สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อ- จัดจ้ าง
ประจาเดือน ตุลาคม ปี งบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่ วนตาบลโนนกอก อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ลาดับที่
1

ชื่ อโครงการ
ปรับปรุ งระบบประปา บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1

จานวนโครงการ
1

1

งบประมาณ จานวนเงินที่เสนอ
เงินคงเหลือ วิธีซ้ือ/จ้าง
(บาท)
ราคาต่าสุ ด
6,700.00

6,700.00

-

6,700.00

6,700.00

-

เฉพาะเจาะจง

คิดเป็ น
ร้อยละ

ผูเ้ สนอราคา

0 ร้าน ส.สุขสรรค์

0

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อ- จัดจ้ าง
ประจาเดือน พฤศจิกายน ปี งบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่ วนตาบลโนนกอก อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่ อโครงการ
ปรับปรุ งถนนด้วยรถเกรดเดอร์ ภายในตาบลโนนกอก
ปรับปรุ งถนน คอนกรี ตเสริ มเหล็กภายในหมู่บา้ น บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1
ขยายไหล่ทางคอนกรี ตเสริ มเหล็ก บ้านสระ หมู่ที่ 8
ปรับปรุ งกั้นห้องกองช่าง ภายในที่ทาการองค์การบริ หารส่วนตาบลโนนกอก
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกทับถนนคอนกรี ตเดิม บ้านโนนสุขสันต์ ม.9
จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ประจากองช่าง อบต.โนนกอก
ปรับปรุ งท่อระบายน้ า บ้านนกเจ่า หมู่ที่ 2
ปรับปรุ งถนนดินสู่ พ้ืนที่การเกษตร บ้านโนนสุขสันต์ ม.9(ที่นานายพล)
ปรับปรุ งถนน สู่ พ้ืนที่การเกษตร บ้านโนนสุขสันต์ ม.9 (ที่นานายรวน)
ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กภายในหมู่บา้ น บ้านโสกเชือก ม.3(สายหลัง
โรงเรี ยนบ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา)
ปรับปรุ งถนนพร้อมลงหินคลุกเข้าสู่ พ.ท. บ้านโนนสุขสันต์ ม.9 (ที่นานายจันทา)
ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กภายในหมู่บา้ น บ้านนกเจ่า หมู่ที่ 2
ปรับปรุ งถนนสู่ พ้ืนที่การเกษตร บ้านสระ ม.6 (ที่นานายจรัญ)
ปรับปรุ งถนนลงหิ นคลุกเข้าสู่ พ้ืนที่การเกษตร บ้านเมืองกลาง ม.1(นายทองคา)
รวม

จานวน
โครงการ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13

งบประมาณ จานวนเงินที่เสนอ
คิดเป็ น
เงินคงเหลือ วิธีซ้ื อ/จ้าง
ผูเ้ สนอราคา
(บาท)
ราคาต่าสุด
ร้อยละ
399,000.00
398,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง
0.25 หจก.คลีนิคสปอร์ ตฯ
272,000.00
271,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง
0.36 หจก.สุมญ
ิ ตราสถาปัตย์
198,000.00
197,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง
0.5 นายคงคา โคตรโนนกอก
153,000.00
153,000.00
0 นายคงคา โคตรโนนกอก
เฉพาะเจาะจง
210,000.00
209,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง
0.47 หจก.อรุ ณกลการจัตรุ ัส
4,300.00
4,300.00
เฉพาะเจาะจง
0 ร้านยูสเน็ตคอมพิวเตอร์
14,000.00
13,800.00
200.00 เฉพาะเจาะจง
1.42 นายคงคา โคตรโนนกอก
21,000.00
20,700.00
300.00 เฉพาะเจาะจง
1.42 ร้าน ส.สุขสรรค์
54,800.00
54,400.00
400.00 เฉพาะเจาะจง
0.7 ร้าน ส.สุขสรรค์
273,600.00
272,600.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง
0.36 ร้านไทยเจริ ญพรเสาปูน
85,600.00
50,000.00
54,000.00
23,900.00
1,813,200.00

85,100.00
49,800.00
54,000.00
23,600.00
1,806,300.00

500.00
200.00
300.00
6,900.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

0.58 นายสุขสรรค์ มาชัยภูมิ
0.4 นายคงคา โคตรโนนกอก
0 นายสุขสรรค์ มาชัยภูมิ
1.25 นายสุขสรรค์ มาชัยภูมิ
7.71

