
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

วงเงินทีจ่ะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ เหตผุลทีคั่ดเลือก หรือขอ้ตกลงในการซ้ือล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

ร้านดีดีเซ็นเตอร์
ร้านนดีดีเซ็นเตอร์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่ ๑๗๑/๒๕๖๐

สภาท้องถิ่น ราคา  ๖๗๕  บาท งบประมาณ สัญญาทีจ่้าง  ๔๒/๒๕๖๐

หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ ราคา โดยสังเขป หรือจ้าง

๑
ค่าเล้ียงรับรองในการประชุม

๖๗๕ ๖๗๕ ตกลงราคา

ร้านดีดีเซ็นเตอร์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฏีกาที ่๑๗๓/๒๕๖๐
ราคา ๔,๗๔๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๗/๒๕๖๐

๓
ค่าวัสดุส านักงาน

๔,๗๔๐ ๔,๗๔๐ ตกลงราคา ร้านดีดีเซ็นเตอร์

ร้านดีดีเซ็นเตอร์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่ ๑๗๒/๒๕๖๐
ความสะอาด ราคา  ๑,๖๐๐  บาท งบประมาณ สัญญาทีจ่้าง ๘๒/๒๕๕๘

๒
ค่าวัสดุส านักงาน

๑,๖๐๐ ๑,๖๐๐ ตกลงราคา ร้านดีดีเซ็นเตอร์

ร้านดีดีเซ็นเตอร์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๑๗๕/๒๕๖๐
ราคา ๓,๘๐๕ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๙/๒๕๖๐

๕
ค่าวัสดุส านักงาน

๓,๘๐๕ ๓,๘๐๕ ตกลงราคา ร้านดีดีเซ็นเตอร์

ร้านดีดีเซ็นเตอร์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๑๗๔/๒๕๖๐
ราคา ๓,๔๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๘/๒๕๖๐

๔
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

๓,๔๐๐ ๓,๔๐๐ ตกลงราคา ร้านดีดีเซ็นเตอร์

บ.รวมวิทยา จ ากัด ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๑๘๑/๒๕๖๐
ราคา ๘,๔๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๓๑/๒๕๖๐

๗
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

๘,๔๐๐ ๘,๔๐๐ ตกลงราคา บ.รวมวิทยา จ ากัด 

บ.รวมวิทยา จ ากัด ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๑๘๐/๒๕๖๐
ราคา ๓,๒๓๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๓๐/๒๕๖๐

๖
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

๓,๒๓๐ ๓,๒๓๐ ตกลงราคา บ.รวมวิทยา จ ากัด 

นางภาพร ศิริดลภัทร ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๑๘๓/๒๕๖๐
ราคา ๕๖๕ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๓๓/๒๕๖๐

๙
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

๕๖๕ ๕๖๕ ตกลงราคา นางภาพร ศิริดลภัทร

น.ส.นันธนา ล้ิมด ารงตระกูล ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่+๘๒/๒๕๖๐
ราคา ๕๒๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๓๒/๒๕๖๐

๘
ค่าวัสดุส านักงาน

๕๒๐ ๕๒๐ ตกลงราคา น.ส.นันธนา ล้ิมด ารงตระกูล

บ.คันทรีเฟรชแดร่ี จ ากัด ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๑๘๖/๒๕๖๐
ราคา ๗,๘๑๗.๐๔ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๓๔/๒๕๖๐

๑๐
ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม)

๗,๘๑๗.๐๔ ๗,๘๑๗.๐๔ ตกลงราคา บ.คันทรีเฟรชแดร่ี จ ากัด

ขอ้มลูตั้งแตว่ันที ่ 1  ตลุาคม  2560-31  ตลุาคม  2561
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ร้านออฟฟิศเซ็นเตอร์
ร้านออฟฟิศเซ็นเตอร์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๑๘๗/๒๕๖๐
ราคา ๓๕,๗๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๓๕/๒๕๖๐

๑๑
ค่าวัสดุส านักงาน

๓๕,๗๐๐ ๓๕,๗๐๐ ตกลงราคา

ร้านดีดีเซ็นเตอร์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๑๙๒/๒๕๖๐
ราคา ๖,๕๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๓๗/๒๕๖๐

๑๓ ค่าวัสดุส านักงาน ๖,๕๐๐ ๖,๕๐๐ ตกลงราคา ร้านดีดีเซ็นเตอร์

ร้านนัมเบอร์วันคลีนนิ่ง ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๑๘๘/๒๕๖๐
ราคา ๑๒,๖๔๗ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๓๖/๒๕๖๐

๑๒
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

๑๒,๖๔๗ ๑๒,๖๔๗ ตกลงราคา ร้านนัมเบอร์วันคลีนนิ่ง

ร้านดีดีเซ็นเตอร์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๑๙๔/๒๕๖๐
ราคา ๓๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๓๙/๒๕๖๐

๑๕ ค่าวัสดุส านักงาน ๓๐๐ ๓๐๐ ตกลงราคา ร้านดีดีเซ็นเตอร์

ร้านดีดีเซ็นเตอร์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๑๙๓/๒๕๖๐
ราคา ๒,๒๔๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือทื่๓๘/๒๕๖๐

๑๔ ค่าวัสดุส าสักงาน ๒,๒๔๐ ๒,๒๔๐ ตกลงราคา ร้านดีดีเซ็นเตอร์

หจก.โคราชกว้างไพศาล ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๒๑๑/๒๕๖๐
ราคา ๑,๔๕๓.๕๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๔๖/๒๕๖๐

๑๗ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงฯ พ.ย.๕๙ ๑,๔๕๓.๕๐ ๑,๔๕๓.๕๐ ตกลงราคา หจก.โคราชกว้างไพศาล

หจก.โคราชกว้างไพศาล ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๒๑๐/๒๕๖๐
ราคา ๒,๔๓๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๔๓/๒๕๖๐

๑๖ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงฯ พ.ย.๕๙ ๒,๔๓๐ ๒,๔๓๐ ตกลงราคา หจก.โคราชกว้างไพศาล

หจก.โคราชกว้างไพศาล ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๒๑๓/๒๕๖๐
ราคา ๘,๑๕๗.๔๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๔๕/๒๕๖๐

๑๙ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงฯ พ.ย.๕๙ ๘,๑๕๗.๔๐ ๘,๑๕๗.๔๐ ตกลงราคา หจก.โคราชกว้างไพศาล

หจก.โคราชกว้างไพศาล ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๒๑๒/๒๕๖๐
ราคา ๗,๑๓๑.๖๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๔๗/๒๕๖๐

๑๘ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงฯ พ.ย.๕๙ ๗,๑๓๑.๖๐ ๗,๑๓๑.๖๐ ตกลงราคา หจก.โคราชกว้างไพศาล

หจก.สมพงษ์การไฟฟา้โคราช
หจก.สมพงษ์การไฟฟ้าโคราช ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๒๑๕/๒๕๖๐

ราคา ๑๘,๐๑๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือ ๔๙/๒๕๖๐
๒๑ ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๑๘,๐๑๐ ๑๘,๐๑๐ ตกลงราคา

หจก.โคราชกว้างไพศาล ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๒๑๔/๒๕๖๐
ราคา ๙,๘๔๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๔๔/๒๕๖๐

๒๐ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงฯ พ.ย.๕๙ ๙,๘๔๐ ๙,๘๔๐ ตกลงราคา หจก.โคราชกว้างไพศาล

หจก.โตโยต้าโคราช 1988 ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๒๑๗/๒๕๖๐

ราคา ๓,๔๒๙.๓๕ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๔๒/๒๕๖๐
๒๓ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ๓,๔๒๙.๓๕ ๓,๔๒๙.๓๕ ตกลงราคา หจก.โตโยต้าโคราช 1988

ร้านเอี่ยมเฮงวัสดุก่อสร้าง ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๒๑๖/๒๕๖๐
ราคา ๑๓,๐๖๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๔๘/๒๕๖๐

๒๒ ค่าวัสดุก่อสร้าง ๑๓,๐๖๐ ๑๓,๐๖๐ ตกลงราคา ร้านเอี่ยมเฮงวัสดุก่อสร้าง

หจก.คิงส์ยนต์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๒๑๘/๒๕๖๐
๒๔ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ๔,๗๗๙.๖๙ ๔,๗๗๙.๖๙ ตกลงราคา หจก.คิงส์ยนต์



รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ

บ.รวมวิทยาจ ากัด ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๒๑๙/๒๕๖๐
ราคา ๓๐,๗๖๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๔๒/๒๕๖๐

๒๕ ค่าวัสดุการศึกษา ๓๐,๗๖๐ ๓๐,๗๖๐ ตกลงราคา บ.รวมวิทยาจ ากัด

ราคา ๔,๗๗๙.๖๙ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๔๗/๒๕๖๐
๒๔ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ๔,๗๗๙.๖๙ ๔,๗๗๙.๖๙ ตกลงราคา หจก.คิงส์ยนต์

ร้านดีดีเซ็นเตอร์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๒๒๖/๒๕๖๐
ราคา ๑,๒๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๕๐/๒๕๖๐

๒๗ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ตกลงราคา ร้านดีดีเซ็นเตอร์

บ.เอสโฟร์คอมพิวเตอร์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๒๒๔/๒๕๖๐
ราคา ๑,๔๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๔๖/๒๕๖๐

๒๖ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ๑,๔๐๐ ๑,๔๐๐ ตกลงราคา บ.เอสโฟร์คอมพิวเตอร์

บ.คันทรีเฟรชแดร่ีจ ากัด ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๒๓๐/๒๕๖๐
ราคา ๗,๑๐๖.๔๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๕๑/๒๕๖๐

๒๙ อาหารเสริม (นม) ศูนย์เด็ก ๗,๑๐๖.๔๐ ๗,๑๐๖.๔๐ ตกลงราคา บ.คันทรีเฟรชแดร่ีจ ากัด

นายภูมิพัฒน์ พุฒกลาง ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๒๒๘/๒๕๖๐
ราคา ๔๓๒ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๔๖/๒๕๖๐

๒๘ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ๔๓๒ ๔๓๒ ตกลงราคา นายภูมิพัฒน์ พุฒกลาง

ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๒๔๒/๒๕๖๐
 ธ.ค.๒๕๕๙ ราคา ๖,๙๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๖๑/๒๕๖๐

๓๑ ๖,๙๐๐ ๖,๙๐๐ ตกลงราคา น.ส.จิตรกัญญา ตันกระโทก
น.ส.จิตรกัญญา ตันกระโทก

น.ส.ธัญวรัตน์ เรือนคง ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๒๔๒/๒๕๖๐
 ธ.ค.๒๕๕๙ ราคา ๖,๙๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๖๐/๖๐

๓๐ ๖,๙๐๐ ๖,๙๐๐ ตกลงราคา น.ส.ธัญวรัตน์ เรือนคง

ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๒๔๕/๒๕๖๐
 ธ.ค.๒๕๕๙ ราคา ๖,๓๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๕๕/๒๕๖๐

๓๓ ๖,๓๐๐ ๖,๓๐๐ ตกลงราคา นายจรูญ เชาวรรณกลาง
นายจรูญ เชาวรรณกลาง

ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๒๔๔/๒๕๖๐
 ธ.ค.๒๕๕๙ ราคา ๖,๐๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๖๒/๒๕๖๐

๓๒ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ตกลงราคา นางเรไร แก้วชู
นางเรไร แก้วชู

ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๒๔๕/๒๕๖๐
 ธ.ค.๒๕๕๙ ราคา ๖,๓๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๕๗/๒๕๖๐

๓๕ ๖,๓๐๐ ๖,๓๐๐ ตกลงราคา นายสมเจต เชิดกฤษณ์
นายสมเจต เชิดกฤษณ์

ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๒๔๕/๒๕๖๐
 ธ.ค.๒๕๕๙ ราคา ๖,๓๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๕๖/๒๕๖๐

๓๔ ๖,๓๐๐ ๖,๓๐๐ ตกลงราคา นายโกศล พระโบราณเมือง
นายโกศล พระโบราณเมือง

ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๕๙/๒๕๖๐
 ธ.ค.๒๕๕๙ ราคา ๕,๔๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๕๙/๒๕๖๐

๓๗ ๕,๔๐๐ ๕,๔๐๐ ตกลงราคา นายอิทธิพล กรองมะเริง
นายอิทธิพล กรองมะเริง

ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๒๔๕/๒๕๖๐
 ธ.ค.๒๕๕๙ ราคา ๖,๐๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๕๘/๒๕๖๐

๓๖ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ตกลงราคา นายศุภชัย ชายทวีป
นายศุภชัย ชายทวีป



รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ

นายไพฑูรย์ ดึนกระโทก ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๒๔๖/๒๕๖๐
 ธ.ค.๒๕๕๙ ราคา ๙,๐๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๕๑/๒๕๖๐

๓๙ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ตกลงราคา นายไพฑูรย์ ดึนกระโทก

ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๒๔๖/๒๕๖๐
 ธ.ค.๒๕๕๙ ราคา ๗,๘๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๕๐/๒๕๖๐

๓๘ ๗,๘๐๐ ๗,๘๐๐ ตกลงราคา นายเจริญ  เทากระโทก
นายเจริญ  เทากระโทก

งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๕๓/๒๕๖๐
๔๑ ๖,๙๐๐ ๖,๙๐๐ ตกลงราคา นายไชยยศ นามณรงค์

นายไชยยศ นามณรงค์

ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๒๔๖/๒๕๖๐
 ธ.ค.๒๕๕๙ ราคา ๗,๘๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๕๒/๒๕๖๐

๔๐ ๗,๘๐๐ ๗,๘๐๐ ตกลงราคา นายสิทธิพล ทองโต
นายสิทธิพล ทองโต

ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๒๔๘/๒๕๖๐
เด็กเล็กฯ ธ.ค. ๕๙ ราคา ๒๑,๖๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๖๓/๒๕๖๐

๔๓
ค่าจ้างเหมาท าอาหารศูนย์

๒๑,๖๐๐ ๒๑,๖๐๐ ตกลงราคา นางทัศนีย์ เขียนจอหอ
นางทัศนีย์ เขียนจอหอ

ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๒๔๖/๒๕๖๐
 ธ.ค.๒๕๕๙ ราคา ๗,๘๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๕๔/๒๕๖๐

๔๒ ๗,๘๐๐ ๗,๘๐๐ ตกลงราคา นายรุ่งเรือง อุ่นจิตร
นายรุ่งเรือง อุ่นจิตร

ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๒๔๖/๒๕๖๐
 ธ.ค.๒๕๕๙ ราคา ๖,๙๐๐ บาท

นางภาพร ศิริดลภัทร ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๒๕๐/๒๕๖๐
ราคา ๓๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๕๓/๒๕๖๐

๔๕ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ๓๐๐ ๓๐๐ ตกลงราคา นางภาพร ศิริดลภัทร

ร้านปังนีพันธ์ไม้ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๒๔๙/๒๕๖๐
ราคา ๕,๕๕๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๕๒/๒๕๖๐

๔๔ ค่าวัสดุการเกษตร ๕,๕๕๐ ๕,๕๕๐ ตกลงราคา ร้านปังนีพันธ์ไม้

นางภาพร ศิริดลภัทร ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๒๕๐/๒๕๖๐
ราคา ๓๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๕๕/๒๕๖๐

๔๗ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ๓๐๐ ๓๐๐ ตกลงราคา นางภาพร ศิริดลภัทร

นางภาพร ศิริดลภัทร ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๒๕๐/๒๕๖๐
ราคา ๓๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๕๔/๒๕๖๐

๔๖ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ๓๐๐ ๓๐๐ ตกลงราคา นางภาพร ศิริดลภัทร

ร้านออฟฟิศเซ็นเตอร์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๒๕๓/๒๕๖๐
ราคา ๒๘,๔๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๕๙/๒๕๖๐

๔๙ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๒๘,๔๐๐ ๒๘,๔๐๐ ตกลงราคา ร้านออฟฟิศเซ็นเตอร์

ร้านออฟฟิศเซ็นเตอร์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๒๕๒/๒๕๖๐
ราคา ๓๑,๖๕๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๖๐/๖๐

๔๘ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๓๑,๖๕๐ ๓๑,๖๕๐ ตกลงราคา ร้านออฟฟิศเซ็นเตอร์

ร้านออฟฟิศเซ็นเตอร์
ร้านออฟฟิศเซ็นเตอร์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๒๕๕/๒๕๖๐

๕๑ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๓,๒๕๐ ๓,๒๕๐ ตกลงราคา

ร้านออฟฟิศเซ็นเตอร์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๒๕๔/๒๕๖๐
ราคา ๒๕,๑๕๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๕๗/๒๕๖๐

๕๐ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๒๕,๑๕๐ ๒๕,๑๕๐ ตกลงราคา ร้านออฟฟิศเซ็นเตอร์



ร้านออฟฟิศเซ็นเตอร์
ราคา ๓,๒๕๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๕๖/๒๕๖๐

๕๑ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๓,๒๕๐ ๓,๒๕๐ ตกลงราคา

นางภาพร ศิริดลภัทร ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๒๖๑/๒๕๖๐
ราคา ๔๖๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๖๖/๒๕๖๐

๕๓ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ๔๖๐ ๔๖๐ ตกลงราคา นางภาพร ศิริดลภัทร

ร้านออฟฟิศเซ็นเตอร์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๒๕๖/๒๕๖๐
ราคา ๒๘,๔๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๕๘/๒๕๖๐

๕๒ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๒๘,๔๐๐ ๒๘,๔๐๐ ตกลงราคา ร้านออฟฟิศเซ็นเตอร์

นายณภพ ปานธนากุล ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๒๖๓/๒๕๖๐
ราคา ๖๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๖๕/๒๕๖๐

๕๕ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ๖๐๐ ๖๐๐ ตกลงราคา นายณภพ ปานธนากุล

น.ส.นันธนา  ล้ิมด ารงตระกลู ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๒๖๒/๒๕๖๐
ราคา ๕๓๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๖๕/๒๕๖๐

๕๔ ค่าวัสดุส านักงาน ๕๓๐ ๕๓๐ ตกลงราคา น.ส.นันธนา  ล้ิมด ารงตระกูล

บ.รวมวิทยา จ ากัด ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๒๗๐/๒๕๖๐
ราคา ๔,๙๒๓ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๖๒/๒๕๖๐

๕๗ ค่าวัสดุส านักงาน ๔,๙๒๓ ๔,๙๒๓ ตกลงราคา บ.รวมวิทยา จ ากัด

นายภูมิพัฒน์ พุฒกลาง ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๒๖๙/๒๕๖๐
ราคา ๒,๐๘๘ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๖๔/๒๕๖๐

๕๖ ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่ ๒,๐๘๘ ๒,๐๘๘ ตกลงราคา นายภูมิพัฒน์ พุฒกลาง

ร้านดีดีเซ็นเตอร์
ร้านดีดีเซ็นเตอร์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๒๗๒/๒๕๖๐

ราคา ๖,๒๐๕ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๖๗/๒๕๖๐
๕๙ ค่าวัสดุส านักงาน ๖,๒๐๕ ๖,๒๐๕ ตกลงราคา

บ.รวมวิทยา จ ากัด ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๒๗๑/๒๕๖๐
ราคา ๒,๖๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๖๓/๒๕๖๐

๕๘ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ๒,๖๐๐ ๒,๖๐๐ ตกลงราคา บ.รวมวิทยา จ ากัด

ร้านเอี่ยมเฮงวัสดุก่อสร้าง ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๒๗๔๑๒๕๖๐
ราคา ๑๓,๓๕๓ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๖๑/๒๕๖๐

