สรุ ปงานโครงการ (ซื อ) ประจําปี งบประมาณปี พ.ศ. 2559
ลําดับที

โครงการ

ผู้รับจ้าง

เลขทีสัญญา

จํานวนเงิน

เริมสัญญา

สินสุ ดสัญญา

กรรมการตรวจการจ้าง

1

อาหารเสริ ม(นม) ภาคเรี ยนที 2 /2558
ระหว่างวันที 11 พ.ย.-30พ.ย. 58
จํานวน 11 โรงเรี ยน สังกัดเทศบาล 5
โรงเรี ยนสังกัด สพฐ 5 โรงเรี ยน

บริ ษทั ธวัชฟาร์มจํากัด

ทน.อบ.1/2559
ลว.6 พฤศจิกายน 2558

1,160,269.04

7-Nov-59

30-Nov-58

-

2

อาหารเสริ ม(นม) ภาคเรี ยนที 2 /2558
โรงเรี ยน สังกัดเทศบาล 5
โรงเรี ยนสังกัด สพฐ 6 โรงเรี ยน ศูนย์
พัฒนาในสังกัด 3 แห่ง

บริ ษทั ธวัชฟาร์มจํากัด

ทน.อบ.2/2558
ลว.27 พฤศจิกายน 2558

1,961,443.68 27-Nov-59

31-Dec-58

-

3

นมภาคเรี ยนที2 ตังแต่ 1 ม.ค.59-10พ.ค.59
จํานวน 93 วัน โรงเรี ยนในสังกัด 5
โรงเรี ยน สพฐ.6 โรงเรี ยน สังกัดเทศบาล
3 โรงเรี ยน

บริ ษทั ธวัชฟาร์มจํากัด

ทน.อบ.3/2559
ลว.30 ธันวาคม 2558

8,205,088.08 31-Dec-59

24-Jun-59

-

4

ทน.อบ.4/2559
ซือวัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 200 ใบ บริ ษทั มาริ น อินเตอร์เทรท จํากัด
ลว.29 มกราคม 2559

5

พัดลมระบายควัน ขนาด 16 นิ ว
จํานวน 1 เครื อง

ร้านไฟร์แมนแอนด์ เรชดิว

ทน.อบ.5/2559
ลว.24 มีนาคม 2558

200,000

30-Jan-59

340,000 25-Mar-59

นายเสรี ทองเลิศ
13-Feb-59 ดร.ศศิกาญจน์ โพธิลังกา
นายอรุ ณจัยย ปราบโสม
นายสมเดช คําโสม
23-Apr-59 นายภากร บ้านใหมา
นายอาคม เทียมทัด

หมายเหตุ

สรุปงานโครงการ (ซื อ) ประจําปี งบประมาณปี พ.ศ. 2559
ลําดับที

โครงการ

ผู้รับจ้าง

เลขทีสัญญา

จํานวนเงิน

เริมสัญญา

6

เตาต้มยางแอสพิลท์ขนาดความจุไม่นอ้ ยกว่า
400 ลิตร จํานวน 1 เครื อง

บจก. วิจิตรณรงค์กลการ

ทน.อบ.6/2559
ลว.29มีนาคม 2559

478,000 30-Mar-59

7

รถปิ ดอัพ ตอนเดียวชนิดยกเทท้าย
จํานวน 1 คัน

บจก. วิจิตรณรงค์กลการ

ทน.อบ.7/2559
ลว.3พฤษภาคม 2559

790,000

8

รถบรรทุขยะจํานวน 3 คัน
(ดีเซล) แบบอัดท้าย 6 ล้อ

บจก.อุดรทรัดออโต้

ทน.อบ.8/2559
ลว.18พฤษภาคม 2559

9

ซื อถังขยะแบบพลาสติกทรงเหลียมความจุ
ไม่นอ้ ยกว่า 180 ลิตร มีฝาปิ ดเข้าช่องทิงกว้าง

บริ ษทั โกเวอร์เมท จํากัด

ทน.อบ.9/2559
ลว.18พฤษภาคม 2559

หจก. โตโยต้าอุบลราชธานี

ทน.อบ.10/2559
ลว.30พฤษภาคม 2559

10 สอบราคาซือรถตรวจการณ์

4-May-59

สินสุ ดสัญญา

กรรมการตรวจการจ้าง

นายรัชต์สุกิจ วรภัคพิธายง
28-May-59 นิธิ
นายสุรเดช คําภู
นายจรัญ สังศรี
นายรัชต์สุกิจ วรภัคพิธายง
นิธิ
30-Oct-59
นายอดิศกั ดิ นามพิทกั ษ์
นายเจริ ญ สังศรี

5,759,999 19-May-59

นายอธิปไตย โยธามาตย์
15-Sep-59 นางอัมพร แก้วเรื อง
นายอดิศกั ดิ นามพิทกั ษ์

283,500 19-May-59

17-Jun-59

นายโกวิท เริ งนิรันทร์
นายอรุ ณชัย ปราบโสม
นางพัชรี ภรณ์ นันตระกลู

880,000 31-May-59

นางเดือนลอย คําแดงสด
28-Aug-59 นายอดิศกั ดิ นามพิทกั ษ์
นายภากร บ้านใหม่

หมายเหตุ

สรุปงานโครงการ (ซื อ) ประจําปี งบประมาณปี พ.ศ. 2559
ลําดับที

โครงการ

ผู้รับจ้าง

เลขทีสัญญา

บจก. เจ.คลาสคอมเมอเชียล

ทน.อบ11/2559
ลว.6 มิถุนายน 2559

เครื องช่วยหายใจ ชนิดอัดอากาศ
12
แบบสะพายหลัง (SCBA)