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อ- จัดจ้ าง
ประจาเดือน พฤศจิกายน ปี งบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่ วนตาบลโนนกอก อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ลาดับที่
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ชื่ อโครงการ
ป.ป. ถนนลงหิ นคลุกเข้าสู่ พ.ท.การเกษตร บ้านโนนสุขสันต ม.9 ถึง บ้านสระ ม.10
ปรับปรุ งถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กภายในหมู่บา้ น บ้านเปื อย หมู่ที่ 4
ขยายไหล่ทางถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กภายในหมู่บา้ น บ้านเปื อย หมู่ที่ 4
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกทับถนนคอนกรี ตเดิม บ้านเปื อย หมู่ที่ 4
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกทับถนนคอนกรี ตเดิม บ้านสระ หมู่ที่ 7
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกทับถนนคอนกรี ตเดิม บ้านสระ หมู่ที่ 10
ปรับปรุ งถนนดินลงหิ นคลุกเข้าสู่ พ้ืนที่การเกษตร หมู่ที่ 10
ปรับปรุ งถนนลงหิ นคลุกเข้าสู่ พ้ืนที่การเกษตร บ้านเมืองกลาง ม.1(นานายกาเวียน)
ปรับปรุ งถนนลงหิ นคลุกเข้าสู่ พ้ืนที่การเกษตร บ้านเมืองกลาง ม.1(นานายสมมาตร)
ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กภายในหมู่บา้ น บ้านเปื อย หมู่ที่ 4
ปรับปรุ งถนนลงหิ นคลุกเข้าสู่ พ้ืนที่การเกษตร บ้านเมืองกลาง ม. 1(นานายวิสุทธิ์ )
ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กภายในหมู่บา้ น บ้านโนนเห็ดไคล หมู่ที่ 5
(สายหลังโรงเรี ยนบ้านโนนเห็ดไคล )
ปรับปรุ งถนนลงหิ นคลุกเข้าสู่ พ้ืนที่การเกษตร บ้านเมืองกลาง ม.1 (ที่นานายม้วน)
ปรับปรุ งถนนลงหิ นคลุกเข้าสู่ พ้ืนที่การเกษตร บ้านเมืองกลาง ม.1 (ที่นานายจรู ญ)
ปรับปรุ งถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กภายในหมู่บา้ น บ้านเมืองกลาง ม.1
ปรับปรุ งถนนลงหิ นคลุกสายบ้านโนนสุขสันต์ ถึง ภูแลนคา
ปรับปรุ งถนนลงหิ นคลุกเข้าสู่ พ้ืนที่การเกษตร บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1
รวม

จานวน
โครงการ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17

งบประมาณ จานวนเงินที่เสนอ
คิดเป็ น
เงินคงเหลือ วิธีซ้ื อ/จ้าง
ผูเ้ สนอราคา
(บาท)
ราคาต่าสุด
ร้อยละ
42,600.00
42,300.00
0.46 นายสุขสรรค์ มาชัยภูมิ
200.00 เฉพาะเจาะจง
73,800.00
73,500.00
0.4 หจก.ช.ญาโลหะกิจ
300.00 เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
421,000.00
420,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง
0.23 หจก.อรุ ณกลการจัตรุ ัส
435,000.00
434,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง
0.22 หจก.อรุ ณกลการจัตรุ ัส
162,000.00
161,500.00
500.00 เฉพาะเจาะจง
0.3 หจก.อรุ ณกลการจัตรุ ัส
12,700.00
12,500.00
200.00 เฉพาะเจาะจง
1.57 ร้าน ส.สุขสรรค์
60,000.00
50,700.00
300.00 เฉพาะเจาะจง
0.5 ร้าน ส.สุขสรรค์
17,000.00
16,800.00
200.00 เฉพาะเจาะจง
1.17 ร้าน ส.สุขสรรค์
238,000.00
237,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง
0.42 หจก.ช.ญาโลหะกิจ
23,000.00
22,800.00
200.00 เฉพาะเจาะจง
0.86 ร้าน ส.สุขสรรค์
199,000.00
198,500.00
500.00 เฉพาะเจาะจง
0.25 หจก.ช.ญาโลหะกิจ
39,900.00
8,500.00
249,000.00
31,000.00
20,000.00
2,032,500.00

39,600.00
8,300.00
248,000.00
30,700.00
19,800.00
2,016,000.00

300.00
200.00
1,000.00
300.00
200.00
7,400.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

0.75 ร้าน ส.สุขสรรค์
2.35 ร้าน ส.สุขสรรค์
0.4 หจก.สุมิญตราสถาปัตย์
0.96 ร้าน ส.สุขสรรค์
1 ร้าน ส.สุขสรรค์
11.84