๖๑ ค่าวัสดุก่อสร้าง ๑๓,๓๕๓ ๑๓,๓๕๓ ตกลงราคา ร้านเอี่ยมเฮงวัสดุก่อสร้าง

หจก.สมพงษ์การไฟฟา้โคราช ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๒๗๓/๒๕๖๐
ราคา ๑๐,๗๐๔ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๖๔/๒๕๖๐

๖๐ ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๑๐,๗๐๔ ๑๐,๗๐๔ ตกลงราคา หจก.สมพงษ์การไฟฟา้โคราช

หจก.โคราชกว้างไพศาล ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๒๗๘/๒๕๖๐
ราคา ๙,๓๔๒.๐๕ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๗๒/๒๕๖๐

๖๓ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงฯ ธ.ค. ๕๙ ๙,๓๔๒.๐๕ ๙,๓๔๒.๐๕ ตกลงราคา หจก.โคราชกว้างไพศาล

หจก.โคราชกว้างไพศาล ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๒๗๗/๒๕๖๐
ราคา ๒,๗๒๒ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๗๑/๒๕๖๐

๖๒ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงฯ ธ.ค. ๕๙ ๒,๗๒๒ ๒,๗๒๒ ตกลงราคา หจก.โคราชกว้างไพศาล

หจก.โคราชกว้างไพศาล ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๒๗๙/๒๕๖๐
ราคา ๖,๙๐๒.๖๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๖๙/๒๕๖๐

๖๔ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงฯ ธ.ค. ๕๙ ๖,๙๐๓.๖๐ ๖,๙๐๓.๖๐ ตกลงราคา หจก.โคราชกว้างไพศาล



ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด

หจก.โคราชกว้างไพศาล ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๒๘๐/๒๕๖๐
ราคา ๘,๔๒๓.๒๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๗๐/๒๕๖๐

๖๕ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงฯ ธ.ค. ๕๙ ๘,๔๒๓.๒๐ ๘,๔๒๓.๒๐ ตกลงราคา หจก.โคราชกว้างไพศาล

น.ส.ธัญวรัตน์ เรือนคง ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๒๘๗/๒๕๖๐
ราคา ๖,๙๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๘๑/๒๕๖๐

๖๗ รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ ๖,๙๐๐ ๖,๙๐๐ ตกลงราคา น.ส.ธัญวรัตน์ เรือนคง

นายอรรถชัย พรหมประเทศ
นายอรรถชัย พรหมประเทศ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๒๘๒/๒๕๖๐

ราคา ๔๘,๐๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๖๖/๒๕๖๐
๖๖ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ตกลงราคา

ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๒๘๙/๒๕๖๐
ศูนย์เด็กเล็ก ราคา ๖,๐๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๖๒/๒๕๖๐

๖๙ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ตกลงราคา นางเรไร  แก้วชู
นางเรไร  แก้วชู

น.ส.จิตรกัญญา ตันกระโทก ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๒๘๗/๒๕๖๐
ราคา ๖,๐๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๘๒/๒๕๖๐

๖๘ รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ตกลงราคา น.ส.จิตรกัญญา ตันกระโทก

นายโกศล พระโบราณเมือง ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๒๙๐/๒๕๖๐
ราคา ๖,๓๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๗๗/๒๕๖๐

๗๑ รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ ๖,๓๐๐ ๖,๓๐๐ ตกลงราคา นายโกศล พระโบราณเมือง

นายจรูญ เชาวรรณกลาง ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๒๙๐/๒๕๖๐
ราคา ๖,๓๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๗๖/๒๕๖๐

๗๐ รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ ๖,๓๐๐ ๖,๓๐๐ ตกลงราคา นายจรูญ เชาวรรณกลาง

นายศุภชัย  กรองมะเริง ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๒๙๐/๒๕๖๐
ราคา ๖,๐๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๗๙/๒๕๖๐

๗๓ รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ตกลงราคา นายศุภชัย  กรองมะเริง

นายสมเจต เชิดกฤษณ์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๒๙๐/๒๕๖๐
ราคา ๖,๓๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๗๘/๒๕๖๐

๗๒ รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ ๖,๓๐๐ ๖,๓๐๐ ตกลงราคา นายสมเจต เชิดกฤษณ์

นายไพฑูรย์  ดึนกระโทก ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๒๙๑/๒๕๖๐
ราคา ๙,๐๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๖๙/๒๕๖๐

๗๕ รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ตกลงราคา นายไพฑูรย์  ดึนกระโทก

นายอิทธิพล  กรองมะเริง
นายอิทธิพล  กรองมะเริง ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๒๙๐/๒๕๖๐

ราคา ๕,๔๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๘๐/๒๕๖๐
๗๔ รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ ๕,๔๐๐ ๕,๔๐๐ ตกลงราคา

นายสิทธิพล ทองโต ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๒๙๑/๒๕๖๐
ราคา ๗,๘๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๗๑/๒๕๖๐

๗๗ รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ ๗,๘๐๐ ๗,๘๐๐ ตกลงราคา นายสิทธิพล ทองโต

นายเจริญ  เทากระโทก ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๒๙๑/๒๕๖๐
ราคา ๘,๑๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๗๐/๒๕๖๐

๗๖ รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ ๘,๑๐๐ ๘,๑๐๐ ตกลงราคา นายเจริญ  เทากระโทก

นายไชยยศ นามณรงค์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๒๙๑/๒๕๖๐
๗๘ รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ ๘,๑๐๐ ๘,๑๐๐ ตกลงราคา นายไชยยศ นามณรงค์



ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม

ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม

ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม

นายรุ่งเรือง อุ่นจิตร ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๒๙๑/๒๕๖๐
ราคา ๘,๑๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๗๓/๒๕๖๐

๗๙ รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ ๘,๑๐๐ ๘,๑๐๐ ตกลงราคา นายรุ่งเรือง อุ่นจิตร

ราคา ๘,๑๐๐ บาท งบประมาณ ราคา ๘,๑๐๐ บาท
๗๘ รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ ๘,๑๐๐ ๘,๑๐๐ ตกลงราคา นายไชยยศ นามณรงค์

ร้านดีดีเซ็นเตอร์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๓๐๑/๒๕๖๐
ราคา ๑,๔๓๘ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๗๕/๒๕๖๐

๘๑ ค่าวัสดุส านักงาน ๑,๔๓๘ ๑,๔๓๘ ตกลงราคา ร้านดีดีเซ็นเตอร์

นางทศันีย์ เขียนจอหอ
นางทัศนีย์ เขียนจอหอ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๒๙๒/๒๕๖๐

ศูนย์เด็ก ม.ค.๖๐ ราคา ๒๐,๕๒๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๘๓/๒๕๖๐
๘๐

ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
๒๐,๕๒๐ ๒๐,๕๒๐ ตกลงราคา

ร้านดีดีเซ็นเตอร์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๓๐๓/๒๕๖๐
ราคา ๓๕๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๗๔/๒๕๖๐

๘๓ ค่าวสัดุส านักงาน ๓๕๐ ๓๕๐ ตกลงราคา ร้านดีดีเซ็นเตอร์

ร้านดีดีเซ็นเตอร์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๓๐๒/๒๕๖๐
ราคา ๒,๐๕๕ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๗๓/๒๕๖๐

๘๒ ค่าวัสดุส านักงาน ๒,๐๕๕ ๒,๐๕๕ ตกลงราคา ร้านดีดีเซ็นเตอร์

ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาทื ่๓๑๐/๒๕๖๐
(ซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร) ราคา ๒๒,๓๗๐.๔๙ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๖๘/๒๕๖๐

๘๕ ๒๒,๓๗๐.๔๙ ๒๒,๓๗๐.๔๙ ตกลงราคา บ.ริโก(้ประเทศไทย)จก.
บ.ริโก(้ประเทศไทย)จก.

ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๓๐๙/๒๕๖๐
(ซ่อมรถยนต์ กต-7378 นม) ราคา ๑,๙๗๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๖๗/๒๕๖๐

๘๔ ๑,๙๗๐ ๑,๙๗๐ ตกลงราคา นายรุ่งโรจน์ รุ่งสูงเนิน
นายรุ่งโรจน์ รุ่งสูงเนิน

ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๓๑๕/๒๕๖๐
ซ่อมรถบรรทกุน้ า ราคา ๑,๐๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๗๔/๒๕๖๐

๘๗ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ตกลงราคา นายอดิศักด์ิ ใจบญุนอก
นายอดิศักด์ิ ใจบญุนอก

ร้านเอี้ยมเฮงวสัดุก่อสร้าง ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๓๑๒/๒๕๖๐
ราคา ๕,๑๒๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๗๖/๒๕๖๐

๘๖ ค่าวสัดุก่อสร้าง ๕,๑๒๐ ๕,๑๒๐ ตกลงราคา ร้านเอี้ยมเฮงวสัดุก่อสร้าง

นางภาพร ศิริดลภัทร ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๓๑๘/๒๕๖๐
ราคา ๓๓๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๗๘/๒๕๖๐

๘๙ ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว ๓๓๐ ๓๓๐ ตกลงราคา นางภาพร ศิริดลภัทร

นางภาพร ศิริดลภัทร
นางภาพร ศิริดลภัทร ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๓๑๗/๒๕๖๐

ราคา ๔๗๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๗๙/๒๕๖๐
๘๘ ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว ๔๗๐ ๔๗๐ ตกลงราคา

บ.คันทรีเฟรชแดร่ี จ ากัด ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาทื ่๓๒๓/๒๕๖๐
ราคา ๖,๗๕๑.๐๘ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือทื ่๘๑/๒๕๖๐

๙๑ ค่าอาหารเสริม(นม) ๖,๗๕๑.๐๘ ๖,๗๕๑.๐๘ ตกลงราคา บ.คันทรีเฟรชแดร่ี จ ากัด

น.ส.นันธนา ล้ิมด ารงตระกูล ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๓๑๙/๒๕๖๐
ราคา ๕๓๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๘๐/๒๕๖๐

๙๐ ค่าวสัดุส านักงาน ๕๓๐ ๕๓๐ ตกลงราคา น.ส.นันธนา ล้ิมด ารงตระกูล



นายสุรชัย สรุจิก าจรวัฒนะ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๓๓๐/๒๕๖๐
(เคร่ืองขยายเสียง) ราคา ๑,๒๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๘๖/๒๕๖๐

๙๓
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ตกลงราคา นายสุรชัย สรุจิก าจรวัฒนะ

หจก.คิงส์ยนต์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๓๒๙/๒๕๖๐
(รถขยะ 88-3936 นม) ราคา ๙๐๘ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๘๔/๒๕๖๐

๙๒
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

๙๐๘ ๙๐๘ ตกลงราคา หจก.คิงส์ยนต์

หจก.โคราชกว้างไพศาล ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๓๓๒/๒๕๖๐
ราคา ๒,๗๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๘๓/๒๕๖๐

๙๕ ค่าวสัดุเชื้อเพลิงฯ ม.ค. ๖๐ ๒,๗๐๐ ๒,๗๐๐ ตกลงราคา หจก.โคราชกว้างไพศาล

ร้าน เจ.เอ.ยู คอมพิวเตอร์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาทื ่๓๓๑/๒๕๖๐
(เคร่ืองคอมพวิเตอร์) ราคา ๑,๙๙๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้าง ๘๕/๒๕๖๐

๙๔
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

๑,๙๙๐ ๑,๙๙๐ ตกลงราคา ร้าน เจ.เอ.ยู คอมพิวเตอร์

หจก.โคราชกว้างไพศาล ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๓๓๔/๒๕๖๐
ราคา ๙,๐๘๑.๖๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๘๕/๒๕๖๐

๙๗ ค่าวสัดุเชื้อเพลิงฯ ม.ค. ๖๐ ๙,๐๘๑.๖๐ ๙,๐๘๑.๖๐ ตกลงราคา หจก.โคราชกว้างไพศาล

หจก.โคราชกว้างไพศาล
หจก.โคราชกว้างไพศาล ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๓๓๓/๒๕๖๐
ราคา ๒,๘๒๔.๙๕ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๘๔/๒๕๖๐

๙๖ ค่าวสัดุเชื้อเพลิงฯ ม.ค. ๖๐ ๒,๘๒๔.๙๕ ๒,๘๒๔.๙๕ ตกลงราคา

หจก.โคราชกว้างไพศาล ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๓๓๖/๒๕๖๐
ราคา ๙,๓๙๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๘๗/๒๕๖๐

๙๙ ค่าวสัดุเชื้อเพลิงฯ ม.ค. ๖๐ ๙,๓๙๐ ๙,๓๙๐ ตกลงราคา หจก.โคราชกว้างไพศาล

หจก.โคราชกว้างไพศาล ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๓๓๕/๒๕๖๐
ราคา ๒,๙๕๒ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๘๖/๒๕๖๐

๙๘ ค่าวสัดุเชื้อเพลิงฯ ม.ค. ๖๐ ๒,๙๕๒ ๒,๙๕๒ ตกลงราคา หจก.โคราชกว้างไพศาล

ร้านดีดีเซ็นเตอร์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๓๔๒/๒๕๖๐
ราคา ๙๑๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๙๔/๒๕๖๐

๑๐๑ ค่าวสัดุส านักงาน ๙๑๐ ๙๑๐ ตกลงราคา ร้านดีดีเซ็นเตอร์

ร้านเคร่ืองออกก าลังกายนครราชสีมา ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๓๔๑/๒๕๖๐
(เคร่ืองออกก าลังกาย) นครราชสีมา ราคา ๔๙๙,๐๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๘๒/๒๕๖๐ 

๑๐๐
ค่าครุภณัฑ์ฬา

๔๙๙,๐๐๐ ๔๙๙,๐๐๐ ตกลงราคา
ร้านเคร่ืองออกก าลังกาย

ร้านดีดีเซ็นเตอร์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๓๔๔/๒๕๖๐
ราคา ๘๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๙๗/๒๕๖๐

๑๐๓ ค่าวสัดุส านักงาน ๘๐๐ ๘๐๐ ตกลงราคา ร้านดีดีเซ็นเตอร์

ร้านดีดีเซ็นเตอร์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๓๔๓/๒๕๖๐
ราคา ๓,๗๔๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๙๕/๒๕๖๐

๑๐๒ ค่าวสัดุส านักงาน ๓,๗๔๐ ๓,๗๔๐ ตกลงราคา ร้านดีดีเซ็นเตอร์

ร้านดีดีเซ็นเตอร์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๓๔๖/๒๕๖๐
๑๐๕ ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ ๒,๔๕๐ ๒,๔๕๐ ตกลงราคา ร้านดีดีเซ็นเตอร์

ร้านดีดีเซ็นเตอร์
ร้านดีดีเซ็นเตอร์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๓๔๕/๒๕๖๐

ราคา ๖,๓๖๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๘๘/๒๕๖๐
๑๐๔ ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว ๖,๓๖๐ ๖,๓๖๐ ตกลงราคา



ราคา ๒,๔๕๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๙๖/๒๕๖๐
๑๐๕ ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ ๒,๔๕๐ ๒,๔๕๐ ตกลงราคา ร้านดีดีเซ็นเตอร์

บ.รวมวิทยา จ ากัด ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๓๔๘/๒๕๖๐
ราคา ๓,๙๓๕ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๙๒/๒๕๖๐

๑๐๗ ค่าวสัดุส านักงาน ๓,๙๓๕ ๓,๙๓๕ ตกลงราคา บ.รวมวิทยา จ ากัด

บ.รวมวิทยา จ ากัด ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๓๔๗/๒๕๖๐
ราคา ๗,๔๒๕ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๙๓/๒๕๖๐

๑๐๖ ค่าวสัดุส านักงาน ๗,๔๒๕ ๗,๔๒๕ ตกลงราคา บ.รวมวิทยา จ ากัด

ร้านออฟฟิศเซ็นเตอร์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๓๕๐/๒๕๖๐
ราคา ๗,๕๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๙๑/๒๕๖๐

๑๐๙ ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ ๗,๕๐๐ ๗,๕๐๐ ตกลงราคา ร้านออฟฟิศเซ็นเตอร์

บ.รวมวิทยา จ ากัด ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๓๔๙/๒๕๖๐
ราคา ๓,๙๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๙๓/๑/๒๕๖๐

๑๐๘ ค่าวสัดุส านักงาน ๓,๙๐๐ ๓,๙๐๐ ตกลงราคา บ.รวมวิทยา จ ากัด

ร้านนัมเบอร์วันคลีนนิ่ง ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๓๕๒/๒๕๖๐
ราคา ๑๖,๗๙๔ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๘๙/๒๕๖๐

๑๑๑ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ๑๖,๗๙๔ ๑๖,๗๙๔ ตกลงราคา ร้านนัมเบอร์วันคลีนนิ่ง

ร้านนัมเบอร์วันคลีนนิ่ง ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๓๕๑/๒๕๖๐
ราคา ๑๐,๙๖๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๙๘/๒๕๖๐

๑๑๐ ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว ๑๐,๙๖๐ ๑๐,๙๖๐ ตกลงราคา ร้านนัมเบอร์วันคลีนนิ่ง

(แบตเตอร่ีวิทยุส่ือสาร) ราคา ๒๗,๐๐๔ บาท

๑๑๓
รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ

๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ตกลงราคา ร้านหัวทะเลอิงค์เจ็ท

หจก.เค.อาร์.เรดิโอ.แอนด์ หจก.เค.อาร์.เรดิโอ.แอนด์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๓๕๓/๒๕๖๐
คอมมูนิเคชั่น คอมมูนิเคชั่น งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๙๙/๒๕๖๐๑๑๒ ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๒๗,๐๐๔ ๒๗,๐๐๔ ตกลงราคา

ร้านสมบูรณ์ศิลป์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๓๕๘/๒๕๖๐
ราคา ๑๖๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๙๐/๒๕๖๐

๑๑๔ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ๑๖๐ ๑๖๐ ตกลงราคา ร้านสมบูรณ์ศิลป์

ร้านหัวทะเลอิงค์เจ็ท ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๓๕๗/๒๕๖๐
(จ้างท าป้ายไวนิล) ราคา ๑,๒๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๘๗/๒๕๖๐

อาคารส านักงานเทศบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                น.ส.จิตรกัญญา ตันกระโทก ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๓๖๔/๒๕๖๐

ราคา ๖,๓๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๐๐/๒๕๖๐

๑๑๖
ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด

๖,๙๐๐ ๖,๙๐๐ ตกลงราคา น.ส.จิตรกัญญา ตันกระโทก

อาคารส านักงานเทศบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                น.ส.ธัญวรัตน์ เรือนคง ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๓๖๔/๒๕๖๐๑๑๕
ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด

๖,๓๐๐ ๖,๓๐๐ ตกลงราคา น.ส.ธัญวรัตน์ เรือนคง

นางเรไร แก้วชู ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๓๖๖/๒๕๖๐
ราคา ๖,๙๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๐๑/๒๕๖๐

๑๑๗
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลท าค

๕,๗๐๐ ๕,๗๐๐ ตกลงราคา นางเรไร แก้วชู



ค่าจ้างเหมาบริการท าความ

๕,๗๐๐ ตกลงราคา

ความสะอาดศูนย์เด็กเล็ก ราคา ๕,๗๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๙๔/๒๕๖๐
๑๑๗ ๕,๗๐๐ ๕,๗๐๐ ตกลงราคา นางเรไร แก้วชู

ความสะอาดสวนภมูิทศัน์เทศบาล นายศุภชัย ชายทวีป ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๓๖๗/๒๕๖๐
ราคา ๖,๐๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๙๐/๒๕๖๐

งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๘๙/๒๕๖๐

๑๑๙
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษา

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ตกลงราคา นายศุภชัย ชายทวีป

นายอิทธิพล  กรองมะเริงความสะอาดสวนสุขภาพ นายอิทธิพล  กรองมะเริง ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๓๖๗/๒๕๖๐
ข้างสถานีรถไฟ ราคา ๕,๗๐๐ บาท

๑๑๘
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษา

๕,๗๐๐

ความสะอาดสวนภูมิทัศน์ นายจรูญ เชาวรรณกลาง ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๓๖๗/๒๕๖๐

ราคา ๖,๐๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๙๑/๒๕๖๐

๑๒๑
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษา

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ตกลงราคา นายจรูญ เชาวรรณกลาง

ความสะอาดเกาะกลางถนน นายสมเจต เชิดกฤษณ์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๓๖๗/๒๕๖๐๑๒๐
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษา

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ตกลงราคา นายสมเจต เชิดกฤษณ์

ราคา ๖,๐๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๙๓/๒๕๖๐
ท าความสะอาดเกาะกลางถนน นายโกศล พระโบราณเมือง ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๓๖๗/๒๕๖๐

ราคา ๖,๐๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๙๒/๒๕๖๐ 

๑๒๒
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษา

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ตกลงราคา นายโกศล พระโบราณเมือง

นายเจริญ เทากระโทก ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๓๖๘/๒๕๖๐
ภายในเขตเทศบาล ราคา ๗,๒๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๙๖/๒๕๖๐

๑๒๔
ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะ

๗,๒๐๐ ๗,๒๐๐ ตกลงราคา นายเจริญ เทากระโทก

นายไพฑูรย์ ดึนกระโทก ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๓๖๘/๒๕๖๐
สะอาดตลาดสดและซอยต่าง ๆ ราคา ๘,๔๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๙๕/๒๕๖๐

๑๒๓ ๘,๔๐๐ ๘,๔๐๐ ตกลงราคา นายไพฑูรย์ ดึนกระโทก

นายไชยยศ นามณรงค์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๓๖๘/๒๕๖๐
ราคา ๖,๙๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๙๘/๒๕๖๐

๑๒๖ ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะ ๖,๙๐๐ ๖,๙๐๐ ตกลงราคา นายไชยยศ นามณรงค์

นายสิทธิพ์ล ทองโต ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๓๖๘/๒๕๖๐
ราคา ๗,๒๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๙๗/๒๕๖๐

๑๒๕ ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะ ๗,๒๐๐ ๗,๒๐๐ ตกลงราคา นายสิทธิพ์ล ทองโต

นางทัศนีย์  เขียนจอหอ
นางทัศนีย์  เขียนจอหอ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๓๖๙/๒๕๖๐

๑๒๘
ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหาร

๒๐,๑๔๐ ๒๐,๑๔๐ ตกลงราคา

นายรุ่งเรือง อุ่นจิตร ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๓๖๘/๒๕๖๐
ราคา ๗,๒๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๙๙/๒๕๖๐

๑๒๗ ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะ ๗,๒๐๐ ๗,๒๐๐ ตกลงราคา นายรุ่งเรือง อุ่นจิตร



ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน
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นางทัศนีย์  เขียนจอหอ
กลางวันศูนย์เด็กเล็ก ราคา  ๒๐,๑๔๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๐๒/๒๕๖๐

๑๒๘ ๒๐,๑๔๐ ๒๐,๑๔๐ ตกลงราคา

ร้านชุนหลีแบตเตอร่ี ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๓๗๙/๒๕๖๐
ราคา ๖,๘๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๐๑/๒๕๖๐

๑๓๐ ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง ๖,๘๐๐ ๖,๘๐๐ ตกลงราคา ร้านชุนหลีแบตเตอร่ี

นายอมร  เต็มสุข ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๓๗๘/๒๕๖๐
(กล่องรับสัญญาณดาวเทยีม) ราคา ๑,๐๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๐๐/๒๕๖๐

๑๒๙
ค่าวัสดุส านักงาน

๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ตกลงราคา นายอมร  เต็มสุข

ร้าน เจ.เอ.ย.ูคอมพิวเตอร์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๓๘๖/๒๕๖๐
ราคา ๕๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๐๓/๒๕๖๐

๑๓๒ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ๕๐๐ ๕๐๐ ตกลงราคา ร้าน เจ.เอ.ย.ูคอมพิวเตอร์

นางภาพร ศิริดลภัทร ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๓๘๕/๒๕๖๐
ราคา ๔๒๕ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๐๒/๒๕๖๐

๑๓๑ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ๔๒๕ ๔๒๕ ตกลงราคา นางภาพร ศิริดลภัทร

บ.รวมวิทยา จ ากดั (ส านกังานใหญ่) ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๓๘๘/๒๕๖๐
ราคา ๙๘๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๐๔/๒๕๖๐

๑๓๔ ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ ๙๘๐ ๙๘๐ ตกลงราคา บ.รวมวิทยา จ ากดั (ส านกังานใหญ่)

นางภาพร ศิริดลภัทร ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๓๘๗/๒๕๖๐
ราคา ๓๗๕ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๐๓/๒๕๖๐

๑๓๓ ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว ๓๗๕ ๓๗๕ ตกลงราคา นางภาพร ศิริดลภัทร

ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๓๙๐/๒๕๖๐
พธิกีารค่าจ้างเหมาประกอบ นายอชิรพัฒน์ ไกรกิติสกุลชัย ราคา ๔๒,๐๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๐๕/๒๕๖๐๑๓๕
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ

๔๒,๐๐๐ ๔๒,๐๐๐ ตกลงราคา
นายอชิรพัฒน์ ไกรกิติสกุลชัย

อาหารและเคร่ืองด่ืม

บ.รวมวิทยา จ ากดั (ส านกังานใหญ่)
บ.รวมวิทยา จ ากดั (ส านกังานใหญ่) ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๓๙๒/๒๕๖๐

ราคา ๑,๙๖๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๐๘/๒๕๖๐

ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๓๙๑/๒๕๖๐
ราคา ๒,๐๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือทื ่๑๐๕/๒๕๖๐

๑๓๗ ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ ๑,๙๖๐ ๑,๙๖๐ ตกลงราคา

๑๓๖ ค่าวสัดุส านักงาน ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ตกลงราคา บ.รวมวิทยา จ ากดั (ส านกังานใหญ่)
บ.รวมวิทยา จ ากดั (ส านกังานใหญ่)

ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๓๙๖/๒๕๖๐
 ก.พ. ๒๕๖๐ ราคา ๒,๖๘๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือทื ่๑๑๒/๒๕๖๐

๑๓๙ ๒,๖๘๐ ๒,๖๘๐ ตกลงราคา หจก.โคราชกว้างไพศาล
หจก.โคราชกว้างไพศาล

บ.รวมวิทยา จ ากดั (ส านกังานใหญ่) ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๓๙๓/๒๕๖๐
ราคา ๒,๐๗๓ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๑๑/๒๕๖๐

๑๓๘ ค่าวสัดุส านักงาน ๒,๐๗๓ ๒,๐๗๓ ตกลงราคา บ.รวมวิทยา จ ากดั (ส านกังานใหญ่)

ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๓๙๘/๒๕๖๐
๑๔๑ ๗,๘๓๔.๖๐ ๗,๘๓๔.๖๐ ตกลงราคา หจก.โคราชกว้างไพศาล

หจก.โคราชกว้างไพศาล

ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๓๙๗/๒๕๖๐
 ก.พ. ๒๕๖๐ ราคา ๒,๙๔๓ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่ ๑๑๕/๒๕๖๐

๑๔๐ ๒,๙๔๓ ๒,๙๔๓ ตกลงราคา หจก.โคราชกว้างไพศาล
หจก.โคราชกว้างไพศาล



ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน

ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน

 ก.พ. ๒๕๖๐ ราคา ๗,๘๓๔.๖๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๑๓/๒๕๖๐
๑๔๑ ๗,๘๓๔.๖๐ ๗,๘๓๔.๖๐ ตกลงราคา หจก.โคราชกว้างไพศาล

ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๔๐๐/๒๕๖๐
 ก.พ. ๒๕๖๐ ราคา ๖,๗๒๕ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๑๐/๒๕๖๐

๑๔๓ ๖,๗๒๕ ๖,๗๒๕ ตกลงราคา หจก.โคราชกว้างไพศาล
หจก.โคราชกว้างไพศาล

ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๓๙๙/๒๕๖๐
 ก.พ. ๒๕๖๐ ราคา ๘,๑๕๐.๖๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๐๗/๒๕๖๐

๑๔๒ ๘,๑๕๐.๖๐ ๘,๑๕๐.๖๐ ตกลงราคา หจก.โคราชกว้างไพศาล
หจก.โคราชกว้างไพศาล

นายณัฐวุฒิ  เดินสันเทียะ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๔๐๓/๒๕๖๐
และพธิกีาร ราคา ๖๗๕ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๐๔/๒๕๖๐

๑๔๕
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง

๖๗๕ ๖๗๕ ตกลงราคา นายณัฐวุฒิ  เดินสันเทียะ

หจก.สมพงษ์การไฟฟ้าโคราช
หจก.สมพงษ์การไฟฟ้าโคราช ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๔๐๑/๒๕๖๐

ราคา ๔,๗๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๐๙/๒๕๖๐
๑๔๔ ค่าวสัดุไฟฟา้และวทิยุ ๔,๗๐๐ ๔,๗๐๐ ตกลงราคา

บ.คันทรีเฟรชแดร่ี จก. ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๔๐๕/๒๕๖๐
ราคา ๖,๗๕๑.๐๘ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๑๔/๒๕๖๐

๑๔๗ ค่าวสัดุอาหารเสริม (นม) ๖,๗๕๑.๐๘ ๖,๗๕๑.๐๘ ตกลงราคา บ.คันทรีเฟรชแดร่ี จก.

น.ส.นันธนา ล้ิมด ารงตระกูล ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๔๐๔/๒๕๖๐
ราคา ๔๘๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๐๖/๒๕๖๐

๑๔๖ ค่าวสัดุส านักงาน ๔๘๐ ๔๘๐ ตกลงราคา น.ส.นันธนา ล้ิมด ารงตระกูล

นายณัฐวุฒิ  เดินสันเทียะ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๔๑๒/๒๕๖๐
ราคา ๑,๖๔๘ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๑๙/๒๕๖๐

๑๔๙ ค่าวสัดุส านักงาน ๑,๖๔๘ ๑,๖๔๘ ตกลงราคา นายณัฐวุฒิ  เดินสันเทียะ

นายณัฐวุฒิ  เดินสันเทียะ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๔๑๑/๒๕๖๐
ราคา ๑,๔๔๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๑๖/๒๕๖๐

๑๔๘ ค่าวสัดุส านักงาน ๑,๔๔๐ ๑,๔๔๐ ตกลงราคา นายณัฐวุฒิ  เดินสันเทียะ

นายณัฐวุฒิ  เดินสันเทียะ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๔๑๔/๒๕๖๐
ราคา ๖,๔๑๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๑๘/๒๕๖๐

๑๕๑ ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว ๖,๔๑๐ ๖,๔๑๐ ตกลงราคา นายณัฐวุฒิ  เดินสันเทียะ

นายณัฐวุฒิ  เดินสันเทียะ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๔๑๓/๒๕๖๐
ราคา  ๕๕๐  บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๑๗/๒๕๖๐

๑๕๐ ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว ๕๕๐ ๕๕๐ ตกลงราคา นายณัฐวุฒิ  เดินสันเทียะ

นายณัฐวุฒิ เดินสันเทียะ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๔๒๕/๒๕๖๐
ราคา ๒๕๑ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๒๑/๒๕๖๐

๑๕๓ ค่าวสัดุส านักงาน ๒๕๑ ๒๕๑ ตกลงราคา นายณัฐวุฒิ เดินสันเทียะ

นายณัฐวุฒิ เดินสันเทียะ
นายณัฐวุฒิ เดินสันเทียะ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๔๒๔/๒๕๖๐

ราคา ๑๕,๖๒๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๒๐/๒๕๖๐
๑๕๒ ค่าวสัดุส านักงาน ๑๕,๖๒๐ ๑๕,๖๒๐ ตกลงราคา

นายภูมิพัฒน์ พุฒกลาง ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๔๒๖/๒๕๖๐
ราคา ๓๖๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๐๖/๒๕๖๐

๑๕๔ ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ ๓๖๐ ๓๖๐ ตกลงราคา นายภูมิพัฒน์ พุฒกลาง



นายภูมิพัฒน์ พุฒกลาง ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๔๒๗/๒๕๖๐
(ค่าจ้างท าปา้ยไวนิล) ราคา ๓,๗๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๐๗/๒๕๖๐

๑๕๕
รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

๓,๗๐๐ ๓,๗๐๐ ตกลงราคา นายภูมิพัฒน์ พุฒกลาง

นายภาสกร  เทอดโยธิน ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๔๓๑/๒๕๖๐
ราคา ๙,๑๕๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๒๓/๒๕๖๐

๑๕๗ ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง ๙,๑๕๐ ๙,๑๕๐ ตกลงราคา นายภาสกร  เทอดโยธิน

หจก.โตโยต้าโคราช 1988 ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๔๓๐/๒๕๖๐
ราคา ๓,๕๔๒.๗๗ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๐๘/๒๕๖๐

๑๕๖ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ๓,๕๔๒.๗๗ ๓,๕๔๒.๗๗ ตกลงราคา หจก.โตโยต้าโคราช 1988

บ.ดูโฮม จ ากัด
บ.ดูโฮม จ ากัด ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๔๓๓/๒๕๖๐

ราคา ๒,๖๓๑ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๒๒/๒๕๖๐
๑๕๙ ค่าวสัดุก่อสร้าง ๒,๖๓๑ ๒,๖๓๑ ตกลงราคา

บ.รวมวิทยา จ ากัด ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่ ๔๓๖/๒๕๖๐
ราคา  ๑๑,๒๐๐ บาท งบประมาณ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

๑๕๘ ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ ๑๑,๒๐๐ ๑๑,๒๐๐ ตกลงราคา บ.รวมวิทยา จ ากัด 

ค่าจ้างเหมาพนักงานจ้าง น.ส.จิตรกัญญา  ตันกระโทก ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๔๓๘/๒๕๖๐

ราคา ๘,๑๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้าง ๑๑๐/๒๕๖๐

๑๖๑
รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

๘,๑๐๐ ๘,๑๐๐ ตกลงราคา น.ส.จิตรกัญญา  ตันกระโทก

ค่าจ้างเหมาพนักงานจ้าง น.ส.ธัญวรัตน์  เรือนคง ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๔๓๘/๒๕๖๐๑๖๐
รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

๘,๑๐๐ ๘,๑๐๐ ตกลงราคา น.ส.ธัญวรัตน์  เรือนคง

นางเรไร  แก้วชู ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๔๔๐/๒๕๖๐
ค่าจ้างเหมาพนักงานจ้าง ราคา ๖,๙๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๐๙/๒๕๖๐

ราคา ๘,๑๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้าง ๑๑๑/๒๕๖๐

๑๖๒
รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

๖,๙๐๐ ๖,๙๐๐ ตกลงราคา นางเรไร  แก้วชู

๖,๓๐๐ ตกลงราคา

นายโกศล  พระโบราณเมือง ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๔๔๑/๒๕๖๐
เกาะกลางถนน ราคา ๖,๙๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๑๘/๒๕๖๐

๑๖๔
ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาด

๖,๙๐๐ ๖,๙๐๐ ตกลงราคา นายโกศล  พระโบราณเมือง

นายจรูญ  เชาวรรณกลาง ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๔๔๑/๒๕๖๐
สวนภมูทิศัน์ ราคา ๖,๙๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๑๗/๒๕๖๐

๑๖๓
ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาด

๖,๙๐๐ ๖,๙๐๐ ตกลงราคา นายจรูญ  เชาวรรณกลาง

สวนภมูทิศันเ์ทศบาลต าบลทา่ช้าง นายศุภชัย  ชายทวีป ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๔๔๑/๒๕๖๐

งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๑๙/๒๕๖๐

๑๖๖

ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาด

๖,๓๐๐ ๖,๓๐๐ ตกลงราคา นายศุภชัย  ชายทวีป

นายสมเจต เชิดกฤษณ์เกาะกลางถนนและบริเวณรอบ นายสมเจต เชิดกฤษณ์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๔๔๑/๒๕๖๐
อาคารศูนย์ปอ้งกัน ราคา ๖,๓๐๐ บาท

๑๖๕

ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาด

๖,๓๐๐



ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร

ราคา ๖,๓๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๒๐/๒๕๖๐
๑๖๖ ๖,๓๐๐ ๖,๓๐๐ ตกลงราคา นายศุภชัย  ชายทวีป

ราคา ๕,๗๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๒๑/๒๕๖๐

๑๖๘
ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาด

๙,๓๐๐ ๙,๓๐๐ ตกลงราคา นายไพฑูรย์  ดึนกระโทก
นายไพฑูรย์  ดึนกระโทก

สวนสุขภาพข้างสถานรีถไฟ นายอิทธิพล  กรองมะเริง ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๔๔๑/๒๕๖๐๑๖๗

ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาด

๕,๗๐๐ ๕,๗๐๐ ตกลงราคา นายอิทธิพล  กรองมะเริง

นายเจริญ  เทากระโทก ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๔๔๒/๒๕๖๐
เก็บขนขยะ ราคา ๘,๑๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๑๓/๒๕๖๐

๑๖๙
ค่าจ้างเหมาบริการเก็บ

๘,๑๐๐ ๘,๑๐๐ ตกลงราคา นายเจริญ  เทากระโทก

ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๔๔๒/๒๕๖๐
ตลาดสด ราคา ๙,๓๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๑๒/๒๕๖๐

นายไชยยศ  นามณรงค์
นายไชยยศ  นามณรงค์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๔๔๒/๒๕๖๐

เก็บขนขยะ ราคา  ๘,๑๐๐  บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๑๕/๒๕๖๐
๑๗๑

ค่าจ้างเหมาบริการเก็บ
๘,๑๐๐ ๘,๑๐๐ ตกลงราคา

นายสิทธิ ์ พลทองโต ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๔๔๒/๒๕๖๐
เก็บขนขยะ ราคา  ๘,๑๐๐  บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๑๔/๒๕๖๐

๑๗๐
ค่าจ้างเหมาบริการเก็บ

๘,๑๐๐ ๘,๑๐๐ ตกลงราคา นายสิทธิพ์ล  ทองโต 

นางทัศนีย์  เขียนจอหอ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๔๕๒/๒๕๖๐
กลางวนัศูนย์เด็ก (มี.ค. ๖๐) ราคา ๒๓,๙๒๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๒๒/๒๕๖๐

๑๗๓ ๒๓,๙๒๐ ๒๓,๙๒๐ ตกลงราคา นางทัศนีย์  เขียนจอหอ

นายรุ่งเรือง  อุ่นจิตร ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๔๔๒/๒๕๖๐
เก็บขนขยะ ราคา  ๘,๑๐๐  บาท งบประมาณ ตกลงจ้าง ๑๑๖/๒๕๖๐

๑๗๒
ค่าจ้างเหมาบริการเก็บ

๘,๑๐๐ ๘,๑๐๐ ตกลงราคา นายรุ่งเรือง  อุ่นจิตร

ร้านดีดีเซ็นเตอร์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๔๑๖/๒๕๖๐
ราคา ๕๑๒ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๒๗/๒๕๖๐

๑๗๕ ค่าวสัดุส านักงาน ๕๑๒ ๕๑๒ ตกลงราคา ร้านดีดีเซ็นเตอร์

นางภาพร  ศิริดลภัทร ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๔๖๐/๒๕๖๐
ราคา ๔๕๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๒๕/๒๕๖๐

