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

(เติมรถบรรทุกน้ําและเครื่องตัดหญา) เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0003/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค.2562

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 3,949.90      3,949.90      เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยสวัสดิ์ปากชอง หจก.ชัยสวัสดิ์ปากชอง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

/ 3,949.90.- / 3,949.90.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0004/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค.2562

จางปฎิบัติงานเหมากองการศึกษา 6,000.00      6,000.00      เฉพาะเจาะจง นายชัชวาลย  ไกรทอง นายชัชวาลย  ไกรทอง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

 / 6,000.-  / 6,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0006/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค.2562

จางปฏิบัติงานคนทั่วไป 6,000.00      6,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.บุษราคัม เนตรชัยภูมิ  น.ส.บุษราคัม เนตรชัยภูมิ  มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

 /6,000.-  /6,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0008/63



วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค.2562

จางปฏิบัติงานทําความสะอาดบริเวณ 6,000.00      6,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.ประนอม  พึ่งคํา / 6,000.- น.ส.ประนอม  พึ่งคํา / 6,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

อบต. เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0009/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค.2562

จางปฏิบัติงานดูแลรักษาความปลอดภัย 6,000.00      6,000.00      เฉพาะเจาะจง นายอํานวย   อินพิมาย นายอํานวย   อินพิมาย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

 / 6,000.-  / 6,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0010/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค.2562

จางปฏิบัติงานดูแลตนไมบริเวณ อบต. 6,000.00      6,000.00      เฉพาะเจาะจง นายอํานวย เทืองจันทึก นายอํานวย เทืองจันทึก มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

/ 6,000.- / 6,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0011/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค.2562

จางเหมาบริการปฎิบัติงานคนงานทั่วไป 6,000.00      6,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.วลัยรัตน สมานคํา น.ส.วลัยรัตน สมานคํา มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

(กองชาง)  / 6,000.-  / 6,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0012/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค.2562

จางปฏิบัติงานชวยงานพัสด(ุกองคลัง) 6,000.00      6,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.ศรสวรรค  นาทันดร น.ส.ศรสวรรค  นาทันดร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

/ 6,000.- / 6,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0013/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค.2562

จางปฏิบัติงานชวยงานการเงินและบัญชี 6,000.00      6,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวปวีณา  วิถี /6,000.- นางสาวปวีณา  วิถี / ,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

(กองคลัง) เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0036/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 พ.ย.2562

โครงการกอสรางถนนลาดยางเคฟซีล 498,000.00   498,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.โชคอุดมกอสรางปากชอง หจก.โชคอุดมกอสรางปากชอง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สัญญา

หมูที่ 4 บานคลองมวง     / 498,000.-     / 498,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0054/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 26 พ.ย.2562

จางเหมาบริการปฎิบัติงานคนงานทั่วไป 6,000.00      6,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.รัตนาภรณ ขันธิราช น.ส.รัตนาภรณ ขันธิราช มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

(กองสาธารณสุขฯ) / 6,000.- / 6,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0058/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 29 พ.ย.2562

โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก 499,000.00   499,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.มวกเหล็กธุรกิจ หจก.มวกเหล็กธุรกิจ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สัญญา

คอนกรีต ม.18 บานหนองไทรใต     /  499,000.-     /  499,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0063/63

(ตอจากบาน ผช.พร) วงเงินงบประมาณ ลว. 4 ธ.ค.2562



โครงการกอสรางถนนลาดยางเคฟซีล 499,000.00   499,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.โชคอุดมกอสรางปากชอง หจก.โชคอุดมกอสรางปากชอง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สัญญา

หมูที่ 13 บานลําสะพานหิน     / 499,000.-     / 499,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0068/63

(วัดลําสะพานหิน-หนองขี้เหล็ก) วงเงินงบประมาณ ลว. 12 ธ.ค.2562

โครงการเจาะบอบาดาล หมูที่ 8 250,000.00   250,000.00  เฉพาะเจาะจง บ.เอ.เอส.เอ บาดาลธุรกิจ จํากัด บ.เอ.เอส.เอ บาดาลธุรกิจ จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สัญญา

บานราษฎรสามัคคี (คุมเขาแคบ)   / 250,000.-   / 250,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0081/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 20 ธ.ค.2562

โครงการกอสรางถนนลาดยางเคฟซีล 499,000.00   499,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.มวกเหล็กธุรกิจ หจก.มวกเหล็กธุรกิจ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สัญญา

หมูที่ 14 บานโคกสูง(สายหลักบานโคกสูง)     / 499,000.-     / 499,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0089/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 6 ม.ค.2563

โครงการซอมแซมถนนหินคลุก หมูที่ 15 499,000.00   499,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.เกียรติการกอสรางปากชอง หจก.เกียรติการกอสรางปากชอง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สัญญา

บานหนองผักบุง (ทางไปหนองไมสัก)     / 499,000.-     / 499,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0090/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 6 ม.ค.2563

โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 9 499,000.00   499,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.เกียรติการกอสรางปากชอง หจก.เกียรติการกอสรางปากชอง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สัญญา

บานโปงดินดํา(ชวงบานตาใจ-ไร ผญ.ทิพย)     / 499,000.-     / 499,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0091/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 6 ม.ค.2563

โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 16 119,000.00   119,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.เกียรติการกอสรางปากชอง หจก.เกียรติการกอสรางปากชอง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สัญญา

บานหนองหิน(ซอยศาลเจาพอ)     / 119,000.-     / 119,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0092/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 6 ม.ค.2563

โครงการกอสรางถนนลาดยางเคฟซีล 499,000.00   499,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.เกียรติการกอสรางปากชอง หจก.เกียรติการกอสรางปากชอง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สัญญา

หมูที่ 12 บานศาลเจา(ทางไปสะเดาหวาน)     / 499,000.-     / 499,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0096/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 9 ม.ค.2563

โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม หมูที่ 3 398,000.00   398,000.00  เฉพาะเจาะจง บจก.ชางเผือก 2558 บจก.ชางเผือก 2558 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สัญญา

บานวังสีสด     / 398,000.-     / 398,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0098/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 15 ม.ค.2563

โครงการกอสรางคถนน คสล. หมูที่ 4 496,500.00   496,500.00  เฉพาะเจาะจง บจก.ชางเผือก 2558 บจก.ชางเผือก 2558 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สัญญา

บานคลองมวง (บานลุงหมอ)     / 496,500.-     / 496,500.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0100/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 15 ม.ค.2563

จางเหมาปฏิบัติงานเจาหนาที่ปฎิบัติงาน 4,519.00      5,419.00      เฉพาะเจาะจง นายฉออน  วิริยาสุวรรณ นายฉออน  วิริยาสุวรรณ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง



ดับเพลิง   / 5,419.-   / 5,419.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0122/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 3 มี.ค.2563

จางเหมาทําลายเตาเผาขยะ หลังสํานักงาน 7,800.00      7,800.00      เฉพาะเจาะจง นายพิสิษฐ โสภณพุฒิศักดิ์ นายพิสิษฐ โสภณพุฒิศักดิ์ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

อบต.คลองมวง   / 7,800.-   / 7,800.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0130/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 20 มี.ค.2563

ซอมบํารุงรถบรรทุกน้ํา 4,300.00      4,300.00      เฉพาะเจาะจง นายสงัด  แนบเนียม /4,300.- นายสงัด  แนบเนียม /4,300.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0131/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 25 มี.ค.2563

จางจัดทําปาย 300.00         300.00        เฉพาะเจาะจง หองภาพสเลนเดอร /  300.- หองภาพสเลนเดอร /  300.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

โครงการรวมพลังคนไทยรวมใจปองกันไวรัสฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0132/63

(Covid -19) วงเงินงบประมาณ ลว. 25 มี.ค.2563

จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ 39,330.00     39,330.00    เฉพาะเจาะจง นางณัฎฐนันท มักอันไพศาล นางณัฎฐนันท มักอันไพศาล มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

โครงการรวมพลังคนไทยรวมใจปองกันไวรัสฯ   / 39,330.-   / 39,330.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0133/63

(Covid -19) วงเงินงบประมาณ ลว. 25 มี.ค.2563

จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ 104,280.00   104,280.00  เฉพาะเจาะจง นางณัฎฐนันท มักอันไพศาล นางณัฎฐนันท มักอันไพศาล มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

โครงการรวมพลังคนไทยรวมใจปองกันไวรัสฯ   / 104,280.-   / 104,280.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0134/63

(Covid -19) วงเงินงบประมาณ ลว. 25 มี.ค.2563

จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร 500.00         500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ซี.คอมเซ็นเตอร  / 500.- หจก.ซี.คอมเซ็นเตอร  / 500.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0144/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 2 เม.ย.2563

จางพนหมอกควัน 300.00         300.00        เฉพาะเจาะจง นายบุญมั่น กริดกระโทก /300.- นายบุญมั่น กริดกระโทก /300.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลม 1 / 01

วงเงินงบประมาณ ลว. 7 เม.ย.2563

ซื้อน้ํามันพนหมอกควัน 515.00         515.00        เฉพาะเจาะจง ปมไฝสีทอง      /  515.- ปมไฝสีทอง      /  515.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลม 056/05533

วงเงินงบประมาณ ลว. 7 เม.ย.2563

ซื้อน้ํามันพนหมอกควัน 300.00         300.00        เฉพาะเจาะจง นายบุญมั่น กริดกระโทก /300.- นายบุญมั่น กริดกระโทก /300.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลม 1 / 02



วงเงินงบประมาณ ลว. 10 เม.ย.2563

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 37,600.00     37,600.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ซี.คอมเซ็นเตอร /37,600.- หจก.ซี.คอมเซ็นเตอร /37,600.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0145/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 16 เม.ย.2563

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 22,180.00     22,180.00    เฉพาะเจาะจง รานรุงเรืองทรัพย /22,180.- รานรุงเรืองทรัพย /22,180.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0146/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 16 เม.ย.2563

ซื้อน้ํามันพนหมอกควัน 300.00         300.00        เฉพาะเจาะจง นายบุญมั่น กริดกระโทก /300.- นายบุญมั่น กริดกระโทก /300.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลม 1 / 03

วงเงินงบประมาณ ลว. 17 เม.ย.2563

จัดซื้อวัสดุกอสราง 2,822.00      2,822.00      เฉพาะเจาะจง รานเดชาวัสดุ / 2,822.- รานเดชาวัสดุ / 2,822.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0147/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 21 เม.ย.2563

จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 800.00         800.00        เฉพาะเจาะจง รานเดชาวัสดุ / 800.- รานเดชาวัสดุ / 800.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0148/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 21 เม.ย.2563

 ซื้อน้ําดื่ม 390.00         390.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.วิมล  สุขเสมอ  / 390.- น.ส.วิมล  สุขเสมอ  / 390.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0002/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค.2562

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 3,315.00      3,315.00      เฉพาะเจาะจง ปมไผสีทอง / 3,315.- ปมไผสีทอง / 3,315.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

(เติมรถบรรทุกน้ําและเครื่องตัดหญา) เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0003/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค.2562

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 4,000.00      4,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยสวัสดิ์ปากชอง หจก.ชัยสวัสดิ์ปากชอง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