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อ- จัดจ้ าง
ประจาเดือน ธันวาคม ปี งบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่ วนตาบลโนนกอก อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ลาดับที่
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

ชื่ อโครงการ
ปรับปรุ งถนนลงหิ นคลุกเข้าสู่ พ้ืนที่การเกษตร บ้านโนนเห็ดไคล ม.5(นายสวาสดิ์)
ปรับปรุ งถนนลงหิ นคลุกเข้าสู่ พ้ืนที่การเกษตร บ้านโนนเห็ดไคล ม.5(นายคาหนา)
ปรับปรุ งถนนดินเข้าสู่ พ้ืนที่การเกษตร บ้านเมืองกลาง ม.1(ที่นานายเจา)
ปรับปรุ งถนนดินเข้าสู่ พ้ืนที่การเกษตร บ้านโนนเห็ดไคล ม.5 (ที่นานายกล้าม)
ปรับปรุ งถนนดินเข้าสู่ พ้ืนที่การเกษตร บ้านเปื อย หมู่ที่ 4
ก่อสร้างขยายไหล่ทาง ถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก บ้านสระ หมู่ที่ 8
ปรับปรุ งถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กภายในหมู่บา้ น บ้านเมืองกลาง ม.1(บ้านนายบุญ)
ปรับปรุ งถนนดินเข้าสู่ พ้ืนที่การเกษตร บ้านสระ ม.6 (บ้านนายจันทร์ ดา)
ปรับปรุ งถนนดินเข้าสู่ พ้ืนที่การเกษตร บ้านสระ หมู่ที่ 6 (ที่นานายประยูร)
ปรับปรุ งถนนดินเข้าสู่ พ้ืนที่การเกษตร บ้านสระ หมู่ที่ 6 ( ไร่ ออ้ ยนางแหล่)
ปรับปรุ งถนนดินเข้าสู่ พ้ืนที่การเกษตร บ้านสระ หมู่ที่ 6 (ที่นานายสารวน)
ปรับปรุ งถนนดินเข้าสู่ พ้ืนที่การเกษตร บ้านสระ หมู่ที่ 7
ซ่อมแซมถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กภายในหมู่บา้ น บ้านเปื อย หมู่ที่ 4
ก่อสร้างขยายไหล่ทาง ถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9
ซ่อมแซมฝายชลอน้ า บ้านสระ หมู่ที่ 10 (ที่นานางคาปอง)
ปรับปรุ งถนนเข้าสู่ พ้ืนที่การเกษตร บ้านเปื อย หมู่ที่ 4(ลาห้วยทุม้ )
รวม

จานวน
โครงการ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16

งบประมาณ จานวนเงินที่เสนอ
คิดเป็ น
เงินคงเหลือ วิธีซ้ื อ/จ้าง
ผูเ้ สนอราคา
(บาท)
ราคาต่าสุด
ร้อยละ
15,000.00
14,900.00
0.66 หจก.สุขสัญญาก่อสร้าง
100.00 เฉพาะเจาะจง
45,700.00
45,500.00
200.00 เฉพาะเจาะจง
0.43 หจก.สุขสัญญาก่อสร้าง
39,900.00
39,600.00
0.75 หจก.สุขสัญญาก่อสร้าง
300.00 เฉพาะเจาะจง
41,000.00
40,800.00
200.00 เฉพาะเจาะจง
0.48 หจก.สุขสัญญาก่อสร้าง
28,500.00
28,300.00
200.00 เฉพาะเจาะจง
0.7 หจก.ชื่ นจิตรมิตรภาพ
141,000.00
140,700.00
300.00 เฉพาะเจาะจง
0.2 หจก.ชื่ นจิตรมิตรภาพ
281,000.00
280,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง
0.35 หจก.สุมิญตราสถาปัตย์
37,700.00
37,500.00
200.00 เฉพาะเจาะจง
0.53 หจก.สุขสัญญาก่อสร้าง
42,000.00
41,800.00
200.00 เฉพาะเจาะจง
0.47 หจก.สุขสัญญาก่อสร้าง
117,000.00
116,500.00
500.00 เฉพาะเจาะจง
0.42 หจก.สุขสัญญาก่อสร้าง
22,000.00
22,000.00
0 หจก.สุขสัญญาก่อสร้าง
เฉพาะเจาะจง
55,800.00
55,600.00
400.00 เฉพาะเจาะจง
0.71 หจก.ชื่ นจิตรมิตรภาพ
45,000.00
44,700.00
300.00 เฉพาะเจาะจง
0.66 หจก.สุขสัญญาก่อสร้าง
55,000.00
54,700.00
300.00 เฉพาะเจาะจง
0.54 ร้าน ส.สุขสรรค์
31,500.00
31,300.00
200.00 เฉพาะเจาะจง
0.63 หจก.สุขสัญญาก่อสร้าง
42,000.00
41,700.00
300.00 เฉพาะเจาะจง
0.71 หจก.ชื่ นจิตรมิตรภาพ
1,040,100.00
1,035,600.00 4,700.00
8.24