๑๗๔ ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว (น้ าด่ืม) ๔๕๐ ๔๕๐ ตกลงราคา นางภาพร  ศิริดลภัทร

นายภูมิพัฒน์  พุฒกลาง ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๔๖๔/๒๕๖๐
ราคา ๑,๘๖๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๒๓/๒๕๖๐

๑๗๗ ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ ๑,๘๖๐ ๑,๘๖๐ ตกลงราคา นายภูมิพัฒน์  พุฒกลาง

ร้านดีดีเซ็นเตอร์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๔๖๒/๒๕๖๐
ราคา ๒๙๕ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๒๖/๒๕๖๐

๑๗๖ ค่าวสัดุส านักงาน ๒๙๕ ๒๙๕     ร้านดีดีเซ็นเตอร์

หจก.โคราชกว้างไพศาล ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๔๖๗/๒๕๖๐
๑๗๙ ค่าวสัดุเชื้อเพลิง ฯ (มี.ค. ๖๐) ๑,๓๒๐ ๑,๓๒๐ ตกลงราคา หจก.โคราชกว้างไพศาล

บ.รวมวิทยา จ ากดั (ส านกังานใหญ่) ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๔๖๕/๒๕๖๐
ราคา ๒,๖๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๒๘/๒๕๖๐

๑๗๘ ค่าวสัดุส านักงาน ๒,๖๐๐ ๒,๖๐๐ ตกลงราคา บ.รวมวิทยา จ ากดั (ส านกังานใหญ่)



ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

ราคา ๑,๓๒๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๔๔/๒๕๖๐
๑๗๙ ค่าวสัดุเชื้อเพลิง ฯ (มี.ค. ๖๐) ๑,๓๒๐ ๑,๓๒๐ ตกลงราคา หจก.โคราชกว้างไพศาล

หจก.โคราชกว้างไพศาล
หจก.โคราชกว้างไพศาล ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๔๖๙/๒๕๖๐
ราคา ๘,๙๕๗.๘๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๔๓/๒๕๖๐

๑๘๑ ค่าวสัดุเชื้อเพลิง (มี.ค.๖๐) ๘,๙๕๗.๘๐ ๘,๙๕๗.๘๐ ตกลงราคา

หจก.โคราชกว้างไพศาล ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๔๖๘/๒๕๖๐
ราคา ๑,๔๘๐.๔๕ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๔๑/๒๕๖๐

๑๘๐ ค่าวสัดุเชื้อเพลิง ฯ (มี.ค. ๖๐) ๑,๔๘๐.๔๕ ๑,๔๘๐.๔๕ ตกลงราคา หจก.โคราชกว้างไพศาล

หจก.โคราชกว้างไพศาล ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๔๗๑/๒๕๖๐
ราคา ๗,๘๑๕ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๔๒/๒๕๖๐

๑๘๓ ค่าวสัดุเชื้อเพลิง (มี.ค.๖๐) ๗,๘๑๕ ๗,๘๑๕ ตกลงราคา หจก.โคราชกว้างไพศาล

หจก.โคราชกว้างไพศาล ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๔๗๐/๒๕๖๐
ราคา ๘,๐๘๖.๖๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๔๐/๒๕๖๐

๑๘๒ ค่าวสัดุเชื้อเพลิง (มี.ค.๖๐) ๘,๐๘๖.๖๐ ๘,๐๘๖.๖๐ ตกลงราคา หจก.โคราชกว้างไพศาล

ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๔๗๗/๒๕๖๐
(คอมพวิเตอร์) ราคา ๒๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๒๔/๒๕๖๐

๑๘๕ ๒๐๐ ๒๐๐ ตกลงราคา นายณภพ  ปาลธนากุล
นายณภพ  ปาลธนากุล

บ.คันทรีเฟรชแดร่ี จก. ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๔๗๒/๒๕๖๐
ราคา ๘,๐๒๑.๐๒ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๓๙/๒๕๖๐

๑๘๔ ค่าอาหารเสริม (นม) ๘,๐๒๑.๐๒ ๘,๐๒๑.๐๒ ตกลงราคา บ.คันทรีเฟรชแดร่ี จก.

น.ส.นันธนา  ล้ิมด ารงตระกลู ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๔๗๙/๒๕๖๐
ราคา ๕๔๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๓๗๘/๒๕๖๐

๑๘๗ ค่าวสัดุส านักงาน (หนังสือพมิพ)์ ๕๔๐ ๕๔๐ ตกลงราคา น.ส.นันธนา  ล้ิมด ารงตระกลู

นางภาพร  ศิริดลภัทร ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๔๗๘/๒๕๖๐
ราคา ๕๔๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๓๗/๒๕๖๐

๑๘๖ ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว (ค่าน้ า) ๕๔๐ ๕๔๐ ตกลงราคา นางภาพร  ศิริดลภัทร

ราคา ๔๐,๕๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๒๙/๒๕๖๐

ร้านทู เอ็น เค เทคโนโลยี
โรคไข้เลือดออก (ทรายก าจัดยุง) ซัพพลาย ซัพพลาย ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๔๘๑/๒๕๖๐๑๘๘
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ปอ้งกัน

๔๐,๕๐๐ ๔๐,๕๐๐ ตกลงราคา
ร้านทู เอ็น เค เทคโนโลยี

ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๔๘๖/๒๕๖๐
ราคา ๒,๔๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๔๕/๒๕๖๐

๑๙๐ ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว ๕๒๐ ๕๒๐ ตกลงราคา

๑๘๙ ค่าวสัดุส านักงาน ๒,๔๐๐ ๒,๔๐๐ ตกลงราคา ร้านดีดีเซ็นเตอร์
ร้านดีดีเซ็นเตอร์

ร้านดีดีเซ็นเตอร์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๔๘๘/๒๕๖๐
ราคา ๒,๔๔๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๔๗/๒๕๖๐

๑๙๑ ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว ๒,๔๔๐ ๒,๔๔๐ ตกลงราคา ร้านดีดีเซ็นเตอร์

ร้านดีดีเซ็นเตอร์
ร้านดีดีเซ็นเตอร์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๔๘๗/๒๕๖๐
ราคา ๕๒๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๔๖/๒๕๖๐

ร้านดีดีเซ็นเตอร์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๔๘๙/๒๕๖๐
๑๙๒ ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว ๔,๐๐๕ ๔,๐๐๕ ตกลงราคา ร้านดีดีเซ็นเตอร์



ร้านดีดีเซ็นเตอร์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๔๙๐/๒๕๖๐
ราคา ๓๖๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๔๙/๒๕๖๐

๑๙๓ ค่าวสัดุส านักงาน ๓๖๐ ๓๖๐ ตกลงราคา ร้านดีดีเซ็นเตอร์

ราคา ๔,๐๐๕ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๔๘/๒๕๖๐
๑๙๒ ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว ๔,๐๐๕ ๔,๐๐๕ ตกลงราคา ร้านดีดีเซ็นเตอร์

ร้านดีดีเซ็นเตอร์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๔๙๒/๒๕๖๐
ราคา ๕,๘๘๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๕๑/๒๕๖๐

๑๙๕ ค่าวสัดุเคร่ืองแต่งกาย ๕,๘๘๐ ๕,๘๘๐ ตกลงราคา ร้านดีดีเซ็นเตอร์

ร้านดีดีเซ็นเตอร์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๔๙๑/๒๕๖๐
ราคา ๒,๓๓๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๕๐/๒๕๖๐

๑๙๔ ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว ๒,๓๓๐ ๒,๓๓๐ ตกลงราคา ร้านดีดีเซ็นเตอร์

น.ส.ธัญวรัตน์ เรือนคง
น.ส.ธัญวรัตน์ เรือนคง ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาทื ่๕๐๓/๒๕๖๐

ค่าจ้างเหมาพนกังานจ้างเดือน เม.ย ๖๐ ราคา ๕,๗๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที่๑๓๘/๒๕๖๐
๑๙๗

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ
๕,๗๐๐ ๕,๗๐๐ ตกลงราคา

หจก.โตโยต้าโคราช 1988 ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๔๙๖/๒๕๖๐
ราคา ๗,๒๔๓.๙๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๒๖/๒๕๖๐

๑๙๖ ค่าบ ารุงซ่อมแซม ๗,๒๔๓.๙๐ ๗,๒๔๓.๙๐ ตกลงราคา หจก.โตโยต้าโคราช 1988

นางเรไร  แก้วชู ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๕๐๕/๒๕๖๐
ค่าจ้าเหมาพนักงานจ้าง ราคา ๕,๑๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๓๗/๒๕๖๐

๑๙๙
รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

๕,๑๐๐ ๕,๑๐๐ ตกลงราคา นางเรไร  แก้วชู

น.ส.จิตรกัญญา ตันกระโทก ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาทื ่๕๐๓/๒๕๖๐
ค่าจ้างเหมาพนกังานจ้างเดือน เม.ย ๖๐ ราคา ๔,๒๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๓๘/๒๕๖๐

๑๙๘
รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

๔,๒๐๐ ๔,๒๐๐ ตกลงราคา น.ส.จิตรกัญญา ตันกระโทก

นายโกศล  พระโบราณเมือง ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๕๐๖/๒๕๖๐
ค่าจ้าเหมาพนักงานจ้าง ราคา ๕,๑๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๒๘/๒๕๖๐

๒๐๑
รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

๕,๑๐๐ ๕,๑๐๐ ตกลงราคา นายโกศล  พระโบราณเมือง

นายจรูญ เชาวรรณกลาง ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๕๐๖/๒๕๖๐
ค่าจ้าเหมาพนักงานจ้าง ราคา ๕,๑๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๒๗/๒๕๖๐

๒๐๐
รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

๕,๑๐๐ ๕,๑๐๐ ตกลงราคา นายจรูญ เชาวรรณกลาง

นายศุภชัย  ชายทวีป ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๕๐๖/๒๕๖๐
ค่าจ้าเหมาพนักงานจ้าง ราคา ๕,๑๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๓๐/๒๕๖๐

๒๐๓
รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

๕,๑๐๐ ๕,๑๐๐ ตกลงราคา นายศุภชัย  ชายทวีป

นายสมเจต  เชิดกฤษณ์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๕๐๖/๒๕๖๐
ค่าจ้าเหมาพนักงานจ้าง ราคา ๕,๑๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๒๙/๒๕๖๐

๒๐๒
รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

๕,๑๐๐ ๕,๑๐๐ ตกลงราคา นายสมเจต  เชิดกฤษณ์

นายไพฑูรย์ ดึนกระโทก
นายไพฑูรย์ ดึนกระโทก ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๕๐๗/๒๕๖๐

ค่าจ้าเหมาพนักงานจ้าง ราคา ๙,๐๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๓๒/๒๕๖๐
๒๐๕

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ
๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ตกลงราคา

นายอิทธพล  กรองมะเริง ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๕๐๖/๒๕๖๐
ค่าจ้าเหมาพนักงานจ้าง ราคา ๔,๘๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๓๑/๒๕๖๐

๒๐๔
รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

๔,๘๐๐ ๔,๘๐๐ ตกลงราคา นายอิทธพล  กรองมะเริง



นายสิทธิพ์ล  ทองโต ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๕๐๗/๒๕๖๐
ค่าจ้าเหมาพนักงานจ้าง ราคา ๗,๕๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๓๔/๒๕๖๐

๒๐๗
รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

๗,๕๐๐ ๗,๕๐๐ ตกลงราคา นายสิทธิพ์ล  ทองโต

นายเจริญ เทากระโทก ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๕๐๗/๒๕๖๐
ค่าจ้าเหมาพนักงานจ้าง ราคา ๗,๕๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๓๓/๒๕๖๐

๒๐๖
รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

๗,๕๐๐ ๗,๕๐๐ ตกลงราคา นายเจริญ เทากระโทก

นายรุ่งเรือง อุ่นจิตร ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๕๐๗/๒๕๖๐
ค่าจ้าเหมาพนักงานจ้าง ราคา ๗,๕๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๓๖/๒๕๖๐

๒๐๙
รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

๗,๕๐๐ ๗,๕๐๐ ตกลงราคา นายรุ่งเรือง อุ่นจิตร

นายไชยยศ นามณรงค์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๕๐๗/๒๕๖๐
ค่าจ้าเหมาพนักงานจ้าง ราคา ๗,๕๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๓๕/๒๕๖๐

๒๐๘
รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

๗,๕๐๐ ๗,๕๐๐ ตกลงราคา นายไชยยศ นามณรงค์

หจก.เควัญครุภัณฑ์สตีล ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๕๑๘/๒๕๖๐
ราคา ๑๐,๒๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๓๐/๒๕๖๐

๒๑๑
ค่าครุภณัฑ์ส านักงาน

๑๐,๒๐๐ ๑๐,๒๐๐ ตกลงราคา หจก.เควัญครุภัณฑ์สตีล

หจก.เควัญครุภัณฑ์สตีล
หจก.เควัญครุภัณฑ์สตีล ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๕๑๗/๒๕๖๐
ราคา ๗๔,๐๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๓๓/๒๕๖๐

๒๑๐
ค่าครุภณัฑ์ส านักงาน

๗๔,๐๐๐ ๗๔,๐๐๐ ตกลงราคา

หจก.เควัญครุภัณฑ์สตีล ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๕๒๐/๒๕๖๐
ราคา ๖,๘๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๓๒/๒๕๖๐

๒๑๓
ค่าครุภณัฑ์ส านักงาน

๖,๘๐๐ ๖,๘๐๐ ตกลงราคา หจก.เควัญครุภัณฑ์สตีล

หจก.เควัญครุภัณฑ์สตีล ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๕๑๙/๒๕๖๐
ราคา ๔๒,๐๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๓๑/๒๕๖๐

๒๑๒
ค่าครุภณัฑ์ส านักงาน

๔๒,๐๐๐ ๔๒,๐๐๐ ตกลงราคา หจก.เควัญครุภัณฑ์สตีล

หจก.เควัญครุภัณฑ์สตีล ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๕๒๒/๒๕๖๐
ราคา ๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๓๖/๒๕๖๐

๒๑๕
ค่าครุภณัฑ์ส านักงาน

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ตกลงราคา หจก.เควัญครุภัณฑ์สตีล

หจก.เควัญครุภัณฑ์สตีล ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๕๒๑/๒๕๖๐
ราคา ๒๐,๖๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๕๒/๒๕๖๐

๒๑๔
ค่าครุภณัฑ์ส านักงาน

๒๐,๖๐๐ ๒๐,๖๐๐ ตกลงราคา หจก.เควัญครุภัณฑ์สตีล

หจก.เควัญครุภัณฑ์สตีล ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๕๒๔/๒๕๖๐
ราคา  ๗๓,๓๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๓๕/๒๕๖๐

๒๑๗
ครุภณัฑ์ส านักงาน

๗๓,๓๐๐ ๗๓,๓๐๐ ตกลงราคา หจก.เควัญครุภัณฑ์สตีล

หจก.เควัญครุภัณฑ์สตีล ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๕๒๓/๒๕๖๐
ราคา ๖,๘๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๓๔/๒๕๖๐

๒๑๖
ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

๖,๘๐๐ ๖,๘๐๐ ตกลงราคา หจก.เควัญครุภัณฑ์สตีล

นางภาพร  ศิริดลภัทร
นางภาพร  ศิริดลภัทร ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๕๒๖/๒๕๖๐

๒๑๙
ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว

๕๐๐ ๕๐๐ ตกลงราคา

หจก.เควัญครุภัณฑ์สตีล ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๕๒๕/๒๕๖๐
ราคา ๘๘,๐๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๓๖/๒๕๖๐

๒๑๘
ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

๘๘,๐๐๐ ๘๘,๐๐๐ ตกลงราคา หจก.เควัญครุภัณฑ์สตีล



นางภาพร  ศิริดลภัทร
ราคา ๕๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๕๖/๒๕๖๐

๒๑๙ ๕๐๐ ๕๐๐ ตกลงราคา

นายณภพ  ปาลธนากุล ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๕๓๐/๒๕๖๐
ราคา ๓๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๔๒/๒๕๖๐

๒๒๑
ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม

๓๐๐ ๓๐๐ ตกลงราคา นายณภพ  ปาลธนากุล

น.ส.นันธนา ล้ิมด ารงตระกลู ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๕๒๗/๒๕๖๐
ราคา  ๔๗๐  บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๕๔/๒๕๖๐

๒๒๐
ค่าวสัดุส านักงาน

๔๗๐ ๔๗๐ ตกลงราคา น.ส.นันธนา ล้ิมด ารงตระกลู

นายวิรัช  ถมโพธิ์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๕๔๙/๒๕๖๐
ราคา ๒,๕๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๔๑/๒๕๖๐

๒๒๓
รายจ่ายซ่ึงบริการ (ค่าสูบส้วม)

๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ ตกลงราคา นายวิรัช  ถมโพธิ์

ร้านดีดีเซ็นเตอร์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๕๓๓/๒๕๖๐
ราคา ๑,๔๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๕๕/๒๕๖๐

๒๒๒
ค่าวสัดุส านักงาน

๑,๔๐๐ ๑,๔๐๐ ตกลงราคา ร้านดีดีเซ็นเตอร์

นายปัญญา  ไชยมงคล ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๕๕๑/๒๕๖๐
(สายส่งน้ าดับเพลิง) ราคา ๑๓๑,๐๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๕๗/๒๕๖๐

๒๒๕
ค่าครุภณัฑ์ดับเพลิง

๑๓๑,๐๐๐ ๑๓๑,๐๐๐ ตกลงราคา นายปัญญา  ไชยมงคล

นายวิรัช  ถมโพธิ์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๕๕๐/๒๕๖๐
ราคา ๖๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๔๐/๒๕๖๐

๒๒๔
รายจ่ายซ่ึงบริการ (ค่าสูบส้วม)

๖๐๐ ๖๐๐ ตกลงราคา นายวิรัช  ถมโพธิ์

หจก.โคราชกว้างไพศาล
หจก.โคราชกว้างไพศาล ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๕๕๓/๒๕๖๐
ราคา ๑,๔๒๖.๔๕ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๖๕/๒๕๖๐

๒๒๗
ค่าวสัดุเชื้อเพลิง

๑,๔๒๖.๔๕ ๑,๔๒๖.๔๕ ตกลงราคา

หจก.โคราชกว้างไพศาล ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๕๕๒/๒๕๖๐
ราคา ๓,๘๓๕ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๖๕/๒๕๖๐

๒๒๖
ค่าวสัดุเชื้อเพลิง

๓,๘๓๕ ๓,๘๓๕ ตกลงราคา หจก.โคราชกว้างไพศาล

หจก.โคราชกว้างไพศาล ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๕๕๕/๒๕๖๐
ราคา ๔,๙๒๑ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๖๒/๒๕๖๐

๒๒๙
ค่าวสัดุเชื้อเพลิง

๔,๙๒๑ ๔,๙๒๑ ตกลงราคา หจก.โคราชกว้างไพศาล

หจก.โคราชกว้างไพศาล ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๕๕๔/๒๕๖๐
ราคา ๗,๕๖๖.๖๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือ ๑๖๓/๒๕๖๐

๒๒๘
ค่าวสัดุเชื้อเพลิง

๗,๕๖๖.๖๐ ๗,๕๖๖.๖๐ ตกลงราคา หจก.โคราชกว้างไพศาล

ร้านดีดีเซ็นเตอร์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๕๕๗/๒๕๖๐
ราคา ๖๙๙ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๖๐/๒๕๖๐