/ 4,000.- / 4,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0004/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค.2562

จางเหมาปฏิบัติงานเจาหนาที่ปฎิบัติงาน 6,000.00      6,000.00      เฉพาะเจาะจง นายฉออน  วิริยาสุวรรณ นายฉออน  วิริยาสุวรรณ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

ดับเพลิง   / 6,000.-   / 6,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0122/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 3 มี.ค.2563



จางยายถังเก็บน้ํา หมูที่ 2 บานหนองหมาก 253,400.00   253,400.00  เฉพาะเจาะจง บจก.เอส พี บิว   / 253,400.- บจก.เอส พี บิว   / 253,400.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สัญญา

(กลุมบานผูชวยดร) เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0135/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 27 มี.ค.2563

จางเหมาบริการปฎิบัติงานคนงานทั่วไป 7,000.00      7,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.รัตนาภรณ ขันธิราช น.ส.รัตนาภรณ ขันธิราช มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

(กองสาธารณสุขฯ) / 7,000.- / 7,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0136/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 31 มี.ค.2563

จางปฎิบัติงานเหมากองการศึกษา 7,000.00      7,000.00      เฉพาะเจาะจง นายชัชวาลย  ไกรทอง นายชัชวาลย  ไกรทอง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

 / 7,000.-  / 7,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0137/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 31 มี.ค.2563

จางปฏิบัติงานดูแลรักษาความปลอดภัย 6,500.00      6,500.00      เฉพาะเจาะจง นายอํานวย   อินพิมาย นายอํานวย   อินพิมาย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

 / 6,500.-  / 6,500.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0138/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 31 มี.ค.2563

จางปฏิบัติงานชวยงานพัสด(ุกองคลัง) 9,000.00      9,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.ศรสวรรค  นาทันดร น.ส.ศรสวรรค  นาทันดร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

/ 9,000.- / 9,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0139/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 31 มี.ค.2563

จางปฏิบัติงานดูแลตนไมบริเวณ อบต. 6,000.00      6,000.00      เฉพาะเจาะจง นายอํานวย เทืองจันทึก นายอํานวย เทืองจันทึก มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

/ 6,000.- / 6,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0140/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 31 มี.ค.2563

จางปฏิบัติงานทําความสะอาดบริเวณ 6,500.00      6,500.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.ประนอม  พึ่งคํา / 6,500.- น.ส.ประนอม  พึ่งคํา / 6,500.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

อบต. เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0141/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 31 มี.ค.2563

จางปฏิบัติงานคนทั่วไป 9,000.00      9,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.บุษราคัม เนตรชัยภูมิ  น.ส.บุษราคัม เนตรชัยภูมิ  มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

 / 9,000.-  / 9,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0142/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 31 มี.ค.2563

จางเหมาบริการปฎิบัติงานคนงานทั่วไป 6,500.00      6,500.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.วลัยรัตน สมานคํา น.ส.วลัยรัตน สมานคํา มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

(กองชาง)  / 6,500.-  / 6,500.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0143/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 31 มี.ค.2563

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 18,990.00     18,990.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ราชสีมาไอทีคอมพิวเตอร หจก.ราชสีมาไอทีคอมพิวเตอร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ



  / 18,990.-   / 18,990.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0149/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 27 เม.ย.2563

เครื่องสํารองไฟ 2,190.00      2,190.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ราชสีมาไอทีคอมพิวเตอร หจก.ราชสีมาไอทีคอมพิวเตอร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

  / 2,190.-   / 2,190.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0150/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 27 เม.ย.2563

เครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน 16,990.00     16,990.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ราชสีมาไอทีคอมพิวเตอร หจก.ราชสีมาไอทีคอมพิวเตอร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

  / 16,990.-   / 16,990.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0151/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 27 เม.ย.2563

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 7,490.00      7,490.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ราชสีมาไอทีคอมพิวเตอร หจก.ราชสีมาไอทีคอมพิวเตอร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

  / 7,490.-   / 7,490.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0152/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 27 เม.ย.2563

จางพนหมอกควัน 900.00         900.00        เฉพาะเจาะจง นางสุดใจ  ทองเพียร  / 900.- นางสุดใจ  ทองเพียร  / 900.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0153/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 28 เม.ย.2563

ซื้อน้ํามันในการพนหมอกควัน 390.00         390.00        เฉพาะเจาะจง ปมไฝสีทอง      /  390.- ปมไฝสีทอง      /  390.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที0่57เลขที0่5643

วงเงินงบประมาณ ลว. 28 เม.ย.2563

ซื้อวัสดุสํานักงาน 5,600.00      5,600.00      เฉพาะเจาะจง รานเกียรติกนก กอบปเซ็นเตอร รานเกียรติกนก กอบปเซ็นเตอร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

/ 5,600.- / 5,600.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0154/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 29 เม.ย.2563

จางยายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 10,900.00     10,900.00    เฉพาะเจาะจง นายปภัช  จอนเจก / 10,900.- นายปภัช  จอนเจก / 10,900.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0155/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 30 เม.ย.2563

จางพนหมอกควัน 900.00         900.00        เฉพาะเจาะจง นายอนุชา  บุตรโพธิ์  / 900.- นายอนุชา  บุตรโพธิ์  / 900.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0156/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 พ.ค.2563

ซื้อน้ํามันในการพนหมอกควัน 300.00         300.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ชํานาญปโตเลี่ยม / 300.- หจก.ชํานาญปโตเลี่ยม / 300.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลขที่ 667925



วงเงินงบประมาณ ลว. 4 พ.ค.2563

ซื้อน้ํามันในการพนหมอกควัน 700.00         700.00        เฉพาะเจาะจง ปมไฝสีทอง      /  700.- ปมไฝสีทอง      /  700.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที0่93เลขที0่9224

วงเงินงบประมาณ ลว. 4 พ.ค.2563

จางพนหมอกควัน 900.00         900.00        เฉพาะเจาะจง นายบรรเจิด  วงศโท / 900.- นายบรรเจิด  วงศโท / 900.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0157/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 5 พ.ค.2563

ซื้อน้ํามันในการพนหมอกควัน 103.00         103.00        เฉพาะเจาะจง ปมไฝสีทอง      /  103.- ปมไฝสีทอง      /  103.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที0่57เลขที0่5682

วงเงินงบประมาณ ลว. 5 พ.ค.2563

จางซอมบํารุงรถยนตสวนกลาง 5,919.24      5,919.24      เฉพาะเจาะจง หจก.คิงสยนต  / 5,919.24 หจก.คิงสยนต  / 5,919.24 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

ทะเบียน  กพ 6543 นครราชสีมา เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0158/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 7 พ.ค.2563

จางซอมบํารุงรถบรรทุกน้ํา 3,880.00      3,880.00      เฉพาะเจาะจง นายสงัด แนบเนียม  / 3,880.- นายสงัด แนบเนียม  / 3,880.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

ทะเบียน  88-2972 นครราชสีมา เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0159/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 7 พ.ค.2563

ซื้อน้ํามันในการพนหมอกควัน 370.00         370.00        เฉพาะเจาะจง ปมไฝสีทอง      /  370.- ปมไฝสีทอง      /  370.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที0่57เลขที0่5696

วงเงินงบประมาณ ลว. 8 พ.ค.2563

จางเหมาลางทําความสะอาดเครื่องปรับอา 1,900.00      1,900.00      เฉพาะเจาะจง นายปภัช  จอนเจก / 1,900.- นายปภัช  จอนเจก / 1,900.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0161/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 14 พ.ค.2563

จางจดทะเบียนเชาเว็บไซตและอับเดทขอม 6,500.00      6,500.00      เฉพาะเจาะจง นายธนกฤต  พรหมพินิจ นายธนกฤต  พรหมพินิจ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

เว็บไวต   / 6,500.-   / 6,500.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0111/62

วงเงินงบประมาณ ลว. 31 พ.ค.2562

 ซื้อน้ําดื่ม 480.00         480.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.วิมล  สุขเสมอ  / 480.- น.ส.วิมล  สุขเสมอ  / 480.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0002/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค.2562



ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 3,400.00      3,400.00      เฉพาะเจาะจง ปมไผสีทอง / 3,400.- ปมไผสีทอง / 3,400.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

(เติมรถบรรทุกน้ําและเครื่องตัดหญา) เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0003/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค.2562

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 2,850.00      2,850.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยสวัสดิ์ปากชอง หจก.ชัยสวัสดิ์ปากชอง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

/ 2,850.- / 2,850.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0004/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค.2562

จางเหมาปฏิบัติงานเจาหนาที่ปฎิบัติงาน 6,000.00      6,000.00      เฉพาะเจาะจง นายฉออน  วิริยาสุวรรณ นายฉออน  วิริยาสุวรรณ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

ดับเพลิง   / 6,000.-   / 6,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0122/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 3 มี.ค.2563

จางเหมาบริการปฎิบัติงานคนงานทั่วไป 7,000.00      7,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.รัตนาภรณ ขันธิราช น.ส.รัตนาภรณ ขันธิราช มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

(กองสาธารณสุขฯ) / 7,000.- / 7,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0136/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 31 มี.ค.2563

จางเหมาบริการปฎิบัติงานคนงานทั่วไป 466.00         466.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.รัตนาภรณ ขันธิราช น.ส.รัตนาภรณ ขันธิราช มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

(กองสาธารณสุขฯ) / 466.- / 466.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0136/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 31 มี.ค.2563

จางปฎิบัติงานเหมากองการศึกษา 7,000.00      7,000.00      เฉพาะเจาะจง นายชัชวาลย  ไกรทอง นายชัชวาลย  ไกรทอง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

 / 7,000.-  / 7,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0137/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 31 มี.ค.2563

จางปฏิบัติงานดูแลรักษาความปลอดภัย 6,500.00      6,500.00      เฉพาะเจาะจง นายอํานวย   อินพิมาย นายอํานวย   อินพิมาย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

 / 6,500.-  / 6,500.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0138/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 31 มี.ค.2563

จางปฏิบัติงานชวยงานพัสด(ุกองคลัง) 9,000.00      9,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.ศรสวรรค  นาทันดร น.ส.ศรสวรรค  นาทันดร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

/ 9,000.- / 9,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0139/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 31 มี.ค.2563

จางปฏิบัติงานดูแลตนไมบริเวณ อบต. 6,000.00      6,000.00      เฉพาะเจาะจง นายอํานวย เทืองจันทึก นายอํานวย เทืองจันทึก มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

/ 6,000.- / 6,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0140/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 31 มี.ค.2563

จางปฏิบัติงานทําความสะอาดบริเวณ 6,500.00      6,500.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.ประนอม  พึ่งคํา / 6,500.- น.ส.ประนอม  พึ่งคํา / 6,500.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง



อบต. เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0141/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 31 มี.ค.2563

จางปฏิบัติงานคนทั่วไป 9,000.00      9,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.บุษราคัม เนตรชัยภูมิ  น.ส.บุษราคัม เนตรชัยภูมิ  มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

 / 9,000.-  / 9,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0142/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 31 มี.ค.2563

