
ล าดบัที่ งานจัดซ้ือ /จัดจ้าง

เงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง)

วธีิซ้ือ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและผู้ที่ได้รับการ

คดัเลือก

ราคาที่ตก

ลงซ้ือ/จ้าง
เหตุที่คดัเลือกโดยสังเขป

เลขที่และวนัที่ลงสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

1 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 7,448.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาดี ลาบบุญเรือง 7,448.00      ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 56/2563 ลว.3 ก.พ./63

2 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 8,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวนงลกัษณ์ ขนัมะณี 8,000.00      ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 45/2563 ลว.1 ต.ค/62

3 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 10,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสุดใจ สังแนพรม 10,000.00    ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 14/2563 ลว.1 ต.ค/62

4 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 10,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพรรณ จรถวิล 10,000.00    ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 7/2563 ลว.1 ต.ค/62 

5 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 10,000.00       เฉพาะเจาะจง นายชุมชยั ภูอาจสูง 10,000.00    ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3/2563 ลว.1 ต.ค/62 

6 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 10,000.00       เฉพาะเจาะจง นายบุญโฮม กุญชนะรงค์ 10,000.00    ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 46/2563 ลว.1 ต.ค/62 

7 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 10,000.00       เฉพาะเจาะจง นายไพศาล จรถวิล 10,000.00    ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 15/2563 ลว.1 ต.ค/62 

8 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 10,000.00       เฉพาะเจาะจง  นายพิทกัษช์ยั  อาจดวงดี 10,000.00    ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 17/2563 ลว.1 ต.ค/62 

9 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 10,000.00       เฉพาะเจาะจง นายวิลยั  ศรีคุณ 10,000.00    ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 41/2563 ลว.1 ต.ค/62 

10 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 10,000.00       เฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ ลือเร่ือง 10,000.00    ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 22/2563 ลว.1 ต.ค/62 

11 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 10,000.00       เฉพาะเจาะจง นายวชัระ สินธุศรี 10,000.00    ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 23/2563 ลว.1 ต.ค/62 

12 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 10,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวอริยา ประทีป 10,000.00    ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 9/2563 ลว.1 ต.ค/62 

13 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 8,000.00         เฉพาะเจาะจง นายวิญญู หนูแกว้ 8,000.00      ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 51/2563 ลว.2 ต.ค/62 

14 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 10,000.00       เฉพาะเจาะจง นางรัชนี แกว้วงศ์ 10,000.00    ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 10/2563 ลว.1 ต.ค/62 

15 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 10,000.00       เฉพาะเจาะจง นายธวชัชยั ภูเหมือนบุตร 10,000.00    ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 16/2563 ลว.1 ต.ค/62

16 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 8,000.00         เฉพาะเจาะจง นายสรสัญญ ์ ภูชมศรี 8,000.00      ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 37/2563 ลว.1 ต.ค/62 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง

เทศบาลต าบลห้วยเม็ก  อ าเภอห้วยเม็ก  จังหวดักาฬสินธ์ุ

ประจ าเดือน มีนาคม 2563



17 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 8,000.00         เฉพาะเจาะจง นางฤทยัรัตน์  สิงหาราม 8,000.00      ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 47/2563 ลว.1 ต.ค/62 

18 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 9,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวน ้าฝน  สิงหาราม 9,000.00      ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 43/2563 ลว.1 ต.ค/62 

19 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 9,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวนุชรา  พลเสนา 9,000.00      ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 18/2563 ลว.1 ต.ค/62 

20 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 10,000.00       เฉพาะเจาะจง นายลอย มนตรี 10,000.00    ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 20/2563 ลว.1 ต.ค/62 

21 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 10,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภารัตน์ โพธ์ิศรี 10,000.00    ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 24/2563 ลว.1 ต.ค/62 

22 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 10,000.00       เฉพาะเจาะจง นางปิยะธิดา  สุวรรณพนัธ์ 10,000.00    ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 8/2563 ลว.1 ต.ค/62 

23 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 8,000.00         เฉพาะเจาะจง นายสุพรรณ  ภูยาทิพย์ 8,000.00      ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 5/2563 ลว.1 ต.ค/62 

24 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 8,000.00         เฉพาะเจาะจง นายสนิท ภูเยีย่มจิตร 8,000.00      ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 24/2563 ลว.1 ต.ค/62 

25 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 8,000.00         เฉพาะเจาะจง นายมหาชยั อินสร 8,000.00      ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 25/2563 ลว.1 ต.ค/62 