๒๓๑
ค่าวสัดุส านักงาน

๖๙๙ ๖๙๙ ตกลงราคา ร้านดีดีเซ็นเตอร์

หจก.โคราชกว้างไพศาล ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๕๕๖/๒๕๖๐
ราคา ๗,๗๘๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๖๔/๒๕๖๐

๒๓๐
ค่าวสัดุเชื้อเพลิง

๗,๗๘๐ ๗,๗๘๐ ตกลงราคา หจก.โคราชกว้างไพศาล

ร้านดีดีเซ็นเตอร์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๕๕๘/๒๕๖๐
ราคา ๖๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๕๙/๒๕๖๐

๒๓๒
ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว

๖๐๐ ๖๐๐ ตกลงราคา ร้านดีดีเซ็นเตอร์



บ.รวมวิทยา จ ากดั(ส านกังานใหญ่) ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๕๕๙/๒๕๖๐
ราคา ๑,๓๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๕๘/๒๕๖๐

๒๓๓
ค่าวสัดุส านักงาน

๑,๓๐๐ ๑,๓๐๐ ตกลงราคา บ.รวมวิทยา จ ากดั(ส านกังานใหญ่)

นายปัญญา  ไชยมงคล ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๕๖๑/๒๕๖๐
ราคา ๙๗,๕๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๖๖/๒๕๖๐

๒๓๕
ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว

๙๗,๕๐๐ ๙๗,๕๐๐ ตกลงราคา นายปัญญา  ไชยมงคล

นายภูมิพัฒน์ พุฒกลาง ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๕๖๐/๒๕๖๐
ราคา ๔,๓๒๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๔๓/๒๕๖๐

๒๓๔
ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่

๔,๓๒๐ ๔,๓๒๐ ตกลงราคา นายภูมิพัฒน์ พุฒกลาง

นายณภพ  ปาลธนากุล ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๕๖๗/๒๕๖๐
ราคา  ๓๐๐  บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๔๕/๒๕๖๐

๒๓๗
ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม

๓๐๐ ๓๐๐ ตกลงราคา นายณภพ  ปาลธนากุล

บ.รวมวิทยา จ ากดั(ส านกังานใหญ่)
บ.รวมวิทยา จ ากดั(ส านกังานใหญ่) ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๕๖๖/๒๕๖๐

ราคา ๙๘๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๖๗/๒๕๖๐
๒๓๖

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
๙๘๐ ๙๘๐ ตกลงราคา

นายประจวบ  รัตนสิงห์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๕๖๙/๒๕๖๐
ราคา ๔๕๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๖๙/๒๕๖๐

๒๓๙
ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว

๔๕๐ ๔๕๐ ตกลงราคา นายประจวบ  รัตนสิงห์

นายภูมิพัฒน์ พุฒกลาง ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๕๖๘/๒๕๖๐
ราคา  ๓๖๐  บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๔๔/๒๕๖๐

๒๓๘
ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่

๓๖๐ ๓๖๐ ตกลงราคา นายภูมิพัฒน์ พุฒกลาง

นายปัญญา  ไชยมงคล ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๕๗๙/๒๕๖๐
(เก้าอี้พลาสติกสีแดง) ราคา ๕๙,๐๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๗๔/๒๕๖๐

๒๔๑
ค่าครุภณัฑ์ส านักงาน

๕๙,๐๐๐ ๕๙,๐๐๐ ตกลงราคา นายปัญญา  ไชยมงคล

จันทร์ จันทร์ พันธุไ์ม้ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๕๗๔/๒๕๖๐
ราคา ๔,๔๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๖๘/๒๕๖๐

๒๔๐
ค่าวสัดุการเกษตร

๔,๔๐๐ ๔,๔๐๐ ตกลงราคา จันทร์ จันทร์ พันธุไ์ม้

บริษัทดูโฮม ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๕๘๒/๒๕๖๐
ราคา ๗๙๔ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๗๓/๒๕๖๐

๒๔๓
ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว

๗๙๔ ๗๙๔ ตกลงราคา บริษัทดูโฮม

นายภูมิพัฒน์ พุฒกลาง ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๕๘๑/๒๕๖๐
ราคา ๓๖๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๔๔/๒๕๖๐

๒๔๒
ค่าจ้างเหมาท าปา้ยไวนิล

๓๖๐ ๓๖๐ ตกลงราคา นายภูมิพัฒน์ พุฒกลาง

ร้านดีดีเซ็นเตอร์
ร้านดีดีเซ็นเตอร์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๕๙๑/๒๕๖๐

ราคา ๒,๘๘๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๗๑/๒๕๖๐
๒๔๕

ค่าวสัดุส านักงาน
๒,๘๘๐ ๒,๘๘๐ ตกลงราคา

ร้านออฟฟิศ เซ็นเตอร์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๕๘๙/๒๕๖๐
ราคา ๔,๕๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๗๐/๒๕๖๐

๒๔๔
ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์

๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ ตกลงราคา ร้านออฟฟิศ เซ็นเตอร์

ร้านดีดีเซ็นเตอร์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๕๙๒/๒๕๖๐
๒๔๖

ค่าวสัดุส านักงาน
๒,๑๖๐ ๒,๑๖๐ ตกลงราคา ร้านดีดีเซ็นเตอร์



นายสมชาย พงษ์สุวรรณ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๕๙๖/๒๕๖๐
(เคร่ืองปรับอากาศ) ราคา ๕๓,๐๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๗๗/๒๕๖๐

๒๔๗
ค่าครุภณัฑ์ส านักงาน

๕๓,๐๐๐ ๕๓,๐๐๐ ตกลงราคา นายสมชาย พงษ์สุวรรณ

ราคา ๒,๑๖๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๗๒/๒๕๖๐
๒๔๖ ๒,๑๖๐ ๒,๑๖๐ ตกลงราคา ร้านดีดีเซ็นเตอร์

นายสมชาย พงษ์สุวรรณ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๕๙๘/๒๕๖๐
(เคร่ืองปรับอากาศ) ราคา ๒๖,๕๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๗๘/๒๕๖๐

๒๔๙
ค่าครุภณัฑ์ส านักงาน

๒๖,๕๐๐ ๒๖,๕๐๐ ตกลงราคา นายสมชาย พงษ์สุวรรณ

นายสมชาย พงษ์สุวรรณ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๕๙๗/๒๕๖๐
(ซ่อมแอร์) ราคา ๖,๖๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๔๘/๒๕๖๐

๒๔๘
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

๖,๖๐๐ ๖,๖๐๐ ตกลงราคา นายสมชาย พงษ์สุวรรณ

นางยม ดาดงูเหลือม ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๕๙๙/๒๕๖๐
(ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดส านกังาน) ราคา ๒,๔๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๖๐/๒๕๖๐

๒๕๑
รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

๒,๔๐๐ ๒,๔๐๐ ตกลงราคา นางยม ดาดงูเหลือม

น.ส.ธัญวรัตน์ เรือนคง ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๕๙๙/๒๕๖๐
(ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดส านกังาน) ราคา ๖,๐๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๕๙/๒๕๖๐

๒๕๐
รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ตกลงราคา น.ส.ธัญวรัตน์ เรือนคง

นางพรณิภา ฤาเดช ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๖๐๑/๒๕๖๐
(ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดศูนย์เด็กเล็ก) ราคา ๒,๔๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๖๒/๒๕๖๐

๒๕๓
รายจ่ายใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

๒,๔๐๐ ๒,๔๐๐ ตกลงราคา นางพรณิภา ฤาเดช

นางเรไร  แก้วชู ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๖๐๑/๒๕๖๐
(ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดศูนย์เด็กเล็ก) ราคา ๖,๓๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๖๑/๒๕๖๐

๒๕๒
รายจ่ายใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

๖,๓๐๐ ๖,๓๐๐ ตกลงราคา นางเรไร  แก้วชู

นายโกศล พระโบราณเมือง ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๖๐๒/๒๕๖๐
สะอาดเกาะกลางถนน ราคา ๖,๐๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๕๕/๒๕๖๐

๒๕๕
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความ

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ตกลงราคา นายโกศล พระโบราณเมือง

นายจรูญ เชาวรรณกลาง
นายจรูญ เชาวรรณกลาง ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๖๐๒/๒๕๖๐

สะอาดสวนภมูิทศัน์ ราคา ๖,๐๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๕๔/๒๕๖๐
๒๕๔

ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความ
๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ตกลงราคา

นายศุภชัย ชายทวีป ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๖๐๒/๒๕๖๐
สะอาดสวนภมูิทศัน์(สระหนองบวั) ราคา ๖,๐๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๕๗/๒๕๖๐

๒๕๗
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความ

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ตกลงราคา นายศุภชัย ชายทวีป

นายสมเจต เชิดกฤษณ์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๖๐๒/๒๕๖๐
สะอาดเกาะกลางถนน ราคา ๖,๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๕๖/๒๕๖๐

๒๕๖
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความ

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ตกลงราคา นายสมเจต เชิดกฤษณ์

นายไพฑูรย์  ดึนกระโทก ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๖๐๓/๒๕๖๐
ราคา ๙,๐๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๔๙/๒๕๖๐

๒๕๙
ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะ

๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ตกลงราคา นายไพฑูรย์  ดึนกระโทก

นายอิทธิพล  กรองมะเริง ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๖๐๒/๒๕๖๐
สุขภาพหลังสถานีรถไฟ ราคา ๖,๐๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๕๘/๒๕๖๐

๒๕๘
ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดสวน

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ตกลงราคา นายอิทธิพล  กรองมะเริง



นายสิทธิพ์ล  ทองโต ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๖๐๓/๒๕๖๐
ราคา ๗,๘๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๕๑/๒๕๖๐

๒๖๑
ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะ

๗,๘๐๐ ๗,๘๐๐ ตกลงราคา นายสิทธิพ์ล  ทองโต

นายเจริญ เทากระโทก ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๖๐๓/๒๕๖๐
ราคา ๗,๘๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๕๐/๒๕๖๐

๒๖๐
ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะ

๗,๘๐๐ ๗,๘๐๐ ตกลงราคา นายเจริญ เทากระโทก

นายรุ่งเรือง อุ่นจิตร ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๖๐๓/๒๕๖๐
ราคา ๗,๘๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๕๓/๒๕๖๐

๒๖๓
ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะ

๗,๘๐๐ ๗,๘๐๐ ตกลงราคา นายรุ่งเรือง อุ่นจิตร 

นายไชยยศ นามณรงค์
นายไชยยศ นามณรงค์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๖๐๓/๒๕๖๐
ราคา ๗,๘๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๕๒/๒๕๖๐

๒๖๒
ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะ

๗,๘๐๐ ๗,๘๐๐ ตกลงราคา

นายณัฐวุฒิ เดินสันเทียะ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๖๑๔/๒๕๖๐
(ค่าจา้งเหมาประกอบอาหาร) ราคา ๖๗๕ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๖๔/๒๕๖๐

๒๖๕
ค่ารับรองในการประชุมสภา

๖๗๕ ๖๗๕ ตกลงราคา นายณัฐวุฒิ เดินสันเทียะ

บ.วนัชัยมอเตอร์ราชสีมา จก.
บ.วนัชัยมอเตอร์ราชสีมา จก. ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๖๑๓/๒๕๖๐

ราคา ๓,๑๘๕ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๘๕/๒๕๖๐
๒๖๔

ค่าวัสดุการเกษตร
๓,๑๘๕ ๓,๑๘๕ ตกลงราคา

ร้านออฟฟิศ เซ็นเตอร์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๖๑๗/๒๕๖๐
ราคา ๖,๐๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๘๒/๒๕๖๐

๒๖๗
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ตกลงราคา ร้านออฟฟิศ เซ็นเตอร์

ร้านดีดีเซ็นเตอร์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๖๑๕/๒๕๖๐
ไข้เลือดออก ราคา ๔๕๖ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๗๕/๒๕๖๐

๒๖๖
คชจ.โครงการป้องกันโรค

๔๕๖ ๔๕๖ ตกลงราคา ร้านดีดีเซ้นเตอร์

นายอรรถชัย พรหมประเทศ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๖๑๙/๒๕๖๐
ราคา ๓๕,๐๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๖๕/๒๕๖๐

๒๖๙
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ตกลงราคา นายอรรถชัย พรหมประเทศ

บ.ดูโฮม จ ากัด ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาทื ่๖๑๘/๒๕๖๐
ราคา ๑,๑๑๖ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๗๖/๒๕๖๐

๒๖๘
ค่าวัสดุส านักงาน

๑,๑๑๖ ๑,๑๑๖ ตกลงราคา บ.ดูโฮม จ ากัด

ร้านเอี่ยมเฮงวัสดุก่อสร้าง ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๖๒๓/๒๕๖๐
ราคา ๔๑,๘๓๒ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๘๑/๒๕๖๐

๒๗๑
ค่าวัสดุก่อสร้าง

๔๑,๘๓๒ ๔๑,๘๓๒ ตกลงราคา ร้านเอี่ยมเฮงวัสดุก่อสร้าง

นางทัศนีย์ เขียนจอหอ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๖๒๑/๒๕๖๐
ศูนย์เด็กเล็ก พ.ค. ๖๐ ราคา ๒๖,๐๔๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๖๓/๒๕๖๐

๒๗๐
ค่าจ้างเหมาท าอาหาร

๒๖,๐๔๐ ๒๖,๐๔๐ ตกลงราคา นางทัศนีย์ เขียนจอหอ

น.ส.นันธนา ล้ิมด ารงตระกูล ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๖๒๕/๒๕๖๐
๒๗๓

ค่าวัสดุส านักงาน
๕๔๐ ๕๔๐ ตกลงราคา น.ส.นันธนา ล้ิมด ารงตระกูล

นางภาพร  ศิริดลภัทร
นางภาพร  ศิริดลภัทร ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๖๒๔/๒๕๖๐

ราคา ๕๖๕ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๘๓/๒๕๖๐
๒๗๒

ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
๕๖๕ ๕๖๕ ตกลงราคา



บ.รวมวทิยา จ ากัด บ.รวมวทิยา จ ากัด (ส านักงานใหญ)่

ราคา ๕๔๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๘๔/๒๕๖๐
๒๗๓ ๕๔๐ ๕๔๐ ตกลงราคา น.ส.นันธนา ล้ิมด ารงตระกูล

นายประจวบ รัตนสิงห์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๖๒๗/๒๕๖๐
ราคา ๔๕๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๘๖/๒๕๖๐

๒๗๕
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

๔๕๐ ๔๕๐ ตกลงราคา นายประจวบ รัตนสิงห์

นายณภพ  ปาลธนากุล ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๖๒๖/๒๕๖๐
ราคา ๓๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๔๗/๒๕๖๐

๒๗๔
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

๓๐๐ ๓๐๐ ตกลงราคา นายณภพ  ปาลธนากุล

หจก.โคราชกว้างไพศาล ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๖๒๙/๒๕๖๐
ราคา ๗,๕๗๒.๒๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๙๔/๒๕๖๐

๒๗๗
ค่าวัสดุเชื้อเพลิง พ.ค. ๖๐

๗,๕๗๓.๒๐ ๗,๕๗๓.๒๐ ตกลงราคา หจก.โคราชกว้างไพศาล

หจก.โคราชกว้างไพศาล ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๖๒๘/๒๕๖๐
ราคา ๒๙,๐๗.๔๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๙๑/๒๕๖๐

๒๗๖
ค่าวัสดุเชื้อเพลิง พ.ค. ๖๐

๒๙,๐๗.๔๐ ๒๙,๐๗.๔๐ ตกลงราคา หจก.โคราชกว้างไพศาล

หจก.โคราชกว้างไพศาล ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๖๓๑/๒๕๖๐
ราคา ๑๑,๘๐๗.๕๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๙๓/๒๕๖๐

๒๗๙
ค่าวัสดุเชื้อเพลิง พ.ค. ๖๐

๑๑,๘๐๗.๕๐ ๑๑,๘๐๗.๕๐ ตกลงราคา หจก.โคราชกว้างไพศาล

หจก.โคราชกว้างไพศาล ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๖๓๐/๒๕๖๐
ราคา ๘,๗๘๐.๔๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๙๒/๒๕๖๐

๒๗๘
ค่าวัสดุเชื้อเพลิง พ.ค. ๖๐

๘,๗๘๐.๔๐ ๘,๗๘๐.๔๐ ตกลงราคา หจก.โคราชกว้างไพศาล

นายสุภาพ รุ่งสูงเนิน ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๖๓๕/๒๕๖๐
(รถขยะ) ราคา ๖๑๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๖๗/๒๕๖๐

๒๘๑
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

๖๑๐ ๖๑๐ ตกลงราคา นายสุภาพ รุ่งสูงเนิน

นายปัญญา ไชยมงคล
นายปัญญา ไชยมงคล ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๖๒๑/๒๕๖๐

รองเท้าพนักงานดับเพลิง ราคา ๒๙,๕๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือทื ่๑๙๕/๒๕๖๐
๒๘๐

ค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย
๒๙,๕๐๐ ๒๙,๕๐๐ ตกลงราคา

บ.วนัชัยมอเตอร์ราชสีมา จก. ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๖๓๗/๒๕๖๐
(เคร่ืองตัดหญ้า) ราคา ๑,๔๕๕ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๖๖/๒๕๖๐

๒๘๓
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

๑,๔๕๕ ๑,๔๕๕ ตกลงราคา บ.วนัชัยมอเตอร์ราชสีมา จก.

นายสุดใจ ชิณโคตร ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๖๓๖/๒๕๖๐
(ซ้ือต้นไม)้ ราคา ๗,๕๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๙๘/๒๕๖๐

๒๘๒
ค่าวัสดุการเกษตร

๗,๕๐๐ ๗,๕๐๐ ตกลงราคา นายสุดใจ ชิณโคตร

บ.คันทรีเฟรสแดร่ี จก. ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๖๓๙/๒๕๖๐
ราคา ๔,๘๙๕.๕๒ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๙๖/๒๕๖๐

๒๘๕
ค่าวัสดุอาหารเสริม(นม)

๔,๘๙๕.๕๒ ๔,๘๙๕.๕๒ ตกลงราคา บ.คันทรีเฟรสแดร่ี จก.