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อ- จัดจ้ าง
ประจาเดือน ธันวาคม ปี งบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่ วนตาบลโนนกอก อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ลาดับที่
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

ชื่ อโครงการ
ปรับปรุ งถนนเข้าสู่ พ้ืนที่การเกษตร บ้านสระ หมู่ที่ 8 (บริ เวณสระหลวง)
ปรับปรุ งถนนเข้าสู่ พ้ืนที่การเกษตร บ้านสระ หมู่ที่ 6 (ที่นานางฉลอม)
ปรับปรุ งถนนเข้าสู่ พ้ืนที่การเกษตร บ้านสระ หมู่ที่ 8
ปรับปรุ งถนนเข้าสู่ พ้ืนที่การเกษตร บ้านสระ หมู่ที่ 6,7,8,10(ที่นานายสมพงษ์)
ปรับปรุ งถนนเข้าสู่ พ้ืนที่การเกษตร บ้านสระ หมู่ที่ 10 (ที่นานางบัวแพง)
ปรับปรุ งถนนเข้าสู่ พ้ืนที่การเกษตร บ้านสระ หมู่ที่ 6,7,8,10 (ที่นานายจินดา)
ปรับปรุ งถนนเข้าสู่ พ้ืนที่การเกษตร บ้านสระ หมู่ที่ 6,7,8,10 (ที่นานายสมดี)
ปรับปรุ งถนนเข้าสู่ พ้ืนที่การเกษตร บ้านสระ หมู่ที่ 6,7,8,10
ปรับปรุ งถนนเข้าสู่ พ้ืนที่การเกษตร บ้านสระ หมู่ที่ 10 (ที่นานายถนอม)
ปรับปรุ งถนนเข้าสู่ พ้ืนที่การเกษตร บ้านสระ หมู่ที่ 7(ที่นานางทองมี)
ปรับปรุ งถนนเข้าสู่ พ้ืนที่การเกษตร บ้านสระ หมู่ที่ 8
ปรับปรุ งถนน คสล. ภายในหมู่บา้ น บ้านเปื อย หมู่ที่ 4 (สายบ้านนางลาดวน)
ปรับปรุ งถนนสู่ พ้ืนที่การเกษตร บ้านสระ หมู่ที่ 7
ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กภายในหมู่บา้ น บ้านนกเจ่า หมู่ที่ 2
ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กภายในหมู่บา้ น บ้านสระ หมู่ที่ 6
ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กภายในหมู่บา้ น บ้านสระ หมู่ที่ 7
ปรับปรุ งถนนดินเข้าสู่ พ้ืนที่การเกษตร บ้านสระ หมู่ที่ 7
รวม