26 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 8,000.00         เฉพาะเจาะจง นางกฤติมา คนธา 8,000.00      ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 49/2563 ลว.1 ต.ค/62 

27 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 8,000.00         เฉพาะเจาะจง นายมานะ พลเสนา 8,000.00      ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 29/2563 ลว.1 ต.ค/62 

28 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 8,000.00         เฉพาะเจาะจง นายไพรวลัย ์สุทธิวงษ ์ 8,000.00      ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 26/2563 ลว.1 ต.ค/62 

29 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 9,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสมบติั ศรีสุวงค์ 9,000.00      ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 19/2563 ลว.1 ต.ค/62 

30 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 9,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพยาภรณ์  พลขนั 9,000.00      ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 38/2563 ลว.1 ต.ค/62 

31 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายค าสอน  สุริยะ 9,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 31/2563 ลว.1 ต.ค/62 

32 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายวินยั วิทะ สมบติั 9,000.00      ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 28/2563 ลว.1 ต.ค/62 

33 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายบวัเรียน  ภูจอมจิตร 9,000.00      ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 27/2563 ลว.1 ต.ค/62 

34 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายบุญเชิด พาวฒิุ 9,000.00      ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 12/2563 ลว.1 ต.ค/62 

35 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 8,000.00         เฉพาะเจาะจง นายธนพล  ภูอาจสูง 8,000.00      ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 33/2563 ลว.1 ต.ค/62 

36 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายมานิต  อดทน 9,000.00      ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 11/2563 ลว.1 ต.ค/62 

37 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายรวี  วงคช์ารี 9,000.00      ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 13/2563 ลว.1 ต.ค/62 

38 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 9,000.00         เฉพาะเจาะจง นางนุชภิชา  ลือเร่ือง 9,000.00      ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 39/2563 ลว.1 ต.ค/62 



39 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 9,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิมาพร  ภูมูลมี 9,000.00      ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 54/2563 ลว.1 ต.ค/62 

40 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายค าไพร  อาจดวงดี 9,000.00      ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 30/2563 ลว.1 ต.ค/62 

41 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 9,000.00         เฉพาะเจาะจง นางรัตน์ดาพร  ศรีเสริม 9,000.00      ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 4/2563 ลว.1 ต.ค/62 

42 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายรักยิม้  มาตรงามเมือง 9,000.00      ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 35/2563 ลว.1 ต.ค/62

43 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายเสรี  จนัพินิจ 9,000.00      ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 34/2563 ลว.1 ต.ค/62 

44 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 10,000.00       เฉพาะเจาะจง นายส าอางค ์บุญเสริม 10,000.00    ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 21/2563 ลว.1 ต.ค/62 

45 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 10,000.00       เฉพาะเจาะจง นายอุดม  แห่กาฬสินนธุ์ 10,000.00    ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 1/2563 ลว.1 ต.ค/62

46 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 8,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนี  จนัทะรส 8,000.00      ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 48/2563 ลว.1 ต.ค/62 

47 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 10,000.00       เฉพาะเจาะจง นายทองวาท  เสนากิจ 10,000.00    ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 2/2563 ลว.1 ต.ค/62 

48 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 8,000.00         เฉพาะเจาะจง นายเอกลกัษณ์  ทะนาฤทธ์ 8,000.00      ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 53/2563 ลว.1 ต.ค/62 

49 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 8,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร  เคา้ยา 8,000.00      ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 40/2563 ลว.1 ต.ค/62 

50 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 8,000.00         เฉพาะเจาะจง นายวีระวฒัน์  สาสีเมือง 8,000.00      ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 36/2563 ลว.1 ต.ค/62 

51 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 8,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภรณ์  โพธ์ิสม 8,000.00      ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 44/2563 ลว.1 ต.ค/62 

52 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 8,000.00         เฉพาะเจาะจง นายสายณั มนัหนองแวง 8,000.00      ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 32/2563 ลว.1 ต.ค/62

53 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 8,000.00         เฉพาะเจาะจง นายสมคิด  สารบา้นแหว้ 8,000.00      ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 6/2563 ลว.1 ต.ค/62 

54 จา้งซ่อมมอเตอร์ 15 แรง 39,700.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอ านวยการช่าง 39,700.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 6/2563 ลว. 26 ก.พ/62