นายณัฐวุฒิ เดินสันเทียะ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๖๓๘/๒๕๖๐
ราคา ๕,๔๘๔ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๙๗/๒๕๖๐

๒๘๔
ค่าวัสดุส านักงาน

๕,๔๘๔ ๕,๔๘๔ ตกลงราคา นายณัฐวุฒิ เดินสันเทียะ

ฎีกาที ่๖๔๘/๒๕๖๐
ส านักงานใหญ่ ราคา ๙,๑๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๘๗/๒๕๖๐

๒๘๖
ค่าวัสดุส านักงาน

๙,๑๐๐ ๙,๑๐๐ ตกลงราคา
ราคาไม่เกินวงเงิน



บ.รวมวทิยา จ ากัด บ.รวมวทิยา จ ากัด (ส านักงานใหญ)่

บ.รวมวทิยา จ ากัด บ.รวมวทิยา จ ากัด (ส านักงานใหญ)่

บ.รวมวทิยา จ ากัด บ.รวมวทิยา จ ากัด (ส านักงานใหญ)่

ฎีกาที ่๖๔๙/๒๕๖๐
ส านักงานใหญ่ ราคา ๑๐,๖๑๖ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๘๘/๒๕๖๐

๒๘๗
ค่าวัสดุส านักงาน

๑๐,๖๑๖ ๑๐,๖๑๖ ตกลงราคา
ราคาไม่เกินวงเงิน

ฎีกาที ่๖๕๔/๒๕๖๐
ส านักงานใหญ่ ราคา ๓,๐๖๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๐๐/๒๕๖๐

๒๘๙
ค่าวัสดุส านักงาน

๓,๐๖๐ ๓,๐๖๐ ตกลงราคา
ราคาไม่เกินวงเงิน

ราคาไม่เกินวงเงิน ฏีกาที ่๖๕๐/๒๕๖๐
ส านักงานใหญ่ ราคา ๗๒๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๘๙/๒๕๖๐

๒๘๘
ค่าวัสดุส านักงาน

๗๒๐ ๗๒๐ ตกลงราคา

ร้านเคร่ืองออกก าลังกาย ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๖๗๐/๒๕๖๐
(เคร่ืองออกก าลังกาย) ราคา ๔๘๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๐๑/๒๕๖๐

๒๙๑
ค่าครุภัณฑ์กีฬา

๔๘๐,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐ ตกลงราคา ร้านเคร่ืองออกก าลังกาย

ร้านดีดีเซ็นเตอร์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๖๕๖/๒๕๖๐
ราคา ๒๔๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๑๙๙/๒๕๖๐

๒๙๐
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

๒๔๐ ๒๔๐ ตกลงราคา ร้านดีดีเซ็นเตอร์

นายภูมิพัฒน์ พุฒกลาง ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๖๗๓/๒๕๖๐
ราคา ๒,๔๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๖๙/๒๕๖๐

๒๙๓
ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่

๒,๔๐๐ ๒,๔๐๐ ตกลงราคา นายภูมิพัฒน์ พุฒกลาง

ร้านดีดีเซ็นเตอร์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๖๗๒/๒๕๖๐
ราคา ๑,๙๒๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๐๔/๒๕๖๐

๒๙๒
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

๑,๙๒๐ ๑,๙๒๐ ตกลงราคา ร้านดีดีเซ็นเตอร์

หจก.สมพงษก์ารไฟฟา้โคราช ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๖๗๕/๒๕๖๐
ราคา ๕,๗๔๙ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๐๓/๒๕๖๐

๒๙๕
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

๕,๗๔๙ ๕,๗๔๙ ตกลงราคา หจก.สมพงษก์ารไฟฟา้โคราช

นายภูมิพัฒน์ พุฒกลาง ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๖๗๔/๒๕๖๐
บริการ ราคา ๘๑๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๗๐/๒๕๖๐

๒๙๔
รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึง

๘๑๐ ๘๑๐ ตกลงราคา นายภูมิพัฒน์ พุฒกลาง

นายอรรถชัย พรหมประเทศ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๖๗๘/๒๕๖๐
บริการ ราคา ๒๓,๐๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๖๘/๒๕๖๐

๒๙๗
รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึง

๒๓,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐ ตกลงราคา นายอรรถชัย พรหมประเทศ

นางเกวดี ปราบงูเหลือม
นางเกวดี ปราบงูเหลือม ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๖๗๖/๒๕๖๐

ราคา ๑,๙๔๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๐๒/๒๕๖๐
๒๙๖

ค่าวัสดุการเกษตร
๑,๙๔๐ ๑,๙๔๐ ตกลงราคา

น.ส.บานเย็น แดงจวง ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๖๘๐/๒๕๖๐
ราคา ๔๘,๐๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๗๑/๒๕๖๐

๒๙๙
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ตกลงราคา น.ส.บานเย็น แดงจวง

ร้านเอี่ยมเฮงวัสดุก่อสร้าง ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๖๗๙/๒๕๖๐
ราคา ๓๔,๔๕๒ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๐๖/๒๕๖๐

๒๙๘
ค่าวัสดุก่อสร้าง

๓๔,๔๕๒ ๓๔,๔๕๒ ตกลงราคา ร้านเอี่ยมเฮงวัสดุก่อสร้าง

น.ส.ธัญวรัตน์ เรือนคง ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๖๘๘/๒๕๖๐
๓๐๐

รายได้เพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ
๖,๖๐๐ ๖,๖๐๐ ตกลงราคา น.ส.ธัญวรัตน์ เรือนคง



นางยม  ดาดงูเหลือม ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๖๘๘/๒๕๖๐
(ค่าจ้างเหมา ม.ิย. ๖๐) ราคา ๖,๖๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๗๓/๒๕๖๐

๓๐๑
รายได้เพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ

๖,๖๐๐ ๖,๖๐๐ ตกลงราคา นางยม  ดาดงูเหลือม

(ค่าจ้างเหมา ม.ิย. ๖๐) ราคา ๖,๖๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๗๒/๒๕๖๐
๓๐๐ ๖,๖๐๐ ๖,๖๐๐ ตกลงราคา น.ส.ธัญวรัตน์ เรือนคง

นางพรณิกา ฤาเดช ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๖๙๐/๒๕๖๐
(ค่าจ้างเหมา ม.ิย. ๖๐) ราคา ๖,๓๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๘๕/๒๕๖๐

๓๐๓
รายได้เพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ

๖,๓๐๐ ๖,๓๐๐ ตกลงราคา นางพรณิกา ฤาเดช

นางเรไร  แก้วชู ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาทื ่๖๙๐/๒๕๖๐
(ค่าจ้างเหมา ม.ิย. ๖๐) ราคา ๖,๖๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๘๔/๒๕๖๐

๓๐๒
รายได้เพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ

๖,๖๐๐ ๖,๖๐๐ ตกลงราคา นางเรไร  แก้วชู

นายโกศล พระโบราณเมือง ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๖๙๑/๒๕๖๐
(ค่าจ้างเหมา ม.ิย. ๖๐) ราคา ๖,๖๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๘๐/๒๕๖๐

๓๐๕
รายได้เพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ

๖,๖๐๐ ๖,๖๐๐ ตกลงราคา นายโกศล พระโบราณเมือง

นายจรูญ เชาวรรณกลาง
นายจรูญ เชาวรรณกลาง ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๖๙๑/๒๕๖๐

(ค่าจ้างเหมา ม.ิย. ๖๐) ราคา ๖,๖๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๗๙/๒๕๖๐
๓๐๔

รายได้เพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ
๖,๖๐๐ ๖,๖๐๐ ตกลงราคา

นายศุภชัย ชายทวีป ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๖๙๑/๒๕๖๐
(ค่าจ้างเหมา ม.ิย. ๖๐) ราคา ๖,๓๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๘๒/๒๕๖๐

๓๐๗
รายได้เพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ

๖,๓๐๐ ๖,๓๐๐ ตกลงราคา นายศุภชัย ชายทวีป

นายสมเจต เชิดกฤษณ์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๖๙๑/๒๕๖๐
(ค่าจ้างเหมา ม.ิย. ๖๐) ราคา ๖,๓๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๘๑/๒๕๖๐

๓๐๖
รายได้เพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ

๖,๓๐๐ ๖,๓๐๐ ตกลงราคา นายสมเจต เชิดกฤษณ์

นายไพฑูรย์ ดึนกระโทก ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๖๙๒/๒๕๖๐
(ค่าจ้างเหมา ม.ิย. ๖๐) ราคา ๙,๐๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๗๔/๒๕๖๐

๓๐๙
รายได้เพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ

๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ตกลงราคา นายไพฑูรย์ ดึนกระโทก

นายอิทธิพล  กรองมะเริง ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๖๙๑/๒๕๖๐
(ค่าจ้างเหมา ม.ิย. ๖๐) ราคา ๕,๗๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๘๓/๒๕๖๐

๓๐๘
รายได้เพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ

๕,๗๐๐ ๕,๗๐๐ ตกลงราคา นายอิทธิพล  กรองมะเริง

นายนสิทธิพ์ล  ทองโต ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๖๙๒/๒๕๖๐
(ค่าจ้างเหมา ม.ิย. ๖๐) ราคา ๗,๘๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๗๖/๒๕๖๐

๓๑๑
รายได้เพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ

๗,๘๐๐ ๗,๘๐๐ ตกลงราคา นายสิทธิพ์ล  ทองโต

นายเจริญ เทากระโทก ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๖๙๒/๒๕๖๐
(ค่าจ้างเหมา ม.ิย. ๖๐)   งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๗๕/๒๕๖๐

๓๑๐
รายได้เพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ

๗,๘๐๐ ๗,๘๐๐ ตกลงราคา นายเจริญ เทากระโทก

นายรุ่งเรือง อุ่นจิตร ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๖๙๒/๒๕๖๐
(ค่าจ้างเหมา ม.ิย. ๖๐) ราคา ๗,๕๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๗๘/๒๕๖๐

๓๑๓
รายได้เพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ

๗,๕๐๐ ๗,๕๐๐ ตกลงราคา นายรุ่งเรือง อุ่นจิตร

นายไชยยศ นามณรงค์
นายไชยยศ นามณรงค์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๖๙๒/๒๕๖๐

(ค่าจ้างเหมา ม.ิย. ๖๐) ราคา ๗,๘๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๗๗/๒๕๖๐
๓๑๒

รายได้เพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ
๗,๘๐๐ ๗,๘๐๐ ตกลงราคา



นายประจวบ  รัตนสิงห์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๗๐๒/๒๕๖๐
ราคา ๘๙๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๐๘/๒๕๖๐

๓๑๕
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

๘๙๐ ๘๙๐ ตกลงราคา นายประจวบ  รัตนสิงห์

นางทัศนีย์ เขียนจอหอ
นางทัศนีย์ เขียนจอหอ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๗๐๑/๒๕๖๐

ศูนย์เด็กเล็ก ม.ิย. ๖๐ ราคา ๓๖,๐๘๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๘๖/๒๕๖๐
๓๑๔

ค่าจ้างเหมาท าอาหารกลางวัน
๓๖,๐๘๐ ๓๖,๐๘๐ ตกลงราคา

นายสุดใจ ชิณโคตร ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๗๐๗/๒๕๖๐
ราคา ๑๑,๗๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๑๐/๒๕๖๐

๓๑๗
ค่าวัสดุการเกษตร

๑๑,๗๐๐ ๑๑,๗๐๐ ตกลงราคา นายสุดใจ ชิณโคตร

น.ส.นันธนา ล้ิมด ารงตระกลู ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๗๐๖/๒๕๖๐
ราคา ๕๒๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๐๗/๒๕๖๐

๓๑๖
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

๕๒๐ ๕๒๐ ตกลงราคา น.ส.นันธนา ล้ิมด ารงตระกลู

ร้านดีดีเซ็นเตอร์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๗๐๙/๒๕๖๐
ราคา ๔๕๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๐๙/๒๕๖๐

๓๑๙
ค่าวัสดุส านักงาน

๔๕๐ ๔๕๐ ตกลงราคา ร้านดีดีเซ็นเตอร์

ร้านดีดีเซ็นเตอร์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๗๐๘/๒๕๖๐
ราคา ๗๕๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๑๒/๒๕๖๐

๓๑๘
ค่าวัสดุส านักงาน

๗๕๐ ๗๕๐ ตกลงราคา ร้านดีดีเซ็นเตอร์

ร้านดีดีเซ็นเตอร์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๗๑๗/๒๕๖๐
ราคา ๙๙,๓๑๕ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๑๓/๒๕๖๐

๓๒๑
ค่าวัสดุกีฬา

๙๙,๓๑๕ ๙๙,๓๑๕ ตกลงราคา ร้านดีดีเซ็นเตอร์

น.ส.ศิริวรรณ ศิริโชคชัย ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๗๑๖/๒๕๖๐
ราคา ๕,๐๙๓.๒๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๑๑/๒๕๖๐

๓๒๐
ค่าวัสดุก่อสร้าง

๕,๐๙๓.๒๐ ๕,๐๙๓.๒๐ ตกลงราคา น.ส.ศิริวรรณ ศิริโชคชัย

ร้านท่าช้างค้าไม้ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๗๒๓/๒๕๖๐
ราคา ๑,๐๑๘๖.๔๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๑๗/๒๕๖๐

๓๒๓
ค่าวัสดุก่อสร้าง

๑,๐๑๘๖.๔๐ ๑,๐๑๘๖.๔๐ ตกลงราคา ร้านท่าช้างค้าไม้

นายอมร เต็มสุข
นายอมร เต็มสุข ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๗๑๘/๒๕๖๐
ราคา ๘๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๘๘/๒๕๖๐

๓๒๒
ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม

๘๐๐ ๘๐๐ ตกลงราคา

ร้านดีดีเซ็นเตอร์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๗๒๕/๒๕๖๐
ราคา ๖๕๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๑๔/๒๕๖๐

๓๒๕
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

๖๕๐ ๖๕๐ ตกลงราคา ร้านดีดีเซ็นเตอร์

ร้านดีดีเซ็นเตอร์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๗๒๔/๒๕๖๐
ราคา ๙,๒๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๑๕/๒๕๖๐

๓๒๔
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

๙,๒๐๐ ๙,๒๐๐ ตกลงราคา ร้านดีดีเซ็นเตอร์

บ.รวมวิทยา จก.(ส านกังานใหญ่) ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๗๓๐/๒๕๖๐
๓๒๗

ค่าวัสดุส านักงาน
๙๘๐ ๙๘๐ ตกลงราคา บ.รวมวิทยา จก.(ส านกังานใหญ่)

นายประจวบ รัตนสิงห์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๗๒๖/๒๕๖๐
ราคา ๔๕๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๑๖/๒๕๖๐

๓๒๖
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

๔๕๐ ๔๕๐ ตกลงราคา นายประจวบ รัตนสิงห์



ราคา ๙๘๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๑๘/๒๕๖๐
๓๒๗ ๙๘๐ ๙๘๐ ตกลงราคา บ.รวมวิทยา จก.(ส านกังานใหญ่)

หจก.โคราชกว้างไพศาล ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๗๓๕/๒๕๖๐
ราคา ๑,๒๔๕ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๒๒/๒๕๖๐

๓๒๙
ค่าวัสดุเชื้อเพลิง ม.ิย. ๖๐

๑,๒๔๕ ๑,๒๔๕ ตกลงราคา หจก.โคราชกว้างไพศาล

บ.รวมวิทยา จก.(ส านกังานใหญ่) ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๗๓๑/๒๕๖๐
ราคา ๓,๒๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๒๕/๒๕๖๐

๓๒๘
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

๓,๒๐๐ ๓,๒๐๐ ตกลงราคา บ.รวมวิทยา จก.(ส านกังานใหญ่)

หจก.โคราชกว้างไพศาล ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๗๓๗/๒๕๖๐
ราคา ๖,๒๙๗.๖๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๒๓/๒๕๖๐

๓๓๑
ค่าวัสดุเชื้อเพลิง ม.ิย. ๖๐

๖,๒๙๗.๖๐ ๖,๒๙๗.๖๐ ตกลงราคา หจก.โคราชกว้างไพศาล

หจก.โคราชกว้างไพศาล
หจก.โคราชกว้างไพศาล ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๗๓๖/๒๕๖๐
ราคา ๒,๕๖๔.๙๕ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๑๙/๒๕๖๐

๓๓๐
ค่าวัสดุเชื้อเพลิง ม.ิย. ๖๐

๒,๕๖๔.๙๕ ๒,๕๖๔.๙๕ ตกลงราคา

หจก.โคราชกว้างไพศาล ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๗๓๙/๒๕๖๐
ราคา ๑๗,๘๑๕.๘๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๒๑/๒๕๖๐

๓๓๓
ค่าวัสดุเชื้อเพลิง ม.ิย. ๖๐

๑๗,๘๑๕.๘๐ ๑๗,๘๑๕.๘๐ ตกลงราคา หจก.โคราชกว้างไพศาล

หจก.โคราชกว้างไพศาล ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๗๓๘/๒๕๖๐
ราคา ๑๑,๙๕๙.๒๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๒๐/๒๕๖๐

๓๓๒
ค่าวัสดุเชื้อเพลิง ม.ิย. ๖๐

๑๑,๙๕๙.๒๐ ๑๑,๙๕๙.๒๐ ตกลงราคา หจก.โคราชกว้างไพศาล

ร้านท่าช้างค้าไม้ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๗๔๓/๒๕๖๐
ราคา ๓,๑๔๙ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๒๖/๒๕๖๐

๓๓๕
ค่าวัสดุก่อสร้าง

๓,๑๔๙ ๓,๑๔๙ ตกลงราคา ร้านท่าช้างค้าไม้

บ.คันทรีเฟรชแดร่ี จก. ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๗๔๐/๒๕๖๐
ราคา ๑๑,๘๗๐.๓๒ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๒๔/๒๕๖๐

๓๓๔
ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม)

๑๑,๘๗๐.๓๒ ๑๑,๘๗๐.๓๒ ตกลงราคา บ.คันทรีเฟรชแดร่ี จก.

นางเกวดี ปราบงูเหลือม ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๗๔๕/๒๕๖๐
ราคา ๒,๘๗๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๒๘/๒๕๖๐

๓๓๗
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

๒,๘๗๐ ๒,๘๗๐ ตกลงราคา นางเกวดี ปราบงูเหลือม

นางเกวดี ปราบงูเหลือม ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๗๔๔/๒๕๖๐
ราคา ๒,๐๙๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๒๗/๒๕๖๐

๓๓๖
ค่าวัสดุการเกษตร

๒,๐๙๐ ๒,๐๙๐ ตกลงราคา นางเกวดี ปราบงูเหลือม

น.ส.ศิริวรรณ ศิริโชคชัย ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๗๔๗/๒๕๖๐
ราคา ๑,๓๗๙ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๒๙/๒๕๖๐

๓๓๙
ค่าวัสดุก่อสร้าง

๑,๓๗๙ ๑,๓๗๙ ตกลงราคา น.ส.ศิริวรรณ ศิริโชคชัย

นายชัยรัตน์ เอี่ยมสะอาด
นายชัยรัตน์ เอี่ยมสะอาด ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๗๔๖/๒๕๖๐

ค่าจ้างเหมาขุดบ่อขยะ ราคา ๔๘,๐๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๘๙/๒๕๖๐
๓๓๘

รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ
๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ตกลงราคา

ร้านเอี่ยมเฮงวัสดุก่อสร้าง ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๗๔๘/๒๕๖๐
ราคา ๓๕,๐๐๘.๗๖ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๓๐/๒๕๖๐

๓๔๐
ค่าวัสดุก่อสร้าง

๓๕,๐๐๘.๗๖ ๓๕,๐๐๘.๗๖ ตกลงราคา ร้านเอี่ยมเฮงวัสดุก่อสร้าง



ร้านเอี่ยมเฮงวัสดุก่อสร้าง ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๗๔๘/๒๕๖๐
ราคา ๓๕,๐๐๘.๗๖ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๓๐/๒๕๖๐

๓๔๑
ค่าวัสดุก่อสร้าง

๓๕,๐๐๘.๗๖ ๓๕,๐๐๘.๗๖ ตกลงราคา ร้านเอี่ยมเฮงวัสดุก่อสร้าง

ร้านดีดีเซ็นเตอร์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๗๕๖/๒๕๖๐
ราคา ๘๔๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๓๓/๒๕๖๐

๓๔๓
ค่าวัสดุส านักงาน

๘๔๐ ๘๔๐ ตกลงราคา ร้านดีดีเซ็นเตอร์

ร้านดีดีเซ็นเตอร์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๗๕๕/๒๕๖๐
ราคา ๕๕๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๓๒/๒๕๖๐

๓๔๒
ค่าวัสดุส านักงาน

๕๕๐ ๕๕๐ ตกลงราคา ร้านดีดีเซ็นเตอร์

ร้านเอี่ยมเฮงวัสดุก่อสร้าง ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๗๖๐/๒๕๖๐
ราคา ๓๓,๘๐๔.๒๔ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๓๐/๒๕๖๐