จางเหมาบริการปฎิบัติงานคนงานทั่วไป 6,500.00      6,500.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.วลัยรัตน สมานคํา น.ส.วลัยรัตน สมานคํา มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

(กองชาง)  / 6,500.-  / 6,500.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0143/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 31 มี.ค.2563

ซื้อน้ํามันในการพนหมอกควัน 380.00         380.00        เฉพาะเจาะจง ปมไฝสีทอง      /  380.- ปมไฝสีทอง      / 380.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลม023 เลข02214

วงเงินงบประมาณ ลว. 12 พ.ค.2563

จัดซื้อวัสดุกอสราง 800.00         800.00        เฉพาะเจาะจง รานเดชาวัสดุ / 800.- รานเดชาวัสดุ / 800.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0162/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 19 พ.ค.2563

จางจัดทําปาย 300.00         300.00        เฉพาะเจาะจง หองภาพสเลนเดอร /  300.- หองภาพสเลนเดอร /  300.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

โครงการรวมพลังคนไทยรวมใจปองกันไวรัสฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0163/63

(Covid -19) วงเงินงบประมาณ ลว. 20 พ.ค.2563

ซื้อถุงยังชีพ 90,825.00     90,825.00    เฉพาะเจาะจง นางณัฎฐนันท มักอันไพศาล นางณัฎฐนันท มักอันไพศาล มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

โครงการชวยเหลือผูไดรับผลกระทบโควิด 19   / 90,825.-   / 90,825.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0164/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 20 พ.ค.2563

จางอัดรูปถาย 1,536.50      1,536.50      เฉพาะเจาะจง หองภาพสเลนเดอร /1,536.50 หองภาพสเลนเดอร /1,536.50 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

โครงการชวยเหลือผูไดรับผลกระทบโควิด 19 เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0165/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 22 พ.ค.2563

จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร 1,000.00      1,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ซี.คอมเซ็นเตอร  / 1,000.- หจก.ซี.คอมเซ็นเตอร  / 1,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0166/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 22 พ.ค.2563

จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 850.00         850.00        เฉพาะเจาะจง รานลิสท / 850.- รานลิสท / 850.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0167/63



วงเงินงบประมาณ ลว. 22 พ.ค.2563

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 15,199.00     15,199.00    เฉพาะเจาะจง รานอันลิมิต / 15,199.- รานอันลิมิต / 15,199.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0168/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 26 พ.ค.2563

จางพนหมอกควัน 900.00         900.00        เฉพาะเจาะจง นายวัลลภ  เทพสวัสดิ์ / 900.- นายวัลลภ  เทพสวัสดิ์ / 900.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0170/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 26 พ.ค.2563

ซื้อน้ํามันในการพนหมอกควัน 638.00         638.00        เฉพาะเจาะจง ปมไฝสีทอง      /  638.- ปมไฝสีทอง      /  638.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที0่23เลขที0่2272

วงเงินงบประมาณ ลว. 26 พ.ค.2563

ซื้อถุงยังชีพ 26,250.00     26,250.00    เฉพาะเจาะจง นางณัฎฐนันท มักอันไพศาล นางณัฎฐนันท มักอันไพศาล มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

โครงการชวยเหลือผูไดรับผลกระทบโควิด 19   / 26,250.-   / 26,250.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0171/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 27 พ.ค.2563

ซื้อน้ํามันในการพนหมอกควัน 580.00         580.00        เฉพาะเจาะจง ช.ยิ่งโชคชัยอะไหล  / 580.- ช.ยิ่งโชคชัยอะไหล  / 580.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CRNM6306000153

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 มิ.ย.2563

จางพนหมอกควัน 900.00         900.00        เฉพาะเจาะจง นายวัลลภ  เทพสวัสดิ์ / 900.- นายวัลลภ  เทพสวัสดิ์ / 900.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0175/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 มิ.ย.2563

จางพนหมอกควัน 900.00         900.00        เฉพาะเจาะจง นายปะเสริฐ  ชมโคกสูง / 900.- นายปะเสริฐ  ชมโคกสูง / 900.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0176/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 4 มิ.ย.2563

ซื้อน้ํามันในการพนหมอกควัน 676.00         676.00        เฉพาะเจาะจง รานกรกนก     /  676.- รานกรกนก     /  676.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 01 เลขที่ 03

วงเงินงบประมาณ ลว. 4 มิ.ย2563

จางพนหมอกควัน 900.00         900.00        เฉพาะเจาะจง นายเฉิมวุฒิ  ทาจันทึก / 900.- นายเฉิมวุฒิ  ทาจันทึก / 900.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 01 เลขที่ 01

วงเงินงบประมาณ ลว. 7 มิ.ย2563



จางพนหมอกควัน 900.00         900.00        เฉพาะเจาะจง นายบุญรอด  โหขุนทด / 900.- นายบุญรอด  โหขุนทด / 900.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 01 เลขที่ 01

วงเงินงบประมาณ ลว. 7 มิ.ย.2563

ซื้อน้ํามันในการพนหมอกควัน 2,032.00      2,032.00      เฉพาะเจาะจง รานกรกนก     /  2,032.- รานกรกนก     /  2,032.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 01 เลขที่ 04

วงเงินงบประมาณ ลว. 7 มิ.ย.2563

จางเหมาลางทําความสะอาดเครื่องปรับอา 550.00         550.00        เฉพาะเจาะจง นายปภัช  จอนเจก / 550.- นายปภัช  จอนเจก / 550.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

(สํานักปลัด) เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0179/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 9 มิ.ย.2563

ซอมเครื่องปรับอากาศ 1,100.00      1,100.00      เฉพาะเจาะจง นายปภัช  จอนเจก / 1,100.- นายปภัช  จอนเจก / 1,100.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

(กองชาง) เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0180/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 9 มิ.ย.2563

จางพนหมอกควัน 900.00         900.00        เฉพาะเจาะจง นายนฤเบศร  สุดใจ / 900.- นายนฤเบศร  สุดใจ / 900.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0181/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 9 มิ.ย.2563

ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 2,728.50      2,728.50      เฉพาะเจาะจง หจก.กิจเริญปากชอง/2,728.50 หจก.กิจเริญปากชอง/2,728.50 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0182/63

วงเงินงบประมาณ ลว.10 มิ.ย.2563

จัดซื้อวัสดุเกษตร 890.00         890.00        เฉพาะเจาะจง รานเดชาวัสดุ / 890.- รานเดชาวัสดุ / 890.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0186/63

วงเงินงบประมาณ ลว.12 มิ.ย.2563

 ซื้อน้ําดื่ม 345.00         345.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.วิมล  สุขเสมอ  / 345.- น.ส.วิมล  สุขเสมอ  / 345.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0002/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค.2562

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,200.00      1,200.00      เฉพาะเจาะจง ปมไผสีทอง / 1,200.- ปมไผสีทอง / 1,200.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ



(เติมรถบรรทุกน้ําและเครื่องตัดหญา) เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0003/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค.2562

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 6,000.00      6,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยสวัสดิ์ปากชอง หจก.ชัยสวัสดิ์ปากชอง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

/ 6,000.- / 6,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0004/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค.2562

จางเหมาปฏิบัติงานเจาหนาที่ปฎิบัติงาน 6,000.00      6,000.00      เฉพาะเจาะจง นายฉออน  วิริยาสุวรรณ นายฉออน  วิริยาสุวรรณ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

ดับเพลิง   / 6,000.-   / 6,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0122/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 3 มี.ค.2563

จางปฎิบัติงานเหมากองการศึกษา 7,000.00      7,000.00      เฉพาะเจาะจง นายชัชวาลย  ไกรทอง นายชัชวาลย  ไกรทอง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

 / 7,000.-  / 7,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0137/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 31 มี.ค.2563

จางปฏิบัติงานดูแลรักษาความปลอดภัย 6,500.00      6,500.00      เฉพาะเจาะจง นายอํานวย   อินพิมาย นายอํานวย   อินพิมาย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

 / 6,500.-  / 6,500.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0138/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 31 มี.ค.2563

จางปฏิบัติงานชวยงานพัสด(ุกองคลัง) 9,000.00      9,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.ศรสวรรค  นาทันดร น.ส.ศรสวรรค  นาทันดร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

/ 9,000.- / 9,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0139/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 31 มี.ค.2563

จางปฏิบัติงานดูแลตนไมบริเวณ อบต. 6,000.00      6,000.00      เฉพาะเจาะจง นายอํานวย เทืองจันทึก นายอํานวย เทืองจันทึก มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

/ 6,000.- / 6,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0140/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 31 มี.ค.2563

จางปฏิบัติงานทําความสะอาดบริเวณ 6,500.00      6,500.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.ประนอม  พึ่งคํา / 6,500.- น.ส.ประนอม  พึ่งคํา / 6,500.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

อบต. เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0141/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 31 มี.ค.2563

จางปฏิบัติงานคนทั่วไป 9,000.00      9,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.บุษราคัม เนตรชัยภูมิ  น.ส.บุษราคัม เนตรชัยภูมิ  มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

 / 9,000.-  / 9,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0142/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 31 มี.ค.2563

จางเหมาบริการปฎิบัติงานคนงานทั่วไป 6,500.00      6,500.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.วลัยรัตน สมานคํา น.ส.วลัยรัตน สมานคํา มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

(กองชาง)  / 6,500.-  / 6,500.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0143/63



วงเงินงบประมาณ ลว. 31 มี.ค.2563

ซื้อชุดอุปกรณสําหรับหองเรียนฯ(DLTV) 25,000.00     25,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.นครราชสีมาเพชรประทีป หจก.นครราชสีมาเพชรประทีป มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

  / 25,000.-   / 25,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0160/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 8 พ.ค.2563

จัดซื้อ อาหารเสริม(นม) 100,565.20   100,565.20  เฉพาะเจาะจง บริษัท คันทรีเฟรช แดรี่ จํากัด บริษัท คันทรีเฟรช แดรี่ จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

 / 100,565.20 (งวดที่ 1)  / 100,565.20 (งวดที่ 1) เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0172/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 29 พ.ค.2563

จัดซื้อ อาหารเสริม(นม) 221,243.44   221,243.44  เฉพาะเจาะจง บริษัท คันทรีเฟรช แดรี่ จํากัด บริษัท คันทรีเฟรช แดรี่ จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

 / 221,243.44 (งวดที่ 2)  / 221,243.44 (งวดที่ 2) เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0172/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 29 พ.ค.2563

จางเหมาบริการปฎิบัติงานคนงานทั่วไป 5,366.00      5,366.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.รัตนาภรณ ขันธิราช น.ส.รัตนาภรณ ขันธิราช มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

(กองสาธารณสุขฯ) / 5,366.- / 5,366.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0177/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 5 มิ.ย 2563

จางเหมาบริการปฎิบัติงานคนงานทั่วไป 4,400.00      4,400.00      เฉพาะเจาะจง นายอุตรเดช จันจอม / 4,400.- นายอุตรเดช จันจอม / 4,400.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

(กองสาธารณสุขฯ) เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0178/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 8 มิ.ย 2563

จางพนหมอกควัน 900.00         900.00        เฉพาะเจาะจง นายชิงชัย  ชินนอก / 900.- นายชิงชัย  ชินนอก / 900.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0183/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 11 มิ.ย 2563