55 ค่าวสัดุน ้ามนัเช่ือเพลิงและหล่อล่ืน 1-14 ก.พ.2563 19,200.00       เฉพาะเจาะจง หจก.น าโชค ออยล์ 19,200.00    ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 824/2563 ลว. 2มี.ค/62

56 ค่าวสัดุน ้ามนัเช่ือเพลิงและหล่อล่ืน 17-31 ม.ค. 2563 23,685.00       เฉพาะเจาะจง หจก.น าโชค ออยล์ 23,685.00    ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 823/2563 ลว.2 มี.ค/62

57 จา้งซ่อมรถบรรทุกขยะสีเหลืองทะเบียน FK457 กส. 3,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านกิตติยาอะไหล่ยนต์ 3,000.00      ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 6/2563 ลว. 2มี.ค./62

58 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ท่ี 1 48,500.00       เฉพาะเจาะจง หจก.อรรถพงษค์  าใหญ่ก่อสร้าง 48,000.00    ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 14/2563 ลว. 19ก.พ./62

59 ค่าวสัดุน ้ามนัเช่ือเพลิงและหล่อล่ืน 17-28 ก.พ.2563 18,300.00       เฉพาะเจาะจง หจก.น าโชค ออยล์ 18,300.00    ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 833/2563 ลว.5มี.ค./62

60 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาล 497,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.อรรถพงษค์  าใหญ่ก่อสร้าง 495,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 16/2563 ลว. 28ก.พ/62



61 ซ้ืออุปกรณ์กีฬาในการฝึกซ้อม ประจ าปี 2563 8,700.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเลิศชาย 8,700.00      ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 9/2563 ลว. 10มี.ค/62

62 ซ้ือชุดกีฬาในการฝึกซ้อม ประจ าปี 2563 20,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเลิศชาย 20,000.00    ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 8/2563 ลว.10มี.ค/62

63
จา้งซ่อมรถบรรทุกน ้า(82-3454)กส.และ
รถดบัเพลิง(82-3445)

          3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทีแอนดที์ ซพัพลาย        3,180.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 24/2563 ลว. 4 มี.ค/62

64
ซ้ืออุปกรณ์รถบรรทุกน ้า(82-3454)กส.และ
รถดบัเพลิง(82-3445) 11,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านทีแอนดที์ ซพัพลาย 11,000.00    ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 28/2563 ลว. 4 มี.ค./62

65

จา้งเหมาประกอบอาหารโครงการฝึกอบรมณ์
เชิงปฏิบติัการใหค้วามรู้ในการป้องกนั
โรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางแถว ภูกงลี 15,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 25/2563 ลว. 11 มี.ค/62

66
ซ้ือวสัดุในการฝึกอบรมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบติัการใหค้วามรู้ในการป้องกนัโรคติดต่อ
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

22,158.00       เฉพาะเจาะจง ร้านกระนวนสปอร์ต 22,158.00    ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 29/2563 ลว.10 มี.ค/62

67 จา้งซ่อมรถขยะสีส้ม(81-2996 กส.) 700.00            เฉพาะเจาะจง ร้านกิตติยาอะไหล่ยนต์ 700.00         ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 7/2563 ลว.11 มี.ค /62

68 จา้งเคร่ืองเสียงโครงการกีฬา ปี2563 14,000.00       เฉพาะเจาะจง นายปาฏิหาริย ์สุริยะ 14,000.00    ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 19/2563 ลว. 11 มี.ค/62

69 ซ่อมแซมระบบควบคุมการจ าหน่าประปาเทศบาล 5,295.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน เบิ้ล อิเลคทรอนิกส์ 5,295.00      ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 7/2563 ลว.11 มี.ค /62

70 ค่าวสัดุน ้ามนัเช่ือเพลิงและหล่อล่ืน 3-13 มี.ค.2563 16,400.00       เฉพาะเจาะจง หจก.น าโชค ออยล์ 16,400.00    ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 866/2563 ลว.19 มี.ค /62

71 ซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,250.00         เฉพาะเจาะจง หจก.บ๊ิก อ.ออโตเมชัน่ 2,250.00      ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 18/2563 ลว.10 มี.ค /62

72
ซ้ือวสัดุส านกังาน โครงการจดัตั้งศูนย์
ปฏิบติัการร่วมในการช่วยช่วยเหลือประชาชน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

          7,786.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บ๊ิก อ.ออโตเมชัน่        7,786.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 31/2563 ลว.19 มี.ค /62



