
วงเงินงบประมาณ วิธีจดัซ้ือ/ ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก

จดัซ้ือ/จดัจา้ง จดัจา้ง ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป

จัดซ้ือหนงัสือพมิพห์มู่บา้น จ านวน 19 หมู่บา้น 146,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสอิ้ง  บปุผา 146,000.00 นางสาวสอิ้ง  บปุผา 1.เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม

และส าหรับที่ท าการ อบต.โคกปี่ฆอ้ง ใบส่ังซ้ือ  เลขที่   1 /2562 เง่ือนไขในการตกลงราคา

(1 ตุลาคม 2561 - 30 กนัยายน 2562) ลงวันที่  1 ตุลาคม 2561 2.มเีอกสารครบถ้วนถูกต้อง

เลขที่โครงการ 61107135614 3.อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ซ้ือจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กนกัเรียน 1,312,122.00      เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็นจ ากดั 1,312,122.00 สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็นจ ากดั

ต้ังแต่ชั้นอนุบาล 3 ขวบจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 บนัทกึตกลงซ้ือขายเลขที่ 1/2562 "

ของโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561

ภาคเรียนที่ 2/2561 เลขที่โครงการ 61107333841

จ้างถ่ายเอกสารข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่าย 4,345.00           เฉพาะเจาะจง ร้านไทยแกว้ 4,345.00 ร้านไทยแกว้

ประจ าป ีพ.ศ.2562 พร้อมเข้ารูปเล่ม ใบส่ังจ้าง  เลขที่  1/2562 "

จ านวน 55 เล่ม ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561

เลขที่โครงการ 61107081330

จ้างวางทอ่ระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 19 68,500.00          เฉพาะเจาะจง หจก.สมบติัฆอ้งแกว้กอ่สร้าง 68,500.00 หจก.สมบติัฆอ้งแกว้กอ่สร้าง

บา้นนอ้ยพฒันา ต.โคกปี่ฆอ้ง อ.เมอืงสระแกว้ ใบส่ังจ้าง  เลขที่  2/2562 "

จ.สระแกว้ ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561

เลขที่โครงการ 61117051128

จ้างวางทอ่ระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 9 12,500.00          เฉพาะเจาะจง หจก.สมบติัฆอ้งแกว้กอ่สร้าง 12,500.00 หจก.สมบติัฆอ้งแกว้กอ่สร้าง

บา้นใหมก่ดุชีวา ต.โคกปี่ฆอ้ง อ.เมอืงสระแกว้ ใบส่ังจ้าง  เลขที่  3/2562 "

จ.สระแกว้ ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561

เลขที่โครงการ 61117056905
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สรปุผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562

                   องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง   อ าเภอเมอืงสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ



วงเงินงบประมาณ วิธีจดัซ้ือ/ ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก

จดัซ้ือ/จดัจา้ง จดัจา้ง ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป
ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

จ้างวางทอ่ระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 16 48,700.00          เฉพาะเจาะจง หจก.สมบติัฆอ้งแกว้กอ่สร้าง 47,800.00 หจก.สมบติัฆอ้งแกว้กอ่สร้าง 1.เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม

บา้นนาตอ ต.โคกปี่ฆอ้ง อ.เมอืงสระแกว้ ใบส่ังจ้าง  เลขที่  4/2562 เง่ือนไขในการตกลงราคา

จ.สระแกว้ ลงวันที่  30 ตุลาคม 2561 2.มเีอกสารครบถ้วนถูกต้อง

เลขที่โครงการ 61117076509 3.อยู่ในวงเงินงบประมาณ

จ้างเหมาบริการเวรยามรักษาความปลอดภยั 27,600.00          เฉพาะเจาะจง นายสกล  นวลเพญ็ 27,600.00 นายสกล  นวลเพญ็

อาคารส านกังาน อบต.โคกปี่ฆอ้ง บนัทกึตกลงการจ้างที่ 1/2562 "

(ตุลาคม - ธันวาคม 2561) ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

เลขที่โครงการ   -

จ้างเหมาบริการผู้ช่วยงานจัดเกบ็รายได้(กองคลัง) 27,000.00          เฉพาะเจาะจง นางภาวิณี  ปรานอม 27,000.00 นางภาวิณี  ปรานอม

(ตุลาคม - ธันวาคม 2561) บนัทกึตกลงการจ้างที่ 2/2562 "

ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

เลขที่โครงการ   -

จ้างเหมาบริการผู้ช่วยงานขับรถกระเช้าไฟฟาู 27,000.00          เฉพาะเจาะจง นายมานดั  โชติเมธีกลู 27,000.00 นายมานดั  โชติเมธีกลู

(กองช่าง) (ตุลาคม - ธันวาคม 2561) บนัทกึตกลงการจ้างที่ 3/2562 "

ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

เลขที่โครงการ   -

จา้งเหมาบริการผู้ช่วยงานธรุการ (กองการศึกษาฯ) 27,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวฐณัฐชนนัท ์งามพกัตร์ 27,000.00 นางสาวฐณัฐชนนัท ์งามพกัตร์

(ตุลาคม - ธันวาคม 2561) บนัทกึตกลงการจ้างที่ 4/2562 "

ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

เลขที่โครงการ   -

จา้งเหมาบริการผู้ช่วยงานดูแลเด็กเล็กกอ่นวยัเรียน 27,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาส ฆอ้งจันดา 27,000.00 นางสาวจุฑามาส  ฆอ้งจันดา

(อนบุาล 3 ขวบ ภายในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก บนัทกึตกลงการจ้างที่ 5/2562 "

โรงเรียนบา้นด่าน(ราษฎรบ ารุง) ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

(ตุลาคม - ธันวาคม 2561) เลขที่โครงการ   -
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วงเงินงบประมาณ วิธีจดัซ้ือ/ ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก

จดัซ้ือ/จดัจา้ง จดัจา้ง ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป
ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

จา้งเหมาบริการผู้ช่วยงานดูแลเด็กเล็กกอ่นวยัเรียน 27,000.00          เฉพาะเจาะจง นางณัฐติกานต์  สังข์ชาติ 27,000.00 นางณัฐติกานต์  สังข์ชาติ 1.เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม

(อนบุาล 3 ขวบ ภายในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก บนัทกึตกลงการจ้างที่ 6/2562 เง่ือนไขในการตกลงราคา

โรงเรียนบา้นหนองขี้เหน็ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 2.มเีอกสารครบถ้วนถูกต้อง

(ตุลาคม - ธันวาคม 2561) เลขที่โครงการ   - 3.อยู่ในวงเงินงบประมาณ

จา้งเหมาบริการผู้ช่วยงานดูแลเด็กเล็กกอ่นวยัเรียน 27,000.00          เฉพาะเจาะจง นางวรรณา  เดิมสันเทยีะ 27,000.00 นางวรรณา  เดิมสันเทยีะ

(อนบุาล 3 ขวบ ภายในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก บนัทกึตกลงการจ้างที่ 7/2562 "

โรงเรียนบา้นบะขมิ้น (วัชระอนสุรณ์) ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

(ตุลาคม - ธันวาคม 2561) เลขที่โครงการ   -

จา้งเหมาบริการผู้ช่วยงานดูแลเด็กเล็กกอ่นวยัเรียน 27,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวสุปราณี  วิหก 27,000.00 นางสาวสุปราณี  วิหก

(อนบุาล 3 ขวบ ภายในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก บนัทกึตกลงการจ้างที่ 8/2562 "

โรงเรียนวนาสงเคราะห์ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

(ตุลาคม - ธันวาคม 2561) เลขที่โครงการ   -

จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 9,830.00           เฉพาะเจาะจง อู่วิโรจนก์ารช่าง 9,830.00 อู่วิโรจนก์ารช่าง

ทะเบยีน นข 2433 สระแกว้ ใบส่ังจ้างเลขที่  5/2562 "

ลงวันที่  16 พฤศจิกายน 2561

เลขที่โครงการ 61117274041

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานสูีบน้ าด้วยไฟฟาู 498,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.สมบติัฆอ้งแกว้ กอ่สร้าง 498,000.00 หจก.สมบติัฆอ้งแกว้กอ่สร้าง

บา้นเหล่าออ้ย หมู่ที่ 3 ต าบลโคกปี่ฆอ้ง สัญญาจ้างเลขที่ 1/2562 "

ลงวันที่  28 พฤศจิกายน 2561

ส้ินสุดวันที่ 26 กมุภาพนัธ์ 2562

เลขที่โครงการ  61117174171

จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์  (กองช่าง) 17,080.00          เฉพาะเจาะจง ศูนย์ไอทวีัฒนานคร 17,080.00 ศูนย์ไอท ีวัฒนานคร

จ านวน 2 รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 2/2562 "

ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561

เลขที่โครงการ 61127237714
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วงเงินงบประมาณ วิธีจดัซ้ือ/ ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก

จดัซ้ือ/จดัจา้ง จดัจา้ง ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป
ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

จัดซ้ืออาหาร/น้ าด่ืม ส าหรับบริการประชาชน 6,720.00           เฉพาะเจาะจง นายสุวัฒน ์ ฆอ้งแกว้ 6,720.00 นายสุวัฒน ์ ฆอ้งแกว้ 1.เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม

(โครงการปอูงกนัและลดอบุติัเหตุทางถนน ใบส่ังซ้ือเลขที่ 3/2562 เง่ือนไขในการตกลงราคา

ช่วงเทศกาลปใีหม ่2562) ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 2.มเีอกสารครบถ้วนถูกต้อง

เลขที่โครงการ 61127412975 3.อยู่ในวงเงินงบประมาณ

จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์  (หมกึพมิพ)์  กองคลัง 38,400.00          เฉพาะเจาะจง ร้าน ไลออนคิง เซลล์แอนด์เซอร์วสิ 38,400.00 ร้าน ไลออนคิง เซลล์แอนด์เซอร์วสิ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4/2562 "

ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561

เลขที่โครงการ 61127225472

ค่าจัดซ้ือวัสดุส านกังาน (หมกึถ่ายเอกสาร) 27,300.00          เฉพาะเจาะจง ร้าน ไลออนคิง เซลล์แอนด์เซอร์วสิ 27,300.00 ร้าน ไลออนคิง เซลล์แอนด์เซอร์วสิ

ส านกังานปลัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 5/2562 "

ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561

เลขที่โครงการ 61127295493

จัดซ้ือวัสดุ/อปุกรณ์ ส าหรับจุดตรวจ (โครงการ 2,750.00           เฉพาะเจาะจง ร้านน ายุคพาณิชย์ 2,750.00 ร้านน ายุคพาณิชย์

ปอูงกนัและลดอบุติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6/2562 "

ปใีหม ่2562) ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561

เลขที่โครงการ 61127410685

จ้างเหมาซ่อมเปล่ียนกล่องหมกึเสียเคร่ืองพมิพ์ 4,450.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน ไลออนคิง เซลล์แอนด์เซอร์วสิ 4,450.00 ร้าน ไลออนคิง เซลล์แอนด์เซอร์วิส

Brother HL-3170 CDW ใบส่ังจ้างเลขที่ 6/2562 "

ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561

เลขที่โครงการ 61127225273

จ้างเหมาจัดท าปาูยประชาสัมพนัธ์โครงการ 9,500.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.ีเอ. คอมพวิเตอร์ 9,500.00 ร้าน ท.ีเอ. คอมพวิเตอร์

ปอูงกนัและลดอบุติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ใบส่ังจ้างเลขที่ 7/2562 "

ปใีหม ่2562 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561

เลขที่โครงการ 61127412639
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วงเงินงบประมาณ วิธีจดัซ้ือ/ ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก

จดัซ้ือ/จดัจา้ง จดัจา้ง ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป
ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

จ้างเหมาติดต้ังไฟฟาูรายทาง สายทางเข้าบา้น- 50,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก. สอง ส. บรูพา 50,000.00 หจก. สอง ส. บรูพา 1.เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม

วังจั่น หมู่ที่ 5 ต าบลโคกปี่ฆอ้ง ใบส่ังจ้างเลขที่ 8/2562 เง่ือนไขในการตกลงราคา

ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 2.มเีอกสารครบถ้วนถูกต้อง

เลขที่โครงการ 61127148295 3.อยู่ในวงเงินงบประมาณ

จ้างส ารวจข้อมลูจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบยีนสัตว์ 9,000.00           เฉพาะเจาะจง นายณรงค์  ปิ่นแกว้ 9,000.00 นายณรงค์  ปิ่นแกว้

ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั ใบส่ังจ้างเลขที่ 9/2562 "

จากโรคพษิสุนขับา้ ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561

เลขที่โครงการ 61127413309

จ้างเหมาขยายเขตทอ่จ่ายน้ าประปา หมู่ที่ 8 34,400.00          เฉพาะเจาะจง หจก.สมบติัฆอ้งแกว้กอ่สร้าง 34,400.00 หจก.สมบติัฆอ้งแกว้ กอ่สร้าง

บา้นหนองขี้เหน็ ใบส่ังจ้างเลขที่ 10/2562 "

ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561

เลขที่โครงการ 61127224575

จ้างเหมาจัดท าแผ่นพบั โบว์ชัวร์ ประชาสัมพนัธ์ 9,600.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน 16 การพมิพ์ 9,600.00 ร้าน 16 การพมิพ์

การช าระภาษ ี ประจ าป ี2562 ใบส่ังจ้างเลขที่ 11/2562 "

ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561

เลขที่โครงการ 61127478873

จ้างเหมาจัดท าปาูยประชาสัมพนัธ์ 26,400.00          เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.ีเอ. คอมพวิเตอร์ 26,400.00 ร้าน ท.ีเอ. คอมพวิเตอร์

(โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเกบ็ภาษฯี) ใบส่ังจ้างเลขที่ 12/2562 "

ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561

เลขที่โครงการ 61127479213

จ้างเหมาอดัสปอตประชาสัมพนัธ์การช าระภาษี 3,000.00           เฉพาะเจาะจง นางรุ่งทพิย์ ไชยรัตน์ 3,000.00 นางรุ่งทพิย์  ไชยรัตน์

ประจ าป ี2562 (ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ใบส่ังจ้างเลขที่  13/2562 "

ในการจัดเกบ็ภาษ ีประจ าป ี2562) ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561

เลขที่โครงการ 61127479049
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วงเงินงบประมาณ วิธีจดัซ้ือ/ ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก

จดัซ้ือ/จดัจา้ง จดัจา้ง ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป
ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

จ้างเหมาเช่าเต็นท ์(โครงการปอูงกนัและ 4,000.00           เฉพาะเจาะจง นางเอม ปอูงกนั 4,000.00 นางเอม  ปอูงกนั 1.เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม

ลดอบุติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปใีหม ่2562) ใบส่ังจ้างเลขที่ 14/2562 เง่ือนไขในการตกลงราคา

ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 2.มเีอกสารครบถ้วนถูกต้อง

เลขที่โครงการ 61127453455 3.อยู่ในวงเงินงบประมาณ

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายภายในหมู่บา้น 100,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก. สอง ส. บรูพา 100,000.00 หจก. สอง ส. บรูพา

หมู่ที่ 12 บา้นคลองเขาเทยีน ต าบลโคกปี่ฆอ้ง สัญญาจ้างเลขที่ 2/2562 "

ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561

ส้ินสุดวันที่ 13 มกราคม 2562

เลขที่โครงการ 61127102552

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายภายในหมู่บา้น 400,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก. สอง ส. บรูพา 400,000.00 หจก. สอง ส. บรูพา

หมู่ที่ 16 บา้นนาตอ ต าบลโคกปี่ฆอ้ง สัญญาจ้างเลขที่ 3/2562 "

ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561

ส้ินสุดวันที่ 13 มกราคม 2562

เลขที่โครงการ 61127102784

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายภายในหมู่บา้น 400,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก. สอง ส. บรูพา 400,000.00 หจก. สอง ส. บรูพา

หมู่ที่ 17 บา้นคลองอแีตก ต าบลโคกปี่ฆอ้ง สัญญาจ้างเลขที่ 4/2562 "

ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561

ส้ินสุดวันที่ 13 มกราคม 2562

เลขที่โครงการ 61127102925

โครงการกอ่สร้าง ถนน คสล. สายภายในหมู่บา้น 400,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก. สอง ส. บรูพา 400,000.00 หจก. สอง ส. บรูพา

หมู่ที่ 1 บา้นเนนิยางแดง ต าบลโคกปี่ฆอ้ง สัญญาจ้างเลขที่ 5/2562 "

ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

ส้ินสุดวันที่ 24 มนีาคม 2562

เลขที่โครงการ 61127216116
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วงเงินงบประมาณ วิธีจดัซ้ือ/ ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก

จดัซ้ือ/จดัจา้ง จดัจา้ง ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป
ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

โครงการกอ่สร้าง ถนน คสล. สายภายในหมู่บา้น 400,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก. สอง ส. บรูพา 400,000.00 หจก. สอง ส. บรูพา 1.เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม

หมู่ที่ 4 บา้นลุงพลู ต าบลโคกปี่ฆอ้ง สัญญาจ้างเลขที่ 6/2562 เง่ือนไขในการตกลงราคา

ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 2.มเีอกสารครบถ้วนถูกต้อง

ส้ินสุดวันที่ 24 มนีาคม 2562 3.อยู่ในวงเงินงบประมาณ

เลขที่โครงการ 61127292412

โครงการกอ่สร้าง ถนน คสล. สายภายในหมู่บา้น 112,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก. สอง ส. บรูพา 112,000.00 หจก. สอง ส. บรูพา

(สายทางเข้าโรงเรียนบา้นวังจั่น) หมู่ที่ 5 บา้นวังจั่น สัญญาจ้างเลขที่ 7/2562 "

ต าบลโคกปี่ฆอ้ง ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

ส้ินสุดวันที่ 24 มนีาคม 2562

เลขที่โครงการ 61127242156

โครงการกอ่สร้าง ถนน คสล. สายภายในหมู่บา้น 288,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก. สอง ส. บรูพา 288,000.00 หจก. สอง ส. บรูพา

(สายทางเข้าบา้นนายทวาย สกลุแกว้) สัญญาจ้างเลขที่ 8/2562 "

หมู่ที่ 5 บา้นวังจั่น ต าบลโคกปี่ฆอ้ง ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

ส้ินสุดวันที่ 24 มนีาคม 2562

เลขที่โครงการ 61127279445

โครงการกอ่สร้าง ถนน คสล. สายภายในหมู่บา้น 400,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก. สอง ส. บรูพา 400,000.00 หจก. สอง ส. บรูพา

หมู่ที่ 11 บา้นหนองมาตร ต าบลโคกปี่ฆอ้ง สัญญาจ้างเลขที่ 9/2562 "

ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

ส้ินสุดวันที่ 24 มนีาคม 2562

เลขที่โครงการ 61127216475

โครงการกอ่สร้าง ถนน คสล. สายภายในหมู่บา้น 300,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก. สอง ส. บรูพา 300,000.00 หจก. สอง ส. บรูพา

หมู่ที่ 12 บา้นคลองเขาเทยีน ต าบลโคกปี่ฆอ้ง สัญญาจ้างเลขที่ 10/2562 "

ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

ส้ินสุดวันที่ 24 มนีาคม 2562

เลขที่โครงการ 61127216498
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วงเงินงบประมาณ วิธีจดัซ้ือ/ ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก

จดัซ้ือ/จดัจา้ง จดัจา้ง ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป
ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

โครงการกอ่สร้าง ถนน คสล. สายภายในหมู่บา้น 400,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก. สอง ส. บรูพา 400,000.00 หจก. สอง ส. บรูพา 1.เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม

หมู่ที่ 13 บา้นเจ็ดหลัง ต าบลโคกปี่ฆอ้ง สัญญาจ้างเลขที่ 11/2562 เง่ือนไขในการตกลงราคา

ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 2.มเีอกสารครบถ้วนถูกต้อง

ส้ินสุดวันที่ 24 มนีาคม 2562 3.อยู่ในวงเงินงบประมาณ

เลขที่โครงการ 61127216513

โครงการกอ่สร้าง ถนน คสล. สายภายในหมู่บา้น 200,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก. สอง ส. บรูพา 200,000.00 หจก. สอง ส. บรูพา

(สายทางไปอา่งเกบ็น้ าบะขมิ้น) หมู่ที่ 17 สัญญาจ้างเลขที่ 12/2562 "

บา้นคลองอแีตก ต าบลโคกปี่ฆอ้ง ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

ส้ินสุดวันที่ 24 มนีาคม 2562

เลขที่โครงการ 61127241167

โครงการกอ่สร้าง ถนน คสล. สายภายในหมู่บา้น 200,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก. สอง ส. บรูพา 200,000.00 หจก. สอง ส. บรูพา

(สายทางข้างบา้น ส.อบต.ดิษฐาฎร พรมเผ่า - สัญญาจ้างเลขที่ 13/2562 "

อา่งเกบ็น้ าบะขมิ้น) หมู่ที่ 17 บา้นคลองอแีตก ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

ต าบลโคกปี่ฆอ้ง ส้ินสุดวันที่ 24 มนีาคม 2562

เลขที่โครงการ 61127241729

โครงการกอ่สร้าง ถนน คสล. สายภายในหมู่บา้น 400,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.สมบติัฆอ้งแกว้ กอ่สร้าง 400,000.00 หจก.สมบติัฆอ้งแกว้ กอ่สร้าง

หมู่ที่ 2 บา้นคลองน้ าใส ต าบลโคกปี่ฆอ้ง สัญญาจ้างเลขที่ 14/2562 "

ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561

ส้ินสุดวันที่ 28 มนีาคม 2562

เลขที่โครงการ 61127216173

โครงการกอ่สร้าง ถนน คสล. สายภายในหมู่บา้น 400,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.สมบติัฆอ้งแกว้ กอ่สร้าง 400,000.00 หจก.สมบติัฆอ้งแกว้ กอ่สร้าง

หมู่ที่ 3 บา้นเหล่าออ้ย ต าบลโคกปี่ฆอ้ง สัญญาจ้างเลขที่ 15/2562 "

ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561

ส้ินสุดวันที่ 28 มนีาคม 2562

เลขที่โครงการ 61127216207
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วงเงินงบประมาณ วิธีจดัซ้ือ/ ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก

จดัซ้ือ/จดัจา้ง จดัจา้ง ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป
ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

โครงการกอ่สร้าง ถนน คสล. สายภายในหมู่บา้น 400,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.สมบติัฆอ้งแกว้ กอ่สร้าง 400,000.00 หจก.สมบติัฆอ้งแกว้ กอ่สร้าง 1.เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม

หมู่ที่ 8 บา้นหนองขี้เหน็ สัญญาจ้างเลขที่ 16/2562 เง่ือนไขในการตกลงราคา

ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 2.มเีอกสารครบถ้วนถูกต้อง

ส้ินสุดวันที่ 28 มนีาคม 2562 3.อยู่ในวงเงินงบประมาณ

เลขที่โครงการ 61127216298

โครงการกอ่สร้าง ถนน คสล. สายภายในหมู่บา้น 400,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.สมบติัฆอ้งแกว้ กอ่สร้าง 400,000.00 หจก.สมบติัฆอ้งแกว้ กอ่สร้าง

หมู่ที่ 9 บา้นใหมก่ดุชีวา ต าบลโคกปี่ฆอ้ง สัญญาจ้างเลขที่ 17/2562 "

ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561

ส้ินสุดวันที่ 28 มนีาคม 2562

เลขที่โครงการ 61127216327

โครงการกอ่สร้าง ถนน คสล. สายภายในหมู่บา้น 400,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.สมบติัฆอ้งแกว้ กอ่สร้าง 400,000.00 หจก.สมบติัฆอ้งแกว้ กอ่สร้าง

หมู่ที่ 10 บา้นบะขมิ้น ต าบลโคกปี่ฆอ้ง สัญญาจ้างเลขที่ 18/2562 "

ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561

ส้ินสุดวันที่ 28 มนีาคม 2562

เลขที่โครงการ 61127216352

โครงการกอ่สร้าง ถนน คสล. สายภายในหมู่บา้น 400,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.สมบติัฆอ้งแกว้ กอ่สร้าง 400,000.00 หจก.สมบติัฆอ้งแกว้ กอ่สร้าง

หมู่ที่ 14 บา้นเนนิยางงาม ต าบลโคกปี่ฆอ้ง สัญญาจ้างเลขที่ 19/2562 "

ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561

ส้ินสุดวันที่ 28 มนีาคม 2562

เลขที่โครงการ 61127216551

โครงการกอ่สร้าง ถนน คสล. สายภายในหมู่บา้น 400,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.สมบติัฆอ้งแกว้ กอ่สร้าง 400,000.00 หจก.สมบติัฆอ้งแกว้ กอ่สร้าง

หมู่ที่ 18 บา้นทรัพย์ใหญ่ ต าบลโคกปี่ฆอ้ง สัญญาจ้างเลขที่ 20/2562 "

ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561

ส้ินสุดวันที่ 28 มนีาคม 2562

เลขที่โครงการ 61127216589
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วงเงินงบประมาณ วิธีจดัซ้ือ/ ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก

จดัซ้ือ/จดัจา้ง จดัจา้ง ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป
ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

โครงการกอ่สร้าง ถนน คสล. สายภายในหมู่บา้น 400,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.สมบติัฆอ้งแกว้ กอ่สร้าง 400,000.00 หจก.สมบติัฆอ้งแกว้ กอ่สร้าง 1.เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม

หมู่ที่ 19 บา้นนอ้ยพฒันา สัญญาจ้างเลขที่ 21/2562 เง่ือนไขในการตกลงราคา

ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 2.มเีอกสารครบถ้วนถูกต้อง

ส้ินสุดวันที่ 28 มนีาคม 2562 3.อยู่ในวงเงินงบประมาณ

เลขที่โครงการ 61127216628

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 6 400,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.สมบติัฆอ้งแกว้ กอ่สร้าง 400,000.00 หจก.สมบติัฆอ้งแกว้ กอ่สร้าง

บา้นด่านเนนิสูง ต าบลโคกปี่ฆอ้ง สัญญาจ้างเลขที่ 22/2562 "

ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561

ส้ินสุดวันที่ 26 กมุภาพนัธ์ 2562

เลขที่โครงการ 61127224422

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 15 400,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.สมบติัฆอ้งแกว้ กอ่สร้าง 400,000.00 หจก.สมบติัฆอ้งแกว้ กอ่สร้าง

บา้นซ าบอน  ต าบลโคกปี่ฆอ้ง สัญญาจ้างเลขที่ 23/2562 "

ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561

ส้ินสุดวันที่ 28 มนีาคม 2562

เลขที่โครงการ 61127224457

โครงการกอ่สร้างระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก 350,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.สมบติัฆอ้งแกว้ กอ่สร้าง 350,000.00 หจก.สมบติัฆอ้งแกว้ กอ่สร้าง

หมู่ที่ 18 บา้นทรัพย์ใหญ่ ต าบลโคกปี่ฆอ้ง สัญญาจ้างเลขที่ 24/2562 "

ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561

ส้ินสุดวันที่ 28 มนีาคม 2562

เลขที่โครงการ 61127224487

จ้างเหมาบริการเวรยามรักษาความปลอดภยั 27,000.00          เฉพาะเจาะจง นายสกล  นวลเพญ็ 27,000.00 นายสกล  นวลเพญ็

อาคารส านกังาน อบต.โคกปี่ฆอ้ง บนัทกึตกลงการจ้างที่ 9/2562 "

(มกราคม - มนีาคม 2562) ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561

เลขที่โครงการ   -
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วงเงินงบประมาณ วิธีจดัซ้ือ/ ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก

จดัซ้ือ/จดัจา้ง จดัจา้ง ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป
ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

จ้างเหมาบริการผู้ช่วยงานจัดเกบ็รายได้(กองคลัง) 27,000.00          เฉพาะเจาะจง นางภาวิณี  ปรานอม 27,000.00 นางภาวิณี  ปรานอม 1.เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม

(มกราคม - มนีาคม 2562) บนัทกึตกลงการจ้างที่ 10/2562 เง่ือนไขในการตกลงราคา

ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 2.มเีอกสารครบถ้วนถูกต้อง

เลขที่โครงการ   - 3.อยู่ในวงเงินงบประมาณ

จ้างเหมาบริการผู้ช่วยงานขับรถกระเช้าไฟฟาู 27,000.00          เฉพาะเจาะจง นายมานดั  โชติเมธีกลู 27,000.00 นายมานดั  โชติเมธีกลู

(กองช่าง) (มกราคม - มนีาคม 2562) บนัทกึตกลงการจ้างที่ 11/2562 "

ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561

เลขที่โครงการ   -

จา้งเหมาบริการผู้ช่วยงานธรุการ (กองการศึกษาฯ) 27,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวฐณัฐชนนัท ์งามพกัตร์ 27,000.00 นางสาวฐณัฐชนนัท ์งามพกัตร์

(มกราคม - มนีาคม 2562) บนัทกึตกลงการจ้างที่ 12/2562 "

ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561

เลขที่โครงการ   -

จา้งเหมาบริการผู้ช่วยงานดูแลเด็กเล็กกอ่นวยัเรียน 27,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาส ฆอ้งจันดา 27,000.00 นางสาวจุฑามาส  ฆอ้งจันดา

(อนบุาล 3 ขวบ ภายในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก บนัทกึตกลงการจ้างที่ 13/2562 "

โรงเรียนบา้นด่าน(ราษฎรบ ารุง) ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561

(มกราคม - มนีาคม 2562) เลขที่โครงการ   -

จา้งเหมาบริการผู้ช่วยงานดูแลเด็กเล็กกอ่นวยัเรียน 27,000.00          เฉพาะเจาะจง นางณัฐติกานต์  สังข์ชาติ 27,000.00 นางณัฐติกานต์  สังข์ชาติ

(อนบุาล 3 ขวบ ภายในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก บนัทกึตกลงการจ้างที่ 14/2562 "

โรงเรียนบา้นหนองขี้เหน็ ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561

(มกราคม - มนีาคม 2562) เลขที่โครงการ   -

จา้งเหมาบริการผู้ช่วยงานดูแลเด็กเล็กกอ่นวยัเรียน 27,000.00          เฉพาะเจาะจง นางวรรณา  เดิมสันเทยีะ 27,000.00 นางวรรณา  เดิมสันเทยีะ

(อนบุาล 3 ขวบ ภายในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก บนัทกึตกลงการจ้างที่ 15/2562 "

โรงเรียนบา้นบะขมิ้น (วัชระอนสุรณ์) ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561

(มกราคม - มนีาคม 2562) เลขที่โครงการ   -
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วงเงินงบประมาณ วิธีจดัซ้ือ/ ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก

จดัซ้ือ/จดัจา้ง จดัจา้ง ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป
ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

จา้งเหมาบริการผู้ช่วยงานดูแลเด็กเล็กกอ่นวยัเรียน 27,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวสุปราณี  วิหก 27,000.00 นางสาวสุปราณี  วิหก 1.เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม

(อนบุาล 3 ขวบ ภายในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก บนัทกึตกลงการจ้างที่ 16/2562 เง่ือนไขในการตกลงราคา

โรงเรียนวนาสงเคราะห์ ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 2.มเีอกสารครบถ้วนถูกต้อง

(มกราคม - มนีาคม 2562) เลขที่โครงการ   - 3.อยู่ในวงเงินงบประมาณ

จัดซ้ือขนมอบกรอบ และน้ าผลไมต่้าง ๆ ส าหรับ 99,855.00          เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีดี กรุ๊ป 99,855.00 ร้าน ดีดี กรุ๊ป

จัดกจิกรรมวันเด็กแหง่ชาติ ประจ าป ี2562 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 7/2562 "

ลงวันที่ 4 มกราคม 2562

เลขที่โครงการ 62017078999

จัดซ้ือชุดอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรียนโครงการ 30,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัทโปรซีเคียวสยามเทคจ ากัด 30,000.00 บริษทัโปรซีเคียวสยามเทคจ ากดั

พฒันาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี ใบส่ังซ้ือเลขที่ 8/2562 "

สารสนเทศ DLTV ศพด.โรงเรียนบา้นด่านฯ ลงวันที่  8 มกราคม 2562

อบต.โคกปี่ฆอ้ง เลขที่โครงการ 62017227973

จัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก ขนาด 4 ฟตุ 4,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีดี กรุ๊ป 4,000.00 ร้าน ดีดี กรุ๊ป

จ านวน 1 ตู้ (กองช่าง) ใบส่ังซ้ือเลขที่ 9/2562 "

ลงวันที่  9 มกราคม 2562

เลขที่โครงการ 62017438725

จัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก ขนาด 4 ฟตุ 8,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีดี กรุ๊ป 8,000.00 ร้าน ดีดี กรุ๊ป

จ านวน 2 ตู้ (กองคลัง) ใบส่ังซ้ือเลขที่ 10/2562 "

ลงวันที่  9 มกราคม 2562

เลขที่โครงการ 62017439921

จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง (ปรับปรุงสภาพแวดล้อม 20,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั วีเจแอล คอนสตรัคชั่น 20,000.00 บริษทั วีเจแอล คอนสรัคชั่น จ ากดั

ที่อยู่อาศัยใหผู้้พกิาร) ตามโครงการกองทนุเงิน  จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 11/2562 "

10 บาท ช่วยบา้น 10 หลัง ลงวันที่  25 มกราคม 2562

เลขที่โครงการ 62027141657
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วงเงินงบประมาณ วิธีจดัซ้ือ/ ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก

จดัซ้ือ/จดัจา้ง จดัจา้ง ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป
ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

จ้างเหมาจัดท าปาูยประชาสัมพนัธ์รณรงค์การลด 1,650.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.ีเอ.คอมพวิเตอร์ 1,650.00 ร้าน ท.ีเอ.คอมพวิเตอร์ 1.เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม

และคัดแยกขยะมลูฝอย ใบส่ังจ้างเลขที่ 15/2562 เง่ือนไขในการตกลงราคา

ลงวันที่  4 มกราคม 2562 2.มเีอกสารครบถ้วนถูกต้อง

เลขที่โครงการ  62017083090 3.อยู่ในวงเงินงบประมาณ

จ้างวางทอ่ระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 12 46,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก.สมบติัฆอ้งแกว้ กอ่สร้าง 46,000.00 หจก.สมบติัฆอ้งแกว้ กอ่สร้าง

บา้นคลองเขาเทยีน ต าบลโคกปี่ฆอ้ง ใบส่ังจ้างเลขที่ 16/2562 "

ลงวันที่  7 มกราคม 2562

เลขที่โครงการ 62017090382

จ้างวางทอ่ระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 14 บา้นลุงพลู 10,400.00          เฉพาะเจาะจง หจก.สมบติัฆอ้งแกว้ กอ่สร้าง 10,400.00 หจก.สมบติัฆอ้งแกว้ กอ่สร้าง

 ต าบลโคกปี่ฆอ้ง ใบส่ังจ้างเลขที่  17/2562 "

ลงวันที่ 7 มกราคม  2562

เลขที่โครงการ 62017090217

จ้างเหมาจัดท าปาูยประชาสัมพนัธ์ 2,400.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.ีเอ.คอมพวิเตอร์ 2,400.00 ร้าน ท.ีเอ.คอมพวิเตอร์

การเปดิรับลงทะเบยีนเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ ใบส่ังจ้างเลขที่ 18/2562 "

ลงวันที่  7  มกราคม  2562

เลขที่โครงการ 62017185592

จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์บรรทกุ- 7,670.00           เฉพาะเจาะจง นายประมวล  สถิตย์รัมย์ 7,670.00 นายประมวล สถิตย์รัมย์

6 ล้อ กระเช้า ทะเบยีน 81-7239 สระแกว้ ใบส่ังจ้างเลขที่ 19/2562 "

ลงวันที่ 7 มกราคม  2562

เลขที่โครงการ 62017231226

จ้างเหมาปรับปรุงกั้นหอ้งเกบ็พสัดุ 174,500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.สมบติัฆอ้งแกว้ กอ่สร้าง 174,500.00 หจก.สมบติัฆอ้งแกว้ กอ่สร้าง

และเอกสารทางการเงินของกองคลัง ใบส่ังจ้างเลขที่ 20/2562 "

ลงวันที่ 11 มกราคม  2562

เลขที่โครงการ 62017214098
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วงเงินงบประมาณ วิธีจดัซ้ือ/ ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก

จดัซ้ือ/จดัจา้ง จดัจา้ง ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป
ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ซ่อมแซมระบบประปาหมู่ที่ 15 บา้นซ าบอน 44,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก.สมบติัฆอ้งแกว้ กอ่สร้าง 44,000.00 หจก.สมบติัฆอ้งแกว้ กอ่สร้าง 1.เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม

ต าบลโคกปี่ฆอ้ง ใบส่ังจ้างเลขที่ 21/2562 เง่ือนไขในการตกลงราคา

ลงวันที่ 11 มกราคม  2562 2.มเีอกสารครบถ้วนถูกต้อง

เลขที่โครงการ 62017213323 3.อยู่ในวงเงินงบประมาณ

จ้างเหมาเช่าเคร่ืองแปลงไฟรถยนต์ เพื่อใช้ใน 7,500.00           เฉพาะเจาะจง นายทองดี  ปอูงกนั 7,500.00 นายทองดี  ปอูงกนั

การประชาสัมพนัธ์ภาษปีระจ าป ี2562 ใบส่ังจ้างเลขที่ 22/2562 "

ระหว่างวันที่ 21 ม.ค. - 8 ก.พ. 2562 ลงวันที่ 18 มกราคม  2562

เลขที่โครงการ 62027172643

จัดซ้ือวัคคซีนปอูงกนัโรคพษิสุนขับา้ 103,560.00        เฉพาะเจาะจง ร้านทวีทรัพย์ 103,560.00 ร้าน ทวีทรัพย์

จ านวน 3,452 โด๊ส ใบส่ังซ้ือเลขที่ 12/2562 "

ลงวันที่ 4 กมุภาพนัธ์ 2562

เลขที่โครงการ 62027068313

ซ้ือวัสดุ/อปุกรณ์ ส าหรับใช้ด าเนนิการตาม 22,670.00          เฉพาะเจาะจง ร้านทวีทรัพย์ 22,670.00 ร้านทวีทรัพย์

โครงการบริหารจัดการขยะมลูฝอย "จังหวัดสะอาด" ใบส่ังซ้ือเลขที่ 13/2562 "

ประจ าป ี2562 ลงวันที่  6 กมุภาพนัธ์ 2562

เลขที่โครงการ   62027246571

จัดซ้ือถังพลาสติก พร้อมฝาปดิ ขนาด 20 ลิตร 45,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านน ายุคพาณิชย์ 45,000.00 ร้านน ายุคพาณิชย์

ส าหรับด าเนนิการตามโครงการบริหารจัดการ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 14/2562 "

ขยะมลูฝอย "จังหวัดสะอาด" ประจ าป ี2562 ลงวันที่ 6 กมุภาพนัธ์ 2562

เลขที่โครงการ 62027240675

จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา ตามโครงการเตรียมทีม 18,300.00          เฉพาะเจาะจง หจก.หา้งเตียงฮ้ัว บรีุรัมย์ 18,300.00 หจก.หา้งเตียงฮ้ัว บรีุรัมย์ 

แข่งขันกฬีาทอ้งถิ่นเกมส์ คร้ังที่ 18 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 15/2562 "

ลงวันที่  15 กมุภาพนัธ์ 2562

เลขที่โครงการ 62027386721
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วงเงินงบประมาณ วิธีจดัซ้ือ/ ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก

จดัซ้ือ/จดัจา้ง จดัจา้ง ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป
ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

จัดซ้ือเวชภณัฑ์/อปุกรณ์เวชภณัฑ์ ตามโครงการ 10,540.00          เฉพาะเจาะจง ร้านน ายุคพาณิชย์ 10,540.00 ร้านน ายุคพาณิชย์ 1.เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม

เตรียมทมีแข่งขันกฬีาทอ้งถิ่นเกมส์ คร้ังที่ 18 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 16/2562 เง่ือนไขในการตกลงราคา

ลงวันที่  15 กมุภาพนัธ์ 2562 2.มเีอกสารครบถ้วนถูกต้อง

เลขที่โครงการ 62027407825 3.อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ซ้ือชุดกฬีา ตามโครงการเตรียมทมีแข่งขันกฬีา 57,200.00          เฉพาะเจาะจง หจก.หา้งเตียงฮ้ัว บรีุรัมย์ 57,200.00 หจก.หา้งเตียงฮ้ัว บรีุรัมย์ 

ทอ้งถิ่นเกมส์ คร้ังที่ 18 ใบส่ังซ้ือเลขที่  17/2562 "

ลงวันที่  15 กมุภาพนัธ์ 2562

เลขที่โครงการ 62027386734

ซ้ือวัสดุ/อปุกรณ์ประกอบการฝึกอบรม 4,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้านน ายุคพาณิชย์ 4,000.00 ร้านน ายุคพาณิชย์

ตามโครงการฝึกอบรมการปอูงกนั ใบส่ังซ้ือเลขที่  18/2562 "

และระงับอคัคีภยัในโรงเรียน ประจ าป ี2562 ลงวันที่  18 กมุภาพนัธ์ 2562

เลขที่โครงการ 62027318286

ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางนอกรถยนต์ 23,200.00          เฉพาะเจาะจง ร้านอานาจการยาง 23,200.00 ร้านอ านาจการยาง

จ านวน 8 เส้น ใบส่ังซ้ือเลขที่  19/2562 "

ลงวันที่ 22  กมุภาพนัธ์  2562

เลขที่โครงการ 62027386588

จา้งจดัท าปูายโครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั 900.00              เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.ีเอ. คอมพวิเตอร์ 900.00 ร้าน ท.ีเอ. คอมพวิเตอร์

จากโรคพษิสุนขับา้ ตามพระปณิธานศาสตราจารย ์ ใบส่ังจ้างเลขที่  23/2562 "

ดร.สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟาูจฬุาภรณวลัยลักษณ์ ลงวันที่  4  กมุภาพนัธ์  2562

เลขที่โครงการ 61017137280

 อคัรราชกมุารี ประจ าป ี2562 เลขที่โครงการ 62027071006
จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 18,700.00          เฉพาะเจาะจง ร้านไลออนคิง เซลล์แอนด์เซอร์วิส 18,700.00 ร้านไลออนคิง เซลล์แอนด์เซอร์วิส

 Samsung Multipless 8240 ใบส่ังจ้างเลขที่  24/2562 "

รหสัครุภณัฑ์ 417 60 0008 ลงวันที่ 5 กมุภาพนัธ์  2562

เลขที่โครงการ 62027113466

84

79

80

81

82

83



วงเงินงบประมาณ วิธีจดัซ้ือ/ ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก

จดัซ้ือ/จดัจา้ง จดัจา้ง ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป
ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

จา้งปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน 70,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก.สมบติัฆอ้งแกว้ กอ่สร้าง 70,000.00 หจก.สมบติัฆอ้งแกว้กอ่สร้าง 1.เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม

(ศาลเจ้าพอ่) หมู่ที่ 3 บา้นเหล่าออ้ย ใบส่ังจ้างเลขที่ 25/2562 เง่ือนไขในการตกลงราคา

ต.โคกปี่ฆอ้ง อ.เมอืงสระแกว้ จ.สระแกว้ ลงวันที่ 6 กมุภาพนัธ์  2562 2.มเีอกสารครบถ้วนถูกต้อง

เลขที่โครงการ 62027115897 3.อยู่ในวงเงินงบประมาณ

จ้างท าปาูยประชาสัมพนัธ์โครงการบริหารจัดการ 27,030.00          เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.ีเอ. คอมพวิเตอร์ 27,030.00 ร้าน ท.ีเอ. คอมพวิเตอร์

ขยะมลูฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจ าป ี2562 ใบส่ังจ้างเลขที่  26/2562 "

ลงวันที่ 6 กมุภาพนัธ์  2562

เลขที่โครงการ 62027245609

จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทกุน้ าเอนกประสงค์ 11,510.00          เฉพาะเจาะจง นายประมวล สถิตย์รัมย์ 11,510.00 นายประมวล  สถิตย์รัมย์

เลขทะเบยีน 80-9288 สระแกว้ จ านวน 5 รายการ ใบส่ังจ้างเลขที่  27/2562 "

ลงวันที่ 6 กมุภาพนัธ์  2562

เลขที่โครงการ  62027172551

จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร SHARP AR-5620N 39,660.00          เฉพาะเจาะจง ร้านไลออนคิง เซลล์แอนด์เซอร์วิส 4,000.00 ร้านไลออนคิง เซลล์แอนด์เซอร์วิส

รหสัครุภณัฑ์ 417 56 0006 จ านวน 5 รายการ ใบส่ังจ้างเลขที่  28/2562 "

ลงวันที่ 11 กมุภาพนัธ์  2562

เลขที่โครงการ   62027186324

จ้างจัดท าปาูยโครงการเข้าค่ายปฏบิติัธรรม 1,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้านนพรัตนอ์งิเจ็ทสปอต 1,000.00 ร้านนพรัตนอ์งิเจ็ทสปอต

สู่เยาวชน ต้านยาเสพติด ประจ าป ี2562 ใบส่ังจ้างเลขที่  29/2562 "

ลงวันที่ 11 กมุภาพนัธ์  2562

เลขที่โครงการ 62027236508

จ้างเหมาท าอาหารว่าง อาหารกลางวัน 42,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวสายันต์  มกีล่ิน 42,000.00 นางสาวสายันต์  มกีล่ิน

อาหารเย็น ส าหรับเล้ียงผู้เข้าร่วมอบรม ใบส่ังจ้างเลขที่  30/2562 "

ตามโครงการเข้าค่ายปฏบิติัธรรมสู่เยาวชน ลงวันที่ 11 กมุภาพนัธ์  2562

ต้านยาเสพติด ประจ าป ี2562 เลขที่โครงการ 62027236910
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วงเงินงบประมาณ วิธีจดัซ้ือ/ ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก

จดัซ้ือ/จดัจา้ง จดัจา้ง ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป
ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

จ้างเหมาจัดสถานที่ ผูกผ้าบริเวณงาน 4,400.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวอ าพร ชื่นรส 4,400.00 นางสาวอ าพร ชื่นรส 1.เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม

ดอกไมโ้ต๊ะประธาน โพเดียม และเคร่ืองเสียง ใบส่ังจ้างเลขที่  31/2562 เง่ือนไขในการตกลงราคา

ตามโครงการเข้าค่ายปฏบิติัธรรมสู่เยาวชน ลงวันที่ 11 กมุภาพนัธ์  2562 2.มเีอกสารครบถ้วนถูกต้อง

ต้านยาเสพติด ประจ าป ี2562 เลขที่โครงการ 62027238484 3.อยู่ในวงเงินงบประมาณ

จ้างท าอาหาร และเคร่ืองด่ืม ตามโครงการ 39,000.00          เฉพาะเจาะจง นางอรุณ  เหลายา 39,000.00 นางอรุณ  เหลายา

บริหารจัดการขยะมลูฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ใบส่ังจ้างเลขที่  32/2562 "

ประจ าป ี2562 ลงวันที่ 15 กมุภาพนัธ์  2562

เลขที่โครงการ 62027245937

จ้างท าอาหาร และเคร่ืองด่ืม ส าหรับเล้ียงนกักฬีา 42,560.00          เฉพาะเจาะจง นางสางวิไลพร  จุมพล 42,560.00 นางสาววิไลพร  จุมพล

ตามโครงการเตรียมทมีแข่งขันกฬีาทอ้งถิ่นเกมส์ ใบส่ังจ้างเลขที่  33/2562 "

คร้ังที่ 18 ลงวันที่ 18 กมุภาพนัธ์  2562

เลขที่โครงการ 62027386732

จ้างเหมาท าปาูยประชาสัมพนัธ์โครงการฝึกอบรม 1,300.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.ีเอ. คอมพวิเตอร์ 1,300.00 ร้าน ท.ีเอ. คอมพวิเตอร์

การปอูงกนัและระงับอคัคีภยัในโรงเรียน ใบส่ังจ้างเลขที่  34/2562 "

ประจ าป ี2562 ลงวันที่ 18 กมุภาพนัธ์  2562

เลขที่โครงการ 62027317803

จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง 3,150.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเอม็การช่าง 3,150.00 ร้านเอม็การช่าง

อบต.โคกปี่ฆอ้ง จ านวน 2 คัน ใบส่ังจ้างเลขที่  35/2562 "

บง 7878 สระแกว้ ลงวันที่ 21 กมุภาพนัธ์  2562

กข 7029 สระแกว้ เลขที่โครงการ 62027383237

จัดท าอาหารและเคร่ืองด่ืม ส าหรับผู้เข้ารับการ 11,050.00          เฉพาะเจาะจง นางอรุณ  เหลายา 11,050.00 นางอรุณ  เหลายา

ฝึกอบรมและเจ้าหนา้ที่ ตามโครงการฝึกอบรม ใบส่ังจ้างเลขที่  36/2562 "

การปอูงกนัและระงับอคัคีภยัในโรงเรียน ลงวันที่ 21 กมุภาพนัธ์  2562

 ประจ าป ี2562 เลขที่โครงการ 62027380981
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วงเงินงบประมาณ วิธีจดัซ้ือ/ ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก

จดัซ้ือ/จดัจา้ง จดัจา้ง ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป
ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

 เช่าวัสดุ/อปุกรณ์ ส าหรับฝึกอบรมภาคปฏบิติั 20,170.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั เซฟต้ี เทรนนิง่ ซัพพลาย จ ากดั 20,170.00 บริษัท เซฟต้ี เทรนนิ่ง ซัพพลาย จ ากัด 1.เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม

ตามโครงการฝึกอบรมการปอูงกนัและระงับ ใบส่ังจ้างเลขที่  37/2562 เง่ือนไขในการตกลงราคา

อคัคีภยัในโรงเรียน ประจ าป ี2562 ลงวันที่ 21 กมุภาพนัธ์  2562 2.มเีอกสารครบถ้วนถูกต้อง

เลขที่โครงการ 62027379846 3.อยู่ในวงเงินงบประมาณ

จ้างจัดสถานที่ ส าหรับใช้ในการฝึกอบรม 4,480.00           เฉพาะเจาะจง นายทองดี  ปอูงกนั 4,480.00 นายทองดี  ปอูงกนั
ตามโครงการฝึกอบรมการปอูงกนัและระงับ ใบส่ังจ้างเลขที่  38/2562 "

อคัคีภยัในโรงเรียน ประจ าป ี2562 ลงวันที่ 21 กมุภาพนัธ์  2562
เลขที่โครงการ 62027380826

โครงการซ่อมแซมถนนดินเลียบคลองพนัโปู 120,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก. สอง ส.บรูพา 120,000.00 หจก. สอง ส.บรูพา
หมู่ที่ 19 บา้นนอ้ยพฒันา สัญญาจ้างเลขที่ 25/2562 "