จางพนหมอกควัน 900.00         900.00        เฉพาะเจาะจง นายนฤเบศร  สุดใจ  / 900.- นายนฤเบศร  สุดใจ  / 900.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0184/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 11 มิ.ย 2563

จางพนหมอกควัน 900.00         900.00        เฉพาะเจาะจง นายประจักร  คืมสูงเนิน/900.- นายประจักร  คืมสูงเนิน/900.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 01 เลขที่ 01

วงเงินงบประมาณ ลว. 11 มิ.ย 2563

จางพนหมอกควัน 900.00         900.00        เฉพาะเจาะจง นายอัศราวุฒิ ดาสวัสดิ์ /900.- นายอัศราวุฒิ ดาสวัสดิ์ /900.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 01 เลขที่ 01

วงเงินงบประมาณ ลว. 11 มิ.ย 2563



ซื้อน้ํามันในการพนหมอกควัน 500.00         500.00        เฉพาะเจาะจง ชลอบริการ  / 500.- ชลอบริการ  / 500.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 020 เลขที่ 0981

วงเงินงบประมาณ ลว. 11 มิ.ย 2563

ซื้อน้ํามันในการพนหมอกควัน 500.00         500.00        เฉพาะเจาะจง ชลอบริการ  / 500.- ชลอบริการ  / 500.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 020 เลขที่ 0982

วงเงินงบประมาณ ลว. 11 มิ.ย 2563

ซื้อน้ํามันในการพนหมอกควัน 270.00         270.00        เฉพาะเจาะจง ชลอบริการ  / 270.- ชลอบริการ  / 270.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 020 เลขที่ 0983

วงเงินงบประมาณ ลว. 11 มิ.ย 2563

ซื้อน้ํามันในการพนหมอกควัน 540.00         540.00        เฉพาะเจาะจง ปมไผสีทอง  / 540.- ปมไผสีทอง  / 540.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 046 เลขที่ 0456

วงเงินงบประมาณ ลว. 11 มิ.ย 2563

ซื้อน้ํามันในการพนหมอกควัน 880.00         880.00        เฉพาะเจาะจง ปมไผสีทอง  / 880.- ปมไผสีทอง  / 880.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 046 เลขที่ 0454

วงเงินงบประมาณ ลว. 12 มิ.ย 2563

ซื้อน้ํามันในการพนหมอกควัน 800.00         800.00        เฉพาะเจาะจง ปมไผสีทอง  / 800.- ปมไผสีทอง  / 800.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 024 เลขที่ 0235

วงเงินงบประมาณ ลว. 13 มิ.ย 2563

ซื้อน้ํามันในการพนหมอกควัน 250.00         250.00        เฉพาะเจาะจง รานแสงทองคลองมวง น้ํานมดิบ รานแสงทองคลองมวง น้ํานมดิบ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ   /  250.-   /  250.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน SC 630616002

วงเงินงบประมาณ ลว. 16 มิ.ย 2563

ซื้อเครื่องดื่มรับรองประขุมสภาฯ 1,170.00      1,170.00      เฉพาะเจาะจง ราน ป.คลองมวง  / 1,170.- ราน ป.คลองมวง  / 1,170.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0187/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 18 มิ.ย 2563

จางจัดทําปายประชาสัมพันธปองกัน 360.00         360.00        เฉพาะเจาะจง หองภาพสเลนเดอร /  360.- หองภาพสเลนเดอร /  360.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

โรค Covid -19 ใน ศพด. เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0188/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 19 มิ.ย 2563

ซื้อทรายอะเบท 54,000.00     54,000.00    เฉพาะเจาะจง รานลินดาเคมีภัณฑ / 54,000.- รานลินดาเคมีภัณฑ / 54,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ



โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0190/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 19 มิ.ย 2563

จางซอมเครื่องพนหมอกควัน 550.00         550.00        เฉพาะเจาะจง นายทวีศักดิ์  เรียงสันเที๊ยะ นายทวีศักดิ์  เรียงสันเที๊ยะ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

  / 550.-   / 550.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0191/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 23 มิ.ย 2563

วัสดุสํานักงาน 7,405.00      7,405.00      เฉพาะเจาะจง รานรวมกิจพาณิชย / 7,405.- รานรวมกิจพาณิชย / 7,405.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0192/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 23 มิ.ย 2563

จางซอมเครื่องปรับอากาศ 850.00         850.00        เฉพาะเจาะจง นายปภัช  จอนเจก / 850.- นายปภัช  จอนเจก / 850.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0193/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 24 มิ.ย 2563

จัดซื้อ อาหารเสริม(นม) 231,299.69   231,299.69  เฉพาะเจาะจง บริษัท คันทรีเฟรช แดรี่ จํากัด บริษัท คันทรีเฟรช แดรี่ จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

 / 231,299.69 (งวดที่ 1)  / 231,299.69 (งวดที่ 1) เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0195/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 26 มิ.ย.2563

จัดซื้อ วัสดุงานบานงานครัว 1,200.00      1,200.00      เฉพาะเจาะจง รานลักษณเซ็นเตอร / 1,200.- รานลักษณเซ็นเตอร / 1,200.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0196/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 29 มิ.ย.2563

จัดซื้อ วัสดุสํานักงาน 5,660.00      5,660.00      เฉพาะเจาะจง รานอันลิมิต / 5,660.- รานอันลิมิต / 5,660.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0199/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 29 มิ.ย.2563

วัสดุสํานักงาน 7,930.00      7,930.00      เฉพาะเจาะจง รานรวมกิจพาณิชย / 7,930.- รานรวมกิจพาณิชย / 7,930.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0204/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 10 ก.ค.2563

จางพนหมอกควัน 2,300.00      2,300.00      เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ พูลสวัสดิ์/2,300.- นายกิตติพงษ พูลสวัสดิ์/2,300.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0205/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 10 ก.ค.2563

จางซอมบํารุงรถยนตสวนกลาง 27,201.61     27,201.61    เฉพาะเจาะจง หจก.คิงสยนต / 27,201.61 หจก.คิงสยนต / 27,201.61 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง



(ทะเบียน บร 134) เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0207/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 10 ก.ค.2563

จางจัดทําปายประชาสัมพันธกิจกรรมเฉลิม 580.00         580.00        เฉพาะเจาะจง หองภาพสเลนเดอร /  580.- หองภาพสเลนเดอร /  580.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0208/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 13 ก.ค.2563

 ซื้อน้ําดื่ม 390.00         390.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.วิมล  สุขเสมอ  / 390.- น.ส.วิมล  สุขเสมอ  / 390.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0002/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค.2562

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,400.00      1,000.00      เฉพาะเจาะจง ปมไผสีทอง / 1,000.- ปมไผสีทอง / 1,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

(เติมรถบรรทุกน้ําและเครื่องตัดหญา) เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0003/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค.2562

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 400.00         400.00        เฉพาะเจาะจง ปมไผสีทอง / 400.- ปมไผสีทอง / 400.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

(เติมรถบรรทุกน้ําและเครื่องตัดหญา) เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0003/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค.2562

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 5,360.00      5,360.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยสวัสดิ์ปากชอง หจก.ชัยสวัสดิ์ปากชอง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

/ 5,360.- / 5,360.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0004/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค.2562

จางเหมาปฏิบัติงานเจาหนาที่ปฎิบัติงาน 6,000.00      6,000.00      เฉพาะเจาะจง นายฉออน  วิริยาสุวรรณ นายฉออน  วิริยาสุวรรณ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

ดับเพลิง   / 6,000.-   / 6,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0122/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 3 มี.ค.2563

จางปฎิบัติงานเหมากองการศึกษา 7,000.00      7,000.00      เฉพาะเจาะจง นายชัชวาลย  ไกรทอง นายชัชวาลย  ไกรทอง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

 / 7,000.-  / 7,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0137/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 31 มี.ค.2563

จางปฏิบัติงานดูแลรักษาความปลอดภัย 6,500.00      6,500.00      เฉพาะเจาะจง นายอํานวย   อินพิมาย นายอํานวย   อินพิมาย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

 / 6,500.-  / 6,500.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0138/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 31 มี.ค.2563

จางปฏิบัติงานชวยงานพัสด(ุกองคลัง) 9,000.00      9,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.ศรสวรรค  นาทันดร น.ส.ศรสวรรค  นาทันดร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง



/ 9,000.- / 9,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0139/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 31 มี.ค.2563

จางปฏิบัติงานดูแลตนไมบริเวณ อบต. 6,000.00      6,000.00      เฉพาะเจาะจง นายอํานวย เทืองจันทึก นายอํานวย เทืองจันทึก มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

/ 6,000.- / 6,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0140/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 31 มี.ค.2563

จางปฏิบัติงานทําความสะอาดบริเวณ 6,500.00      6,500.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.ประนอม  พึ่งคํา / 6,500.- น.ส.ประนอม  พึ่งคํา / 6,500.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

อบต. เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0141/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 31 มี.ค.2563

จางปฏิบัติงานคนทั่วไป 9,000.00      9,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.บุษราคัม เนตรชัยภูมิ  น.ส.บุษราคัม เนตรชัยภูมิ  มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

 / 9,000.-  / 9,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0142/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 31 มี.ค.2563

จางเหมาบริการปฎิบัติงานคนงานทั่วไป 6,500.00      6,500.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.วลัยรัตน สมานคํา น.ส.วลัยรัตน สมานคํา มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

(กองชาง)  / 6,500.-  / 6,500.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0143/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 31 มี.ค.2563

จางเหมาบริการปฎิบัติงานชวยงานการเงิน 7,000.00      7,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.รัตนาภรณ ขันธิราช น.ส.รัตนาภรณ ขันธิราช มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

บัญชี (กองคลัง) / 7,000.- / 7,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0177/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 5 มิ.ย 2563

จางเหมาบริการปฎิบัติงานคนงานทั่วไป 6,000.00      6,000.00      เฉพาะเจาะจง นายอุตรเดช  จันจอม /6,000.- นายอุตรเดช  จันจอม /6,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

(กองสาธารณสุขฯ) เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0178/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 8 มิ.ย 2563

โครงการกอสราง ถนน คสล.  หมูที่ 12 397,600.00   400,000.00  เฉพาะเจาะจง บจก.เอส พี บิว   / 397,600.- บจก.เอส พี บิว   / 397,600.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สัญญา

บานศาลเจา เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0185/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 12 มิ.ย.2563

โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 4 497,000.00   500,000.00  เฉพาะเจาะจง บจก.ชางเผือก 2558 บจก.ชางเผือก 2558 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สัญญา

บานคลองมวง     / 497,000.-     / 497,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0189/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 19 มิ.ย.2563

ซื้อน้ํามันในการพนหมอกควัน 120.00         120.00        เฉพาะเจาะจง ปมไผสีทอง  / 120.- ปมไผสีทอง  / 120.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 024 เลขที่ 0236



วงเงินงบประมาณ ลว. 22 มิ.ย 2563

ซื้อน้ํามันในการพนหมอกควัน 600.00         600.00        เฉพาะเจาะจง ปมไผสีทอง  / 600.- ปมไผสีทอง  / 600.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 024 เลขที่ 0230