จานวน
โครงการ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17

งบประมาณ จานวนเงินที่เสนอ
คิดเป็ น
เงินคงเหลือ วิธีซ้ื อ/จ้าง
ผูเ้ สนอราคา
(บาท)
ราคาต่าสุด
ร้อยละ
31,500.00
31,200.00
0.95 หจก.ชื่ นจิตรมิตรภาพ
300.00 เฉพาะเจาะจง
26,900.00
26,700.00
1.11 หจก.ชื่ นจิตรมิตรภาพ
300.00 เฉพาะเจาะจง
22,300.00
22,300.00
0 หจก.สุขสัญญาก่อสร้าง
เฉพาะเจาะจง
61,000.00
60,700.00
0.49 หจก.ชื่ นจิตรมิตรภาพ
300.00 เฉพาะเจาะจง
55,700.00
55,500.00
200.00 เฉพาะเจาะจง
0.35 หจก.ชื่ นจิตรมิตรภาพ
179,000.00
178,500.00
500.00 เฉพาะเจาะจง
0.27 หจก.ชื่ นจิตรมิตรภาพ
78,000.00
77,600.00
400.00 เฉพาะเจาะจง
0.51 หจก.ชื่ นจิตรมิตรภาพ
55,800.00
55,500.00
300.00 เฉพาะเจาะจง
0.53 หจก.ชื่ นจิตรมิตรภาพ
96,600.00
96,000.00
500.00 เฉพาะเจาะจง
0.51 หจก.ชื่ นจิตรมิตรภาพ
15,900.00
15,700.00
200.00 เฉพาะเจาะจง
1.25 หจก.ชื่ นจิตรมิตรภาพ
98,000.00
97,600.00
400.00 เฉพาะเจาะจง
0.4 หจก.ชื่ นจิตรมิตรภาพ
45,000.00
44,700.00
300.00 เฉพาะเจาะจง
0.66 นายเสถียร ธงทอง
22,000.00
21,800.00
200.00 เฉพาะเจาะจง
0.9 หจก.ชื่ นจิตรมิตรภาพ
169,000.00
168,500.00
500.00 เฉพาะเจาะจง
0.29 หจก.สุมิญตราสถาปัตย์
39,000.00
38,700.00
300.00 เฉพาะเจาะจง
0.76 หจก.สุมิญตราสถาปัตย์
326,000.00
325,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง
0.3 หจก.ช.ญาโลหะกิจ
91,000.00
90,600.00
400.00 เฉพาะเจาะจง
0.43 หจก.ชื่ นจิตรมิตรภาพ
1,412,700.00
1,406,600.00 6,100.00
9.71

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อ- จัดจ้ าง
ประจาเดือน ธันวาคม ปี งบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่ วนตาบลโนนกอก อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ลาดับที่
64
65
66

ชื่ อโครงการ
ปรับปรุ งถนนเข้าสู่ พ้ืนที่การเกษตร บ้านสระ หมู่ที่ 6
ปรับปรุ งถนนเข้าสู่ พ้ืนที่การเกษตร บ้านสระ หมู่ที่ 10
ซ่อมแซมห้องน้ า ที่ทาการองค์การบริ หารส่วนตาบลโนนกอก

67 ซื้อครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

จานวนโครงการ

งบประมาณ จานวนเงินที่เสนอ
เงินคงเหลือ วิธีซ้ือ/จ้าง
(บาท)
ราคาต่าสุ ด
82,000.00
55,800.00
12,000.00

81,700.00
55,500.00
12,000.00

1

27,000.00

27,000.00

-

4

176,800.00

176,200.00

600.00

1
1
1

300.00 เฉพาะเจาะจง
300.00 เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

คิดเป็ น
ร้อยละ

ผูเ้ สนอราคา

0.36 หจก.ชื่ นจิตรมิตรภาพ
0.53 หจก.ชื่ นจิตรมิตรภาพ
0 นายคงคา โคตรโนนกอก

0

0.89

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อ- จัดจ้ าง
ประจาเดือน มกราคม ปี งบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่ วนตาบลโนนกอก อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่ อโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กภายในหมู่บา้ น บ้านสระ หมู่ที่ 10
ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กภายในหมู่บา้ น บ้านสระ หมู่ที่ 6
ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มแหล็กภายในหมู่บา้ น บ้านสระ หมู่ที่ 7
ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กภายในหมู่บา้ น บ้านโสกเชือก ม.3
ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กภายในหมู่บา้ น บ้านโสกเชือก ม.3(เริ่ มจาก ถนน
คสล. เดิม )
ปรับปรุ งต่อเติมอาคารศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก อบต.โนนกอก
ซื้ อสารส้ม

รวม

จานวน
โครงการ
1
1
1
1
1

งบประมาณ จานวนเงินที่เสนอ
คิดเป็ น
เงินคงเหลือ วิธีซ้ื อ/จ้าง
ผูเ้ สนอราคา
(บาท)
ราคาต่าสุด
ร้อยละ
228,000.00
227,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง
0.43 ร้านไทยเจริ ญพรเสาปูน
339,000.00
338,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง
0.29 ร้านไทยเจริ ญพรเสาปูน
141,000.00
140,500.00
500.00 เฉพาะเจาะจง
0.35 ร้านไทยเจริ ญพรเสาปูน
362,000.00
361,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง
0.27 ร้านไทยเจริ ญพรเสาปูน
200,000.00
199,500.00
500.00 เฉพาะเจาะจง
0.25 ร้านไทยเจริ ญพรเสาปูน

1
1

326,000.00
50,000.00

325,000.00
50,000.00

7

1,646,000.00

1,641,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

5,000.00

0.3 หจก.สุมิญตราสถาปัตย์
0 ร้านเอสพีรุ่งเรื อง

1.89

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อ- จัดจ้ าง
ประจาเดือน กุมภาพันธ์ ปี งบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่ วนตาบลโนนกอก อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ลาดับที่