ลงวันที่  1 กมุภาพนัธ์  2562
ส้ินสุดวันที่  3 มนีาคม 2562
เลขที่โครงการ 62017438643

โครงการจ้างกอ่สร้างกอ่สร้างอาคารศูนย์พฒันา 2,470,000.00      e-bidding หจก.สมบติัฆอ้งแกว้ กอ่สร้าง 2,115,400.00 หจก.สมบติัฆอ้งแกว้กอ่สร้าง
เด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน ตอกเสาเข็ม สัญญาจ้างเลขที่ 26/2562 "

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กโรงเรียนบา้นหนองขี้เหน็ ลงวันที่  8 กมุภาพนัธ์  2562
อบต.โคกปี่ฆอ้ง อ.เมอืงสระแกว้ จ.สระแกว้ ส้ินสุดวันที่  7 สิงหาคม 2562

เลขที่โครงการ 61117047189
จัดซ้ืออาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (วันแข่งกฬีา) 19,000.00          เฉพาะเจาะจง นายสุวัฒน ์ ฆอ้งแกว้ 19,000.00 นายสุวัฒน ์ ฆอ้งแกว้
ตามโครงการเตรียมทมีแข่งขันกฬีาทอ้งถิ่นเกมส์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 20/2562 "

ลงวันที่ 1 มนีาคม 2562
เลขที่โครงการ 62037126405

จัดซ้ือชุดเอกสารอบรมโครงการฝึกอบรม 4,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้านน ายุคพาณิชย์ 4,000.00 ร้านน ายุคพาณิชย์
การปอูงกนัอคัคีภยัและซักซ้อมแผนระงับ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 21/2562 "

อคัคีภยัในชุมชน ลงวันที่ 2 มนีาคม 2562
เลขที่โครงการ 62037283021
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วงเงินงบประมาณ วิธีจดัซ้ือ/ ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก

จดัซ้ือ/จดัจา้ง จดัจา้ง ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป
ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

จัดซ้ือพานพุ่มดอกไมส้ด (วันทอ้งถิ่นไทย) 800.00              เฉพาะเจาะจง ร้านเรียมดอกไม้ 800.00 ร้านเรียมดอกไม้ 1.เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 22/2562 เง่ือนไขในการตกลงราคา

ลงวันที่ 15 มนีาคม 2562 2.มเีอกสารครบถ้วนถูกต้อง

เลขที่โครงการ   62037334633 3.อยู่ในวงเงินงบประมาณ

จ้างท าอาหารว่าง อาหารกลางวัน และเคร่ืองด่ืม 38,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสุขภคักร วิเศษศรี 38,000.00 นางสุขภคักร วิเศษศรี

ส าหรับนกักฬีา ตามโครงการเตรียมทมีแข่งขัน ใบส่ังจ้างเลขที่ 39/2562 "

กฬีาทอ้งถิ่นเกมส์ ลงวันที่ 1 มนีาคม 2562

เลขที่โครงการ 62037126994

จ้างจัดท าปาูยโครงการฝึกอบรมการปอูงกนั 1,300.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.ีเอ. คอมพวิเตอร์ 1,300.00 ร้าน ท.ีเอ. คอมพวิเตอร์

อคัคีภยัและซักซ้อมแผนระงับอคัคีภยัในชุมชน ใบส่ังจ้างเลขที่ 40/2562 "

ลงวันที่ 15 มนีาคม 2562

เลขที่โครงการ 62037282849

จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 2,400.00           เฉพาะเจาะจง อู่วิโรจนก์ารช่าง 2,400.00 อู่วิโรจนก์ารช่าง

ทะเบยีน กข 7029 สระแกว้ ใบส่ังจ้างเลขที่ 41/2562 "

ลงวันที่ 15 มนีาคม 2562

เลขที่โครงการ 62037315964

จ้างจัดสถานที/่เช่าเต็นท์/เกา้อี้/เคร่ืองเสียง 4,480.00           เฉพาะเจาะจง นายทองดี  ปอูงกนั 4,480.00 นายทองดี ปอูงกนั

โครงการฝึกอบรมการปอูงกนัและระงับอคัคีภยั ใบส่ังจ้างเลขที่   42/2562 "

ในชุมชน ลงวันที่  21 มนีาคม 2562
เลขที่โครงการ 62037402861

จ้างจัดท าอาหารว่าง/อาหารกลางวัน และ 11,050.00          เฉพาะเจาะจง นางอรุณ  เหลายา 11,050.00 นางอรุณ  เหลายา

เคร่ืองด่ืมส าหรับผุ้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการ ใบส่ังจ้างเลขที่   43/2562 "

ฝึกอบรมการปอูงกนัและระงับอคัคีภยัในชุมชน ลงวันที่  21 มนีาคม 2562
เลขที่โครงการ 62037403667
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วงเงินงบประมาณ วิธีจดัซ้ือ/ ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก

จดัซ้ือ/จดัจา้ง จดัจา้ง ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป
ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

จ้างจัดหาวัสดุ/อปุกรณ์ ส าหรับฝึกอบรมภาค 20,170.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั เซฟต้ี เทรนนิ่ง ซัพพลาย จ ากัด 3,900.00 บริษทั เซฟต้ี เทรนนิ่ง ซัพพลาย จ ากดั1.เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม

ปฏบิติั ตามโครงการฝึกอบรมการปอูงกนัและ ใบส่ังจ้างเลขที่   44/2562 เง่ือนไขในการตกลงราคา

ระงับอคัคีภยัในชุมชน ลงวันที่  21 มนีาคม 2562 2.มเีอกสารครบถ้วนถูกต้อง

เลขที่โครงการ 62037403118 3.อยู่ในวงเงินงบประมาณ

จ้างล้างเคร่ืองปรับอากาศ (ส านกังานปลัด) 856.00              เฉพาะเจาะจง ร้านกรุงเทพเคร่ืองเย็น 856.00 ร้านกรุงเทพเคร่ืองเย็น

จ านวน 1 เคร่ือง ใบส่ังจ้างเลขที่   45/2562 "

ลงวันที่  25 มนีาคม 2562
เลขที่โครงการ 62037543813

จ้างล้างเคร่ืองปรับอากาศ (กองคลัง) 856.00              เฉพาะเจาะจง ร้านกรุงเทพเคร่ืองเย็น 856.00 ร้านกรุงเทพเคร่ืองเย็น
จ านวน 1 เคร่ือง ใบส่ังจ้างเลขที่   46/2562 "

ลงวันที่  25 มนีาคม 2562
เลขที่โครงการ 62037543970

จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ศพด.บา้นด่านฯ 7,169.00           เฉพาะเจาะจง ร้านกรุงเทพเคร่ืองเย็น 7,169.00 ร้านกรุงเทพเคร่ืองเย็น
จ านวน 2 เคร่ือง ใบส่ังจ้างเลขที่   47/2562 "

ลงวันที่  25  มนีาคม  2562
เลขที่โครงการ 62047069590

โครงการเกรดบดอดัถนนลูกรังภายในต าบล 487,700.00        เฉพาะเจาะจง หจก. สอง ส.บรูพา 487,700.00 หจก. สอง ส.บรูพา
 โคกปี่ฆอ้ง หมู่ที่ 1 - 19 ต าบลโคกปี่ฆอ้ง สัญญาจ้างเลขที่ 27/2562 "

อ าเภอเมอืงสระแกว้ จังหวัดสระแกว้ ลงวันที่  11 มนีาคม  2562
ส้ินสุดวันที่  10 เมษายน 2562
เลขที่โครงการ 62037152584

โครงการขุดลอกคลองระบายน้ าพร้อมวางทอ่ 120,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก. สอง ส.บรูพา 120,000.00 หจก. สอง ส.บรูพา
คสล.(บงึไหล) หมู่ที่ 1 บา้นเนนิยางแดง สัญญาจ้างเลขที่ 28/2562 "

ต าบลโคกปี่ฆอ้ง อ าเภอเมอืงสระแกว้ จังหวัดสระแกว้ ลงวันที่  11 มนีาคม  2562
ส้ินสุดวันที่  10 เมษายน 2562
เลขที่โครงการ 62037153352
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วงเงินงบประมาณ วิธีจดัซ้ือ/ ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก

จดัซ้ือ/จดัจา้ง จดัจา้ง ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป
ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายภายในหมู่บา้น 350,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก. สอง ส.บรูพา 350,000.00 หจก. สอง ส.บรูพา 1.เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม

 หมู่ที่ 1 บา้นเนนิยางแดง ต าบลโคกปี่ฆอ้ง สัญญาจ้างเลขที่ 29/2562 เง่ือนไขในการตกลงราคา

อ าเภอเมอืงสระแกว้ จังหวัดสระแกว้ ลงวันที่  22 มนีาคม  2562 2.มเีอกสารครบถ้วนถูกต้อง

ส้ินสุดวันที่  21 เมษายน 2562 3.อยู่ในวงเงินงบประมาณ

เลขที่โครงการ 62037341068

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายภายในหมู่บา้น 150,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก. สอง ส.บรูพา 150,000.00 หจก. สอง ส.บรูพา

 หมู่ที่ 9 บา้นใหมก่ดุชีวา ต าบลโคกปี่ฆอ้ง สัญญาจ้างเลขที่ 30/2562 "

อ าเภอเมอืงสระแกว้ จังหวัดสระแกว้ ลงวันที่  22 มนีาคม  2562

ส้ินสุดวันที่  21 เมษายน 2562

เลขที่โครงการ 62037340860

โครงการติดต้ังไฟฟาูส่องสว่าง หลอดไฟ LED 400,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.แมนบรูพา คอนสตรัคชั่น 400,000.00 หจก.แมนบรูพา คอนสตรัคชั่น

 (Light Emitting Diode) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สัญญาจ้างเลขที่ 31/2562 "

การส่องสว่าง และอนรัุกษพ์ลังงาน ภายในต าบลโคกปี่ฆอ้ง ลงวันที่  27 มนีาคม  2562

ส้ินสุดวันที่  26 เมษายน 2562

เลขที่โครงการ 62017438643

จัดซ้ืออาหารและเคร่ืองด่ืม โครงการปอูงกนั 6,785.00           เฉพาะเจาะจง นายสุวัฒน ์ ฆอ้งแกว้ 6,785.00 นายสุวัฒน ์ ฆอ้งแกว้

และลดอบุติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 23/2562 "

ประจ าป ีพ.ศ. 2562 ลงวันที่ 1 เมษายน 2562

เลขที่โครงการ 62024707112

จัดซ้ือหมกึพมิพ ์Brother CDW-3170 32,400.00          เฉพาะเจาะจง ร้านไลออนคิง เซลล์แอนด์ 32,400.00 ร้านไลออนคิง เซลล์แอนด์เซอร์วิส

(ส านกัปลัด) เซอร์วิส ใบส่ังซ้ือเลขที่ 24/2562 "

ลงวันที่ 2 เมษายน 2562

เลขที่โครงการ62047099435
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วงเงินงบประมาณ วิธีจดัซ้ือ/ ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก

จดัซ้ือ/จดัจา้ง จดัจา้ง ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป
ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

จัดซ้ือวัสดุ/อปุกรณ์ ตามโครงการประเพณี 80,600.00          เฉพาะเจาะจง ร้านทวีทรัพย์ 80,600.00 ร้าน ทวีีทรัพย์ 1.เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม

วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแหง่ชาติ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 25/2562 เง่ือนไขในการตกลงราคา

ประจ าป ีพ.ศ. 2562 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 2.มเีอกสารครบถ้วนถูกต้อง

เลขที่โครงการ 62047122642 3.อยู่ในวงเงินงบประมาณ

จัดซ้ือพานรองดอกไม,้ดอกไมล้อยน้ า,พวงมาลัย 6,200.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเรียมดอกไม้ 6,200.00 ร้านเรียมดอกไม้

ข้อมอื ตามโครงการประเพณีวันสงกรานต์และ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 26/2561 "

วันผู้สูงอายุแหง่ชาติ ประจ าป ีพ.ศ. 2562 ลงวันที่ 10  เมษายน  2562

เลขที่โครงการ 62047191246

จัดซ้ืออาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ตามโครงการ 13,750.00          เฉพาะเจาะจง นายสุวัฒน ์ ฆอ้งแกว้ 13,750.00 นายสุวัฒน ์ ฆอ้งแกว้

ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแหง่ชาติ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 27/2562 "

ประจ าป ีพ.ศ. 2562 จ านวน 550 ชุด ลงวันที่ 10  เมษายน  2562

เลขที่โครงการ 62047183166

จัดซ้ือถังน้ าขนาด 200 ลิตร ตามโครงการ 4,300.00           เฉพาะเจาะจง ร้านนกุลูตู้แช่ 4,300.00 ร้านนกุลูตู้แช่

ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแหง่ชาติ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 28/2562 "

ประจ าป ีพ.ศ. 2562 ลงวันที่ 10  เมษายน  2562

เลขที่โครงการ 62047192821

จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 118,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั เซฟต้ี เทรนนิ่ง ซัพพลาย จ ากัด 118,000.00 บริษัท เซฟต้ี เทรนนิง่ ซัพพลาย จ ากัด

(หวัฉีดและสายส่งน้ าดับเพลิง) ใบส่ังซ้ือเลขที่ 29/2562 "

ลงวันที่ 29  เมษายน  2562

เลขที่โครงการ 62047401784

จ้างจัดท าปาูยประชาสัมพนัธ์ตามโครงการปอูงกนั 11,500.00          เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.ีเอ. คอมพวิเตอร์ 11,500.00 ร้าน ท.ีเอ. คอมพวิเตอร์

และลดอบุติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ใบส่ังจ้างเลขที่ 48/2562 "

ประจ าป ี25612 ลงวันที่   1  เมษายน  2562

เลขที่โครงการ 62047069590
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วงเงินงบประมาณ วิธีจดัซ้ือ/ ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก

จดัซ้ือ/จดัจา้ง จดัจา้ง ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป
ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

จ้างเหมาเช่าเต็นท ์จ านวน  2  หลัง 4,000.00           เฉพาะเจาะจง นางเอม  ปอูงกนั 4,000.00 นางเอม  ปอูงกนั 1.เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม

ตามโครงการปอูงกนัและลดอบุติัเหตุทางถนน ใบส่ังจ้างเลขที่ 49/2562 เง่ือนไขในการตกลงราคา

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าป ี25612 ลงวันที่  5  เมษายน  2562 2.มเีอกสารครบถ้วนถูกต้อง

เลขที่โครงการ 62047096933 3.อยู่ในวงเงินงบประมาณ

จ้างเหมาท าความสะอาดบอ่บาดาล หมู่ที่ 12 13,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก. ช.เด่นนยิมบาดาล 13,000.00 หจก. ช.เด่นนยิมบาดาล

บา้นคลองเขาเทยีน ใบส่ังจ้างเลขที่ 50/2562 "

ลงวันที่   5  เมษายน  2562

เลขที่โครงการ 62047122982

จ้างเหมาจัดท าปาูยโครงการประเพณีวันสงกรานต์ 1,500.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.ีเอ. คอมพวิเตอร์ 1,500.00 ร้าน ท.ีเอ. คอมพวิเตอร์

 และวันผู้สูงอายุแหง่ชาติ ประจ าป ี2562 ใบส่ังจ้างเลขที่ 51/2562 "

ลงวันที่  9  เมษายน  2562

เลขที่โครงการ 62047198147

จา้งเหมาเช่าเต็นท์ /โต๊ะ/เกา้อี ้ตามโครงการประเพณี 24,100.00          เฉพาะเจาะจง นางเอม  ปอูงกนั 24,100.00 นางเอม  ปอูงกนั

วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแหง่ชาติ ใบส่ังจ้างเลขที่ 52/2562 "

ประจ าป ี2561 ลงวันที่  10  เมษายน  2562

เลขที่โครงการ 62047188983

จ้างเหมาจัดซุ้มกจิกรรมผู้สูงอาย/ุวัสดุ/อปุกรณ์ 5,000.00           เฉพาะเจาะจง นายประมวล  ทองนรินทร์ 5,000.00 นายประมวล  ทองนรินทร์

ตามโครงการประเพณีวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแหง่ชาติ ใบส่ังจ้างเลขที่ 53/2562 "

ประจ าป ี2561 ลงวันที่  10  เมษายน  2562

เลขที่โครงการ 62047181100

จ้างท าอาหารกลางวันและเคร่ืองด่ืมตามโครงการ 22,000.00          เฉพาะเจาะจง นางแสงสุรีย์  แกว้ศรี 22,000.00 นางแสงสุรีย์  แกว้ศรี

ประเพณีวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแหง่ชาติ ใบส่ังจ้างเลขที่ 54/2562 "

ประจ าป ี2562 ลงวันที่  10  เมษายน  2562

เลขที่โครงการ 620471832003
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วงเงินงบประมาณ วิธีจดัซ้ือ/ ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก

จดัซ้ือ/จดัจา้ง จดัจา้ง ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป
ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