วงเงินงบประมาณ ลว. 22 มิ.ย 2563

ซื้อน้ํามันในการพนหมอกควัน 550.00         550.00        เฉพาะเจาะจง ปมไผสีทอง  / 550.- ปมไผสีทอง  / 550.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 024 เลขที่ 0459

วงเงินงบประมาณ ลว. 22 มิ.ย 2563

ซื้อน้ํามันในการพนหมอกควัน 630.00         630.00        เฉพาะเจาะจง ปมไผสีทอง  / 630.- ปมไผสีทอง  / 630.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 024 เลขที่ 2303

วงเงินงบประมาณ ลว. 23 มิ.ย 2563

ซื้อวัสดุอุปกรณในการพนหมอกควัน 344.00         344.00        เฉพาะเจาะจง นางประนอม  วงศโท  / 344.- นางประนอม วงศโท  / 344.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 01 เลขที่ 14

วงเงินงบประมาณ ลว. 23 มิ.ย 2563

ซื้อน้ํามันในการพนหมอกควัน 1,396.00      1,396.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.กรกนก  ชมชื่น / 1,396.- น.ส.กรกนก  ชมชื่น / 1,396.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 01 เลขที่ 05

วงเงินงบประมาณ ลว. 24 มิ.ย 2563

ซื้อน้ํามันในการพนหมอกควัน 600.00         600.00        เฉพาะเจาะจง ปมไผสีทอง  / 600.- ปมไผสีทอง  / 600.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 024 เลขที่ 0230

วงเงินงบประมาณ ลว. 25 มิ.ย 2563

ซื้อน้ํามันในการพนหมอกควัน 600.00         600.00        เฉพาะเจาะจง ราน ช.ยิ่งโชคชัยอะไหล/ 600.- ราน ช.ยิ่งโชคชัยอะไหล/ 600.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน ORNM6306004575

วงเงินงบประมาณ ลว. 25 มิ.ย 2563

ซื้อน้ํามันในการพนหมอกควัน 260.00         260.00        เฉพาะเจาะจง ปมไผสีทอง  / 260.- ปมไผสีทอง  / 260.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 024 เลขที่ 0231

วงเงินงบประมาณ ลว. 25 มิ.ย 2563

จางพนหมอกควัน 900.00         900.00        เฉพาะเจาะจง นายวัลลภ  เทพสวัสดิ์ / 900.- นายวัลลภ  เทพสวัสดิ์ / 900.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 01 เลขที่ 02

วงเงินงบประมาณ ลว. 25 มิ.ย 2563



จัดซื้อ อาหารเสริม(นม) 211,186.92   211,186.92  เฉพาะเจาะจง บริษัท คันทรีเฟรช แดรี่ จํากัด บริษัท คันทรีเฟรช แดรี่ จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

 / 211,186.92 (งวดที่ 2)  / 211,186.92 (งวดที่ 2) เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0195/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 26 มิ.ย.2563

ซื้อน้ํามันในการพนหมอกควัน 600.00         600.00        เฉพาะเจาะจง ปมไผสีทอง  / 600.- ปมไผสีทอง  / 600.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 047 เลขที่ 0463

วงเงินงบประมาณ ลว. 28 มิ.ย 2563

จางพนหมอกควัน 900.00         900.00        เฉพาะเจาะจง นายณัชภัส  พิมพสา / 900.- นายณัชภัส  พิมพสา / 900.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 01 เลขที่ 01

วงเงินงบประมาณ ลว. 28 มิ.ย 2563

จางพนหมอกควัน 900.00         900.00        เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ  พูลสวัสดิ์ / 900.- นายกิตติพงษ  พูลสวัสดิ์ / 900.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 01 เลขที่ 01

วงเงินงบประมาณ ลว. 28 มิ.ย 2563

จางพนหมอกควัน 900.00         900.00        เฉพาะเจาะจง นายทองจอน  วิเศษพงค / 900.- นายทองจอน  วิเศษพงค / 900.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 01 เลขที่ 01

วงเงินงบประมาณ ลว. 28 มิ.ย 2563

ซื้อน้ํามันในการพนหมอกควัน 2,011.00      2,011.00      เฉพาะเจาะจง ปมไผสีทอง  / 2,011.- ปมไผสีทอง  / 2,011.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 024 เลขที่ 0233

วงเงินงบประมาณ ลว. 28 มิ.ย 2563

ซื้อน้ํามันในการพนหมอกควัน 600.00         600.00        เฉพาะเจาะจง ปมไผสีทอง  / 600.- ปมไผสีทอง  / 600.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 024 เลขที่ 0233

วงเงินงบประมาณ ลว. 29 มิ.ย 2563

จางพนหมอกควัน 900.00         900.00        เฉพาะเจาะจง นายพินิจ  สรอยทิพย / 900.- นายพินิจ  สรอยทิพย / 900.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 01 เลขที่ 01

วงเงินงบประมาณ ลว. 29 มิ.ย 2563

จางพนหมอกควัน 900.00         900.00        เฉพาะเจาะจง นายเดชรัตน  ศาลา / 900.- นายเดชรัตน  ศาลา / 900.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 01 เลขที่ 01

วงเงินงบประมาณ ลว. 29 มิ.ย 2563

จางพนหมอกควัน 900.00         900.00        เฉพาะเจาะจง นายวันชัย  พันสุมา / 900.- นายวันชัย  พันสุมา / 900.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน



โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 01 เลขที่ 01

วงเงินงบประมาณ ลว. 30 มิ.ย 2563

ซื้อน้ํามันในการพนหมอกควัน 668.00         668.00        เฉพาะเจาะจง ปมไผสีทอง  / 668.- ปมไผสีทอง  / 668.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 047 เลขที่ 0467

วงเงินงบประมาณ ลว. 2  ก.ค. 2563

ซื้อน้ํามันในการพนหมอกควัน 700.00         700.00        เฉพาะเจาะจง ปมไผสีทอง  / 700.- ปมไผสีทอง  / 700.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 024 เลขที่ 0238

วงเงินงบประมาณ ลว. 2  ก.ค. 2563

โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 18 398,200.00   400,000.00  เฉพาะเจาะจง บจก.เอส พี บิว   / 398,200.- บจก.เอส พี บิว   / 398,200.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สัญญา

บานหนองไทรใต เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0203/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 3 ก.ค.2563

จางพนหมอกควัน 900.00         900.00        เฉพาะเจาะจง นายแสวง ปาทองหลาง/ 900.- นายแสวง ปาทองหลาง/ 900.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 01 เลขที่ 01

วงเงินงบประมาณ ลว. 4 ก.ค. 2563

จางพนหมอกควัน 900.00         900.00        เฉพาะเจาะจง นายปกรณ  บุญนาม / 900.- นายปกรณ  บุญนาม / 900.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 01 เลขที่ 01

วงเงินงบประมาณ ลว. 4 ก.ค. 2563

ซื้อน้ํามันในการพนหมอกควัน 460.00         460.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท สิทธิพลปโตเลี่ยม จํากัด บริษัท สิทธิพลปโตเลี่ยม จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ   / 460.-   / 460.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 013 เลขที่ 0614

วงเงินงบประมาณ ลว. 4  ก.ค. 2563

จางพนหมอกควัน 900.00         900.00        เฉพาะเจาะจง นายมงคล  มุงรวยกลาง / 900.- นายมงคล  มุงรวยกลาง / 900.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 01 เลขที่ 01

วงเงินงบประมาณ ลว. 6 ก.ค. 2563

จางพนหมอกควัน 900.00         900.00        เฉพาะเจาะจง นายกิติวัฒน  ขันธิราช / 900.- นายกิติวัฒน  ขันธิราช / 900.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 01 เลขที่ 01

วงเงินงบประมาณ ลว. 6 ก.ค. 2563

จางพนหมอกควัน 900.00         900.00        เฉพาะเจาะจง นายวิญู  อินนอก / 900.- นายวิญู  อินนอก / 900.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน



โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 01 เลขที่ 01

วงเงินงบประมาณ ลว. 8 ก.ค. 2563

จางพนหมอกควัน 900.00         900.00        เฉพาะเจาะจง นายเดชรัตน  ศาลา / 900.- นายเดชรัตน  ศาลา / 900.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 01 เลขที่ 02

วงเงินงบประมาณ ลว. 8 ก.ค. 2563

ซื้อน้ํามันในการพนหมอกควัน 548.00         548.00        เฉพาะเจาะจง ปมไผสีทอง  / 548.- ปมไผสีทอง  / 548.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 047 เลขที่ 0461

วงเงินงบประมาณ ลว. 8  ก.ค. 2563

ซื้อน้ํามันในการพนหมอกควัน 548.00         548.00        เฉพาะเจาะจง ปมไผสีทอง  / 548.- ปมไผสีทอง  / 548.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 047 เลขที่ 0461

วงเงินงบประมาณ ลว. 8  ก.ค. 2563

จางพนหมอกควัน 900.00         900.00        เฉพาะเจาะจง นายวัลลภ  เทพสวัสดิ์ / 900.- นายวัลลภ  เทพสวัสดิ์ / 900.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 01 เลขที่ 02

วงเงินงบประมาณ ลว. 8 ก.ค. 2563

ซื้อน้ํามันในการพนหมอกควัน 698.00         698.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.กรกนก ชมชื่น  / 698.- น.ส.กรกนก ชมชื่น  / 698.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 01 เลขที่ 06

วงเงินงบประมาณ ลว. 9 ก.ค. 2563

จางพนหมอกควัน 900.00         900.00        เฉพาะเจาะจง นายปกรณ  บุญนาม / 900.- นายปกรณ  บุญนาม / 900.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 01 เลขที่ 02

วงเงินงบประมาณ ลว. 9 ก.ค. 2563

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 120,020.00   120,020.00  เฉพาะเจาะจง นางสาวลินดา  จอยสูงเนิน นางสาวลินดา  จอยสูงเนิน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

  / 120,020.-   / 120,020.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0206/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 10 ก.ค. 2563

จางพนหมอกควัน 900.00         900.00        เฉพาะเจาะจง นายวันชัย  พันสุมา / 900.- นายวันชัย  พันสุมา / 900.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 01 เลขที่ 02

วงเงินงบประมาณ ลว.14 ก.ค. 2563

จางพนหมอกควัน 900.00         900.00        เฉพาะเจาะจง นายณัชภัส  พิมพสา / 900.- นายณัชภัส  พิมพสา / 900.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 01 เลขที่ 02



วงเงินงบประมาณ ลว.14 ก.ค. 2563

จางพนหมอกควัน 900.00         900.00        เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  แสนแกว/ 900.- นายประเสริฐ  แสนแกว/ 900.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 01 เลขที่ 01

วงเงินงบประมาณ ลว.15 ก.ค. 2563

ซื้อน้ํามันในการพนหมอกควัน 440.00         440.00        เฉพาะเจาะจง ปมไผสีทอง  / 440.- ปมไผสีทอง  / 440.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 047 เลขที่ 0466

