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ล ำดับที่ โครงกำร/รำยกำร  จ ำนวนเงนิขอ
ซ้ือขอจ้ำง/สัญญำ

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ วิธจีัดซ้ือจัดจ้ำง เลขทีส่ัญญำ/
ใบสั่งซ้ือ

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีคุ่มสัญญำ
(e-GP)

1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 17,290.00         ร้าน ไอ ที เซ็นเตอร์ โดย นายแมนรัตน์   กิตติวราภรณ์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 007/2564 ราคาขั้นต ่า 641014139977
2 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 8,016.00           ร้านณิชาภณัฑ์ กระท่าการโดย นางสาวอรณิชา  ศรีพงศ์ชัยสิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 011/2564 ราคาขั้นต ่า 641014142215
3 11,770.00         ชัยเจริญทรัพย์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 017/2564 ราคาขั้นต ่า 6410141162773
4 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 10,000.00         นายนิธิศ ซุนเฟื่อง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 018/2564 ราคาขั้นต ่า 641014149336
5 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 81,900.00         นายไพรวัลย์ เมืองพทุธา  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 019/2564 ราคาขั้นต ่า 641014197990
6 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 29,425.00         ชัยเจริญทรัพย์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 021/2564 ราคาขั้นต ่า 641014204490
7 18,500.00         ร้าน ไอ ที เซ็นเตอร์ โดย นายแมนรัตน์   กิตติวราภรณ์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 022/2564 ราคาขั้นต ่า 641014208567
8 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 101,018.00       รุ่งเรือง ซัพพลาย  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 023/2564 ราคาขั้นต ่า 641014246612
9 ซ่อมแซมถนนลูกรังเสียบคลองชลประทาน หมู่ที  1 ต่าบลย่านรี 152,000.00       บริษัท ที.เอ็น.ซีเมนต์บล็อค จ่ากัด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 024/2564 ราคาขั้นต ่า 641022006176

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวัดคลองแสง - บ้านโนนหัวบึง หมู่ที 
 4 ต่าบลย่านรี

500,000.00       บริษัท ที.เอ็น.ซีเมนต์บล็อค จ่ากัด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 026/2564 ราคาขั้นต ่า 641022006238

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอ่างหิน - บ้านโนนหัวบึง หมู่ที  4,2
 ต่าบลย่านรี

497,000.00       บริษัท ที.เอ็น.ซีเมนต์บล็อค จ่ากัด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 027/2564 ราคาขั้นต ่า 641022006244

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอุดมสุข หมู่ที  6 ต่าบลย่านรี 500,000.00       บริษัท ที.เอ็น.ซีเมนต์บล็อค จ่ากัด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 031/2564 ราคาขั้นต ่า 6401022006254
13 เสริมผิวจราจรถนนลูกรังเพื อการเกษตร สายป่าช้าเก่า - คุ้มหนองปาด

เมย หมู่ที  12 ต่าบลย่านรี
313,000.00       บริษัท ที.เอ็น.ซีเมนต์บล็อค จ่ากัด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 033/2564 ราคาขั้นต ่า 640922021800

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกสว่าง - บ้านหนองผักไหม 
หมู่ที  7 ต่าบลย่านรี

500,000.00       บริษัท ที.เอ็น.ซีเมนต์บล็อค จ่ากัด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 034/2564 ราคาขั้นต ่า 641022006269

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางอุบล ศรีค่าภา หมู่ที  8 
ต่าบลย่านรี

500,000.00       บริษัท ที.เอ็น.ซีเมนต์บล็อค จ่ากัด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 011/2564 ราคาขั้นต ่า 641022006279

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเขาด้วน - บ้านคลองนางลิง 
หมู่ที  9 ต่าบลย่านรี

497,000.00       บริษัท ที.เอ็น.ซีเมนต์บล็อค จ่ากัด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 012/2564 ราคาขั้นต ่า 641022006286

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเขาจาน - บ้านซ่าเม็ก หมู่ที  10
 ต่าบลย่านรี

497,000.00       บริษัท ที.เอ็น.ซีเมนต์บล็อค จ่ากัด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 013/2564 ราคาขั้นต ่า 641022006292

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงขวาง หมู่ที  11 - บ้านคลองแสง
 หมู่ที  4 ต่าบลย่านรี

497,000.00       บริษัท ที.เอ็น.ซีเมนต์บล็อค จ่ากัด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 014/2564 ราคาขั้นต ่า 641022006305
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19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวังสีเสียด หมู่ที  5 ต่าบลย่านรี 500,000.00       บริษัท ที.เอ็น.ซีเมนต์บล็อค จ่ากัด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 015/2564 ราคาขั้นต ่า 641022006249
20 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 28,375.00         ร้าน ไอ ที เซ็นเตอร์ โดย นายแมนรัตน์   กิตติวราภรณ์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 016/2564 ราคาขั้นต ่า 641014205724
21 รายจ่ายเพื อให้ได้มาซึ งบริการ 10,000.00         นายเจษฎา คณะหนู  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 017/2564 ราคาขั้นต ่า 641014046483
22 จัดซ้ือวัสดุอุปโภคขบริโภค เพื อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยั 131,930.00       นางศิริลักษณ์ เปี่ยมเจริญ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 010/2564 ราคาขั้นต ่า 641101001456
22 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 1,830.00           ร้านอัจฉราซีร๊อก  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 009/2565 ราคาขั้นต ่า -
22 รายจ่ายเพื อให้ได้มาซึ งบริการ 54,000.00         นางประสงค์ ศรีษะโบ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 002/2565 ราคาขั้นต ่า -
22 น้่าดื มเดือน ตุลาคม 2564 750.00              นายอดุลย์ ยิ้มเนียม  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 004/2565 ราคาขั้นต ่า -
22 รายจ่ายเพื อให้ได้มาซึ งบริการ 54,000.00         นายวิสิษฐ์ เงินโสม  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 004/2565 ราคาขั้นต ่า -
22 จ้างเหมาบริการพนักงานประจ่าสถานีสูบน้่าด้วยไฟฟา้บ้านท่าทองด่า 54,000.00         นายสมหมาย ปุริเกษม  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 001/2565 ราคาขั้นต ่า -
22 ค่าเช่าพื้นที อินเทอร์เน็ต รายปี 5,000.00           นายเจษฎา คณะหนู  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 006/2565 ราคาขั้นต ่า -
22 รายจ่ายเพื อให้ได้มาซึ งบริการ 2,346.00           ร้าน พนัแสน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 011/2565 ราคาขั้นต ่า -

22 จ้างเหมาบ่ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภณัฑ์เครื องปรับอากาศ ของกองคลัง 1,050.00           นายชนินทร์ ศรีค่าภา

 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

021/2565

ราคาขั้นต ่า

-