จ้างท าอาหารกลางวันและเคร่ืองด่ืมตามโครงการ 22,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสุดใจ  เขตพทิกัษ์ 22,000.00 นางสุดใจ  เขตพทิกัษ์ 1.เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม

ประเพณีวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแหง่ชาติ ใบส่ังจ้างเลขที่ 55/2562 เง่ือนไขในการตกลงราคา

ประจ าป ี2562 ลงวันที่  10  เมษายน  2562 2.มเีอกสารครบถ้วนถูกต้อง

เลขที่โครงการ 62047181926 3.อยู่ในวงเงินงบประมาณ

จ้างเหมาจัดสถานที่ส าหรับจัดงานประเพณี 12,000.00          เฉพาะเจาะจง นายเผือก  ฆอ้งแกว้ 12,000.00 นายเผือก  ฆอ้งแกว้

วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแหง่ชาติ ประจ าป ี2561 ใบส่ังจ้างเลขที่ 56/2562 "

ลงวันที่  10  เมษายน  2562

เลขที่โครงการ 62047180537

จ้างเหมาวางทอ่ระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 8 103,200.00        เฉพาะเจาะจง หจก.สมบติัฆอ้งแกว้ กอ่สร้าง 103,200.00 หจก.สมบติัฆอ้งแกว้ กอ่สร้าง

บา้นหนองขี้เหน็ ใบส่ังจ้างเลขที่ 57/2562 "

ลงวันที่  11  เมษายน  2562

เลขที่โครงการ 62047171857

จ้างเหมาจัดท าอาหารและเคร่ืองด่ืม 122 คน 6,100.00           เฉพาะเจาะจง นางอรุณ  เหลายา 6,100.00 นางอรุณ  เหลายา

(ต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะฯ) ใบส่ังจ้างเลขที่ 58/2562 "

ลงวันที่  19  เมษายน  2562

เลขที่โครงการ 62047322043

จ้างเหมารถโดยสารประจ าทาง 2,500.00           เฉพาะเจาะจง นายสนั่น  ทา่สวัสด์ิ 2,500.00 นายสนั่น  ทา่สวัสด์ิ

ทะเบยีน 10-0623 สระแกว้ ใบส่ังจ้างเลขที่ 59/2562 "

(ต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะฯ) ลงวันที่  19  เมษายน  2562

เลขที่โครงการ 62047328093

จ้างเหมารถยนต์นั่งสองแถว 2,500.00           เฉพาะเจาะจง นายสายรุ้ง  ฆอ้งแกว้ 2,500.00 นายสายรุ้ง  ฆอ้งแกว้

ทะเบยีน นข 3681 สระแกว้ ใบส่ังจ้างเลขที่ 60/2562 "

(ต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะฯ) ลงวันที่  19  เมษายน  2562

เลขที่โครงการ 62047328759
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วงเงินงบประมาณ วิธีจดัซ้ือ/ ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก

จดัซ้ือ/จดัจา้ง จดัจา้ง ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป
ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร (กองคลัง) 7,990.00           เฉพาะเจาะจง ร้านไลออนคิง เซลล์แอนด์ 7,990.00 ร้านไลออนคิง เซลล์แอนด์เซอร์วิส 1.เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม

Samsung SL-K2200ND เซอร์วิส ใบส่ังจ้างเลขที่ 61/2562 เง่ือนไขในการตกลงราคา

ลงวันที่  29  เมษายน  2562 2.มเีอกสารครบถ้วนถูกต้อง

เลขที่โครงการ 62047437002 3.อยู่ในวงเงินงบประมาณ

จ้างเหมาท าตรายาง (กองช่าง) 680.00              เฉพาะเจาะจง ศูนย์ตรายางสระแกว้ 680.00 ศูนย์ตรายางสระแกว้

ใบส่ังจ้างเลขที่ 62/2562 "

ลงวันที่  29  เมษายน  2562

เลขที่โครงการ 62057031886

จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร (ส านกัปลัด) 7,900.00           เฉพาะเจาะจง ร้านไลออนคิง เซลล์แอนด์ 680.00 ร้านไลออนคิง เซลล์แอนด์เซอร์วิส

 Samsung Multipless 8240 เซอร์วิส ใบส่ังจ้างเลขที่ 63/2562 "

รหสัครุภณัฑ์ 417 60 0008 ลงวันที่  29  เมษายน  2562

เลขที่โครงการ 62047427621

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พฒันาเด็ก 490,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.สมบติัฆอ้งแกว้ กอ่สร้าง 490,000.00 หจก.สมบติัฆอ้งแกว้ กอ่สร้าง

โรงเรียนบา้นด่าน(ราษฎรบ ารุง) สัญญาจ้างเลขที่ 32/2562 "

ลงวันที่  5 เมษายน  2562

ส้ินสุดวันที่  4 มถิุนายน 2562

เลขที่โครงการ 62047100792
ซ้ือธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์พระราชพธิี 4,500.00           เฉพาะเจาะจง ร้านน ายุคพาณิชย์ 4,500.00 ร้านน ายุคพาณิชย์
บรมราชาภเิษกฯ พ.ศ. 2562 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 30/2562 "

ลงวันที่ 2 พฤษภาคม  2562

เลขที่โครงการ 62057040603

ซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับส านกังาน 32,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ปยิะวรรณ ออโตเมชั่น 32,000.00 หจก.ปยิะวรรณ ออโตเมชั่น

(กองช่าง) จ านวน 2 เคร่ือง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 31/2562 "

ลงวันที่ 10 พฤษภาคม  2562

เลขที่โครงการ 62057195508
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วงเงินงบประมาณ วิธีจดัซ้ือ/ ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก

จดัซ้ือ/จดัจา้ง จดัจา้ง ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป
ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟาู จ านวน 5 เคร่ือง 12,500.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ปยิะวรรณ ออโตเมชั่น 12,500.00 หจก.ปยิะวรรณ ออโตเมชั่น 1.เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม

ใบส่ังซ้ือเลขที่  32/2562 เง่ือนไขในการตกลงราคา

ลงวันที่ 10 พฤษภาคม  2562 2.มเีอกสารครบถ้วนถูกต้อง

เลขที่โครงการ 62057196147 3.อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ซ้ือยางมะตอยส าเร็จรูป (ขนาดถุง 20 กโิลกรัม) 49,920.00          เฉพาะเจาะจง หจก.สอง ส.บรูพา 49,920.00 หจก.สอง ส.บรูพา

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 33/2562 "

ลงวันที่ 13 พฤษภาคม  2562

เลขที่โครงการ 62057193476

ซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED สี  10,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านไลออนคิง เซลล์แอนด์เซอร์วิส 10,000.00 ร้านไลออนคิง เซลล์แอนด์เซอร์วิส

ชนดิ Network จ านวน 1 เคร่ือง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 34/2562 "

ลงวันที่ 13 พฤษภาคม  2562

เลขที่โครงการ 62057263650

ซ้ือวัสดุไฟฟาูและวิทยุ จ านวน 20 รายการ 199,770.00        เฉพาะเจาะจง ร้านปฎวิัติการค้า 199,770.00 ร้านปฎวิัติการค้า

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 35/2562 "

ลงวันที่ 14 พฤษภาคม  2562

เลขที่โครงการ 62057295047

จ้างท าอาหารและเคร่ืองด่ืม ส าหรับกจิกรรม 50,640.00          เฉพาะเจาะจง นางสุดใจ เขตพทิกัษ์ 50,640.00 นางสุดใจ เขตพทิกัษ์

เกี่ยวเนื่องกบังานพระราชพธิีบรมราชาภเิษก ใบส่ังจ้างเลขที่ 64/2562 "

พทุธศักราช 2562 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม  2562

เลขที่โครงการ 62057075133

จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 8,160.00           เฉพาะเจาะจง อู่วิโรจนก์ารช่าง 8,160.00 อู่วิโรจนก์ารช่าง

ทะเบยีน กข 7029 สระแกว้ ใบส่ังจ้างเลขที่  65/2562 "

ลงวันที่ 7 พฤษภาคม  2562

เลขที่โครงการ 62057127664
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วงเงินงบประมาณ วิธีจดัซ้ือ/ ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก

จดัซ้ือ/จดัจา้ง จดัจา้ง ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป
ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

จ้างจัดสถานที่ลงนามถวายพระพร ติดต้ังเวทซุ้ีม 3,900.00           เฉพาะเจาะจง นายเผือก  ฆอ้งแกว้ 3,900.00 นายเผือก ฆอ้งแกว้ 1.เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม

 ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ใบส่ังจ้างเลขที่ 66/2562 เง่ือนไขในการตกลงราคา

พร้อมประดับตกแต่ง และเปล่ียนพระบรม ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562 2.มเีอกสารครบถ้วนถูกต้อง
ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เลขที่โครงการ 62057262713 3.อยู่ในวงเงินงบประมาณ
จ้างติดต้ังเคร่ืองบนัทกึข้อมลูการเดินทาง (GPS) 15,400.00          เฉพาะเจาะจง หจก.พีแอนด์ที 2012 ทรานสปอร์ต 15,400.00 หจก.พแีอนด์ที 2012 ทรานสปอร์ต

และอปุกรณ์สะทอ้นแสง รถยนต์บรรทกุน้ าช่วยดับเพลิง ใบส่ังจ้างเลขที่ 67/2562 "

ลงวันที่ 13 พฤษภาคม  2562
เลขที่โครงการ 62057179826

จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 14 26,100.00          เฉพาะเจาะจง นายเผือก  ฆอ้งแกว้ 26,100.00 นายเผือก  ฆอ้งแกว้
บา้นเนนิยางงาม ต.โคกปี่ฆอ้ง อ.เมอืงสระแกว้ ใบส่ังจ้างเลขที่ 68/2562 "

จ.สระแกว้ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม  2562
เลขที่โครงการ 62057294683

จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 18 37,900.00          เฉพาะเจาะจง นายเผือก  ฆอ้งแกว้ 37,900.00 นายเผือก  ฆอ้งแกว้
บา้นทรัพย์ใหญ่ ต.โคกปี่ฆอ้ง อ.เมอืงสระแกว้ ใบส่ังจ้างเลขที่ 69/2562 "

จ.สระแกว้ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
เลขที่โครงการ 62057294700

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 348,900.00        เฉพาะเจาะจง หจก.สอง ส.บรูพา 348,900.00 หจก.สอง ส.บรูพา
สายภายในหมู่บา้น  หมู่ที่ 3 บา้นเหล่าออ้ย สัญญาจ้างเลขที่ 33/2562 "

ต าบลโคกปี่ฆอ้ง ลงวันที่  27 พฤษภาคม 2562
ส้ินสุดวันที่  24 สิงหาคม 2562
เลขที่โครงการ 62057238136

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 350,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.สอง ส.บรูพา 350,000.00 หจก.สอง ส.บรูพา
สายภายในหมู่บา้น  หมู่ที่ 4 บา้นลุงพลู สัญญาจ้างเลขที่ 34/2562 "
ต าบลโคกปี่ฆอ้ง ลงวันที่  27 พฤษภาคม 2562

ส้ินสุดวันที่  24 สิงหาคม 2562
เลขที่โครงการ 62057238250
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วงเงินงบประมาณ วิธีจดัซ้ือ/ ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก

จดัซ้ือ/จดัจา้ง จดัจา้ง ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป
ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 350,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.สอง ส.บรูพา 350,000.00 หจก.สอง ส.บรูพา 1.เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม

สายภายในหมู่บา้น  หมู่ที่ 5 บา้นวังจั่น สัญญาจ้างเลขที่ 35/2562 เง่ือนไขในการตกลงราคา

ต าบลโคกปี่ฆอ้ง ลงวันที่  27 พฤษภาคม 2562 2.มเีอกสารครบถ้วนถูกต้อง

ส้ินสุดวันที่  24 สิงหาคม 2562 3.อยู่ในวงเงินงบประมาณ

เลขที่โครงการ 62057238493

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 196,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.สอง ส.บรูพา 196,000.00 หจก.สอง ส.บรูพา

สายภายในหมู่บา้น  หมู่ที่ 9 บา้นใหมก่ดุชีวา สัญญาจ้างเลขที่ 36/2562 "

ต าบลโคกปี่ฆอ้ง ลงวันที่  27 พฤษภาคม 2562

ส้ินสุดวันที่  24 สิงหาคม 2562

เลขที่โครงการ 62057239382

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 349,200.00        เฉพาะเจาะจง หจก.สอง ส.บรูพา 349,200.00 หจก.สอง ส.บรูพา

สายภายในหมู่บา้น  หมู่ที่ 10 บา้นบะขมิ้น สัญญาจ้างเลขที่ 37/2562 "

ต าบลโคกปี่ฆอ้ง ลงวันที่  27 พฤษภาคม 2562

ส้ินสุดวันที่  24 สิงหาคม 2562

เลขที่โครงการ 62057238806

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 348,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.สอง ส.บรูพา 348,000.00 หจก.สอง ส.บรูพา

สายภายในหมู่บา้น  หมู่ที่ 11 บา้นหนองมาตร สัญญาจ้างเลขที่ 38/2562 "

ต าบลโคกปี่ฆอ้ง ลงวันที่  27 พฤษภาคม 2562

ส้ินสุดวันที่  24 สิงหาคม 2562

เลขที่โครงการ 62057238872

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 350,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.สอง ส.บรูพา 350,000.00 หจก.สอง ส.บรูพา

สายภายในหมู่บา้น  หมู่ที่ 13 บา้นเจ็ดหลัง สัญญาจ้างเลขที่ 39/2562 "

ต าบลโคกปี่ฆอ้ง ลงวันที่  27 พฤษภาคม 2562

ส้ินสุดวันที่  24 สิงหาคม 2562

เลขที่โครงการ 62057238972

158

157

161

160

159



วงเงินงบประมาณ วิธีจดัซ้ือ/ ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก

จดัซ้ือ/จดัจา้ง จดัจา้ง ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป
ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 348,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.สอง ส.บรูพา 348,000.00 หจก.สอง ส.บรูพา 1.เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม

สายภายในหมู่บา้น  หมู่ที่ 14 บา้นเนนิยางงาม สัญญาจ้างเลขที่ 40/2562 เง่ือนไขในการตกลงราคา

ต าบลโคกปี่ฆอ้ง ลงวันที่  27 พฤษภาคม 2562 2.มเีอกสารครบถ้วนถูกต้อง

ส้ินสุดวันที่  24 สิงหาคม 2562 3.อยู่ในวงเงินงบประมาณ

เลขที่โครงการ 62057039209

จัดซ้ือสมดุบนัทกึ และปากกา ตามโครงการ 4,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้านน ายุคพาณิชย์ 4,000.00 ร้านน ายุคพาณิชย์

ฝึกอบรมและเพิ่มศึกยภาพอาสาสมคัรปอูงกนัภยั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 36/2562 "

ฝุายพลเรือน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงวันที่  4 มถิุนายน  2562

จ านวน 40 ชุด เลขที่โครงการ 62067110894

จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 7,850.00           เฉพาะเจาะจง ร้านบางกอกการช่าง 7,850.00 ร้านบางกอกการช่าง
(แบตเตอร่ีและสายแบตเตอร่ีพร้อมขั้ว) ใบส่ังซ้ือเลขที่ 37/2562 "

ลงวันที่ 4 มถิุนายน 2562

เลขที่โครงการ  62067109830

จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (กองสาธารณสุขฯ) 24,500.00          เฉพาะเจาะจง ร้านไลออนคิง เซลล์แอนด์เซอร์วิส 24,500.00 ร้านไลออนคิงเซลล์แอนด์เซอร์วิส

ใบส่ังซ้ือเลขที่  38/2562 "

ลงวันที่  7 มถิุนายน  2562

เลขที่โครงการ 62067110732

จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (กองคลัง) 39,650.00          เฉพาะเจาะจง ร้านไลออนคิง เซลล์แอนด์เซอร์วิส 39,650.00 ร้านไลออนคิงเซลล์แอนด์เซอร์วิส

ใบส่ังซ้ือเลขที่  39/2562 "

ลงวันที่ 10 มถิุนายน  2562

เลขที่โครงการ 62067299456

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 32,500.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ปยิะวรรณ ออโตเมชั่น 32,500.00 หจก.ปยิะวรรณ ออโตเมชั่น

แบบที่ 2 และเคร่ืองส ารองไฟฟาู ใบส่ังซ้ือเลขที่   40/2562 "

ลงวันที่  14 มถิุนายน  2562

เลขที่โครงการ  62067245157
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วงเงินงบประมาณ วิธีจดัซ้ือ/ ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก

จดัซ้ือ/จดัจา้ง จดัจา้ง ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป
ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

จัดซ้ือวัสดุส านกังาน (กองการศึกษาฯ) 40,982.00          เฉพาะเจาะจง ร้านน ายุคพาณิชย์ 40,982.00 ร้านน ายุคพาณิชย์ 1.เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม

ใบส่ังซ้ือเลขที่   41/2562 เง่ือนไขในการตกลงราคา

ลงวันที่  17 มถิุนายน  2562 2.มเีอกสารครบถ้วนถูกต้อง

เลขที่โครงการ  62067425321 3.อยู่ในวงเงินงบประมาณ

จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัวศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 87,137.00          เฉพาะเจาะจง ร้านน ายุคพาณิชย์ 87,137.00 ร้านน ายุคพาณิชย์

จ านวน 43 รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที่   42/2562 "

ลงวันที่  17 มถิุนายน  2562

เลขที่โครงการ 62067458327

จัดซ้ือวัสดุส านกังาน (กองช่าง) 29,320.00          เฉพาะเจาะจง ร้านน ายุคพาณิชย์ 29,320.00 ร้านน ายุคพาณิชย์

ใบส่ังซ้ือเลขที่   43/2562 "

ลงวันที่  20 มถิุนายน  2562

เลขที่โครงการ  62077129994

จัดซ้ือวัสดุส านกังาน (กองคลัง) 75,298.00          เฉพาะเจาะจง ร้านน ายุคพาณิชย์ 75,298.00 ร้านน ายุคพาณิชย์

ใบส่ังซ้ือเลขที่   44/2562 "

ลงวันที่  25 มถิุนายน  2562

เลขที่โครงการ  62077134951

จัดซ้ืออปุกรณ์อา่นบตัรแบบอเนกประสงค์ 2,100.00           เฉพาะเจาะจง ร้านศูนย์ไอท ีวัฒนานคร 2,100.00 ร้านศูนย์ไอท ีวัฒนานคร

 (Smart Card Reader) จ านวน 3 เคร่ือง ใบส่ังซ้ือเลขที่   45/2562 "

ลงวันที่  28 มถิุนายน  2562

เลขที่โครงการ  62077421053

จัดซ้ือวัสดุส านกังาน (กองสาธารณสุขฯ) 12,730.00          เฉพาะเจาะจง ร้านน ายุคพาณิชย์ 12,730.00 ร้านน ายุคพาณิชย์

ใบส่ังซ้ือเลขที่   46/2562 "

ลงวันที่  28 มถิุนายน  2562

เลขที่โครงการ  62077130127
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วงเงินงบประมาณ วิธีจดัซ้ือ/ ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก

จดัซ้ือ/จดัจา้ง จดัจา้ง ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป
ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

จ้างจัดสถานที่ลงนามถวายพระพร เนื่องใน 4,980.00           เฉพาะเจาะจง นายเผือก  ฆอ้งแกว้ 4,980.00 นายเผือก  ฆอ้งแกว้ 1.เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม

โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ ใบส่ังจ้างเลขที่ 70/2562 เง่ือนไขในการตกลงราคา

 พระบรมราชิน ีประจ าปพีทุธศักราช 2562 ลงวันที่  4 มถิุนายน 2562 2.มเีอกสารครบถ้วนถูกต้อง

เลขที่โครงการ 62067110086 3.อยู่ในวงเงินงบประมาณ

จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ ศูนย์พฒันา 1,498.00           เฉพาะเจาะจง ร้านกรุงเทพเคร่ืองเย็น 1,498.00 ร้านกรุงเทพเคร่ืองเย็น

เด็กเล็กโรงเรียนบา้นด่าน(ราษฎรบ ารุง) ใบส่ังจ้างเลขที่ 71/2562 "

จ านวน 2 เคร่ือง ลงวันที่  4 มถิุนายน 2562

เลขที่โครงการ 62067110357

จ้างท าปาูยโครงการฝึกอบรมและเพิ่มศักยภาพ 1,320.00           เฉพาะเจาะจง ร้านทเีอ.คอมพวิเตอร์ 1,320.00 ร้านท.ีเอ.คอมพวิเตอร์

อาสาสมคัรปอูงกนัภยัฝุายพลเรือน ใบส่ังจ้างเลขที่ 72/2562 "

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงวันที่  4 มถิุนายน 2562

เลขที่โครงการ 62067110921

จ้างท าอาหาร และเคร่ืองด่ืม ตามโครงการ 18,900.00          เฉพาะเจาะจง นางอรุณ เหลายา 18,900.00 นางอรุณ  เหลายา

ฝึกอบรมและเพิ่มศักยภาพอาสาสมคัรปอูงกนัภยั ใบส่ังจ้างเลขที่ 73/2562 "

ฝุายพลเรือน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงวันที่  10 มถิุนายน 2562

เลขที่โครงการ 62067110949

จ้างจัดหาวัสดุ/อปุกรณ์ ส าหรับการฝึกอบรม 21,380.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั เซฟต้ี เทรนนิง่ ซัพพลาย จ ากดั 21,380.00 บริษัท เซฟต้ี เทรนนิ่ง ซัพพลาย จ ากัด

ภาคปฏบิติั ตามโครงการฝึกอบรมและเพิ่มศักย ใบส่ังจ้างเลขที่ 74/2562 "

ภาพอาสาสมคัรปอูงกนัภยัฝุายพลเรือน ลงวันที่  10 มถิุนายน 2562

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 เลขที่โครงการ 62067110936

จ้างเช่าเคร่ืองเสียง ส าหรับโครงการฝึกอบรม 6,000.00           เฉพาะเจาะจง นายสุธี  ปอูงกนั 6,000.00 นายสุธี  ปอูงกนั

และเพิ่มศักยภาพอาสาสมคัรปอูงกนัภยัฝุายพลเรือน ใบส่ังจ้างเลขที่ 75/2562 "

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงวันที่  10 มถิุนายน 2562

เลขที่โครงการ 62067110974
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วงเงินงบประมาณ วิธีจดัซ้ือ/ ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก

จดัซ้ือ/จดัจา้ง จดัจา้ง ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป
ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

จ้างจัดสถานที่ เช่าเต็น โต๊ะ เกา้อี้ เวท ีตลอดจน 12,000.00          เฉพาะเจาะจง นายทองดี  ปอูงกนั 12,000.00 นายทองดี  ปอูงกนั 1.เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม

อปุกรณ์ต่าง ๆ ตามโครงการฝึกอบรมและ ใบส่ังจ้างเลขที่ 76/2562 เง่ือนไขในการตกลงราคา

เพิ่มศักยภาพอาสาสมคัรปอูงกนัภยัฝุายพลเรือน ลงวันที่  10 มถิุนายน 2562 2.มเีอกสารครบถ้วนถูกต้อง

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 เลขที่โครงการ 62067110993 3.อยู่ในวงเงินงบประมาณ

จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ (หอ้งประชุม) 8,988.00           เฉพาะเจาะจง ร้านกรุงเทพเคร่ืองเย็น 8,988.00 ร้านกรุงเทพเคร่ืองเย็น

จ านวน 3 เคร่ือง ใบส่ังจ้างเลขที่ 77/2562 "

ลงวันที่  10 มถิุนายน 2562

เลขที่โครงการ 62067436899

จ้างปรับปรุงเว็ปไซต์เพื่อการประชาสัมพนัธ์ 25,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทม์สมีเดีย เวบ็ดีไซน์ จ ากัด 25,000.00 บริษทั ไทมส์มเีดีย เว็บดีไซน ์จ ากดั

และบริการประชาขน ของ อบต.โคกปี่ฆอ้ง ใบส่ังจ้างเลขที่ 78/2562 "

ลงวันที่  10 มถิุนายน 2562

เลขที่โครงการ 62077178692

จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ (กองคลัง) 6,206.00           เฉพาะเจาะจง ร้านกรุงเทพเคร่ืองเย็น 6,206.00 ร้านกรุงเทพเคร่ืองเย็น

จ านวน 4 เคร่ือง ใบส่ังจ้างเลขที่ 79/2562 "

ลงวันที่  10 มถิุนายน 2562

เลขที่โครงการ 62067427334

จ้างเหมาบริการส ารวจข้อมลูจ านวนสัตว์และ 9,000.00           เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ ปิ่นแกว้ 9,000.00 นายณรงค์  ปิ่นแกว้

ขึ้นทะเบยีนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค ใบส่ังจ้างเลขที่ 80/2562 "

 คนปลอดภยัจากโรคพษิสุนขับา้ฯ ลงวันที่  14 มถิุนายน 2562

 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 (คร้ังที่ 2) เลขที่โครงการ 62067242592

จ้างวางทอ่ระบายน้ าภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 17 84,900.00          เฉพาะเจาะจง นายเผือก  ฆอ้งแกว้ 84,900.00 นายเผือก  ฆอ้งแกว้

 บา้นคลองอแีตก ต าบลโคกปี่ฆอ้ง ใบส่ังจ้างเลขที่ 81/2562 "

อ าเภอเมอืงสระแกว้ จังหวัดสระแกว้ ลงวันที่  14 มถิุนายน 2562

เลขที่โครงการ 62067243516
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วงเงินงบประมาณ วิธีจดัซ้ือ/ ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก

จดัซ้ือ/จดัจา้ง จดัจา้ง ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป
ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

จ้างเหมาปรับปรุงหอ้งอาหารศูนย์พฒันา 60,300.00          เฉพาะเจาะจง นายเผือก  ฆอ้งแกว้ 60,300.00 นายเผือก  ฆอ้งแกว้ 1.เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม

เด็กเล็กโรงเรียนบา้นวังจั่น หมู่ที่ 5 บา้นวังจั่น ใบส่ังจ้างเลขที่ 82/2562 เง่ือนไขในการตกลงราคา

ต าบลโคกปี่ฆอ้ง อ าเภอเมอืงสระแกว้ ลงวันที่  14 มถิุนายน 2562 2.มเีอกสารครบถ้วนถูกต้อง

จังหวัดสระแกว้ เลขที่โครงการ 62067244001 3.อยู่ในวงเงินงบประมาณ

จ้างท าตรายาง (กองคลัง) จ านวน 2 รายการ 570.00              เฉพาะเจาะจง ร้านศูนย์ตรายางสระแกว้ 570.00 ร้านศูนย์ตรายางสระแกว้

ใบส่ังจ้างเลขที่ 83/2562 "

ลงวันที่  14 มถิุนายน 2562

เลขที่โครงการ 62067399094

จ้างท าตรายาง (ส านกัปลัด) จ านวน 3 รายการ 820.00              เฉพาะเจาะจง ร้านศูนย์ตรายางสระแกว้ 820.00 ร้านศูนย์ตรายางสระแกว้

ใบส่ังจ้างเลขที่ 84/2562 "

ลงวันที่  17 มถิุนายน 2562

เลขที่โครงการ 62067420604

จ้างท าหุ่นผีเส้ือสายพนัธุห์างตุ้มจุดชมพ ู 30,000.00          เฉพาะเจาะจง นายประมวล  ทองนรินทร์ 30,000.00 นายประมวล  ทองนรินทร์

พร้อมตกแต่ขบวนรถแหหุ่่นผีเส้ือ ใบส่ังจ้างเลขที่ 85/2562 "

ลงวันที่  17 มถิุนายน 2562

เลขที่โครงการ 62067398989

จ้างซ่อมเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ 4,450.00           เฉพาะเจาะจง ร้านไลออนคิง เซลล์แอนด์เซอร์วิส 4,450.00 ร้านไลออนคิง เซลล์แอนด์เซอร์วิส

Brother HL-3170CDW (ส านกังานปลัด) ใบส่ังจ้างเลขที่ 86/2562 "

ลงวันที่  21 มถิุนายน 2562

เลขที่โครงการ 62067399117

จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร Samsung 9,300.00           เฉพาะเจาะจง ร้านไลออนคิง เซลล์แอนด์เซอร์วิส 9,300.00 ร้านไลออนคิง เซลล์แอนด์เซอร์วิส

 SL-K2200ND (กองคลัง) ใบส่ังจ้างเลขที่ 87/2562 "

ลงวันที่  21 มถิุนายน 2562

เลขที่โครงการ 62067399105
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วงเงินงบประมาณ วิธีจดัซ้ือ/ ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก

จดัซ้ือ/จดัจา้ง จดัจา้ง ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป
ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

จ้างท าตรายาง (กองสาธารณสุขฯ) 1,770.00           เฉพาะเจาะจง ร้านศูนย์ตรายางสระแกว้ 1,770.00 ร้านศูนย์ตรายางสระแกว้ 1.เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม

 จ านวน 6 รายการ ใบส่ังจ้างเลขที่ 88/2562 เง่ือนไขในการตกลงราคา

ลงวันที่  28 มถิุนายน 2562 2.มเีอกสารครบถ้วนถูกต้อง

เลขที่โครงการ 62077136009 3.อยู่ในวงเงินงบประมาณ

จ้างจัดท าส่ือประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบวีดีทศัน ์ 4,000.00           เฉพาะเจาะจง นางรุ่งทพิย์ ไชยรัตน์ 4,000.00 นางรุ่งทพิย์ ไชยรัตน์

จ านวน 1 กจิกรรม ใบส่ังจ้างเลขที่ 89/2562 "

ลงวันที่  28 มถิุนายน 2562

เลขที่โครงการ 6207727340

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 348,900.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เมง็น าศิลป ์ซีเมนต์บล็อก 348,900.00 หจก.เมง็น าศิลป ์ซีเมนต์บล็อก

สายภายในหมู่บา้น  หมู่ที่ 2 บา้นคลองน้ าใส สัญญาจ้างเลขที่  41/2562 "

ต าบลโคกปี่ฆอ้ง ลงวันที่  4  มถิุนายน 2562

ส้ินสุดวันที่  2  กนัยายน 2562

เลขที่โครงการ 62057237753

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 350,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เมง็น าศิลป ์ซีเมนต์บล็อก 350,000.00 หจก.เมง็น าศิลป ์ซีเมนต์บล็อก

สายภายในหมู่บา้น  หมู่ที่ 6 บา้นด่านเนนิสูง สัญญาจ้างเลขที่  42/2562 "

ต าบลโคกปี่ฆอ้ง ลงวันที่  4  มถิุนายน 2562

ส้ินสุดวันที่  2  กนัยายน 2562

เลขที่โครงการ 62057238574

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 349,600.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เมง็น าศิลป ์ซีเมนต์บล็อก 349,600.00 หจก.เมง็น าศิลป ์ซีเมนต์บล็อก

สายภายในหมู่บา้น  หมู่ที่ 7 บา้นด่านเนนิสง่า สัญญาจ้างเลขที่  43/2562 "

ต าบลโคกปี่ฆอ้ง ลงวันที่  4  มถิุนายน 2562

ส้ินสุดวันที่  2  กนัยายน 2562

เลขที่โครงการ 62057238648
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วงเงินงบประมาณ วิธีจดัซ้ือ/ ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก

จดัซ้ือ/จดัจา้ง จดัจา้ง ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป
ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 348,900.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เมง็น าศิลป ์ซีเมนต์บล็อก 348,900.00 หจก.เมง็น าศิลป ์ซีเมนต์บล็อก 1.เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม

สายภายในหมู่บา้น  หมู่ที่ 8 บา้นหนองขี้เหน็ สัญญาจ้างเลขที่  44/2562 เง่ือนไขในการตกลงราคา

ต าบลโคกปี่ฆอ้ง ลงวันที่  4  มถิุนายน 2562 2.มเีอกสารครบถ้วนถูกต้อง

ส้ินสุดวันที่  2  กนัยายน 2562 3.อยู่ในวงเงินงบประมาณ

เลขที่โครงการ 62057238741

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 349,600.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เมง็น าศิลป ์ซีเมนต์บล็อก 349,600.00 หจก.เมง็น าศิลป ์ซีเมนต์บล็อก

สายภายในหมู่บา้น  หมู่ที่ 14 บา้นเนนิยางงาม สัญญาจ้างเลขที่  45/2562 "

ต าบลโคกปี่ฆอ้ง ลงวันที่  4  มถิุนายน 2562

ส้ินสุดวันที่  2  กนัยายน 2562

เลขที่โครงการ 62057239025

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 349,300.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เมง็น าศิลป ์ซีเมนต์บล็อก 349,300.00 หจก.เมง็น าศิลป ์ซีเมนต์บล็อก

สายภายในหมู่บา้น  หมู่ที่ 15 บา้นซ าบอน สัญญาจ้างเลขที่  46/2562 "

ต าบลโคกปี่ฆอ้ง ลงวันที่  4  มถิุนายน 2562

ส้ินสุดวันที่  2  กนัยายน 2562

เลขที่โครงการ 62057239084

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 347,400.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เมง็น าศิลป ์ซีเมนต์บล็อก 347,400.00 หจก.เมง็น าศิลป ์ซีเมนต์บล็อก

สายภายในหมู่บา้น  หมู่ที่ 16 บา้นนาตอ สัญญาจ้างเลขที่  47/2562 "

ต าบลโคกปี่ฆอ้ง ลงวันที่  4  มถิุนายน 2562

ส้ินสุดวันที่  2  กนัยายน 2562

เลขที่โครงการ 62057239139

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 347,300.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เมง็น าศิลป ์ซีเมนต์บล็อก 347,300.00 หจก.เมง็น าศิลป ์ซีเมนต์บล็อก

สายภายในหมู่บา้น  หมู่ที่ 18 บา้นทรัพย์ใหญ่ สัญญาจ้างเลขที่  48/2562 "