วงเงินงบประมาณ ลว. 16 ก.ค. 2563

จางพนหมอกควัน 900.00         900.00        เฉพาะเจาะจง นางรัตนาภรณ   เมาขุนทด นางรัตนาภรณ   เมาขุนทด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ    / 900.-    / 900.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 01 เลขที่ 01

วงเงินงบประมาณ ลว.17 ก.ค. 2563

จางพนหมอกควัน 900.00         900.00        เฉพาะเจาะจง นายทองจอน  วิเศษพงค 900.- นายทองจอน  วิเศษพงค 900.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 01 เลขที่ 02

วงเงินงบประมาณ ลว.17 ก.ค. 2563

ซื้อน้ํามันในการพนหมอกควัน 600.00         600.00        เฉพาะเจาะจง ราน ช.ยิ่งโชคชัยอะไหล/ 600.- ราน ช.ยิ่งโชคชัยอะไหล/ 600.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน ORNM6307003914

วงเงินงบประมาณ ลว.20 ก.ค. 2563

จางพนหมอกควัน 900.00         900.00        เฉพาะเจาะจง นายแพน  พลอยพิมพ / 900.- นายแพน  พลอยพิมพ / 900.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 01 เลขที่ 01

วงเงินงบประมาณ ลว.21 ก.ค. 2563

จางพนหมอกควัน 900.00         900.00        เฉพาะเจาะจง นายบุญมี การะเกษ / 900.- นายบุญมี การะเกษ / 900.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 01 เลขที่ 01

วงเงินงบประมาณ ลว.22 ก.ค. 2563

ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 8,165.00      8,165.00      เฉพาะเจาะจง รานรวมกิจพาณิชย / 8,165.- รานรวมกิจพาณิชย / 8,165.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0210/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 22 ก.ค. 2563

ซื้อน้ํามันในการพนหมอกควัน 600.00         600.00        เฉพาะเจาะจง ปมไผสีทอง  / 600.- ปมไผสีทอง  / 600.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 048 เลขที่ 0470

วงเงินงบประมาณ ลว. 22 ก.ค. 2563



จางเหมาปรับปรุงระบบไฟฟาสํานักงาน 56,806.00     56,806.00    เฉพาะเจาะจง นายสายชล กาญจนขจรศักดิ์ นายสายชล กาญจนขจรศักดิ์ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

  / 56,806.-   / 56,806.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0212/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 22 ก.ค. 2563

จางพนหมอกควัน 900.00         900.00        เฉพาะเจาะจง นายบุญธรรม  สุดใจ / 900.- นายบุญธรรม  สุดใจ / 900.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 01 เลขที่ 01

วงเงินงบประมาณ ลว.23 ก.ค. 2563

จางพนหมอกควัน 900.00         900.00        เฉพาะเจาะจง นายมงคล  มุงรวยกลาง / 900.- นายมงคล  มุงรวยกลาง / 900.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 01 เลขที่ 02

วงเงินงบประมาณ ลว.23 ก.ค. 2563

คาน้ําดื่ม 1,000.00      1,000.00      เฉพาะเจาะจง รานเอนนี่ธิง  /  1,000.- รานเอนนี่ธิง  /  1,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0213/63

วงเงินงบประมาณ ลว.23 ก.ค. 2563

จางจัดทําปาย 400.00         400.00        เฉพาะเจาะจง หองภาพสเลนเดอร /  400.- หองภาพสเลนเดอร /  400.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0214/63

วงเงินงบประมาณ ลว.23 ก.ค. 2563

จางพนหมอกควัน 900.00         900.00        เฉพาะเจาะจง นายแพน  พลอยพิมพ / 900.- นายแพน  พลอยพิมพ / 900.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 01 เลขที่ 02

วงเงินงบประมาณ ลว.29 ก.ค. 2563

วัสดุคอมพิวเตอร 29,300.00     29,300.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ซี.คอมเซ็นเตอร  หจก.ซี.คอมเซ็นเตอร  มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติฯ   / 29,300.-   / 29,300.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0217/63

วงเงินงบประมาณ ลว.30 ก.ค. 2563

เครื่องสํารองไฟ 2,236.30      2,236.30      เฉพาะเจาะจง หจก.ราชสีมาไอที คอมพิวเตอร หจก.ราชสีมาไอที คอมพิวเตอร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

  / 2,236.30   / 2,236.30 เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0218/63

วงเงินงบประมาณ ลว.30 ก.ค. 2563

เครื่องสํารองไฟ 12,797.20     12,797.20    เฉพาะเจาะจง หจก.ราชสีมาไอที คอมพิวเตอร หจก.ราชสีมาไอที คอมพิวเตอร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

  / 12,797.20   / 12,797.20 เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0219/63

วงเงินงบประมาณ ลว.30 ก.ค. 2563

วัสดุสํานักงาน 5,750.00      5,750.00      เฉพาะเจาะจง รานรวมกิจพาณิชย / 5,750.- รานรวมกิจพาณิชย / 5,750.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ



เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0220/63

วงเงินงบประมาณ ลว.31 ก.ค. 2563

จางเหมาปรับปรุงซอมแซม ศพด. (อ.2) 68,000.00     68,000.00    เฉพาะเจาะจง นายกฤตนัน  ดาวรรณ นายกฤตนัน  ดาวรรณ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

  / 68,000.-   / 68,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0221/63

วงเงินงบประมาณ ลว.5 ส.ค. 2563

จางซอมเครื่องปรับอากาศ 4,250.00      4,250.00      เฉพาะเจาะจง นายปภัช   จอนเจก / 4,250.- นายปภัช   จอนเจก / 4,250.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0224/63

วงเงินงบประมาณ ลว.7 ส.ค. 2563

ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 5,230.00      5,230.00      เฉพาะเจาะจง รานรวมกิจพาณิชย / 5,230.- รานรวมกิจพาณิชย / 5,230.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0225/63

วงเงินงบประมาณ ลว.7 ส.ค. 2563

ซื้อวัสดุสํานักงาน 33,550.00     33,550.00    เฉพาะเจาะจง รานเกียรติกนก กอบปเซ็นเตอร รานเกียรติกนก กอบปเซ็นเตอร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

/ 33,550.- / 33,550.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0226/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 10 ส.ค. 2563

ซื้อวัสดุสํานักงาน 7,750.00      7,750.00      เฉพาะเจาะจง รานเกียรติกนก กอบปเซ็นเตอร รานเกียรติกนก กอบปเซ็นเตอร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

/ 7,750.- / 7,750.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0228/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 11 ส.ค. 2563

ครุภัณฑสํานักงาน (เกาอี้ทํางาน) 5,000.00      5,000.00      เฉพาะเจาะจง รานไทยเจริญ รานไทยเจริญ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

(กองการศึกษาฯ) / 5,000.- / 5,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0229/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 14 ส.ค. 2563

ครุภัณฑสํานักงาน (ตูเหล็ก 2 บาน) 11,000.00     11,000.00    เฉพาะเจาะจง รานไทยเจริญ  /11,000.- รานไทยเจริญ  /11,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

(กองการศึกษาฯ) เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0230/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 14 ส.ค. 2563

ครุภัณฑสํานักงาน (ตูกระจกบานเลื่อน) 10,500.00     10,500.00    เฉพาะเจาะจง รานไทยเจริญ  /10,500.- รานไทยเจริญ  /10,500.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

(กองการศึกษาฯ) เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0231/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 14 ส.ค. 2563

ครุภัณฑสํานักงาน (ตูเหล็ก 2 บาน) 22,000.00     22,000.00    เฉพาะเจาะจง รานไทยเจริญ  /22,000.- รานไทยเจริญ  /22,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

(กองคลัง) เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0232/63



วงเงินงบประมาณ ลว. 17 ส.ค. 2563

ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 4,680.00      4,680.00      เฉพาะเจาะจง รานรวมกิจพาณิชย / 4,680.- รานรวมกิจพาณิชย / 4,680.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0233/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 17 ส.ค. 2563

ครุภัณฑสํานักงาน (ตูเหล็ก 2 บาน) 22,000.00     22,000.00    เฉพาะเจาะจง รานไทยเจริญ  /22,000.- รานไทยเจริญ  /22,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

(สํานักปลัด) เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0234/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 17 ส.ค. 2563

ครุภัณฑสํานักงาน (โตะทํางาน 4 ฟุต) 5,000.00      5,000.00      เฉพาะเจาะจง รานไทยเจริญ  /5,000.- รานไทยเจริญ  /5,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

(สํานักปลัด) เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0235/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 17 ส.ค. 2563

น้ํายาเคมีกําจัดยุงและแมลง 36,000.00     36,000.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.ลินดา  จอยสูงเนิน น.ส.ลินดา  จอยสูงเนิน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ   /  36,000.-   /  36,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0236/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 18 ส.ค. 2563

จางเหมาซักผาคลุมโตะประชุม 700.00         700.00        เฉพาะเจาะจง นายบุญมั่น กริดกระโทก /700.- นายบุญมั่น กริดกระโทก /700.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0238/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 20 ส.ค. 2563

ครุภัณฑสํานักงาน  (เกาอี้ทํางาน) 5,000.00      5,000.00      เฉพาะเจาะจง รานไทยเจริญ   5,000.- รานไทยเจริญ   5,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

(สํานักปลัด) เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0239/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 21 ส.ค. 2563

จางปฎิบัติงานเหมากองการศึกษา 7,000.00      7,000.00      เฉพาะเจาะจง นายชัชวาลย  ไกรทอง นายชัชวาลย  ไกรทอง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

 / 7,000.-  / 7,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0137/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 31 มี.ค.2563

จางปฏิบัติงานดูแลรักษาความปลอดภัย 6,500.00      6,500.00      เฉพาะเจาะจง นายอํานวย   อินพิมาย นายอํานวย   อินพิมาย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

 / 6,500.-  / 6,500.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0138/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 31 มี.ค.2563

จางปฏิบัติงานชวยงานพัสด(ุกองคลัง) 9,000.00      9,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.ศรสวรรค  นาทันดร น.ส.ศรสวรรค  นาทันดร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

/ 9,000.- / 9,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0139/63



วงเงินงบประมาณ ลว. 31 มี.ค.2563

จางปฏิบัติงานดูแลตนไมบริเวณ อบต. 6,000.00      6,000.00      เฉพาะเจาะจง นายอํานวย เทืองจันทึก นายอํานวย เทืองจันทึก มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

/ 6,000.- / 6,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0140/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 31 มี.ค.2563

จางปฏิบัติงานทําความสะอาดบริเวณ 6,500.00      6,500.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.ประนอม  พึ่งคํา / 6,500.- น.ส.ประนอม  พึ่งคํา / 6,500.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

อบต. เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0141/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 31 มี.ค.2563

จางปฏิบัติงานคนทั่วไป 9,000.00      9,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.บุษราคัม เนตรชัยภูมิ  น.ส.บุษราคัม เนตรชัยภูมิ  มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

 / 9,000.-  / 9,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0142/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 31 มี.ค.2563

จางเหมาบริการปฎิบัติงานคนงานทั่วไป 6,500.00      6,500.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.วลัยรัตน สมานคํา น.ส.วลัยรัตน สมานคํา มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

(กองชาง)  / 6,500.-  / 6,500.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0143/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 31 มี.ค.2563