๓๔๕
ค่าวัสดุก่อสร้าง

๓๓,๘๐๔.๒๔ ๓๓,๘๐๔.๒๔ ตกลงราคา ร้านเอี่ยมเฮงวัสดุก่อสร้าง

ร้านดีดีเซ็นเตอร์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๗๕๗/๒๕๖๐
ราคา ๒,๒๕๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๓๕/๒๕๖๐

๓๔๔
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

๒,๒๕๐ ๒,๒๕๐ ตกลงราคา ร้านดีดีเซ็นเตอร์

นายสุภาพ รุ่งสูงเนิน ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๗๗๐/๒๕๖๐
(รถตรวจการณ์) ราคา ๑๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๙๑/๒๕๖๐

๓๔๗
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

๑๐๐ ๑๐๐ ตกลงราคา นายสุภาพ รุ่งสูงเนิน

นายณรงค์ ภูป่ระเสริฐ
นายณรงค์ ภูป่ระเสริฐ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๗๖๑/๒๕๖๐

(ซ่อมแซมถนนดินสายบา้นโนนสะเดา) ราคา ๔๙,๐๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๙๐/๒๕๖๐
๓๔๖

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
๔๙,๐๐๐ ๔๙,๐๐๐ ตกลงราคา

น.ส.ธัญวรัตน์ เรือนคง ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๗๘๐/๒๕๖๐
หอประชุม ราคา ๕,๗๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๒๐๔/๒๕๖๐

๓๔๙
ค่าจา้งเหมาบริการท าความสะอาด

๕,๗๐๐ ๕,๗๐๐ ตกลงราคา น.ส.ธัญวรัตน์ เรือนคง

บ.รวมวิทยาจ ากดั(ส านกังานใหญ่) ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๗๗๑/๒๕๖๐
ราคา ๓,๐๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๓๔/๒๕๖๐

๓๔๘
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ตกลงราคา บ.รวมวิทยาจ ากดั(ส านกังานใหญ่)

นางเรไร  แก้วชู ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๗๘๒/๒๕๖๐
สวนหย่อมศูนย์เด็กเล็ก ราคา ๕,๔๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๒๐๒/๒๕๖๐

๓๕๑
ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้

๕,๔๐๐ ๕,๔๐๐ ตกลงราคา นางเรไร  แก้วชู

นางยม ดาดงูเหลือม ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๗๘๐/๒๕๖๐
สนง.เทศบาล ราคา ๕,๑๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๒๐๕/๒๕๖๐

๓๕๐
ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด

๕,๑๐๐ ๕,๑๐๐ ตกลงราคา นางยม ดาดงูเหลือม

นายจรูญ  เชาวรรณกลาง ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๗๘๓/๒๕๖๐
สวนภูมิทัศน์ ราคา ๕,๗๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๙๒/๒๕๖๐

๓๕๓
ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด

๕,๗๐๐ ๕,๗๐๐ ตกลงราคา นายจรูญ  เชาวรรณกลาง

นางพรณิภา  ฤาเดช ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๗๘๒/๒๕๖๐
สวนหย่อมศูนย์เด็กเล็ก ราคา ๕,๗๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๒๐๓/๒๕๖๐

๓๕๒
ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้

๕,๗๐๐ ๕,๗๐๐ ตกลงราคา นางพรณิภา  ฤาเดช

นายโกศล พระโบราณเมือง
นายโกศล พระโบราณเมือง ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๗๘๓/๒๕๖๐

๓๕๔
ค่าจา้งเหมาดูแลรักษาท าความสะอาด

๕,๗๐๐ ๕,๗๐๐ ตกลงราคา



นายสมเจต เชิดกฤษณ์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๗๘๓/๒๕๖๐
เกาะกลางถนนและบริเวณศูนย์ปอ้งกนั ราคา ๕,๗๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๙๔/๒๕๖๐

๓๕๕
ค่าจ้างเหมาดูแลท าความสะอาด

๕,๗๐๐ ๕,๗๐๐ ตกลงราคา นายสมเจต เชิดกฤษณ์

นายโกศล พระโบราณเมือง
เกาะกลางถนน ราคา ๕,๗๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๙๓/๒๕๖๐

๓๕๔ ๕,๗๐๐ ๕,๗๐๐ ตกลงราคา

นายอิทธิพล  กรองมะเริง ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๕,๗๐๐ บาท
สวนสุขภาพข้างทางรถไฟ ราคา ๕,๗๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๙๖/๒๕๖๐

๓๕๗
ค่าจ้างเหมารักษาท าความสะอาด

๕,๗๐๐ ๕,๗๐๐ ตกลงราคา นายอิทธิพล  กรองมะเริง

นายสศุภชัย ชายทวีป ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๗๘๓/๒๕๖๐
สวนภูมิทัศน(์สระหนองบัว) ราคา ๕,๗๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๙๕/๒๕๖๐

๓๕๖
ค่าจา้งเหมาดูแลรักษาท าความสะอาด

๕,๗๐๐ ๕,๗๐๐ ตกลงราคา นายสศุภชัย ชายทวีป

นายเจริญ  เทากระโทก ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๗๘๔/๒๕๖๐
ราคา ๗,๘๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๙๘/๒๕๖๐

๓๕๙
ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะ

๗,๘๐๐ ๗,๘๐๐ ตกลงราคา นายเจริญ  เทากระโทก

นายไพฑูรย์ ดึนกระโทก ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๗๘๔/๒๕๖๐
ตลาดสดถนนและซอยต่าง ๆ ราคา ๙,๓๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๙๗/๒๕๖๐

๓๕๘
ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาด

๙,๓๐๐ ๙,๓๐๐ ตกลงราคา นายไพฑูรย์ ดึนกระโทก

นายไชยยศ  นามณรงค์
นายไชยยศ  นามณรงค์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๗๘๔/๒๕๖๐

ราคา ๗,๕๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๒๐๐/๒๕๖๐
๓๖๑

ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะ
๗,๕๐๐ ๗,๕๐๐ ตกลงราคา

นายสิทธิพ์ล ทองโต ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๗๘๔/๒๕๖๐
ราคา ๗,๘๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๑๙๙/๒๕๖๐

๓๖๐
ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะ

๗,๘๐๐ ๗,๘๐๐ ตกลงราคา นายสิทธิพ์ล ทองโต

นางทัศนีย์  เขียนจอหอ
นางทัศนีย์  เขียนจอหอ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๗๘๕/๒๕๖๐

กลางวันศูนยเ์ด็กเล็ก ก.ค.๖๐ ราคา ๒๖,๒๔๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๒๐๖/๒๕๖๐
๓๖๓

ค่าจา้งเหมาประกอบอาหาร
๒๖,๒๔๐ ๒๖,๒๔๐ ตกลงราคา

นายรุ่งเรือง  อุ่นจิตร ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๗๘๔/๒๕๖๐
ราคา ๗,๕๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๒๐๑/๒๕๖๐

๓๖๒
ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะ

๗,๕๐๐ ๗,๕๐๐ ตกลงราคา นายรุ่งเรือง  อุ่นจิตร

นายประจวบ รัตนสิงห์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๗๘๙/๒๕๖๐
ราคา ๔๕๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๓๘/๒๕๖๐

๓๖๕
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

๔๕๐ ๔๕๐ ตกลงราคา นายประจวบ รัตนสิงห์

นายพิศาล เกล้ียกลาง ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๗๘๖/๒๕๖๐
ราคา ๑๖,๕๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๔๖/๒๕๖๐

๓๖๔
ค่าน้ ายาเคมีก าจัดยุงลาย

๑๖,๕๐๐ ๑๖,๕๐๐ ตกลงราคา นายพิศาล เกล้ียกลาง

ร้านหัวทะเลอิงค์เจ็ท ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๗๙๑/๒๕๖๐
ราคา ๔๓๒ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๒๐๘/๒๕๖๐

๓๖๗
รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ

๔๓๒ ๔๓๒ ตกลงราคา ร้านหัวทะเลอิงค์เจ็ท

นายประจวบ รัตนสิงห์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๗๙๐/๒๕๖๐
ราคา ๔๕๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๔๒/๒๕๖๐

๓๖๖
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

๔๕๐ ๔๕๐ ตกลงราคา นายประจวบ รัตนสิงห์



บ.รวมวิทยา จ ากัด(ส านักงานใหญ่) ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๗๙๓/๒๕๖๐
ราคา ๖,๗๘๕ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๔๐/๒๕๖๐

๓๖๙
ค่าวัสดุส านักงาน

๖,๗๘๕ ๖,๗๘๕ ตกลงราคา บ.รวมวิทยา จ ากัด(ส านักงานใหญ่)

น.ส.นันธนา ล่ิมด ารงตระกูล ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๗๙๒/๒๕๖๐
ราคา ๕๒๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๔๓/๒๕๖๐

๓๖๘
ค่าวัสดุส านักงาน

๕๒๐ ๕๒๐ ตกลงราคา น.ส.นันธนา ล่ิมด ารงตระกูล

ร้านดีดีเซ็นเตอร์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๗๙๖/๒๕๖๐
ราคา ๕,๗๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๓๗/๒๕๖๐

๓๗๑
ค่าวัสดุส านักงาน

๕,๗๐๐ ๕,๗๐๐ ตกลงราคา ร้านดีดีเซ็นเตอร์

บ.รวมวิทยา จ ากัด(ส านักงานใหญ่) ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๗๙๔/๒๕๖๐
ราคา ๑๘,๙๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๔๑/๒๕๖๐

๓๗๐
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

๑๘,๙๐๐ ๑๘,๙๐๐ ตกลงราคา บ.รวมวิทยา จ ากัด(ส านักงานใหญ่)

ร้านดีดีเซ็นเตอร์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๗๙๘/๒๕๖๐
ราคา ๒,๓๗๕ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๓๙/๒๕๖๐

๓๗๓
ค่าวัสดุส านักงาน

๒,๓๗๕ ๒,๓๗๕ ตกลงราคา ร้านดีดีเซ็นเตอร์

ร้านดีดีเซ็นเตอร์
ร้านดีดีเซ็นเตอร์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๗๙๗/๒๕๖๐

ราคา ๑,๐๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๔๔/๒๕๖๐
๓๗๒

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ตกลงราคา

หจก.เทวัญครุภัณฑ์สตีล ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๘๐๑/๒๕๖๐
ราคา ๑๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๔๕/๒๕๖๐

๓๗๕
ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ตกลงราคา หจก.เทวัญครุภัณฑ์สตีล

ร้านหัวทะเลอิงค์เจ็ท ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๘๐/๒๕๖๐
ราคา ๒,๔๗๕ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๒๐๙/๒๕๖๐

๓๗๔
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

๒,๔๗๕ ๒,๔๗๕ ตกลงราคา ร้านหัวทะเลอิงค์เจ็ท

นายสุดใจ  ชินโคตร ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๘๐๕/๒๕๖๐
ราคา ๑๗,๕๒๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือ ๒๔๘/๒๕๖๐

๓๗๗
ค่าวัสดุการเกษตร

๑๗,๕๒๐ ๑๗,๕๒๐ ตกลงราคา นายสุดใจ  ชินโคตร

ร้านดีดีเซ็นเตอร์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๘๐๒/๒๕๖๐
(ส่ือการเรียนการสอน) ราคา ๖๔,๓๖๔ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๔๗/๒๕๖๐

๓๗๖
ค่าวัสดุการศึกษา

๖๔,๓๖๔ ๖๔,๓๖๔ ตกลงราคา ร้านดีดีเซ็นเตอร์

ร้านดีดีเซ็นเตอร์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๘๑๓/๒๕๖๐
ราคา ๕๑,๐๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๔๙/๒๕๖๐

๓๗๙
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

๕๑,๐๐๐ ๕๑,๐๐๐ ตกลงราคา ร้านดีดีเซ็นเตอร์

นายวราวุฒิ ปลอดห่วง ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๘๐๖/๒๕๖๐
ราคา ๒,๐๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๒๑๐/๒๕๖๐

๓๗๘
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ตกลงราคา นายวราวุฒิ ปลอดห่วง

หจก.โคราชกว้างไพศาล
หจก.โคราชกว้างไพศาล ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่ ๘๑๕/๒๕๖๐

๓๘๑
ค่าวัสดุเชื้อเพลิง ก.ค.๖๐

๒,๒๔๗ ๒,๒๔๗ ตกลงราคา

หจก.นครราชสีมาเพชรประทปี ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๕๑๔/๒๕๖๐
ราคา ๔๙๕,๐๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๓๖/๒๕๖๑

๓๘๐
ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๔๙๕,๐๐๐ ๔๙๕,๐๐๐ ตกลงราคา น.ส.ภาวรรณ์ หมอประค า



หจก.โคราชกว้างไพศาล
ราคา ๒,๒๔๗ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๕๑/๒๕๖๐

๓๘๑ ๒,๒๔๗ ๒,๒๔๗ ตกลงราคา

หจก.โคราชกว้างไพศาล ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่ ๘๑๗/๒๕๖๐
ราคา ๖๑๗๑.๒๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๕๓/๒๕๖๐

๓๘๓
ค่าวัสดุเชื้อเพลิง ก.ค.๖๐

๖,๑๗๑.๒๐ ๖,๑๗๑.๒๐ ตกลงราคา หจก.โคราชกว้างไพศาล

หจก.โคราชกว้างไพศาล ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่ ๘๑๖/๒๕๖๐
ราคา ๑,๓๖๗.๙๕ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๕๔/๒๕๖๐

๓๘๒
ค่าวัสดุเชื้อเพลิง ก.ค.๖๐

๑,๓๖๗.๙๕ ๑,๓๖๗ ตกลงราคา หจก.โคราชกว้างไพศาล

หจก.โคราชกว้างไพศาล ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่ ๘๑๙/๒๕๖๐
ราคา ๗,๙๕๑.๘๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๕๒/๒๕๖๐

๓๘๕
ค่าวัสดุเชื้อเพลิง ก.ค.๖๐

๗,๙๕๑.๘๐ ๗,๙๕๑.๘๐ ตกลงราคา หจก.โคราชกว้างไพศาล

หจก.โคราชกว้างไพศาล ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่ ๘๑๘/๒๕๖๐
ราคา ๗,๙๘๓.๔๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๕๐/๒๕๖๐

๓๘๔
ค่าวัสดุเชื้อเพลิง ก.ค.๖๐

๗,๙๘๓.๔๐ ๗,๙๘๓.๔๐ ตกลงราคา หจก.โคราชกว้างไพศาล

ร้านดีดีเซ็นเตอร์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๘๒๑/๒๕๖๐
ราคา ๑,๖๘๕ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๕๖/๒๕๖๐

๓๘๗
ค่าวัสดุส านักงาน

๑,๖๘๕ ๑,๖๘๕ ตกลงราคา ร้านดีดีเซ็นเตอร์

ร้านดีดีเซ็นเตอร์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๘๒๐/๒๕๖๐
ราคา ๖๗๕ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๒๑๑/๒๕๖๐

๓๘๖
ค่าจา้งเหมาประกอบอาหาร

๖๗๕ ๖๗๕ ตกลงราคา ร้านดีดีเซ็นเตอร์

บ.คันทรีเฟรชแดร่ี จก. ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๘๒๔/๒๕๖๐
ราคา ๑๐,๒๕๑.๖๔ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๕๗/๒๕๖๐

๓๘๙
ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม)

๑๐,๒๕๑.๖๔ ๑๐,๒๕๑.๖๔ ตกลงราคา บ.คันทรีเฟรชแดร่ี จก.

ร้านดีดีเซ็นเตอร์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๘๒๒/๒๕๖๐
ราคา ๒,๘๗๕ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๕๕/๒๕๖๐

๓๘๘
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

๒,๘๗๕ ๒,๘๗๕ ตกลงราคา ร้านดีดีเซ็นเตอร์

นายสุดใจ ชิณโคตร ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๘๓๗/๒๕๖๐
ราคา ๑๖,๒๔๗ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๕๘/๒๕๖๐

๓๙๑
ค่าวัสดุการเกษตร

๑๖,๒๔๗ ๑๖,๒๔๗ ตกลงราคา นายสุดใจ ชิณโคตร

นายวราวุฒิ ปลอดห่วง
นายวราวุฒิ ปลอดห่วง ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๘๒๘/๒๕๖๐

ราคา ๑,๘๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๒๑๒/๒๕๖๐
๓๙๐

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
๑,๘๐๐ ๑,๘๐๐ ตกลงราคา

ร้านดีดีเซ็นเตอร์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๘๔๓/๒๕๖๐
ราคา ๑,๖๘๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๖๐/๒๕๖๐

๓๙๓
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

๑,๖๘๐ ๑,๖๘๐ ตกลงราคา ร้านดีดีเซ็นเตอร์

ร้านนัมเบอวัน ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๘๔๒/๒๕๖๐
ราคา ๑๘,๘๕๖ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๕๙/๒๕๖๐

๓๙๒
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

๑๘,๘๕๖ ๑๘,๘๕๖ ตกลงราคา ร้านนัมเบอวัน

นางยม ดาดงูเหลือม ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๘๔๖/๒๕๖๐
ท าความสะอาดส านักงาน ราคา ๖,๓๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๒๒๗/๒๕๖๐

๓๙๔
ค่าจ้างเหมาบริการ

๖,๓๐๐ ๖,๓๐๐ ตกลงราคา นางยม ดาดงูเหลือม



น.ส.ธัญวรัตน์ เรือนคง ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๘๔๖/๒๕๖๐
ท าความสะอาดส านักงาน ราคา ๖,๓๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๒๒๘/๒๕๖๐

๓๙๕
ค่าจ้างเหมา

๖,๓๐๐ ๖,๓๐๐ ตกลงราคา น.ส.ธัญวรัตน์ เรือนคง

นางพรรณิภา  ฤาเดช ราคาไม่เกินวงเงิน ฏีกาที ่๘๔๘/๒๕๖๐
ดูแลต้นไม้ สวนหย่อม ราคา ๖,๖๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๒๒๐/๒๕๖๐

๓๙๗
ค่าจ้างเหมา

๖,๖๐๐ ๖,๖๐๐ ตกลงราคา นางพรรณิภา  ฤาเดช

นางเรไร   แก้วชู ราคาไม่เกินวงเงิน ฏีกาที ่๘๔๘/๒๕๖๐
ดูแลต้นไม้ สวนหย่อม ราคา ๖,๖๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๒๑๙/๒๕๖๐

๓๙๖
ค่าจ้างเหมา

๖,๖๐๐ ๖,๖๐๐ ตกลงราคา นางเรไร  แก้วชู

นายโกศล พระโบราณเมือง
นายโกศล พระโบราณเมือง ราคาไม่เกินวงเงิน ฏีกาที ่๘๔๙/๒๕๖๐

ดูแลความสะอาดเกาะกลาง ราคา ๖,๖๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๒๒๒/๒๕๖๐
๓๙๙

ค่าจ้างเหมา
๖,๖๐๐ ๖,๖๐๐ ตกลงราคา

นายจรูญ เชาวรรณกลาง ราคาไม่เกินวงเงิน ฏีกาที ่๘๔๙/๒๕๖๐
ดูแลความสะอาดภูมิทัศน์ ราคา ๖,๖๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๒๒๑/๒๕๖๐

๓๙๘
ค่าจ้างเหมา

๖,๖๐๐ ๖,๖๐๐ ตกลงราคา นายจรูญ  เชาวรรณกลาง

นายศุภชัย ชายทวีป ราคาไม่เกินวงเงิน ฏีกาที ่๘๔๙/๒๕๖๐
ดูแลความสะอาดภูมิทัศน์ ราคา ๖,๖๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๒๒๔/๒๕๖๐