ต าบลโคกปี่ฆอ้ง ลงวันที่  4  มถิุนายน 2562

ส้ินสุดวันที่  2  กนัยายน 2562

เลขที่โครงการ 62057239268
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วงเงินงบประมาณ วิธีจดัซ้ือ/ ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก

จดัซ้ือ/จดัจา้ง จดัจา้ง ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป
ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 346,800.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เมง็น าศิลป ์ซีเมนต์บล็อก 346,800.00 หจก.เมง็น าศิลป ์ซีเมนต์บล็อก 1.เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม

สายภายในหมู่บา้น  หมู่ที่ 19 บา้นนอ้ยพฒันา สัญญาจ้างเลขที่  49/2562 เง่ือนไขในการตกลงราคา

ต าบลโคกปี่ฆอ้ง ลงวันที่  4  มถิุนายน 2562 2.มเีอกสารครบถ้วนถูกต้อง

ส้ินสุดวันที่  2  กนัยายน 2562 3.อยู่ในวงเงินงบประมาณ

เลขที่โครงการ 62057239318

จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 93,600.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีดี กรุ๊ป โปรดักส์ จ ากดั 93,600.00 บริษทั ดีดี กรุ๊ป โปรดักส์ จ ากดั

(ทรายอะเบท) ใบส่ังซ้ือเลขที่ 47/2562 "

ลงวันที่ 3 กรกฎาคม  2562

เลขที่โครงการ 62077177651

จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (กองช่าง) 22,550.00          เฉพาะเจาะจง ร้านไลออนคิง เซลล์แอนด์ 22,550.00 ร้านไลออนคิง เซลล์แอนด์เซอร์วิส

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 48/2562 "

ลงวันที่ 5 กรกฎาคม  2562

เลขที่โครงการ 62077138740

จัดซ้ือเคร่ืองไทยธรรม และผ้าอาบน้ าฝน 6,500.00           เฉพาะเจาะจง ร้านหอ้งภาพสยาม 6,500.00 ร้านหอ้งภาพสยาม

ตามโครงการถวายเทยีนพรรษา ประจ าป ี2562 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 49/2562 "

ลงวันที่ 8 กรกฎาคม  2562

เลขที่โครงการ 62077191509

จัดซ้ืออาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 18,200.00          เฉพาะเจาะจง นายสุวัฒน ์ ฆอ้งแกว้ 18,200.00 นายสุวัฒน ์ ฆอ้งแกว้

ตามโครงการถวายเทยีนพรรษา ประจ าป ี2562 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 50/2562 "

ลงวันที่ 9 กรกฎาคม  2562

เลขที่โครงการ 62077191343

ซ้ือวัสดุ/อปุกรณ์ ส าหรับด าเนนิการ 20,300.00          เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเจริญการค้า 20,300.00 ร้านรุ่งเจริญการค้า

ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรปอูงกนัแกไ้ข ใบส่ังซ้ือเลขที่ 51/2562 "

ปญัหาไฟปาุ และหมอกควัน ประจ าป ีพ.ศ. 2562 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม  2562

เลขที่โครงการ 62077360402
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วงเงินงบประมาณ วิธีจดัซ้ือ/ ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก

จดัซ้ือ/จดัจา้ง จดัจา้ง ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป
ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ซ้ือสมดุบนัทกึ และปากกา จ านวน 50 ชุด 2,500.00           เฉพาะเจาะจง ร้านน ายุคพาณิชย์ 2,500.00 ร้านน ายุคพาณิชย์ 1.เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม

ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรปอูงกนัแกไ้ข ใบส่ังซ้ือเลขที่ 52/2562 เง่ือนไขในการตกลงราคา

ปญัหาไฟปาุ และหมอกควัน ประจ าป ีพ.ศ. 2562 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม  2562 2.มเีอกสารครบถ้วนถูกต้อง

เลขที่โครงการ 62077359998 3.อยู่ในวงเงินงบประมาณ

จัดซ้ือวัสดุส านกังาน (ส านกัปลัด) 48,296.00          เฉพาะเจาะจง ร้านน ายุคพาณิชย์ 48,296.00 ร้านน ายุคพาณิชย์

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 53/2562 "

ลงวันที่ 12 กรกฎาคม  2562

เลขที่โครงการ 62077351695

 ซ้ือวัสดุ/อปุกรณ์ ส าหรับจัดอบรมโครงการ 5,700.00           เฉพาะเจาะจง ร้านน ายุคพาณิชย์ 5,700.00 ร้านน ายุคพาณิชย์

ปอูงกนัแกไ้ขปญัหายาเสพติด โรคเอดส์และ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 54/2562 "

โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ ประจ าป ี2562 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม  2562

เลขที่โครงการ 62077475590

จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว (กองคลัง) 15,548.00          เฉพาะเจาะจง ร้านน ายุคพาณิชย์ 15,548.00 ร้านน ายุคพาณิชย์

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 55/2562 "

ลงวันที่ 19 กรกฎาคม  2562

เลขที่โครงการ 62077439362

ซ้ือที่นอนและชุดกนัเปื้อน ส าหรับเด็กอนบุาล 91,020.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีดี กรุ๊ป โปรดักส์ จ ากดั 91,020.00 บริษทั ดีดี กรุ๊ป โปรดักส์ จ ากดั

 3 ขวบ ประจ าป ี2562 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 56/2562 "

ลงวันที่ 19 กรกฎาคม  2562

เลขที่โครงการ 62077360501

จ้างเหมาส ารวจความพงึพอใจของประชาชน 20,000.00          เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขต 20,000.00 มหาวิทยาลัยบูรรพา วิทยาเขตสระแก้ว

ต่อการบริหารจัดการของ อบต.โคกปี่ฆอ้ง สระแกว้ ใบส่ังจ้างเลขที่ 90/2562 "

ลงวันที่  3 กรกฎาคม  2562

เลขที่โครงการ 62077129756
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วงเงินงบประมาณ วิธีจดัซ้ือ/ ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก

จดัซ้ือ/จดัจา้ง จดัจา้ง ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป
ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

จ้างเหมาจัดท าปาูยโครงการรณรงค์ปอูงกนั 6,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.ีเอ. คอมพวิเตอร์ 6,000.00 ร้าน ท.ีเอ. คอมพวิเตอร์ 1.เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม

และควบคุมโรคไข้เลือดออก ใบส่ังจ้างเลขที่ 91/2562 เง่ือนไขในการตกลงราคา

ลงวันที่  3 กรกฎาคม  2562 2.มเีอกสารครบถ้วนถูกต้อง

เลขที่โครงการ 62077187080 3.อยู่ในวงเงินงบประมาณ

จ้างเหมาจัดท าปาูยโครงการถวายเทยีน 1,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.ีเอ. คอมพวิเตอร์ 1,000.00 ร้าน ท.ีเอ. คอมพวิเตอร์

เข้าพรรษา ประจ าป ี2562 ใบส่ังจ้างเลขที่ 92/2562 "

ลงวันที่  5 กรกฎาคม  2562

เลขที่โครงการ 62077191108

จ้างเหมาหล่อเทยีนจ าน าพรรษา น้ าหนกั 8 กก. 51,200.00          เฉพาะเจาะจง นางแสงสุรีย์  แกว้ศรี 51,200.00 นางแสงสุรีย์  แกว้ศรี

พร้อมขาต้ังเทยีน  และประดับตกแต่งต้นเทยีน ใบส่ังจ้างเลขที่ 93/2562 "

ตามโครงการถวายเทยีนพรรษา ประจ าป ี2562 ลงวันที่  8 กรกฎาคม  2562

เลขที่โครงการ 62077191025

จ้างรถเคร่ืองเสียงแหเ่ทยีนพรรษา 2,500.00            เฉพาะเจาะจง นายเอกชัย จันทกมุาร 2,500.00 นายเอกชัย จันทรกมุาร

และจัดสถานที่วัดบา้นด่าน ใบส่ังจ้างเลขที่ 94/2562 "

ลงวันที่  9 กรกฎาคม  2562

เลขที่โครงการ  62077191249

จ้างท าปาูยประชาสัมพนัธ์โครงการฝึกอบรม 7,000.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.ีเอ. คอมพวิเตอร์ 7,000.00 ร้าน ท.ีเอ. คอมพวิเตอร์

อาสาสมคัรปอูงกนัแกไ้ขปญัหาไฟปาุและหมอกควัน ใบส่ังจ้างเลขที่ 95/2562 "

ประจ าป ีพ.ศ. 2562 ลงวันที่  12 กรกฎาคม  2562

เลขที่โครงการ  62077356099

จ้างท าปาูยประชาสัมพนัธ์โครงการปอูงกนั 2,900.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.ีเอ. คอมพวิเตอร์ 2,900.00 ร้าน ท.ีเอ. คอมพวิเตอร์

แกไ้ขปญัหายาเสพติด โรคเอดส์ และโรคติดต่อ ใบส่ังจ้างเลขที่ 96/2562 "

ทางเพศสัมพนัธ์ ประจ าป ี2562 ลงวันที่  12 กรกฎาคม  2562

เลขที่โครงการ  62077352649
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วงเงินงบประมาณ วิธีจดัซ้ือ/ ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก

จดัซ้ือ/จดัจา้ง จดัจา้ง ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป
ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 12,000.00          เฉพาะเจาะจง อู่ วิโรจนก์ารช่าง 12,000.00 อู่วิโรจนก์ารช่าง 1.เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม

ทะเบยีน บง 7878 สระแกว้ จ านวน 17 รายการ ใบส่ังจ้างเลขที่ 97/2562 เง่ือนไขในการตกลงราคา

ลงวันที่  18 กรกฎาคม  2562 2.มเีอกสารครบถ้วนถูกต้อง

เลขที่โครงการ  62077365592 3.อยู่ในวงเงินงบประมาณ

จ้างประดับหลอดไฟ LED ประดับผ้าระบาย 28,700.00          เฉพาะเจาะจง นายเผือก  ฆอ้งแกว้ 28,700.00 นายเผือก  ฆอ้งแกว้

สีเหลือง-ขาว และประดับธงพระปรมาภไิธย ใบส่ังจ้างเลขที่ 98/2562 "

 ว.ป.ร. บริเวณที่ท าการองค์การบริหารส่วน ลงวันที่  19 กรกฎาคม  2562

ต าบลโคกปี่ฆอ้ง และซุ้มเฉลิมพระเกยีรติฯ เลขที่โครงการ  620077505318

จ้างท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม/อาหารกลางวัน 7,800.00            เฉพาะเจาะจง นางอรุณ  เหลายา 7,800.00 นางอรุณ  เหลายา

และเคร่ืองด่ืม ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการปอูงกนั ใบส่ังจ้างเลขที่ 99/2562 "

แกไ้ขปญัหายาเสพติด โรคเอดส์และโรคติดต่อ ลงวันที่  22 กรกฎาคม  2562

ทางเพศสัมพนัธ์ ประจ าป ี2562 เลขที่โครงการ  62077353315

 จ้างจัดสถานที่ เช่าเต็นท ์เกา้อี้ เคร่ืองเสียง 4,000.00           เฉพาะเจาะจง นายทองดี  ปอูงกนั 4,000.00 นายทองดี  ปอูงกนั

ส าหรับใช้ฝึกอบรมอาสาสมคัรปอูงกนัแกไ้ข ใบส่ังจ้างเลขที่ 100/2562 "

ปญัหาไฟปาุและหมอกควัน ประจ าป ี2562 ลงวันที่  26 กรกฎาคม  2562

เลขที่โครงการ 62077499124

จ้างท าอาหารว่าง อาหารกลางวัน และเคร่ืองด่ืม 7,150.00            เฉพาะเจาะจง นางอรุณ  เหลายา 7,150.00 นางอรุณ  เหลายา

ส าหรับผู้เข้าร่วมอบรมอาสาสมคัรปอูงกนัแกไ้ข ใบส่ังจ้างเลขที่ 101/2562 "

ปญัหาไฟปาุและหมอกควัน ประจ าป ี2562 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม  2562

เลขที่โครงการ  62077501192

จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 1 35,900.00          เฉพาะเจาะจง นายเผือก  ฆอ้งแกว้ 35,900.00 นายเผือก  ฆอ้งแกว้

บา้นเนนิยางแดง ต าบลโคกปี่ฆอ้ง ใบส่ังจ้างเลขที่ 102/2562 "

ลงวันที่  30 กรกฎาคม  2562

เลขที่โครงการ  62077569184
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วงเงินงบประมาณ วิธีจดัซ้ือ/ ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก

จดัซ้ือ/จดัจา้ง จดัจา้ง ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป
ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็กโรงเรียน 31,000.00          เฉพาะเจาะจง นายเผือก  ฆอ้งแกว้ 31,000.00 นายเผือก  ฆอ้งแกว้ 1.เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม

สามคัคีประชาสรรค์ หมู่ที่ 13 บา้นเจ็ดหลัง ใบส่ังจ้างเลขที่ 103/2562 เง่ือนไขในการตกลงราคา

ต าบลโคกปี่ฆอ้ง ลงวันที่  31 กรกฎาคม  2562 2.มเีอกสารครบถ้วนถูกต้อง

เลขที่โครงการ  62087007930 3.อยู่ในวงเงินงบประมาณ

จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็กโรงเรียน 9,000.00            เฉพาะเจาะจง นายเผือก  ฆอ้งแกว้ 9,000.00 นายเผือก  ฆอ้งแกว้

บา้นบะขมิ้น หมู่ที่ 10 บา้นบะขมิ้น ใบส่ังจ้างเลขที่ 104/2562 "

ต าบลโคกปี่ฆอ้ง ลงวันที่  31 กรกฎาคม  2562

เลขที่โครงการ  62087010943

จ้างเหมาเจาะบอ่บาดาล ภายในหมู่บา้น 218,700.00        เฉพาะเจาะจง หจก. ช.เด่นนยิม บาดาล 218,700.00 หจก.ช.เด่นนยิม บาดาล

หมู่ 5 บา้นวัง่จั่น ต าบลโคกปี่ฆอ้ง สัญญาจ้างเลขที่ 50/2562 "

ลงวันที่  9 กรกฎาคม  2562

ส้ินสุดวันที่  7  ตุลาคม 2562

เลขที่โครงการ 62067481171

จ้างเหมาเจาะบอ่บาดาล ภายในหมู่บา้น 218,700.00        เฉพาะเจาะจง หจก. ช.เด่นนยิม บาดาล 218,700.00 หจก.ช.เด่นนยิม บาดาล

หมู่ 12 บา้นคลองเขาเทยีน ต าบลโคกปี่ฆอ้ง สัญญาจ้างเลขที่ 51/2562 "

ลงวันที่  9 กรกฎาคม  2562

ส้ินสุดวันที่  7  ตุลาคม 2562

เลขที่โครงการ 62067480905

ซ้ือเคร่ืองไทยธรรม และพานพุ่มดอกมะลิ 6,700.00           เฉพาะเจาะจง ร้านหอ้งภาพสยาม 6,700.00 ร้านหอ้งภาพสยาม

ตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 57/2562 "

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกต์ิิ พระบรมราชินนีาถ ลงวันที่ 6 สิงหาคม  2562

พระราชชนนพีนัปหีลวง ประจ าปพีทุธศักราช 2562 เลขที่โครงการ 62087209944
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วงเงินงบประมาณ วิธีจดัซ้ือ/ ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก

จดัซ้ือ/จดัจา้ง จดัจา้ง ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป
ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

จัดซ้ืออาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 250 ชุด 6,250.00           เฉพาะเจาะจง นายสุวัฒน ์ ฆอ้งแกว้ 6,250.00 นายสุวัฒน ์ ฆอ้งแกว้ 1.เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม

ตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 58/2562 เง่ือนไขในการตกลงราคา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกต์ิิ พระบรมราชินนีาถ ลงวันที่  6  สิงหาคม  2562 2.มเีอกสารครบถ้วนถูกต้อง

พระราชชนนพีนัปหีลวง ประจ าปพีทุธศักราช 2562 เลขที่โครงการ 62087209924 3.อยู่ในวงเงินงบประมาณ

จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ ส าหรับใช้ในการฝึกอบรม 4,800.00           เฉพาะเจาะจง ร้านน ายุคพาณิชย์ 4,800.00 ร้านน ายุคพาณิชย์

เพิ่มศักยภาพการปฏบิติังานและมาตรฐาน ใบส่ังซ้ือเลขที่ 59/2562 "

คุณธรรมจริยธรรม ลงวันที่  6  สิงหาคม  2562

เลขที่โครงการ 62087213840

จัดซ้ืออาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ส าหรับผู้เข้าร่วม 4,000.00           เฉพาะเจาะจง นายสุวัฒน ์ ฆอ้งแกว้ 4,000.00 นายสุวัฒน ์ ฆอ้งแกว้

อบรมโครงการเพิ่มศักยภาพการปฏบิติังานและ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 60/2562 "

มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ลงวันที่  6  สิงหาคม  2562

เลขที่โครงการ 62087213804

จัดซ้ือหมกึเคร่ืองถ่ายเอกสาร Samsung 8240 15,800.00          เฉพาะเจาะจง ร้านไลออนคิง เซลล์แอนด์เซอร์วิส 15,800.00 ร้านไลออนคิง เซลล์แอนด์เซอร์วิส