จางเหมาบริการปฎิบัติงานชวยงานการเงิน 7,000.00      7,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.รัตนาภรณ ขันธิราช น.ส.รัตนาภรณ ขันธิราช มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

บัญชี (กองคลัง) / 7,000.- / 7,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0177/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 5 มิ.ย 2563

จางเหมาบริการปฎิบัติงานคนงานทั่วไป 6,000.00      6,000.00      เฉพาะเจาะจง นายอุตรเดช  จันจอม /6,000.- นายอุตรเดช  จันจอม /6,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

(กองสาธารณสุขฯ) เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0178/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 8 มิ.ย 2563

โครงการซอมแซมถนนลาดยาง หมูที่ 13 498,300.00   500,000.00  เฉพาะเจาะจง บจก.เอส พี บิว   / 498,300.- บจก.เอส พี บิว   / 498,300.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สัญญาจาง

บานลําสะพานหิน เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0194/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 24 มิ.ย.2563

จัดซื้อ อาหารเสริม(นม) 221,243.44   221,243.44  เฉพาะเจาะจง บริษัท คันทรีเฟรช แดรี่ จํากัด บริษัท คันทรีเฟรช แดรี่ จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สัญญาซื้อขาย

 / 221,243.44  / 221,243.44 เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0195/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 26 มิ.ย.2563

โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 398,000.00   400,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.รุงเรืองประสพโชค  หจก.รุงเรืองประสพโชค  มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สัญญาจาง

ม.9 บานโปงดินดํา   / 398,000.-   / 398,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0200/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 2 ก.ค.2563



โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรี 498,000.00   500,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.รุงเรืองประสพโชค  หจก.รุงเรืองประสพโชค  มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สัญญาจาง

หมูที่ 6 บานโปงวัวแดง   / 498,000.-   / 498,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0201/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 2 ก.ค.2563

โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรี 498,000.00   500,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.รุงเรืองประสพโชค  หจก.รุงเรืองประสพโชค  มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สัญญาจาง

หมูที่ 7 บานคลองสมบูรณ   / 498,000.-   / 498,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0202/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 2 ก.ค.2563

โครงการกอสรางถนนหินคลุก  หมูที่ 8 399,000.00   400,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.เกียรติการกอสรางปากชอง หจก.เกียรติการกอสรางปากชอง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สัญญาจาง

บานราษฎสามัคคี     / 399,000.-     / 399,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0209/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 22 ก.ค.2563

โครงการกอสรางถนนหินคลุก  หมูที่ 16 399,000.00   400,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.เกียรติการกอสรางปากชอง หจก.เกียรติการกอสรางปากชอง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สัญญาจาง

บานหนองหิน     / 399,000.-     / 399,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0211/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 22 ก.ค.2563

โครงการขุดเจาะบอบาดาลและตั้งถังแชมเ 499,000.00   500,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.เอสทีบาดาล /499,000.- หจก.เอสทีบาดาล /499,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สัญญาจาง

หมูที่ 10 บานหนองผักหนอก เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0215/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 23 ก.ค.2563

ซื้อน้ํามันในการพนหมอกควัน 690.00         690.00        เฉพาะเจาะจง ปมไผสีทอง  / 690.- ปมไผสีทอง  / 690.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 026 เลขที่ 0252

วงเงินงบประมาณ ลว. 23 ก.ค. 2563

จางพนหมอกควัน 900.00         900.00        เฉพาะเจาะจง นายบุญชัย  ปากหวาน / 900.- นายบุญชัย  ปากหวาน / 900.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 01 เลขที่ 01

วงเงินงบประมาณ ลว. 23 ก.ค. 2563

ซื้อน้ํามันในการพนหมอกควัน 500.00         500.00        เฉพาะเจาะจง ปมไผสีทอง  / 500.- ปมไผสีทอง  / 500.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 048 เลขที่ 0473

วงเงินงบประมาณ ลว. 25 ก.ค. 2563

จางพนหมอกควัน 900.00         900.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.น้ําทิพย เอี่ยมละออ/ 900.- น.ส.น้ําทิพย เอี่ยมละออ/ 900.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 01 เลขที่ 01

วงเงินงบประมาณ ลว. 29 ก.ค. 2563

ซื้อน้ํามันรถน้ํา 2,000.00      2,000.00      เฉพาะเจาะจง ปมไผสีทอง  / 2,000.- ปมไผสีทอง  / 2,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ



โครงการปฎิบัติการจิตรอาสาฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0216/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 29 ก.ค.2563

จางพนหมอกควัน 900.00         900.00        เฉพาะเจาะจง นายวิชัย  พันสุมา    / 900.- นายวิชัย  พันสุมา    / 900.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 01 เลขที่ 02

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ส.ค. 2563

จางพนหมอกควัน 900.00         900.00        เฉพาะเจาะจง นายบุญธรรม   สุดใจ  / 900.- นายบุญธรรม   สุดใจ  / 900.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 01 เลขที่ 02

วงเงินงบประมาณ ลว. 2 ส.ค. 2563

ซื้อน้ํามันในการพนหมอกควัน 585.00         585.00        เฉพาะเจาะจง ปมไผสีทอง  / 585.- ปมไผสีทอง  / 585.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 049 เลขที่ 0482

วงเงินงบประมาณ ลว. 3 ส.ค. 2563

จางพนหมอกควัน 900.00         900.00        เฉพาะเจาะจง นายนฤเบศร  สุดใจ  / 900.- นายนฤเบศร  สุดใจ  / 900.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 01 เลขที่ 03

วงเงินงบประมาณ ลว. 4 ส.ค. 2563

จางพนหมอกควัน 900.00         900.00        เฉพาะเจาะจง นายนฤเบศร  สุดใจ  / 900.- นายนฤเบศร  สุดใจ  / 900.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 01 เลขที่ 04

วงเงินงบประมาณ ลว. 5 ส.ค. 2563

โครงการเจาะบอบาดาล  หมูที่ 8 270,000.00   270,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็นพีบี น้ําเพชรบาดาล หจก.เอ็นพีบี น้ําเพชรบาดาล มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สัญญาจาง

บานราษฎรสามัคคี     / 270,000.-     / 270,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0223/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 6 ส.ค.2563

ซื้อน้ํามันในการพนหมอกควัน 1,000.00      1,000.00      เฉพาะเจาะจง ปมไผสีทอง  / 1,000.- ปมไผสีทอง  / 1,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 049 เลขที่ 0481

วงเงินงบประมาณ ลว. 7 ส.ค. 2563

ซื้อน้ํามันในการพนหมอกควัน 500.00         500.00        เฉพาะเจาะจง ปมไผสีทอง  / 500.- ปมไผสีทอง  / 500.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 049 เลขที่ 0482

วงเงินงบประมาณ ลว. 7 ส.ค. 2563

ซื้อน้ํามันในการพนหมอกควัน 670.00         670.00        เฉพาะเจาะจง ปมไผสีทอง  / 670.- ปมไผสีทอง  / 670.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 049 เลขที่ 0481



วงเงินงบประมาณ ลว. 7 ส.ค. 2563

จางพนหมอกควัน 900.00         900.00        เฉพาะเจาะจง นางนอม   ขวัญดี  / 900.- นางนอม   ขวัญดี  / 900.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 01 เลขที่ 01

วงเงินงบประมาณ ลว. 9 ส.ค. 2563

จางพนหมอกควัน 900.00         900.00        เฉพาะเจาะจง นายณัชภัส  พิมพสา  / 900.- นายณัชภัส  พิมพสา  / 900.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 01 เลขที่ 04

วงเงินงบประมาณ ลว. 11 ส.ค. 2563

จางพนหมอกควัน 900.00         900.00        เฉพาะเจาะจง นายมงคล  มุงรวยกลาง/ 900.- นายมงคล  มุงรวยกลาง/ 900.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 01 เลขที่ 03

วงเงินงบประมาณ ลว. 11 ส.ค. 2563

จางพนหมอกควัน 900.00         900.00        เฉพาะเจาะจง นายอุทัย  ทวีพันธ / 900.- นายอุทัย  ทวีพันธ / 900.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 01 เลขที่ 01

วงเงินงบประมาณ ลว. 12 ส.ค. 2563

จางพนหมอกควัน 900.00         900.00        เฉพาะเจาะจง นายบุญธรรม   สุดใจ  / 900.- นายบุญธรรม   สุดใจ  / 900.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 01 เลขที่ 06

วงเงินงบประมาณ ลว. 13 ส.ค. 2563

จางพนหมอกควัน 900.00         900.00        เฉพาะเจาะจง นายนฤเบศร  สุดใจ  / 900.- นายนฤเบศร  สุดใจ  / 900.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 01 เลขที่ 05

วงเงินงบประมาณ ลว. 13 ส.ค. 2563

จางพนหมอกควัน 900.00         900.00        เฉพาะเจาะจง นายมงคล มุงรวยกลาง/ 900.- นายมงคล มุงรวยกลาง/ 900.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 01 เลขที่ 04

วงเงินงบประมาณ ลว. 13 ส.ค. 2563

จางพนหมอกควัน 900.00         900.00        เฉพาะเจาะจง นายอุทัย  ทวีพันธ/ 900.- นายมงคล มุงรวยกลาง/ 900.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 01 เลขที่ 02

วงเงินงบประมาณ ลว. 13 ส.ค. 2563

จางพนหมอกควัน 900.00         900.00        เฉพาะเจาะจง นางรัตนาภรณ เมาขุนทด/900.- นางรัตนาภรณ เมาขุนทด/900.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 01 เลขที่ 02



วงเงินงบประมาณ ลว. 14 ส.ค. 2563

จางพนหมอกควัน 900.00         900.00        เฉพาะเจาะจง นายบุญธรรม  สุดใจ  / 900.- นายบุญธรรม  สุดใจ  / 900.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 01 เลขที่ 07

วงเงินงบประมาณ ลว. 17 ส.ค. 2563

จางพนหมอกควัน 900.00         900.00        เฉพาะเจาะจง นายนฤเบศร  สุดใจ  / 900.- นายนฤเบศร  สุดใจ  / 900.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 01 เลขที่ 07

วงเงินงบประมาณ ลว. 17 ส.ค. 2563

จางพนหมอกควัน 900.00         900.00        เฉพาะเจาะจง นายวัลลภ   เทพสวัสดิ์  / 900.- นายวัลลภ   เทพสวัสดิ์  / 900.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 01 เลขที่ 05

วงเงินงบประมาณ ลว. 19 ส.ค. 2563

ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 7,000.00      7,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ซี.คอมเซ็นเตอร / 7,000.- หจก.ซี.คอมเซ็นเตอร / 7,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0237/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 20 ส.ค. 2563

จางพนหมอกควัน 900.00         900.00        เฉพาะเจาะจง นายวัลลภ   เทพสวัสดิ์  / 900.- นายวัลลภ   เทพสวัสดิ์  / 900.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 01 เลขที่ 07

วงเงินงบประมาณ ลว. 23 ส.ค. 2563

จางพนหมอกควัน 900.00         900.00        เฉพาะเจาะจง นายมงคล มุงรวยกลาง  / 900.- นายมงคล มุงรวยกลาง  / 900.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 01 เลขที่ 08