73
ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ โครงการจดัตั้งศูนย์
ปฏิบติัการร่วมในการช่วยช่วยเหลือประชาชน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

        29,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บ๊ิก อ.ออโตเมชัน่      29,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 30/2563 ลว.19 มี.ค /62

74
ซ้ืออาหารเสริมนมใหก้บัโรงเรียนหว้ยเมก็
ราษฎร์นุกูล

        58,962.80 เฉพาะเจาะจง บริษทักาฬสินธุ์แดรีฟดู      58,962.80 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 5/2563 ลว.29 ต.ค /62

75
ซ้ืออาหารเสริมนมใหก้บัโรงเรียนหน่อค า
ประชานุเคราะห์

        36,597.60 เฉพาะเจาะจง บริษทักาฬสินธุ์แดรีฟดู      36,597.60 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 6/2563 ลว.29 ต.ค /62

76
ซ้ืออาหารเสริมนมใหก้บัศูนยอ์บรมณ์เด็กก่อน
เกณฑว์ดักลาง

        28,646.80 เฉพาะเจาะจง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ      28,646.80 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 7/2563 ลว.29 ต.ค /62

77
ซ้ืออาหารเสริมนมใหก้บัศูนยอ์บรมณ์เด็กเลก็
หน่อค า

          1,728.20 เฉพาะเจาะจง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ        1,728.20 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 8/2563 ลว.29 ต.ค /62

78 ซ้ือสารส้ม-คลอรี 33,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.เจริญพนัธ์ 33,500.00    ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 19/2563 ลว.23 มี.ค /62

79 ซ้ือประเภทครุภณัฑง์านบา้นงานครัว 9,900.00         เฉพาะเจาะจง ร้านฮองฮี 9,900.00      ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 5/2563 ลว.23 มี.ค /62

80 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 8,900.00         เฉพาะเจาะจง
บรษัิท ไทยพพัิฒน์

ฮารด์แวรจ์ ากัด 8,900.00      ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 21/2563 ลว.23 มี.ค /62

81 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์(หมึกเคร่ืองปร้ิน) 8,970.00         เฉพาะเจาะจง ร้านฮองฮี 8,970.00      ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 10/2563 ลว. 26 มี.ค /62

82 ซ้ือไส้กรองเพ่ือใชส้ าหรับกรองน ้าด่ืม 1,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเนสน ้าด่ืม 1,500.00      ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 20/2563 ลว.23 มี.ค /62

83 ซ้ือประเภทครุภณัฑง์านบา้นงานครัว 21,840.00       เฉพาะเจาะจง รุ่งเรืองชยัการช่าง 21,840.00    ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 6/2563 ลว.30 มี.ค /62

84 จา้งเหมาท าป้ายประชาสัมพนัธ์สถานการณืระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา20194,416.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน เมยดี์ไซด์ 4,416.00      ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 27/2563 ลว.31 มี.ค /62

85 จา้งดูดสส่ิงปฏิกูลหอ้งน ้าหอ้งส้วม 5,600.00         เฉพาะเจาะจง นายบรรลือ ศรีนวลลี 5,600.00      ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 1/2563 ลว.1 ต.ค /62
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ไม่เกินวงเงินงบประมาณ56/2563 ลว.3 ก.พ./63 1 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 25637,448.00    เฉพาะเจาะจงนางสาวสุภาดี ลาบบุญเรือง7,448.00    ไม่เกินวงเงินงบประมาณ56/2563 ลว.3 ก.พ./63 1 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 25637,448.00    เฉพาะเจาะจง
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ไม่เกินวงเงินงบประมาณ56/2563 ลว.3 ก.พ./63 1 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 25637,448.00    เฉพาะเจาะจงนางสาวสุภาดี ลาบบุญเรือง7,448.00    ไม่เกินวงเงินงบประมาณ56/2563 ลว.3 ก.พ./63 1 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 25637,448.00    เฉพาะเจาะจง











นางสาวสุภาดี ลาบบุญเรือง7,448.00    ไม่เกินวงเงินงบประมาณ56/2563 ลว.3 ก.พ./63 1 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 25637,448.00    เฉพาะเจาะจงนางสาวสุภาดี ลาบบุญเรือง7,448.00    ไม่เกินวงเงินงบประมาณ56/2563 ลว.3 ก.พ./63 1 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563