จ านวน 2 กล่อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 61/2562 "

ลงวันที่  28 สิงหาคม 2562

เลขที่โครงการ 62087642250

จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (หมกึพมิพเ์ลเซอร์ 32,400.00          เฉพาะเจาะจง ร้านไลออนคิง เซลล์แอนด์เซอร์วิส 32,400.00 ร้านไลออนคิง เซลล์แอนด์เซอร์วิส

Brother-HL-3170CDW 4 สี) จ านวน 3 ชุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 62/2562 "

ลงวันที่  28 สิงหาคม  2562

เลขที่โครงการ  62087619428

จัดซ้ือหมึกถ่ายเอกสาร SAMSUNG SL-K2200ND  7,600.00           เฉพาะเจาะจง ร้านไลออนคิง เซลล์แอนด์เซอร์วิส 7,600.00 ร้านไลออนคิง เซลล์แอนด์เซอร์วิส

จกนวน 2 กล่อง ใบส่ังซ้ือเลขที่  63/2562 "

ลงวันที่  28 สิงหาคม  2562

เลขที่โครงการ 620876504089
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วงเงินงบประมาณ วิธีจดัซ้ือ/ ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก

จดัซ้ือ/จดัจา้ง จดัจา้ง ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป
ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

จัดซ้ือตู้เหล็กเกบ็เอกสารชนดิ 2 บานทบึ 12,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านไลออนคิง เซลล์แอนด์เซอร์วิส 12,000.00 ร้านไลออนคิง เซลล์แอนด์เซอร์วิส 1.เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม

จ านวน 2 ตู้ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 64/2562 เง่ือนไขในการตกลงราคา

ลงวันที่  28  สิงหาคม  2562 2.มเีอกสารครบถ้วนถูกต้อง

เลขที่โครงการ 62097084270 3.อยู่ในวงเงินงบประมาณ

จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กข 7029 สระแกว้ 4,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเอม็การช่าง 4,000.00 ร้านเอม็การช่าง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 105/2562 "

ลงวันที่ 1  สิงหาคม  2562

เลขที่โครงการ 62087212376

จ้างเหมาจัดกจิกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 12,500.00          เฉพาะเจาะจง นายเผือก ฆอ้งแกว้ 12,500.00 นายเผือก  ฆอ้งแกว้

 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกต์ิิ พระบรมราชินนีาถ ใบส่ังจ้างเลขที่ 106/2562 "

 พระราชชนนพีนัปหีลวง ลงวันที่ 2 สิงหาคม  2562

เลขที่โครงการ 62087209793

จ้างเหมาจัดสถานที่ จัดงานพธิีตามโครงการ 13,500.00          เฉพาะเจาะจง นายเผือก ฆอ้งแกว้ 13,500.00 นายเผือก  ฆอ้งแกว้

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกต์ิิ ใบส่ังจ้างเลขที่ 107/2562 "

พระบรมราชินนีาถ พระราชชนนพีนัปหีลวง ลงวันที่  6 สิงหาคม  2562

ประจ าปพีทุธศักราช 2562 เลขที่โครงการ 62087210060

จ้างเหมาจัดท าปาูยประชาสัมพนัธ์โครงการ 6,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.ีเอ. คอมพวิเตอร์ 6,000.00 ร้าน ท.ีเอ. คอมพวิเตอร์

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกต์ิิ ใบส่ังจ้างเลขที่ 108/2562 "

พระบรมราชินนีาถ พระราชชนนพีนัปหีลวง ลงวันที่  6  สิงหาคม  2562

ประจ าปพีทุธศักราช 2562 เลขที่โครงการ 62087210002

จ้างเหมาเช่าเต็นท ์โต๊ะ เกา้อี้ อาสนสงฆ์ 12,050.00          เฉพาะเจาะจง นายทองดี  ปอูงกนั 12,050.00 นายทองดี ปอูงกนั

เคร่ืองเสียง ตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา ใบส่ังจ้างเลขที่ 109/2562 "

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกต์ิ พระบรมราชินนีาถ ลงวันที่  6  สิงหาคม  2562

พระราชชนนพีนัปหีลวง ประจ าปพีทุธศักราช 2562 เลขที่โครงการ 62087209982
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วงเงินงบประมาณ วิธีจดัซ้ือ/ ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก

จดัซ้ือ/จดัจา้ง จดัจา้ง ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป
ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

จ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวันและเคร่ืองด่ืม 16,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสุดใจ  เขตพทิกัษ์ 16,000.00 นางสุดใจ  เขตพทิกัษ์ 1.เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม

ตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา ใบส่ังจ้างเลขที่  110/2562 เง่ือนไขในการตกลงราคา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกต์ิิ พระบรมราชินนีาถ ลงวันที่  6  สิงหาคม  2562 2.มเีอกสารครบถ้วนถูกต้อง

พระราชชนนพีนัปหีลวง ประจ าปพีทุธศักราช 2562 เลขที่โครงการ 62087210023 3.อยู่ในวงเงินงบประมาณ

จ้างท าปาูยโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการ 900.00              เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.ีเอ.คอมพวิเตอร์ 900.00 ร้าน ท.ีเอ. คอมพวิเตอร์

ปฏบิติังานและมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ใบส่ังจ้างเลขที่ 111/2562 "

 ประจ าปงีบประมาณ 2562 ลงวันที่  6  สิงหาคม  2562

เลขที่โครงการ 62087212749

จ้างท าอาหารกลางวัน และเคร่ืองด่ืม 6,400.00            เฉพาะเจาะจง นางอรุณ เหลายา 6,400.00 นางอรุณ  เหลายา

ส าหรับผู้เข้าอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏบิติังาน ใบส่ังจ้างเลขที่  112/2562 "

และมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม  ประจ าปงีบประมาณ 2562 ลงวันที่  6  สิงหาคม  2562

เลขที่โครงการ 62087214515

จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ ศูนย์พฒันา 1,926.00            เฉพาะเจาะจง ร้านกรุงเทพเคร่ืองเย็น 1,926.00 ร้านกรุงเทพเคร่ืองเย็น

เด็กเล็กโรงเรียนบา้นด่าน(ราษฎรบ ารุง) ใบส่ังจ้างเลขที่  113/2562 "

จ านวน 2 เคร่ือง ลงวันที่  23  สิงหาคม  2562

เลขที่โครงการ 62097046337

จ้างซ่อมเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ 16,800.00          เฉพาะเจาะจง ร้านไลออนคิง เซลล์แอนด์เซอร์วิส 16,800.00 ร้านไลออนคิง เซลล์แอนด์เซอร์วิส

Brother HL-3170CDW (ส านกังานปลัด) ใบส่ังจ้างเลขที่   114/2562 "

ลงวันที่  23  สิงหาคม  2562

เลขที่โครงการ 62097013109

จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร Samsung 7,900.00            เฉพาะเจาะจง ร้านไลออนคิง เซลล์แอนด์เซอร์วิส 7,900.00 ร้านไลออนคิง เซลล์แอนด์เซอร์วิส

Multipless 8240 รหสัครุภณัฑ์ 417 60 0008 ใบส่ังจ้างเลขที่   115/2562 "

ลงวันที่  27  สิงหาคม  2562

เลขที่โครงการ 62097091495
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วงเงินงบประมาณ วิธีจดัซ้ือ/ ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก

จดัซ้ือ/จดัจา้ง จดัจา้ง ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป
ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ (กองคลัง) 13,696.00          เฉพาะเจาะจง ร้านกรุงเทพเคร่ืองเย็น 13,696.00 ร้านกรุงเทพเคร่ืองเย็น 1.เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม

 หมายเลขครุภณัฑ์ 420 55 0017 ใบส่ังจ้างเลขที่   116/2562 เง่ือนไขในการตกลงราคา

ลงวันที่  30  สิงหาคม  2562 2.มเีอกสารครบถ้วนถูกต้อง

เลขที่โครงการ 62097091495 3.อยู่ในวงเงินงบประมาณ

จ้างปรับปรุงที่อยู่อาศัยบา้นผู้พกิาร หมู่ที่ 13 90,000.00          เฉพาะเจาะจง นายเผือก  ฆอ้งแกว้ 90,000.00 นายเผือก  ฆอ้งแกว้

บา้นเจ็ดหลัง ต าบลโคกปี่ฆอ้ง อ าเภอเมอืงสระแกว้ ใบส่ังจ้างเลขที่   117/2562

 จังหวัดสระแกว้ จ านวน 1 ราย ลงวันที่  30  สิงหาคม  2562

เลขที่โครงการ 62097151512

โครงการจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายภายใน 139,600.00        เฉพาะเจาะจง หจก.สอง ส.บรูพา 139,600.00 หจก.สอง ส.บรูพา

หมู่บา้น หมู่ที่ 13 บา้นเจ็ดหลัง ต าบลโคกปี่ฆอ้ง สัญญาจ้างเลขที่ 52/2562 "

 อ าเภอเมอืงสระแกว้ จังหวัดสระแกว้ ลงวันที่ 5  สิงหาคม  2562

ส้ินสุดวันที่  4 กนัยายน 2562

เลขที่โครงการ 62077457480

โครงการ จ้างติดต้ังโคมไฟส่องสว่างหลอด LED 490,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.สอง ส.บรูพา 490,000.00 หจก.สอง ส.บรูพา

 (Light Emitting Diode) ภายในต าบลโคกปี่ฆอ้ง สัญญาจ้างเลขที่ 53/2562 "

 อ าเภอเมอืงสระแกว้ จังหวัดสระแกว้ ลงวันที่  6  สิงหาคม  2562

ส้ินสุดวันที่  5 กนัยายน 2562

เลขที่โครงการ 62077532995

ซ้ือส่ือการเรียนการสอน (ของเล่นเด็ก) 69,997.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีดีกรุ๊ป โปรดักส์ จ ากัด 69,997.00 บริษทั ดีดีกรุ๊ป โปรดักส์ จ ากดั

 ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ใบส่ังซ้ือเลขที่ 65/2562 "

ลงวันที่ 2 กนัยายน  2562

เลขที่โครงการ 62097230290
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วงเงินงบประมาณ วิธีจดัซ้ือ/ ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก

จดัซ้ือ/จดัจา้ง จดัจา้ง ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป
ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน เคร่ืองปรับอากาศ 57,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านกรุงเทพเคร่ืองเย็น 57,000.00 ร้านกรุงเทพเคร่ืองเย็น 1.เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม

 แบบแยกส่วน จ านวน 1 เคร่ือง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 66/2562 เง่ือนไขในการตกลงราคา

ลงวันที่  2  กนัยายน  2562 2.มเีอกสารครบถ้วนถูกต้อง

เลขที่โครงการ 62097121514 3.อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ซ้ืออาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ส าหรับผู้เข้าร่วม 1,250.00           เฉพาะเจาะจง นายสุวัฒน ์ ฆอ้งแกว้ 1,250.00 นายสุวัฒน ์ ฆอ้งแกว้

กจิกรรมการประกวด อ าเภอสะอาด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 67/2562 "

ระดับจังหวัด ประจ าป ี2562 ลงวันที่  10  กนัยายน  2562

เลขที่โครงการ 62097321574

ซ้ืออาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ส าหรับผู้เข้าร่วม 5,000.00           เฉพาะเจาะจง นายสุวัฒน ์ ฆอ้งแกว้ 5,000.00 นายสุวัฒน ์ ฆอ้งแกว้

กจิกรรมโครงการ หนว่ยงานบรูณาการ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 68/2562 "

เยี่ยมยามถามไถ่ เต็มใจบริการ อ าเภอเมอืงสระแกว้ ลงวันที่  10  กนัยายน  2562

เลขที่โครงการ 62097322146

ซ้ือวัสดุส านกังาน (กองคลัง) 6,865.00           เฉพาะเจาะจง ร้านน ายุคพาณิชย์ 6,865.00 ร้านน ายุคพาณิชย์

จ านวน 14 รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 69/2562 "

ลงวันที่  12 กนัยายน  2562

เลขที่โครงการ 62097366019

ซ้ือน้ าด่ืมสะอาด (น้ าถัง) จ านวน 190 ถัง 2,850.00           เฉพาะเจาะจง นายสุวัฒน ์ ฆอ้งแกว้ 2,850.00 นายสุวัฒน ์ ฆอ้งแกว้

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 70/2562 "

ลงวันที่  13 กนัยายน  2562

เลขที่โครงการ  62097366589

ซ้ือถุงยังชีพ ส าหรับช่วยเหลือผู้ประสบภยั 68,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านดีดีกรุ๊ป 68,000.00 ร้าน ดีดี กรุ๊ป

กรณีฉุกเฉิน (น้ าทว่ม) หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 3 ใบส่ังซ้ือเลขที่  71/2562 "

หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 6 รวม 124 ชุด ลงวันที่  19 กนัยายน  2561

เลขที่โครงการ 62097676221
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วงเงินงบประมาณ วิธีจดัซ้ือ/ ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก

จดัซ้ือ/จดัจา้ง จดัจา้ง ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป
ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบา้นโคกกะบก 79,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก. สอง ส.บรูพา 79,000.00 หจก. สอง ส.บรูพา 1.เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม

 หมู่ที่ 3 บา้นเหล่าออ้ย ต าบลโคกปี่ฆอ้ง ใบส่ังจ้างเลขที่ 118/2562 เง่ือนไขในการตกลงราคา

 อ าเภอเมอืงสระแกว้ จังหวัดสระแกว้ ลงวันที่ 10 กนัยายน  2562 2.มเีอกสารครบถ้วนถูกต้อง

เลขที่โครงการ 62097232538 3.อยู่ในวงเงินงบประมาณ

 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายโรงสูบน้ า 86,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก. สอง ส.บรูพา 86,000.00 หจก. สอง ส.บรูพา

บา้นเหล่าออ้ย-บา้นทุ่งแฝกหมู่ที่ 4 บา้นลุงพลู ใบส่ังจ้างเลขที่ 119/2562 "

ต าบลโคกปี่ฆอ้ง อ าเภอเมอืงสระแกว้ จังหวัดสระแกว้ ลงวันที่ 10 กนัยายน  2562

เลขที่โครงการ 62097232220

จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบา้นเหล่ากกโก- 85,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก. สอง ส.บรูพา 85,000.00 หจก. สอง ส.บรูพา

คลองพนัโป ูหมู่ที่ 14 บา้นเนนิยางงาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 120/2562 "

ต าบลโคกปี่ฆอ้ง อ าเภอเมอืงสระแกว้ จังหวัดสระแกว้ ลงวันที่ 10  กนัยายน  2562

เลขที่โครงการ 62097232741

จ้างเช่าเต็นท ์ส าหรับจัดสถานที่การประกวด 3,000.00           เฉพาะเจาะจง นายทองดี  ปอูงกนั 3,000.00 นายทองดี  ปอูงกนั

 อ าเภอสะอาด ระดับจังหวัด ประจ าป ี2562 ใบส่ังจ้างเลขที่ 121/2562 "

 จ านวน 5 หลัง ลงวันที่ 10  กนัยายน  2562

เลขที่โครงการ 62097319665

จ้างจัดเตรียมสถานที่ เต็นท ์โต๊ะ เกา้อี้ 4,200.00           เฉพาะเจาะจง นายทองดี  ปอูงกนั 4,200.00 นายทองดี  ปอูงกนั

ส าหรับส่วนราชการที่มาออกหนว่ยบริการ ใบส่ังจ้างเลขที่ 122/2562 "

เยี่ยมยามถามไถ่ เต็มใจบริการ อ าเภอเมอืงสระแกว้ ลงวันที่ 10  กนัยายน  2562

เลขที่โครงการ 62097324881

จ้างท าอาหารกลางวัน และเคร่ืองด่ืม ส าหรับ 10,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสุขภคักร วิเศษศรี 10,000.00 นางสุขภคักร  วิเศษศรี

เจ้าหนา้ที่และประชาชนที่มาร่วมกจิกรรมโครงการ ใบส่ังจ้างเลขที่ 123/2562 "

หนว่ยงานบรูณาการ เยี่ยมยามถามไถ่ เต็มใจบริการ ลงวันที่ 10  กนัยายน  2562

เลขที่โครงการ 62097325440

265

264

263

262

261

260



วงเงินงบประมาณ วิธีจดัซ้ือ/ ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก

จดัซ้ือ/จดัจา้ง จดัจา้ง ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป
ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

จ้างถ่ายเอกสารข้อบญัญัติงบประมาณ 6,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้านไทยแกว้ 6,000.00 ร้านไทยแกว้ 1.เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม

รายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ใบส่ังจ้างเลขที่  124/2562 เง่ือนไขในการตกลงราคา

พร้อมเข้ารูปเล่ม จ านวน 50 เล่ม ลงวันที่  10 กนัยายน 2562 2.มเีอกสารครบถ้วนถูกต้อง

เลขที่โครงการ 62097670932 3.อยู่ในวงเงินงบประมาณ
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