
ล าดบั ชือ่เจ้าหน้ี งาน

1 บรษิทั เกาะโพธิพ์ฒันา 

จ ากดั

งานไฟฟ้าถนน

2 หา้งหุน้สว่นจ ากดั 

สมบรูณ์ขอนเเกน่ 

งานไฟฟ้าถนน

3 บรษิทั ปิยชนก จ ากดั งานไฟฟ้าถนน

4 บรษิทั ชลวรรษ 1994 

จ ากดั

งานไฟฟ้าถนน

5 บจก.ส.วทิธยา คอน

สตรคัช ั่น

งานไฟฟ้าถนน

6 บรษิทั เกาะโพธิพ์ฒันา 

จ ากดั

งานไฟฟ้าถนน

7 บรษิทั เกาะโพธิพ์ฒันา 

จ ากดั

งานไฟฟ้าถนน

8 หา้งหุน้สว่นจ ากดั 

สมบรูณ์ขอนเเกน่ 

งานไฟฟ้าถนน

9 นายสทุนิ วนัดี งานไฟฟ้าถนน

10 หา้งหุน้สว่นจ ากดั 

สมบรูณ์ขอนเเกน่ 

งานไฟฟ้าถนน

11 บรษิทั เคแอลที คอร์

ปอเรช ั่น จ ากดั

งานบรหิารท ั่วไป

12 บรษิทั เคแอลที คอร์

ปอเรช ั่น จ ากดั

งานบรหิารท ั่วไป

13 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กใน

เขตเทศบาลเมอืงปรกฟ้า

 จ านวน 9 ศูนย์

งานระดบักอ่นวยัเรียนและ

ประถมศกึษา

14 บรษิทั เคแอลที คอร์

ปอเรช ั่น จ ากดั

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน

15 บรษิทั เคแอลที คอร์

ปอเรช ั่น จ ากดั

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน

16 บจก.ส.วทิธยา คอน

สตรคัช ั่น

งานไฟฟ้าถนน

17 บรษิทั ชลวรรษ 1994 

จ ากดั

งานไฟฟ้าถนน

18 นายอนุชา จุมพล งานไฟฟ้าถนน

19 นายอ านวย รุ่งเรือง งานไฟฟ้าถนน

20 นายอ านวย รุ่งเรือง งานไฟฟ้าถนน

21 นายอ านวย รุ่งเรือง งานไฟฟ้าถนน

22 นายอ านวย รุ่งเรือง งานไฟฟ้าถนน

23 นายอานนท์ รืน่เรงิ งานไฟฟ้าถนน

24 นายอานนท์ รืน่เรงิ งานไฟฟ้าถนน

25 นายอานนท์ รืน่เรงิ งานไฟฟ้าถนน

รายงานสรปุการจัดซือ้จัดจา้งประจ าปี 2561

61-45-00242-5420900-00011 คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ 79,900.00 วางฎกีา

61-45-00242-5420900-00010 คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ 111,900.00 วางฎกีา

61-45-00242-5420900-00009 คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ 111,900.00 วางฎกีา

61-45-00242-5420900-00008 คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ 121,500.00 วางฎกีา

61-45-00242-5420900-00007 คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ 95,900.00 วางฎกีา

61-45-00242-5420900-00006 คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ 95,900.00 วางฎกีา

61-45-00242-5420900-00005 คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ 95,900.00 วางฎกีา

61-45-00242-5420900-00004 คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ 82,200.00 วางฎกีา

61-45-00242-5420900-00003 คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ 543,000.00 วางฎกีา

61-45-00242-5420900-00002 คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ 849,000.00 วางฎกีา

61-45-00241-5320100-00002 รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 114,300.00 วางฎกีา

61-45-00241-5320100-00001 รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 38,100.00 วางฎกีา

61-45-00212-5320300-00001 รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ๆ - โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยในการ

41,400.00 วางฎกีา

61-45-00111-5320100-00002 รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 205,740.00 วางฎกีา

61-45-00111-5320100-00001 รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 68,580.00 วางฎกีา

61-42-00242-5420900-00010 คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ - กอ่สรา้งถนน คสล.สายบา้น

ใหมส่นัตสิขุ ช่วง 2 ชุมชนที ่8 หมูท่ี ่8

495,200.00 วางฎกีา

61-42-00242-5420900-00009 คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ - โครงการกอ่สรา้งถนน

คอนกรีตเสรมิเหล็ก ถนนสายปรกฟ้า ซอย 5 ชุมชนที ่7 

490,000.00 วางฎกีา

61-42-00242-5420900-00008 คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ - กอ่สรา้งถนน คสล.บรเิวณ

ถนนสายบา้นใหมส่นัตสิขุ ชุมชนที ่8 หมูท่ี ่8

549,236.00 วางฎกีา

61-42-00242-5420900-00007 คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ - กอ่สรา้งถนน คสล.สายหลงั

วดัหนองชุมเห็ด ชุมชนที ่2 หมูท่ี ่2

560,000.00 วางฎกีา

61-42-00242-5420900-00006 คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ - โครงการกอ่สรา้งถนน

คอนกรีตเสรมิเหล็ก บรเิวณถนนสายบา้นนายประเสรฐิ 

560,000.00 วางฎกีา

61-42-00242-5420900-00005 คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ - กอ่สรา้งรางระบายน ้าพรอ้ม

ฝาปิดคอนกรีต คสล. บรเิวณหน้าตลาดบา้นหนองยาย

หมาด ชุมชนที ่9 หมูท่ี ่9

623,352.87 วางฎกีา

61-42-00242-5420900-00004 คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ 548,000.00 วางฎกีา