บจก.ตังใจคอร์ปอเรชัน

ทน.อบ.12/2559
ลว.6 มิถุนายน 2559

13 เครื องดนตรี วงโยธวาทิต จํานวน 1 ชุด

บจก.แบนด์จินสูตรเม้นต์
(ประเทศไทย)

ทน.อบ.13/2559
ลว.7 มิถุนายน 2559

1,995,000

14 อาหารเสริ ม (นม)

บริ ษทั ธวัชฟาร์มจํากัด

ทน.อบ.14/2559
ลว.27 มิถุนายน 2559

11,298,414.20

หจก. โตโยต้าอุบลราชธานี

ทน.อบ.15/2559
ลว.1 กรกฎาคม 2559

หจก.ไทยเท แมชชีนเนอรี

ทน.อบ.16/2559
ลว.6 กรกฎาคม 2559

โครงการสอบราคาซือโต๊ะสแตนเลส
11
พร้อมม้านังแบบพับได้

รถโดยสารขนาด 12 ทีนัง จํานวน 2 คัน
15
(รถตู)้
รถดูดโคลนโสโครกและฉีดล้างท่อ
16
จํานวน 1 คัน

จํานวนเงิน
278,788

2,974,000

2,578,000

12,000,000

เริมสัญญา

สินสุ ดสัญญา

กรรมการตรวจการจ้าง

5-Aug-59

นางสาวชุติพนั ธ์ สุขสวาท
นางกิงแก้ว ชนะดี
นางสุชาดา บุญสิงห์

4-Sep-59

นางเดือนลอย คําแดงสด
นายสมเดช คําโสม
นายภากร บ้านใหม่

8-Jun-59

5-Sep-59

นายทรรพต ลากวงษ์
นายสิทธิชัย เพียงสุขเวช
นายชาญชัย ศุภเสถียร

28-Jun-59

9-Jan-60

7-Jun-59

7-Jun-59

2-Jul-59

7-Jul-59

-

29-Oct-59

นางเดือนลอย คําแดงสด
นางสาวธัญญพันธ์ ศรี บุญสถิตพงษ์
นายวิษณุ รักษ์ ใจเพียร

2-Jan-60

นายวิสุทธิ เสนาภักดิ
นายวรวิทย์ หลาทอง
นายวิษณุรักษ์ ใจเพียร

หมายเหตุ

สรุ ปงานโครงการ (ซื อ) ประจําปี งบประมาณปี พ.ศ. 2559
ลําดับที

โครงการ

17 รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 2 รายการ

18 วัสดุการเกษตร จํานวน 4 รายการ

ถังขยะแบบพลาสติกมีความจุไม่นอ้ ยกว่า
19
100 ลิตร
20 ชุดผจญเพลิง จํานวน 10 ชุด

21 วัสดุการเกษตร จํานวน 7 รายการ

22 วัสดุก่อสร้าง จํานวน 3 รายการ

ผู้รับจ้าง

เลขทีสัญญา

บจก.เชียงแสงมอเตอร์เซลส์

ทน.อบ.17/2559
ลว.18 สิงหาคม 2559

สวนพันธุไ์ ม้เสาวลักษณ์

ทน.อบ.18/2559
ลว.6 กันยายน 2559

บจก.โกเวอร์เมท

ทน.อบ.19/2559
ลว.23 กันยายน 2559

ทน.อบ. 20/2559
บจก.ซี-คอน รี เทลคอร์ปอเรชัน
ลว.23 กันยายน 2559
ร้านสิริลกั ษณ์วสั ดุ

ทน.อบ. 21/2559
ลว.26 กันยายน 2560

หจก.อุบลทวีรุ่ง

ทน.อบ. 22/2559
ลว.27 กันยายน 2561

จํานวนเงิน

เริมสัญญา

3,134,600 19-Aug-59

211,000

7-Sep-59

500,000 24-Sep-59

สินสุ ดสัญญา

กรรมการตรวจการจ้าง

นายอธิปไตย โยธามาตย์
16-Dec-59 นางอัมพร แก้วเรื อง
นายวิษณุรักษ์ ใจเพียร
21-Oct-59

นายศรัณย์ ศรี เมือง
นายปัญญา ทองสรรค์
นายประยุทธ ร้อยมาลี

23-Oct-59

นายวีระศักดิ สินปรุ
นางพัชรี ภรณ์ นันตระกูล
นายอรุ ณชัย ปราบโสม

1,857,000 24-Sep-59

นางเดือนลอย คําแดงสด
25-Dec-59 นายธนานันต์ ชินรัตน์
นายภากร บ้านใหม่

498,940 24-Sep-59

นายศรัณย์ ศรี เมือง
25-Dec-59 นายอุดร ทาเงิน
นายประยุทธ ร้อยมาลี

498,941 24-Sep-59

นายศรัณย์ ศรี เมือง
25-Dec-59 นายทองพูน เอิบสุข
นายสุรเดช คําภู

หมายเหตุ