ชื่ อโครงการ

จานวนโครงการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์ส บ้านสระ หมู่ที่ 8
ขยายท่อส่งน้ า PVC บ้านนกเจ่า หมู่ที่ 2
ปรับปรุ งถนนดิน บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9(ที่นานายปราศัย ปี มะนาว)
ปรับปรุ งถนนดิน บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9(ที่นานายสระพล)
ปรับปรุ งถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านโนนเห็ดไคล ม.5
ก่อสร้างอาคารโดมเอนกประสงค์ บ้านโนนเห็ดไคล หมู่ที่ 5
ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กภายในหมู่บา้ น บ้านเปื อย หมู่ที่ 4 จานวน 4 จุด
ซื้ อวัสดุก่อสร้างประปาบาดาล
ก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์ส บ้านสระ หมู่ที่ 8
ขยายท่อส่งน้ า PVC บ้านนกเจ่า หมู่ที่ 2
ปรับปรุ งถนนดิน บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9(ที่นานายปราศัย ปี มะนาว)
ปรับปรุ งถนนดิน บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9(ที่นานายสระพล)
ปรับปรุ งถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านโนนเห็ดไคล ม.5
ก่อสร้างอาคารโดมเอนกประสงค์ บ้านโนนเห็ดไคล หมู่ที่ 5
ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กภายในหมู่บา้ น บ้านเปื อย หมู่ที่ 4 จานวน 4 จุด
ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก บ้านนกเจ่า ม.2(บ้านนายสวรรค์)
ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก บ้านนกเจ่า ม.2(บ้านนางแพง ทิพย์เขียว)
ซ่อมแซมรถขุดตักตีนตะขาบ ของ อบต.โนนกอก
ซ่อมแซมเครื่ องปริ้ นเตอร์ ประจากองช่าง
ปรับปรุ งต่อเติมสนามเด็กเล่น ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก อบต.โนนกอก
ปรับปรุ งถนน คสล.ภายในหมู่บา้ น บ้านเปื อย หมู่ที่ 4

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

งบประมาณ จานวนเงินที่เสนอ
เงินคงเหลือ วิธีซ้ือ/จ้าง
(บาท)
ราคาต่าสุ ด
204,000.00
115,000.00
18,800.00
24,000.00
10,800.00
420,000.00
385,000.00
11,018.00
204,000.00
115,000.00
18,800.00
24,000.00
10,800.00
420,000.00
385,000.00
162,000.00
211,000.00
53,000.00
1,000.00
375,000.00
134,000.00

21

3,302,218.00

203,000.00
115,000.00
18,800.00
23,700.00
10,800.00
418,500.00
384,000.00
11,018.00
203,000.00
115,000.00
18,800.00
23,700.00
10,800.00
418,500.00
384,000.00
161,500.00
210,000.00
53,000.00
1,000.00
373,500.00
133,000.00

1,000.00
300.00
1,500.00
1,000.00
1,000.00
300.00
1,500.00
1,000.00
500.00
1,000.00
1,500.00
1,000.00

3,290,618.00 11,600.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

คิดเป็ น
ร้อยละ

ผูเ้ สนอราคา

0.49 ร้านไทยเจริ ญพรเสาปูน
0 นายคงคา โคตรโนนกอก
0 หจก.มาชัยภูมิก่อสร้าง
1.25 หจก.มาชัยภูมิก่อสร้าง
0 หจก.มาชัยภูมิก่อสร้าง
0.35 หจก.ช.ญาโลหะกิจ
0.25 หจก.ช.ญาโลหะกิจ
0 ร้านปฐมภูมิ
0.49 ร้านไทยเจริ ญพรเสาปูน
0 นายคงคา โคตรโนนกอก
0 หจก.มาชัยภูมิก่อสร้าง
1.25 หจก.มาชัยภูมิก่อสร้าง
0 หจก.มาชัยภูมิก่อสร้าง
0.35 หจก.ช.ญาโลหะกิจ
0.25 หจก.ช.ญาโลหะกิจ
0.3 หจก.สุมิญตราสถาปัตย์
0.47 ร้านไทยเจริ ญพรเสาปูน
0 นายนิสสัย สัจจะสังข์
0 ร้านยูสเน็ต
0.4 นายคงคา โคตรโนนกอก
0.74 หจก.สุมิญตราสถาปัตย์

6.59

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อ- จัดจ้ าง
ประจาเดือน มีนาคม ปี งบประมาณ 2558
องค์การบริหารส่ วนตาบลโนนกอก อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ลาดับที่
1
2
3