7,448.00    เฉพาะเจาะจงนางสาวสุภาดี ลาบบุญเรือง7,448.00    ไม่เกินวงเงินงบประมาณ56/2563 ลว.3 ก.พ./63 1 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 25637,448.00    เฉพาะเจาะจงนางสาวสุภาดี ลาบบุญเรือง7,448.00    ไม่เกินวงเงินงบประมาณ56/2563 ลว.3 ก.พ./63
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นางสาวสุภาดี ลาบบุญเรือง7,448.00    ไม่เกินวงเงินงบประมาณ56/2563 ลว.3 ก.พ./63 1 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 25637,448.00    เฉพาะเจาะจงนางสาวสุภาดี ลาบบุญเรือง7,448.00    ไม่เกินวงเงินงบประมาณ56/2563 ลว.3 ก.พ./63 1 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563











7,448.00    เฉพาะเจาะจงนางสาวสุภาดี ลาบบุญเรือง7,448.00    ไม่เกินวงเงินงบประมาณ56/2563 ลว.3 ก.พ./63 1 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 25637,448.00    เฉพาะเจาะจงนางสาวสุภาดี ลาบบุญเรือง7,448.00    ไม่เกินวงเงินงบประมาณ56/2563 ลว.3 ก.พ./63











1 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 25637,448.00    เฉพาะเจาะจงนางสาวสุภาดี ลาบบุญเรือง7,448.00    ไม่เกินวงเงินงบประมาณ56/2563 ลว.3 ก.พ./63 1 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 25637,448.00    เฉพาะเจาะจงนางสาวสุภาดี ลาบบุญเรือง7,448.00    











ไม่เกินวงเงินงบประมาณ56/2563 ลว.3 ก.พ./63 1 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 25637,448.00    เฉพาะเจาะจงนางสาวสุภาดี ลาบบุญเรือง7,448.00    ไม่เกินวงเงินงบประมาณ56/2563 ลว.3 ก.พ./63 1 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 25637,448.00    เฉพาะเจาะจง











นางสาวสุภาดี ลาบบุญเรือง7,448.00    ไม่เกินวงเงินงบประมาณ56/2563 ลว.3 ก.พ./63 1 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 25637,448.00    เฉพาะเจาะจงนางสาวสุภาดี ลาบบุญเรือง7,448.00    ไม่เกินวงเงินงบประมาณ56/2563 ลว.3 ก.พ./63 1 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563











7,448.00    เฉพาะเจาะจงนางสาวสุภาดี ลาบบุญเรือง7,448.00    ไม่เกินวงเงินงบประมาณ56/2563 ลว.3 ก.พ./63 1 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 25637,448.00    เฉพาะเจาะจงนางสาวสุภาดี ลาบบุญเรือง7,448.00    ไม่เกินวงเงินงบประมาณ56/2563 ลว.3 ก.พ./63











1 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 25637,448.00    เฉพาะเจาะจงนางสาวสุภาดี ลาบบุญเรือง7,448.00    ไม่เกินวงเงินงบประมาณ56/2563 ลว.3 ก.พ./63 1 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 25637,448.00    เฉพาะเจาะจงนางสาวสุภาดี ลาบบุญเรือง7,448.00    











ไม่เกินวงเงินงบประมาณ56/2563 ลว.3 ก.พ./63 1 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 25637,448.00    เฉพาะเจาะจงนางสาวสุภาดี ลาบบุญเรือง7,448.00    ไม่เกินวงเงินงบประมาณ56/2563 ลว.3 ก.พ./63 1 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 25637,448.00    เฉพาะเจาะจง











นางสาวสุภาดี ลาบบุญเรือง7,448.00    ไม่เกินวงเงินงบประมาณ56/2563 ลว.3 ก.พ./63 1 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 25637,448.00    เฉพาะเจาะจงนางสาวสุภาดี ลาบบุญเรือง7,448.00    ไม่เกินวงเงินงบประมาณ56/2563 ลว.3 ก.พ./63 1 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563











7,448.00    เฉพาะเจาะจงนางสาวสุภาดี ลาบบุญเรือง7,448.00    ไม่เกินวงเงินงบประมาณ56/2563 ลว.3 ก.พ./63 1 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 25637,448.00    เฉพาะเจาะจงนางสาวสุภาดี ลาบบุญเรือง7,448.00    ไม่เกินวงเงินงบประมาณ56/2563 ลว.3 ก.พ./63











