
ที่ งบที่ตั้งไว้ วิธีการจัดจ้าง รายช่ือผู้รับจ้าง ราคาที่จัดซื้อ/จ้าง เลขที่สญัญา

1 62,800.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัทเพลย์กราวด ์โฟร์ ยู จ ากดั 58,691.59.-บาท 87/2561    6 ก.พ.2561

2 88,600.-บาท เฉพาะเจาะจง นายศศ ิ   ศริิรักษ์ 88,600.-บาท    95/2561    13 ก.พ.2561

                                                                       สรปุผลการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบปีงบประมาณ 2561

                                                                               หน่วยงานเทศบาลต าบลคลองปราบ

ราบการที่จัดจ้าง

จัดซื้อเคร่ืองเลน่ส าหรับเดก็เลก็

จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศและพัดลม



ที่ งบที่ตั้งไว้ วิธีการจัดจ้าง รายช่ือผู้รับจ้าง ราคาที่จัดซื้อ/จ้าง เลขที่สญัญา

1 270,000.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัมเสริมพุนพินเทรดดิ้ง  จ ากดั 252,336.45.-บาท 6 / 2561   14 ม.ีค.61

                                                                       สรปุผลการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบปีงบประมาณ 2561

                                                                               หน่วยงานเทศบาลต าบลคลองปราบ

ราบการที่จัดจ้าง

โครงการบุกเบิกถนนหนิคลกุสายบ้านนางเหื้อง  วงนรา



ที่ งบที่ตั้งไว้ วิธีการจัดจ้าง รายช่ือผู้รับจ้าง ราคาที่จัดซื้อ/จ้าง เลขที่สญัญา

1 28,600.-บาท เฉพาะเจาะจง นายศศ ิ ศริิรัตน์ 28,300.-บาท 135 /2561   5 เม.ย.2561จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน  ขนาด 18,000 บีทียู

                                                                       สรปุผลการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบปีงบประมาณ 2561

                                                                               หน่วยงานเทศบาลต าบลคลองปราบ

ราบการที่จัดจ้าง



ที่ งบที่ตั้งไว้ วิธีการจัดจ้าง รายช่ือผู้รับจ้าง ราคาที่จัดซื้อ/จ้าง เลขที่สญัญา
1 11,600.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้านดาดาเฟอร์นิเจอร์ 11,600.-บาท 147/2561   25 เม.ย.2561

2 335,000.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัทเสริมพุนพินเทรดดิ้ง จ ากดั 335,000.-บาท    9/2561   19 เม.ย.2561

3 309,000.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัทเสริมพุนพินเทรดดิ้ง จ ากดั 287,841.12.-บาท 14/2561   19 เม.ย.2561

4 250,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.จิ.ธีรณัฐ.มพัีฒน์ การโยธา 240,880.-บาท 10/2561   20 เม.ย.2561
5 951,000.-บาท e - bidding บริษัท วีวิว วิศวกรรม จ ากดั 839,133.79.-บาท 11/2561   30 เม.ย.2561

                                                                       สรปุผลการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบปีงบประมาณ 2561

                                                                               หน่วยงานเทศบาลต าบลคลองปราบ

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายหลงัวัดคลองปราบ

ราบการที่จัดจ้าง
จัดซื้อโต๊ะ เกา้อ้ี ท างานของส านักงาน

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายซอยขา้ง ร.ร.หนองปลงิ

โครงการบุกเบิกถนนหนิคลกุ  สาบดอนซอ หมู่ที่ 1
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.สายหนองเภา - คลองขรม



ที่ งบที่ค้ังไว้ วิธีการจัดจ้าง รายช่ือผู้รับจ้าง ราคาที่จัดซื้อ/จ้าง เลขที่สญัญา

1 616,000.-บาท e - bidding หจก.สินพูนคอนสตรัคชั่น 575,700.93.-บาท 12/2561  7 พ.ค.2561