ชื่ อโครงการ
ซ่อมแซมฝายเก็บน้ าลาห้วยหามแห บ้านนกเจ่า หมู่ที่ 2
ซ่อมแซมถนน คสล.และถนน แอสฟัลท์ติกภายในตาบลโนนกอก
วางท่อระบายน้ า บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9

จานวนโครงการ
1
1
1

3

งบประมาณ จานวนเงินที่เสนอ
เงินคงเหลือ วิธีซ้ือ/จ้าง
(บาท)
ราคาต่าสุ ด
12,000.00
14,700.00
74,000.00

12,000.00
14,700.00
73,600.00

100,700.00

100,300.00

คิดเป็ น
ร้อยละ

ผูเ้ สนอราคา

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
400.00 เฉพาะเจาะจง

0 นายเริ งชัย
0 นายคงคา โคตรโนนกอก
0.54 ส.สุขสันต์

400.00

0.54

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อ- จัดจ้ าง
ประจาเดือน เมษายน ปี งบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่ วนตาบลโนนกอก อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6

งบประมาณ จานวนเงินที่เสนอ
เงินคงเหลือ วิธีซ้ือ/จ้าง
(บาท)
ราคาต่าสุ ด

คิดเป็ น
ร้อยละ

ชื่ อโครงการ

จานวนโครงการ

ซ่อมแซมรถขุดตักของ อบต.โนนกอก
ซื้ อวัสดุเชื้ อเพลิงและหล่อลื่ น(สาหรับโครงการปรับปรุ งถนน ม.6,7)
ซื้ อวัสดุเชื้ อเพลิงและหล่อลื่ นสาหรับโครงการปรับปรุ งพื้นที่สาธารณประโยชน์
บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9
ซื้ อวัสดุก่อสร้างตามโครงการฝายมีชีวติ
ซื้ อวัสดุเชื้ อเพลิงเพื่อใช้ตามโครงการปรับปรุ งพื้นที่การเกษตร บ้านโนนเห็ดไคล
หมู่ที่ 5
ซื้ อวัสดุเชื้ อเพลิงและหล่อลื่ นเพื่อใช้สาหรับโครงการปรับปรุ งพื้นที่สาธารณะ
ประโยชน์ บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 และบ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9

1
1
1

16,000.00
10,000.00
15,000.00

16,000.00
10,000.00
15,000.00

-

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

0 นายนิสสัย สัจจะสังข์
0 สหกรณ์การเกษตรฯ
0 สหกรณ์การเกษตรฯ

1
1

69,600.00
20,000.00

69,600.00
20,000.00

-

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

0 ร้านปฐมภูมิ
0 สหกรณ์การเกษตรฯ

1

15,000.00

15,000.00

-

เฉพาะเจาะจง

0 สหกรณ์การเกษตรฯ

145,600.00

145,600.00

-

6

0

ผูเ้ สนอราคา

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อ- จัดจ้ าง
ประจาเดือน พฤษภาคม ปี งบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่ วนตาบลโนนกอก อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ลาดับที่
1
2
3

ชื่ อโครงการ
ซ่อมแซมเพดานอาคารภายในที่ทาการองค์การบริ หารส่วนตาบลโนนกอก
ซ่อมแซมระบบประปาบาดาล
ซ่อมแซมปั้ มน้ าหอยโข่ง ระบบประปาบาดาล บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1

จานวนโครงการ
1
1
1

3

งบประมาณ จานวนเงินที่เสนอ
เงินคงเหลือ วิธีซ้ือ/จ้าง
(บาท)
ราคาต่าสุ ด
32,000.00
3,000.00
4,500.00

32,000.00
3,000.00
4,500.00

-

39,500.00

39,500.00

-

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

คิดเป็ น
ร้อยละ

ผูเ้ สนอราคา

0 นายจงลักษณ์ ฦาชา
0 นายจงลักษณ์ ฦาชา
0 นายกันยา สุวรรณดี

0

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อ- จัดจ้ าง
ประจาเดือน มิถุนายน ปี งบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่ วนตาบลโนนกอก อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ลาดับที่
1
2
3
4
5

ชื่ อโครงการ
ซื้ อวัสดุไฟฟ้ า
ซ่อมแซมระบบประปาบาดาล บ้านสระ หมู่ที่ 6
จ้างเหมาดูดสิ่ งปฏิกลู ภายในที่ทาการองค์การบริ หารส่วนตาบลโนนกอก
รื้ อถอนหอถังประปาบาดาล บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1
จัดทาป้ ายประชาสัมพันธ์