วงเงินงบประมาณ ลว. 23 ส.ค. 2563

จางพนหมอกควัน 900.00         900.00        เฉพาะเจาะจง นางนอม  ขวัญดี  / 900.- นางนอม  ขวัญดี  / 900.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 01 เลขที่ 02

วงเงินงบประมาณ ลว. 25 ส.ค. 2563

จางพนหมอกควัน 900.00         900.00        เฉพาะเจาะจง นายวัลลภ   เทพสวัสดิ์  / 900.- นายวัลลภ   เทพสวัสดิ์  / 900.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 01 เลขที่ 08

วงเงินงบประมาณ ลว. 26 ส.ค. 2563

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร   (กองการศึกษา) 31,980.00     31,980.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ราชสีมาไอทีคอมพิวเตอร หจก.ราชสีมาไอทีคอมพิวเตอร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

  / 31,980.-   / 31,980.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0240/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 26 ส.ค. 2563



จัดทําปาย 400.00         400.00        เฉพาะเจาะจง หองภาพสเลนเดอร /  400.- หองภาพสเลนเดอร /  400.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

โครงการพัฒนาสตรีฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0241/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 27 ส.ค. 2563

จัดทําอาหาร/อาหารวาง 5,500.00      5,500.00      เฉพาะเจาะจง นางกรมลา  อินตา / 5,500.- นางกรมลา  อินตา / 5,500.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

โครงการพัฒนาสตรีฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0242/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 27 ส.ค. 2563

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ 690.00         690.00        เฉพาะเจาะจง รานเอนนี่ธิง   / 690.- รานเอนนี่ธิง   / 690.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

โครงการสงเสริมกิจการสภาเด็กฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0243/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 27 ส.ค. 2563

อาหาร/อาหารวาง 5,500.00      5,500.00      เฉพาะเจาะจง นางกรมลา  อินตา / 5,500.- นางกรมลา  อินตา / 5,500.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

โครงการสงเสริมกิจการสภาเด็กฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0244/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 27 ส.ค. 2563

จัดทําปาย 400.00         400.00        เฉพาะเจาะจง หองภาพสเลนเดอร /  400.- หองภาพสเลนเดอร /  400.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

โครงการสงเสริมกิจการสภาเด็กฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0245/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 27 ส.ค. 2563

ซื้อวัสดุอุปกรณ 690.00         690.00        เฉพาะเจาะจง รานเอนนี่ธิง   / 690.- รานเอนนี่ธิง   / 690.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

โครงการพัฒนาสตรีฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0246/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 27 ส.ค. 2563

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร   (สํานักปลัด) 15,990.00     15,990.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ราชสีมาไอทีคอมพิวเตอร หจก.ราชสีมาไอทีคอมพิวเตอร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

  / 15,990.-   / 15,990.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0247/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 28 ส.ค. 2563

จางพนหมอกควัน 900.00         900.00        เฉพาะเจาะจง นายบุญธรรม  สุดใจ  / 900.- นายบุญธรรม  สุดใจ  / 900.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 01 เลขที่ 09

วงเงินงบประมาณ ลว. 30 ส.ค. 2563

จางพนหมอกควัน 900.00         900.00        เฉพาะเจาะจง นายวิโรจน  ปยะราช  / 900.- นายวิโรจน  ปยะราช  / 900.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 01 เลขที่ 01

วงเงินงบประมาณ ลว. 31 ส.ค. 2563

ซื้อวัสดุสํานักงาน 1,990.00      1,990.00      เฉพาะเจาะจง รานรวมกิจพาณิชย / 1,990.- รานรวมกิจพาณิชย / 1,990.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ



เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0248/63

วงเงินงบประมาณ ลว. 31 ส.ค. 2563

โครงการขุดเจาะบอบาดาล     หมูที่ 18 264,000.00   265,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.เอสทีบาดาล /264,000.- หจก.เอสทีบาดาล /264,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สัญญาจาง

บานหนองไทรใต เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0249/63

วงเงินงบประมาณ ลว.2 ก.ย.2563

ซอมแซมสํานักงาน 2,000.00      2,000.00      เฉพาะเจาะจง นายพิสิษฐ    โสภณพุฒิศักดิ์ นายพิสิษฐ    โสภณพุฒิศักดิ์ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

  / 2,000.-   / 2,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0250/63

วงเงินงบประมาณ ลว.2 ก.ย.2563

ซื้อเครื่องสํารองไฟ   (กองคลัง) 11,181.00     11,181.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ราชสีมาไอทีคอมพิวเตอร หจก.ราชสีมาไอทีคอมพิวเตอร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

  / 11,181.-   / 11,181.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0251/63

วงเงินงบประมาณ ลว.3 ก.ย.2563

จางพนหมอกควัน 900.00         900.00        เฉพาะเจาะจง นางนอม  ขวัญดี  / 900.- นางนอม  ขวัญดี  / 900.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 01 เลขที่ 03

วงเงินงบประมาณ ลว.8 ก.ย.2563

จางพนหมอกควัน 900.00         900.00        เฉพาะเจาะจง นายนฤเบศร  สุดใจ  / 900.- นายนฤเบศร  สุดใจ  / 900.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบเสร็จรับเงิน

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลมที่ 01 เลขที่ 08

วงเงินงบประมาณ ลว.8 ก.ย.2563

โครงการกอสรางถนนหินคลุก  หมูที่ 2 55,000.00     55,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เกียรติการกอสรางปากชอง หจก.เกียรติการกอสรางปากชอง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สัญญาจาง

บานหนองหมาก     / 55,000.-     / 55,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0252/63

วงเงินงบประมาณ ลว.8 ก.ย.2563

ซื้อโตะคอมพิวเตอร   (กองการศึกษา) 5,000.00      5,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เทวัญครุภัณฑสตีล หจก.เทวัญครุภัณฑสตีล มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

  / 5,000.-   / 5,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0253/63

วงเงินงบประมาณ ลว.9 ก.ย.2563

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ 400.00         400.00        เฉพาะเจาะจง รานเอนนี่ธิง  / 400.- รานเอนนี่ธิง  / 400.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพฯผูบริหาร เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0256/63

วงเงินงบประมาณ ลว.10 ก.ย.2563

จัดทําปาย 400.00         400.00        เฉพาะเจาะจง หองภาพสเลนเดอร /  400.- หองภาพสเลนเดอร /  400.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพฯผูบริหาร เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0254/63



วงเงินงบประมาณ ลว.11 ก.ย.2563

จางเหมารถ 75,000.00     75,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสมสวน    ตางกลาง นางสมสวน    ตางกลาง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพฯผูบริหาร   / 75,000.-   / 75,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0255/63

วงเงินงบประมาณ ลว.11 ก.ย.2563

จัดซื้อของสมนาคุณ 4,500.00      4,500.00      เฉพาะเจาะจง รานเอนนี่ธิง  / 4,500.- รานเอนนี่ธิง  / 4,500.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพฯผูบริหาร เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0257/63

วงเงินงบประมาณ ลว.11 ก.ย.2563

จัดซื้อโตะประชุม(สํานักปลัด) 18,000.00     18,000.00    เฉพาะเจาะจง รานลักษณเซ็นเตอร / 18,000.- รานลักษณเซ็นเตอร / 18,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0259/63

วงเงินงบประมาณ ลว.15 ก.ย.2563

จัดซื้อเกาอี้สําหรับประชุม (สํานักปลัด) 21,600.00     21,600.00    เฉพาะเจาะจง รานลักษณเซ็นเตอร / 21,600.- รานลักษณเซ็นเตอร / 21,600.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0260/63

วงเงินงบประมาณ ลว.15 ก.ย.2563

จัดซื้อผาคลุมโตะ (สํานักปลัด) 28,800.00     28,800.00    เฉพาะเจาะจง รานลักษณเซ็นเตอร / 28,800.- รานลักษณเซ็นเตอร / 28,800.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0261/63

วงเงินงบประมาณ ลว.15 ก.ย.2563

จัดซื้อวัสดุกอสราง 1,250.00      1,250.00      เฉพาะเจาะจง รานเดชาวัสดุ  / 1,250.- รานเดชาวัสดุ  / 1,250.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0262/63

วงเงินงบประมาณ ลว.17 ก.ย.2563

จางประเมินความพึงพอใจ 20,000.00     20,000.00    เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสมา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสมา มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

  / 20,000.-   / 20,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0263/63

วงเงินงบประมาณ ลว.17 ก.ย.2563

จางทําตรายาง (กองชาง) 250.00         250.00        เฉพาะเจาะจง รานอันลิมิต   /250.- รานอันลิมิต   /250.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0265/63

วงเงินงบประมาณ ลว.18 ก.ย.2563

จัดซื้อเครื่องดูดฝุน 14,000.00     14,000.00    เฉพาะเจาะจง รานลักษณเซ็นเตอร / 14,000.- รานลักษณเซ็นเตอร / 14,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0266/63

วงเงินงบประมาณ ลว.18 ก.ย.2563



จัดซื้อ อาหารเสริม(นม) 216,254.28   216,254.28  เฉพาะเจาะจง บริษัท คันทรีเฟรช แดรี่ จํากัด บริษัท คันทรีเฟรช แดรี่ จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สัญญาซื้อขาย

 / 216,254.28  / 216,254.28 เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0267/63

วงเงินงบประมาณ ลว.21 ก.ย.2563

จางทําตรายาง  (กองสาธารณสุขฯ) 350.00         350.00        เฉพาะเจาะจง รานอันลิมิต   /  350.- รานอันลิมิต   /  350.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0268/63

วงเงินงบประมาณ ลว.21 ก.ย.2563

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 68,285.00     68,285.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ซี.คอมเซ็นเตอร / 68,285.- หจก.ซี.คอมเซ็นเตอร / 68,285.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0269/63

วงเงินงบประมาณ ลว.22 ก.ย.2563

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 41,382.00     41,382.00    เฉพาะเจาะจง รานอันลิมิต   /  41,382.- รานอันลิมิต   /  41,382.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0270/63

วงเงินงบประมาณ ลว.22 ก.ย.2563

เชาเกาอี้ 560.00         560.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.นุชวกุล  ทรัพยแตง /  560.- น.ส.นุชวกุล  ทรัพยแตง /  560.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

โครงการกําจัดขยะมูลฝอยฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0271/63

วงเงินงบประมาณ ลว.22 ก.ย.2563

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ 16,975.00     16,975.00    เฉพาะเจาะจง รานลินดาเคมีภัณฑ /16,975.- รานลินดาเคมีภัณฑ /16,975.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

โครงการกําจัดขยะมูลฝอยฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0272/63

วงเงินงบประมาณ ลว.22 ก.ย.2563

จัดทําปาย 400.00         400.00        เฉพาะเจาะจง หองภาพสเลนเดอร /  400.- หองภาพสเลนเดอร /  400.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

โครงการกําจัดขยะมูลฝอยฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0273/63

วงเงินงบประมาณ ลว.22 ก.ย.2563

ซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร 2,000.00      2,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ซี.คอมเซ็นเตอร /2,000.- หจก.ซี.คอมเซ็นเตอร /2,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0274/63

วงเงินงบประมาณ ลว.22 ก.ย.2563
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