2 710,000.-บาท e - bidding หจก.สุภาพร  การกอ่สร้าง 708,000.-บาท 16/2561  21 พ.ค.2561

โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 2

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบา้นนายเพชร

                                                                       สรปุผลการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบปีงบประมาณ 2561

                                                                               หน่วยงานเทศบาลต าบลคลองปราบ

ราบการที่จัดจ้าง



ที่ งบที่ค้ังไว้ วิธีการจัดจ้าง รายช่ือผู้รับจ้าง ราคาที่จัดซื้อ/จ้าง เลขที่สญัญา

1 623,189.-บาท e - bidding หจก.มอ่นแทรกเตอร์ 532,980.27.-บาท 15/2561  18 ม.ิย.2561

ราบการที่จัดจ้าง

                                                                       สรปุผลการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบปีงบประมาณ 2561

                                                                               หน่วยงานเทศบาลต าบลคลองปราบ

โครงการขดุลอกคลองขรมหนา้ฝาย



ที่ งบที่ค้ังไว้ วิธีการจัดจ้าง รายช่ือผู้รับจ้าง ราคาที่จัดซื้อ/จ้าง เลขที่สญัญา

1 9,000.-บาท เฉพาะเจาะจง เซอร์เวย์แอนดซ์อยเทสต้ิงแลป 9,000.-บาท 176/2561  9 ก.ค.2561

2 15,000.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชคเซอร์วิส 14,018.69.-บาท 192/2561  26 ก.ค.2561

3 2,700.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชคเซอร์วิส 2,700.-บาท 193/2561  26 ก.ค.2561
4 2,000.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัทสปิริต ไอที จ ากดั 1,869.16.-บาท 194/2561  26 ก.ค.2561

5 43,800.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัทสปิริต ไอที จ ากดั 40,934.58.-บาท 195/2561  26 ก.ค.2561จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ราบการที่จัดจ้าง

ชดุทดสอบความความขน้เหลวของคอนรีต

จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงานโต๊ะท างานกองคลงั

จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงานเกา้อ้ีท างานกองคลงั
จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะต้ังคอมพิวเตอร์

                                                                       สรปุผลการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบปีงบประมาณ 2561

                                                                               หน่วยงานเทศบาลต าบลคลองปราบ



ที่ งบที่ค้ังไว้ วิธีการจัดจ้าง รายช่ือผู้รับจ้าง ราคาที่จัดซื้อ/จ้าง เลขที่สญัญา

1 24,400.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น เอส คอม 24,400.-บาท 204/2561  3 ส.ค.2561

                    

จัดซื้อโน๊ตบุ๊คและเคร่ืองส ารองไฟ

                                                                       สรปุผลการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบปีงบประมาณ 2561

                                                                               หน่วยงานเทศบาลต าบลคลองปราบ

ราบการที่จัดจ้าง



                                                                       สรปุผลการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบปีงบประมาณ 2561

                                                                               หน่วยงานเทศบาลต าบลคลองปราบ



                                                                       สรปุผลการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบปีงบประมาณ 2561

                                                                               หน่วยงานเทศบาลต าบลคลองปราบ



                                                                       สรปุผลการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบปีงบประมาณ 2561

                                                                               หน่วยงานเทศบาลต าบลคลองปราบ



                                                                       สรปุผลการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบปีงบประมาณ 2561

                                                                               หน่วยงานเทศบาลต าบลคลองปราบ



                                                                       สรปุผลการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบปีงบประมาณ 2561

                                                                               หน่วยงานเทศบาลต าบลคลองปราบ



                                                                       สรปุผลการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบปีงบประมาณ 2561

                                                                               หน่วยงานเทศบาลต าบลคลองปราบ



                                                                       สรปุผลการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบปีงบประมาณ 2561

                                                                               หน่วยงานเทศบาลต าบลคลองปราบ



                    

                                                                       สรปุผลการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบปีงบประมาณ 2561

                                                                               หน่วยงานเทศบาลต าบลคลองปราบ