จานวนโครงการ
1
1
1
1
1

5

งบประมาณ จานวนเงินที่เสนอ
เงินคงเหลือ วิธีซ้ือ/จ้าง
(บาท)
ราคาต่าสุ ด
63,905.00
25,000.00
4,000.00
5,500.00
3,140.00

63,905.00
25,000.00
4,000.00
5,500.00
3,140.00

-

101,545.00

101,545.00

-

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

คิดเป็ น
ร้อยละ

ผูเ้ สนอราคา

0 นายวิบลู ย์ ตุม้ ฉิ ม
0 นายคงคา โคตรโนนกอก
0 นายจารัส เวียงนอก
0 นายคงคา โคตรโนนกอก
0 ร้านโอเนฟสตูดิโอ

0

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อ- จัดจ้ าง
ประจาเดือน กรกฎาคม ปี งบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่ วนตาบลโนนกอก อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ลาดับที่
1
2
3

ชื่ อโครงการ
ซ่อมแซมถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก บ้านโนนเห็ดไคล หมู่ที่ 5
ซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกทับถนนคอนกรี ตเดิม บ้านโสกเชือก หมู่ที่ 3
ซ่อมแซมถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9

จานวนโครงการ
1
1
1

3

งบประมาณ จานวนเงินที่เสนอ
เงินคงเหลือ วิธีซ้ือ/จ้าง
(บาท)
ราคาต่าสุ ด
33,000.00
7,600.00
18,000.00

32,700.00
7,600.00
18,000.00

300.00 เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

58,600.00

58,300.00

300.00

คิดเป็ น
ร้อยละ

ผูเ้ สนอราคา

0.9 นายคงคา โคตรโนนกอก
0 นายคงคา โคตรโนนกอก
0 นายคงคา โคตรโนนกอก

0

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อ- จัดจ้ าง
ประจาเดือน สิงหาคม ปี งบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่ วนตาบลโนนกอก อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ลาดับที่
1
2

ชื่ อโครงการ
ซ่อมแซมระบบประปาบาดาล บ้านสระ หมู่ที่ 10
ซ่อมแซมระบบประปาบาดาล บ้านนกเจ่า หมู่ท2ี่

จานวนโครงการ
1
1

2

งบประมาณ จานวนเงินที่เสนอ
เงินคงเหลือ วิธีซ้ือ/จ้าง
(บาท)
ราคาต่าสุ ด
100,000.00
35,000.00

100,000.00
35,000.00

-

135,000.00

135,000.00

-

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

คิดเป็ น
ร้อยละ

ผูเ้ สนอราคา

0 นายคงคา โคตรโนนกอก
0 นายคงคา โคตรโนนกอก

0

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อ- จัดจ้ าง
ประจาเดือน กันยายน ปี งบประมาณ 2558
องค์การบริหารส่ วนตาบลโนนกอก อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่ อโครงการ
ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1
ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านนกเจ่า หมู่ที่ 2
ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านสระ หมู่ที่ 6
ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9
ปรับปรุ งระบบประปาบาดาล บ้านเปื อย หมู่ที่ 4
ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านสระ หมู่ที่ 8
ก่อสร้างฝายเก็บน้ าแบบถาวร บ้านสระ หมู่ที่ 6
ก่อสร้างฝายเก็บน้ าแบบถาวร บ้านสระ หมู่ที่ 6(บริ เวณที่นานายสงบ)

จานวนโครงการ

งบประมาณ จานวนเงินที่เสนอ
เงินคงเหลือ วิธีซ้ือ/จ้าง
(บาท)
ราคาต่าสุ ด
105,000.00
105,000.00
105,000.00
105,000.00
93,000.00
105,000.00
273,000.00
273,000.00

1
1
1
1
1
1
1
1

8

1,164,000.00

104,500.00
104,500.00
104,500.00
104,500.00
92,500.00
104,500.00
273,000.00
273,000.00

500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
-

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

คิดเป็ น
ร้อยละ

ผูเ้ สนอราคา

0.47 หจก.ไอดีซีวอเตอร์
0.47 หจก.ไอดีซีวอเตอร์
0.47 หจก.ไอดีซีวอเตอร์
0.47 หจก.ไอดีซีวอเตอร์
0.53 หจก.ช.ญาโลหะกิจ
0.47 หจก.ไอดีซีวอเตอร์
0 ร้านไทยเจริ ญพรเสาปูน
0 ร้านไทยเจริ ญพรเสาปูน