1 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 25637,448.00    เฉพาะเจาะจงนางสาวสุภาดี ลาบบุญเรือง7,448.00    ไม่เกินวงเงินงบประมาณ56/2563 ลว.3 ก.พ./63 1 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 25637,448.00    เฉพาะเจาะจงนางสาวสุภาดี ลาบบุญเรือง7,448.00    











ไม่เกินวงเงินงบประมาณ56/2563 ลว.3 ก.พ./63 1 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 25637,448.00    เฉพาะเจาะจงนางสาวสุภาดี ลาบบุญเรือง7,448.00    ไม่เกินวงเงินงบประมาณ56/2563 ลว.3 ก.พ./63 1 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 25637,448.00    เฉพาะเจาะจง











นางสาวสุภาดี ลาบบุญเรือง7,448.00    ไม่เกินวงเงินงบประมาณ56/2563 ลว.3 ก.พ./63 1 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 25637,448.00    เฉพาะเจาะจงนางสาวสุภาดี ลาบบุญเรือง7,448.00    ไม่เกินวงเงินงบประมาณ56/2563 ลว.3 ก.พ./63 1 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563
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1 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 25637,448.00    เฉพาะเจาะจงนางสาวสุภาดี ลาบบุญเรือง7,448.00    ไม่เกินวงเงินงบประมาณ56/2563 ลว.3 ก.พ./63 1 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 25637,448.00    เฉพาะเจาะจงนางสาวสุภาดี ลาบบุญเรือง7,448.00    











ไม่เกินวงเงินงบประมาณ56/2563 ลว.3 ก.พ./63 1 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 25637,448.00    เฉพาะเจาะจงนางสาวสุภาดี ลาบบุญเรือง7,448.00    ไม่เกินวงเงินงบประมาณ56/2563 ลว.3 ก.พ./63 1 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 25637,448.00    เฉพาะเจาะจง











นางสาวสุภาดี ลาบบุญเรือง7,448.00    ไม่เกินวงเงินงบประมาณ56/2563 ลว.3 ก.พ./63 1 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 25637,448.00    เฉพาะเจาะจงนางสาวสุภาดี ลาบบุญเรือง7,448.00    ไม่เกินวงเงินงบประมาณ56/2563 ลว.3 ก.พ./63 1 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563











7,448.00    เฉพาะเจาะจงนางสาวสุภาดี ลาบบุญเรือง7,448.00    ไม่เกินวงเงินงบประมาณ56/2563 ลว.3 ก.พ./63 1 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 25637,448.00    เฉพาะเจาะจงนางสาวสุภาดี ลาบบุญเรือง7,448.00    ไม่เกินวงเงินงบประมาณ56/2563 ลว.3 ก.พ./63











1 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 25637,448.00    เฉพาะเจาะจงนางสาวสุภาดี ลาบบุญเรือง7,448.00    ไม่เกินวงเงินงบประมาณ56/2563 ลว.3 ก.พ./63 1 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 25637,448.00    เฉพาะเจาะจงนางสาวสุภาดี ลาบบุญเรือง7,448.00    











ไม่เกินวงเงินงบประมาณ56/2563 ลว.3 ก.พ./63 1 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 25637,448.00    เฉพาะเจาะจงนางสาวสุภาดี ลาบบุญเรือง7,448.00    ไม่เกินวงเงินงบประมาณ56/2563 ลว.3 ก.พ./63 1 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 25637,448.00    เฉพาะเจาะจง











นางสาวสุภาดี ลาบบุญเรือง7,448.00    ไม่เกินวงเงินงบประมาณ56/2563 ลว.3 ก.พ./63 1 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 25637,448.00    เฉพาะเจาะจงนางสาวสุภาดี ลาบบุญเรือง7,448.00    ไม่เกินวงเงินงบประมาณ56/2563 ลว.3 ก.พ./63 1 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563











7,448.00    เฉพาะเจาะจงนางสาวสุภาดี ลาบบุญเรือง7,448.00    ไม่เกินวงเงินงบประมาณ56/2563 ลว.3 ก.พ./63 1 จา้งเหมาเอกชนประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 25637,448.00    เฉพาะเจาะจงนางสาวสุภาดี ลาบบุญเรือง7,448.00    ไม่เกินวงเงินงบประมาณ56/2563 ลว.3 ก.พ./63
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