
จัดซ้ือ จัดจ้าง สัญญาจ้าง

1 ซ้ือน้้ำด่ืมโอเค ประจ้ำเดือน ม.ค.65 744 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้้ำด่ืมโอเค

2 ซ้ือยำงมะตอยส้ำเร็จรูป 99,000 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอที แอร์ เซอร์วิส

3 ซ้ือน้้ำยำพ่นหมอกควัน 100,000 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง ตระกูลงำมวัสดุ

4 ซ้ือเก้ำอ้ี 37500 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอที แอร์ เซอร์วิส

5 โต๊ะท้ำงำน 22,000 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอที แอร์ เซอร์วิส

6 ซ้ือเก้ำอ้ี 14,000 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอที แอร์ เซอร์วิส

7 ซ้ือใบมีดตัดหญ้ำ 3,000 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง ร้ำนอ้ำนวยผล 2551

8 ซ้ือวัสดุวิทยำศำตร์กำรแพทย์ 99,500 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง ร้ำนโยเซฟ

9 ซ้ือแบตเตอร่ี 6,000 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง ร้ำนช่ำงเอกหนองหำน

10 ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 348,650 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอที แอร์ เซอร์วิส

11 ซ้ือทรำยอะเบท 150,000 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอที แอร์ เซอร์วิส

12 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ำงซ่อมแซมสะพำน 79,500 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง ตระกูลงำมวัสดุ

13 จ้ำงท้ำป้ำยภำษี 1,875 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง ร้ำนเซนทรัลอำร์ต

14 จ้ำงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.1 99,000 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณประเสริฐ

15 จ้ำงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.5 99,000 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณประเสริฐ

16 จ้ำงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.9 99,000 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณประเสริฐ

17 จัดจ้ำงเล้ียงรับรองประชุมสภำฯ 3,625 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง บุปผำโภชนำ

18 จัดจ้ำงติดสต๊ิกเกอร์ติดกระจกห้องท้ำงำน 1,210 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง ร้ำนเซนทรัลอำร์ต

19 จัดจ้ำงท้ำตำยำง 1,440 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริมงคล

20 จัดจ้ำงอำหำรสภำสมัยท่ี1 คร้ังท่ี 3 3,625 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง ร้ำนบุปผำโภชนำ

21 จัดจ้ำงซ่อมเล่ือยยนต์ 1,910 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง ร้ำนอ๋ันคำร์ไบค์

22 จ้ำงซ่อมลูกรังบ่ขยะ 199,000 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณประเสริฐ

23 จ้ำงลูกรังซ่อมแซมถนน ม.10 298,000 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณประเสริฐ

24 จ้ำงเหมำตัดสต๊ิกเกอร์ตัวอักษรป้ำนโต๊ะ
ท้ำงำน

437 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง ร้ำนเซนทรัลอำร์ต
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25 จ้ำงขยำยเขตประปำ ม.5 138,000 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง หจกตระกูลงำมก่อสร้ำง

26 จ้ำงขยำยเขตประปำ ม.17 93,000 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณประเสริฐ

27 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยประชำสัมพันธ์รณรงค์ 1,728 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง ร้ำนเซนทรัลอำร์ต

29 จ้ำงขยำยเขตประปำ 93,000 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง
หจก.ตระกูลงำม
ก่อสร้ำง

30 จ้ำงก่อสร้ำงถนน คสล. 23,700 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณประเสริฐ

31 จ้ำงก่อสร้ำงถนน คสล. 54,000 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณประเสริฐ

32 จ้ำงก่อสร้ำงถนน คสล. 370,000 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณประเสริฐ

33 จ้ำงก่อสร้ำงถนน คสล. 498,000 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณประเสริฐ

34 จ้ำงก่อสร้ำงถนน คสล. 498,000 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณประเสริฐ

35 จ้ำงก่อสร้ำงถนน คสล. 498,000 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณประเสริฐ

36 จ้ำงปรับปรุงลำดยำงเป็ถนนลูกรัง 498,000 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณประเสริฐ

37 จ้ำงก่อสร้ำงถนน คสล. 428,000 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณประเสริฐ

38 จ้ำงก่อสร้ำงถนน คสล. 348,000 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณประเสริฐ

40 จ้ำงก่อสร้ำงถนน คสล. 68,000 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณประเสริฐ

41 จ้ำงก่อสร้ำงถนน คสล. 200,000 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณประเสริฐ

42 จ้ำงก่อสร้ำงถนน คสล. 166,000 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณประเสริฐ

43 จ้ำงเหมำก่อสร้ำงรำงระบำยน้้ำ 498,000 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง
หจก.ตระกูลงำม
ก่อสร้ำง

44 จ้ำงก่อสร้ำงถนน คสล. 490,000 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณประเสริฐ

45 จ้ำงก่อสร้ำงถนน คสล. 350,000 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณประเสริฐ

46 จ้ำงก่อสร้ำงปรับปรุงคลล. 378,000 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณประเสริฐ

47 จ้ำงก่อสร้ำงถนน คสล. 473,000 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง
หจก.ตระกูลงำม
ก่อสร้ำง

48 จ้ำงก่อสร้ำงถนน คสล. 23,000 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง
หจก.ตระกูลงำม
ก่อสร้ำง

49 จ้ำงปรับปรุงถนน คสล. 396,000 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง
หจก.ตระกูลงำม
ก่อสร้ำง

50 จ้ำงปรับปรุงถนน คสล. 100,000 / รำคำตำมท้องตลำด เฉพำะเจำะจง
หจก.ตระกูลงำม
ก่อสร้ำง

8,451,444รวม



(ลงช่ือ)                              ผู้รำยงำน
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                       เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ

           (นางปุลรตี  ศุภรัตนกุล)
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