61-42-00242-5420900-00003 คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ - กอ่สรา้งถนน คสล.บรเิวณ

ถนนสายเนนิตะแบก ซอย 3 ชุมชนที ่13 หมูท่ี ่13

554,850.00 วางฎกีา

61-42-00242-5420900-00002 คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ - กอ่สรา้งถนน คสล.บรเิวณ

ถนนสายบา้นนางสนทิฐา แสงเดช ชุมชนที ่14 หมูท่ี ่14

544,890.00 วางฎกีา

61-42-00242-5420900-00001 คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ - โครงการกอ่สรา้งถนน

คอนกรีตเสรมิเหล็ก บรเิวณสายบา้นนายชยั ข าเหม ชุมชน

565,000.00 วางฎกีา

เลขทีเ่อกสาร ประเภทรายจ่าย วงเงนิอนุมตัิ สถานะ



รายงานสรปุการจัดซือ้จัดจา้งประจ าปี 2561

26 นายอานนท์ รืน่เรงิ งานไฟฟ้าถนน

27 นายอานนท์ รืน่เรงิ งานไฟฟ้าถนน

28 นายอนุชา จุมพล งานไฟฟ้าถนน

29 นายอนุชา จุมพล งานไฟฟ้าถนน

30 นายอนุชา จุมพล งานไฟฟ้าถนน

31 นายอนุชา จุมพล งานไฟฟ้าถนน

32 นายอนุชา จุมพล งานไฟฟ้าถนน

33 นายอนุชา จุมพล งานไฟฟ้าถนน

34 นายอ านวย รุ่งเรือง งานไฟฟ้าถนน

35 นายเกรียงศกัดิ ์ฉิมพลีกุล งานไฟฟ้าถนน

36 นายอานนท์ รืน่เรงิ งานไฟฟ้าถนน

37 นายอานนท์ รืน่เรงิ งานไฟฟ้าถนน

38 นายเกรียงศกัดิ ์ฉิมพลีกุล งานไฟฟ้าถนน

39 นายเกรียงศกัดิ ์ฉิมพลีกุล งานไฟฟ้าถนน

40 นายเกรียงศกัดิ ์ฉิมพลีกุล งานไฟฟ้าถนน

41 นายเกรียงศกัดิ ์ฉิมพลีกุล งานไฟฟ้าถนน

42 นางสาวน ้าฝน ดีหามเเห งานไฟฟ้าถนน

43 นายอานนท์ รืน่เรงิ งานไฟฟ้าถนน

44 นายเกรียงศกัดิ ์ฉิมพลีกุล งานไฟฟ้าถนน

45 นายสทุนิ วนัดี งานไฟฟ้าถนน

46 นางสาวน ้าฝน ดีหามเเห งานไฟฟ้าถนน

47 บรษิทั เคแอลที คอร์

ปอเรช ั่น จ ากดั

งานกจิการประปา

48 บรษิทั เคแอลที คอร์

ปอเรช ั่น จ ากดั

งานกจิการประปา

รวม 11,938,248.87

61-45-00332-5320100-00002 รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 228,600.00 วางฎกีา

61-45-00332-5320100-00001 รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 76,200.00 วางฎกีา

61-45-00242-5421000-00001 คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค - โครงการตดิต ัง้ถงัเชมเปญ

แบบหอสงู  บรเิวณบา้นนายสมชาย  บญุสพุรรณ  ชุมชนที่

390,700.00 วางฎกีา

61-45-00242-5420900-00031 คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ - โครงการปรบัปรุงถนนลูกรงั

 บรเิวณถนนสายสระตาพรหม-ทบับรบิรูณ์ ช่วง 2 ชุมชนที่

494,800.00 วางฎกีา

61-45-00242-5420900-00030 คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ - โครงการวางทอ่ระบายน ้า

ถนนสายสระตาพรหม-ทบับรบิรูณ์  ชุมชนที ่3 หมูท่ี ่3

160,800.00 วางฎกีา

61-45-00242-5420900-00029 คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ 80,000.00 วางฎกีา

61-45-00242-5420900-00028 คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ - โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล 

บรเิวณวดัเจ็ดเนนิ ชุมชนที ่5 หมูท่ี ่5

204,000.00 วางฎกีา

61-45-00242-5420900-00027 คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ 66,000.00 วางฎกีา

61-45-00242-5420900-00026 คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ 186,000.00 วางฎกีา

61-45-00242-5420900-00025 คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ 61,000.00 วางฎกีา

61-45-00242-5420900-00024 คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ 103,000.00 วางฎกีา

61-45-00242-5420900-00023 คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ 69,000.00 วางฎกีา

61-45-00242-5420900-00022 คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ 57,700.00 วางฎกีา

61-45-00242-5420900-00021 คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ 72,000.00 วางฎกีา

61-45-00242-5420900-00020 คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ - กอ่สรา้งถนนลูกรงัพรอ้ม

วางทอ่ระบายน ้า คสล.สายบา้นนางมาลยั  อนิจนัทร์  

493,000.00 วางฎกีา

61-45-00242-5420900-00019 คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ 500,000.00 วางฎกีา

61-45-00242-5420900-00018 คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ 121,500.00 วางฎกีา

61-45-00242-5420900-00017 คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ 92,700.00 วางฎกีา

61-45-00242-5420900-00016 คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ 79,900.00 วางฎกีา

61-45-00242-5420900-00015 คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ 95,900.00 วางฎกีา

61-45-00242-5420900-00014 คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ 31,900.00 วางฎกีา

61-45-00242-5420900-00013 คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ 31,900.00 วางฎกีา

61-45-00242-5420900-00012 คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ 95,900.00 วางฎกีา