๔๐๑
ค่าจ้างเหมา

๖,๖๐๐ ๖,๖๐๐ ตกลงราคา นายศุภชัย ชายทวีป

นายสมเจต เชิดกฤษณ์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฏีกาที ่๘๔๙/๒๕๖๐
ดูแลความสะอาดเกาะกลาง ราคา ๖,๖๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๒๒๓/๒๕๖๐

๔๐๐
ค่าจ้างเหมา

๖,๖๐๐ ๖,๖๐๐ ตกลงราคา นายสมเจต เชิดกฤษณ์

นายไพฑูรย์ ดึนกระโทก ราคาไม่เกินวงเงิน ฏีกาที ่๘๕๐/๒๕๖๐
ท าความสะอาดตลาดสด ราคา ๙,๓๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๒๑๔/๒๕๖๐

๔๐๓
ค่าจ้างเหมา

๙,๓๐๐ ๙,๓๐๐ ตกลงราคา นายไพฑูรย์ ดึนกระโทก

นายอิทธิพล กรองมะเริง ราคาไม่เกินวงเงิน ฏีกาที ่๘๔๙/๒๕๖๐
ดูแลความสะอาดสวนสุขภาพ ราคา ๕,๔๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๒๒๕/๒๕๖๐

๔๐๒
ค่าจ้างเหมา

๕,๔๐๐ ๕,๔๐๐ ตกลงราคา นายอิทธิพล กรองมะเริง

นายสิทธิพล  ทองโต ราคาไม่เกินวงเงิน ฏีกาที ่๘๕๐/๒๕๖๐
ราคา ๘,๑๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๒๑๖/๒๕๖๐

๔๐๕
ค่าจ้างเหมาเก็บขนขยะ

๘,๑๐๐ ๘,๑๐๐ ตกลงราคา นายสิทธิพล  ทองโต

นายเจริญ เทากระโทก ราคาไม่เกินวงเงิน ฏีกาที ่๘๕๐/๒๕๖๐
ราคา ๘,๑๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๒๑๕/๒๕๖๐

๔๐๔
ค่าจ้างเหมาเก็บขนขยะ

๘,๑๐๐ ๘,๑๐๐ ตกลงราคา นายเจริญ เทากระโทก

นายรุ่งเรือง อุ่นจิตร ราคาไม่เกินวงเงิน ฏีกาที ่๘๕๐/๒๕๖๐
ราคา ๘,๑๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๒๑๘/๒๕๖๐

๔๐๗
ค่าจ้างเหมาเก็บขนขยะ

๘,๑๐๐ ๘,๑๐๐ ตกลงราคา นายรุ่งเรือง อุ่นจิตร

นายไชยยศ  นามณรงค์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฏีกาที ่๘๕๐/๒๕๖๐
ราคา ๘,๑๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๒๑๗/๒๕๖๐

๔๐๖
ค่าจ้างเหมาเก็บขนขยะ

๘,๑๐๐ ๘,๑๐๐ ตกลงราคา นายไชยยศ นามณรงค์

นางทัศนีย์  เขียนจอหอ
นางทัศนีย์  เขียนจอหอ ราคาไม่เกินวงเงิน ฏีกาที ่๘๕๑/๒๕๖๐

๔๐๘
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร

๔๑,๗๐๐ ๔๑,๗๐๐ ตกลงราคา



นางทัศนีย์ เขียนจอหอ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๘๕๑/๒๕๖๐
กลางวนัศูนย์เด็กเล็ก ราคา ๓๖.๐๘๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๒๒๖/๒๕๖๐

๔๐๙
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร

๓๖.๐๘๐ ๓๖.๐๘๐ ตกลงราคา นางทัศนีย์ เขียนจอหอ

นางทัศนีย์  เขียนจอหอ
กลางวนัศูนย์เด็กเล็ก ส.ค.๖๐ ราคา ๔๑,๗๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๒๒๖/๒๕๖๐

๔๐๘ ๔๑,๗๐๐ ๔๑,๗๐๐ ตกลงราคา

นายประจวบ รัตนสิงห์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๘๖๑/๒๕๖๐
ราคา ๔๒๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๖๒/๒๕๖๐

๔๑๑
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

๔๒๐ ๔๒๐ ตกลงราคา นายประจวบ รัตนสิงห์

นายอดิศักด์ิ ใจบุญนอก ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๘๖๐/๒๕๖๐
ราคา ๑๖๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๒๒๙/๒๕๖๐

๔๑๐
ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม

๑๖๐ ๑๖๐ ตกลงราคา นายอดิศักด์ิ ใจบุญนอก

นายภูมิพัฒน์ พุฒกลาง ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๘๗๖/๒๕๖๐
ราคา ๓๖๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๒๓๐/๒๕๖๐

๔๑๓
ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่

๓๖๐ ๓๖๐ ตกลงราคา นายภูมิพัฒน์ พุฒกลาง

นายประจวบ รัตนสิงห์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๘๖๒/๒๕๖๐
ราคา ๔๕๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๖๑/๒๕๖๐

๔๑๒
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

๔๕๐ ๔๕๐ ตกลงราคา นายประจวบ รัตนสิงห์

หจก.โคราชกว้างไพศาล ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๘๗๙/๒๕๖๐
ราคา ๑,๕๒๓.๔๕ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๖๙/๒๕๖๐

๔๑๕
ค่าวัสดุเชื้อเพลิง ส.ค. ๖๐

๑,๕๒๓.๔๕ ๑,๕๒๓.๔๕ ตกลงราคา หจก.โคราชกว้างไพศาล

น.ส.นันธนา ล้ิมด ารงตระกูล ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๘๗๘/๒๕๖๐
ราคา ๕๔๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๖๕/๒๕๖๐

๔๑๔
ค่าวัสดุส านักงาน

๕๔๐ ๕๔๐ ตกลงราคา น.ส.นันธนา ล้ิมด ารงตระกูล

หจก.โคราชกว้างไพศาล
หจก.โคราชกว้างไพศาล ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกา ๘๘๑/๒๕๖๐
ราคา ๖,๖๒๒.๖๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๗๑/๒๕๖๐

๔๑๗
ค่าวัสดุเชื้อเพลิง ส.ค. ๖๐

๖,๖๒๒.๖๐ ๖,๖๒๒.๖๐ ตกลงราคา

หจก.โคราชกว้างไพศาล ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๘๘๐/๒๕๖๐
ราคา ๕,๕๗๓.๘๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๗๐/๒๕๖๐

๔๑๖
ค่าวัสดุเชื้อเพลิง ส.ค. ๖๐

๕,๕๗๓.๘๐ ๕,๕๗๓.๘๐ ตกลงราคา หจก.โคราชกว้างไพศาล

หจก.สมพงษก์ารไฟฟา้โคราช ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๘๘๓/๒๕๖๐
ราคา ๓๐,๒๗๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๖๓/๒๕๖๐

๔๑๙
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยะ

๓๐,๒๗๐ ๓๐,๒๗๐ ตกลงราคา หจก.สมพงษก์ารไฟฟา้โคราช

หจก.โคราชกว้างไพศาล ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๘๘๒/๒๕๖๐
ราคา ๑๐,๑๒๕ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๗๒/๒๕๖๐

๔๑๘
ค่าวัสดุเชื้อเพลิง ส.ค. ๖๐

๑๐,๑๒๕ ๑๐,๑๒๕ ตกลงราคา หจก.โคราชกว้างไพศาล

ร้านดีดีเซ็นเตอร์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๘๘๗/๒๕๖๐
ราคา ๖๖๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๖๖/๒๕๖๐

๔๒๑
ค่าวัสดุส านักงาน

๖๖๐ ๖๖๐ ตกลงราคา ร้านดีดีเซ็นเตอร์

ร้านออฟฟิศเซ็นเตอร์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๘๘๔/๒๕๖๐
ราคา ๑๙,๕๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๖๘/๒๕๖๐

๔๒๐
ค่าวัสดุส านักงาน

๑๙,๕๐๐ ๑๙,๕๐๐ ตกลงราคา ร้านออฟฟิศเซ็นเตอร์



ร้านท่าช้างค้าไม้ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๘๘๙/๒๕๖๐
ราคา ๓,๓๔๙.๑๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๖๔/๒๕๖๐

๔๒๓
ค่าวัสดุก่อสร้าง

๓,๓๔๙.๑๐ ๓,๓๔๙.๑๐ ตกลงราคา ร้านท่าช้างค้าไม้

ร้านดีดีเซ็นเตอร์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๘๘๘/๒๕๖๐
ราคา ๙,๒๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๖๗/๒๕๖๐

๔๒๒
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

๙,๒๐๐ ๙,๒๐๐ ตกลงราคา ร้านดีดีเซ็นเตอร์

ร้านดีดีเซ็นเตอร์
ร้านดีดีเซ็นเตอร์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๘๙๓/๒๕๖๐

ราคา ๑,๘๙๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๗๕/๒๕๖๐
๔๒๕

ค่าวัสดุส านักงาน
๑,๘๙๐ ๑,๘๙๐ ตกลงราคา

นายณัฐวุฒิ เดินสันเทียะ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๘๙๒/๒๕๖๐
ราคา ๖๗๕ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๒๓๑/๒๕๖๐

๔๒๔
ค่าเล้ียงรับรองในการประชุม

๖๗๕ ๖๗๕ ตกลงราคา นายณัฐวุฒิ เดินสันเทียะ

ร้านดีดีเซ็นเตอร์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๘๙๕/๒๕๖๐
ราคา ๖๔๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๗๔/๒๕๖๐

๔๒๗
ค่าวัสดุส านักงาน

๖๔๐ ๖๔๐ ตกลงราคา ร้านดีดีเซ็นเตอร์

ร้านดีดีเซ็นเตอร์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๘๙๔/๒๕๖๐
ราคา ๕๒๔ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๗๙/๒๕๖๐

๔๒๖
ค่าวัสดุส านักงาน

๕๒๔ ๕๒๔ ตกลงราคา ร้านดีดีเซ็นเตอร์

บ.รวมวิทยา จ ากดั (ส านกังานใหญ่) ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๘๙๗/๒๕๖๐
ราคา ๒,๒๘๕ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๗๘/๒๕๖๐

๔๒๙
ค่าวัสดุส านักงาน

๒,๒๘๕ ๒,๒๘๕ ตกลงราคา บ.รวมวิทยา จ ากดั (ส านกังานใหญ่)

บ.รวมวิทยา จ ากดั (ส านกังานใหญ่) ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๘๙๖/๒๕๖๐
ราคา ๑,๘๘๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๗๗/๒๕๖๐

๔๒๘
ค่าวัสดุส านักงาน

๑,๘๘๐ ๑,๘๘๐ ตกลงราคา บ.รวมวิทยา จ ากดั (ส านกังานใหญ่)

บ.คันทรีเฟรชแดร่ี จก. ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๘๙๙/๒๕๖๐
ราคา ๑๑,๘๗๐.๓๒ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๗๓/๒๕๖๐

๔๓๑
ค่าอาหารเสริม (นม)

๑๑,๘๗๐.๓๒ ๑๑,๘๗๐.๓๒ ตกลงราคา บ.คันทรีเฟรชแดร่ี จก.

บ.รวมวิทยา จ ากดั (ส านกังานใหญ่) ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๘๙๘/๒๕๖๐
ราคา ๑๖,๕๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๗๖/๒๕๖๐

๔๓๐
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

๑๖,๕๐๐ ๑๖,๕๐๐ ตกลงราคา บ.รวมวิทยา จ ากดั (ส านกังานใหญ่)

ร้านดีดีเซ็นเตอร์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๙๐๗/๒๕๖๐
ราคา ๒,๐๔๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๘๑/๒๕๖๐

๔๓๓
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

๒,๐๔๐ ๒,๐๔๐ ตกลงราคา ร้านดีดีเซ็นเตอร์

ร้านดีดีเซ็นเตอร์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๙๐๖/๒๕๖๐
ราคา ๒,๘๖๕ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๘๐/๒๕๖๐

๔๓๒
ค่าวัสดุส านักงาน

๒,๘๖๕ ๒,๘๖๕ ตกลงราคา ร้านดีดีเซ็นเตอร์

ร้านดีดีเซ็นเตอร์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๙๑๖/๒๕๖๐
๔๓๕

ค่าวัสดุส านักงาน
๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ตกลงราคา ร้านดีดีเซ็นเตอร์

นายภูมิพัฒน์ พุฒกลาง
นายภูมิพัฒน์ พุฒกลาง ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๙๐๘/๒๕๖๐

ราคา ๓๖๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๒๓๓/๒๕๖๐
๔๓๔

ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่
๓๖๐ ๓๖๐ ตกลงราคา



ราคา ๓๕,๐๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๓๓/๒๕๖๐
๔๓๕ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ตกลงราคา ร้านดีดีเซ็นเตอร์

ร้านเอี่ยมเฮงวัสดุก่อสร้าง ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๙๑๘/๒๕๖๐
ราคา ๒๕,๘๖๑.๙๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๘๕/๒๕๖๐

๔๓๗
ค่าวัสดุก่อสร้าง

๒๕,๘๖๑.๙๐ ๒๕,๘๖๑.๙๐ ตกลงราคา ร้านเอี่ยมเฮงวัสดุก่อสร้าง

ร้านเอี่ยมเฮงวัสดุก่อสร้าง ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๙๑๗/๒๕๖๐
ราคา ๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๘๔/๒๕๖๐

๔๓๖
ค่าวัสดุก่อสร้าง

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ตกลงราคา ร้านเอี่ยมเฮงวัสดุก่อสร้าง

โคราชทาวน์ดอทคอม ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๙๐๑/๒๕๖๐
ราคา ๓,๐๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๒๓๓/๒๕๖๐

๔๓๙
 รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ตกลงราคา โคราชทาวน์ดอทคอม

นายปภัส ไชยมงคล ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๙๒๖/๒๕๖๐
ราคา ๔๖๒,๕๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๘๒/๒๕๖๐

๔๓๘
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

๔๖๒,๕๐๐ ๔๖๒,๕๐๐ ตกลงราคา นายปภัส ไชยมงคล

นางยม ดาดงูเหลือม ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๙๓๐/๒๕๖๐
อาคาร สนง. ราคา ๖,๐๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๒๔๓/๒๕๖๐

๔๔๑
ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ตกลงราคา นางยม ดาดงูเหลือม

น.ส.ธัญวรัตน์ เรือนคง ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๙๓๐/๒๕๖๐
อาคาร สนง. ราคา ๖,๐๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๒๔๒/๒๕๖๐

๔๔๐
ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ตกลงราคา น.ส.ธัญวรัตน์ เรือนคง

นางเรไร แก้วชู ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๙๓๒/๒๕๖๐
สวนหย่อมศูนย์เด็ก ราคา ๖,๓๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๒๓๖/๒๕๖๐

๔๔๓
ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้

๖,๓๐๐ ๖,๓๐๐ ตกลงราคา นางเรไร แก้วชู

นางพรณิภา ฤาเดช
นางพรณิภา ฤาเดช ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๙๓๒/๒๕๖๐

สวนหย่อมศูนย์เด็ก ราคา ๖,๓๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๒๓๕/๒๕๖๐
๔๔๒

ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้
๖,๓๐๐ ๖,๓๐๐ ตกลงราคา

นายโกศล พระโบราณเมือง ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๙๓๓/๒๕๖๐
เกาะกลางถนน ราคา ๖,๓๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๒๓๘/๒๕๖๐

๔๔๕
ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาด

๖,๓๐๐ ๖,๓๐๐ ตกลงราคา นายโกศล พระโบราณเมือง

นายศุภชัย ชายทวีป ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๙๓๓/๒๕๖๐
สวนภมูิทศัน์(สระหนองบวั) ราคา ๖,๓๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๒๓๗/๒๕๖๐

๔๔๔
ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาด

๖,๓๐๐ ๖,๓๐๐ ตกลงราคา นายศุภชัย ชายทวีป

นายจรูญ เชาวรรณกลาง ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๙๓๓/๒๕๖๐
สวนภูมิทัศน์ ราคา ๖,๓๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๒๔๐/๒๕๖๐

๔๔๗
ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาด

๖,๓๐๐ ๖,๓๐๐ ตกลงราคา นายจรูญ เชาวรรณกลาง

นายสมเจต เชิดกฤษณ์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๙๓๓/๒๕๖๐
เกาะกลางถนน ราคา ๖,๐๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๒๓๙/๒๕๖๐

๔๔๖
ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาด

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ตกลงราคา นายสมเจต เชิดกฤษณ์

นายไพฑูรย์ ดึนกระโทก ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๙๓๔/๒๕๖๐
ตลาดสด ราคา ๘,๗๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๒๔๔/๒๕๖๐

๔๔๘
ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด

๘,๗๐๐ ๘,๗๐๐ ตกลงราคา นายไพฑูรย์ ดึนกระโทก



นายเจริญ  เทากระโทก ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๙๓๔/๒๕๖๐
ราคา ๗,๕๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๒๔๕/๒๕๖๐

๔๔๙
ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะ

๗,๕๐๐ ๗,๕๐๐ ตกลงราคา นายเจริญ  เทากระโทก

นายไชยยศ นามณรงค์
นายไชยยศ นามณรงค์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๙๓๔/๒๕๖๐
ราคา ๗,๕๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๒๔๗/๒๕๖๐

๔๕๑
ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะ

๗,๕๐๐ ๗,๕๐๐ ตกลงราคา

นายสิทธิพล ทองโต ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๙๓๔/๒๕๖๐
ราคา ๗,๕๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๒๔๖/๒๕๖๐

๔๕๐
ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะ

๗,๕๐๐ ๗,๕๐๐ ตกลงราคา นายสิทธิพล ทองโต

น.ส.นันธนา ล้ิมด ารงตระกูล ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๙๓๕/๒๕๖๐
ราคา ๕๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๘๗/๒๕๖๐

๔๕๓
ค่าวสัดุส านักงาน

๕๐๐ ๕๐๐ ตกลงราคา น.ส.นันธนา ล้ิมด ารงตระกูล

นายรุ่งเรือง อุ่นจิตร ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๙๓๔/๒๕๖๐
ราคา ๗,๕๐๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๒๔๘/๒๕๖๐

๔๕๒
ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะ

๗,๕๐๐ ๗,๕๐๐ ตกลงราคา นายรุ่งเรือง อุ่นจิตร

นางทัศนีย์ เขียนจอหอ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๙๔๑/๒๕๖๐
ศูนย์เด็กเล็ก (ก.ย.) ราคา ๓๔,๔๔๐ บาท งบประมาณ ตกลงจ้างที ่๒๓๔/๒๕๖๐

๔๕๕
ค่าจ้างเหมาท าอาหารกลางวนั

๓๔,๔๔๐ ๓๔,๔๔๐ ตกลงราคา นางทัศนีย์ เขียนจอหอ

นายประกอบ รัตนสิงห์ ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๙๓๖/๒๕๖๐
ราคา ๔๓๕ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๘๖/๒๕๖๐

๔๕๔
ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว

๔๓๕ ๔๓๕ ตกลงราคา นายประกอบ รัตนสิงห์

(...........................................................................................)
นางมนัสนันท์  จิระประภากรณ์

เจ้าพนักงานพัสดุ

บ.คันทรีเฟรชแดร่ี จก. ราคาไม่เกินวงเงิน ฎีกาที ่๙๔๓/๒๕๖๐
ราคา ๑๑,๓๓๐.๗๖ บาท งบประมาณ ตกลงซ้ือที ่๒๘๘/๒๕๖๐

๔๕๖
ค่าวสัดุอาหารเสริม (นม)

๑๑,๓๓๐.๗๖ ๑๑,๓๓๐.๗๖ ตกลงราคา บ.คันทรีเฟรชแดร่ี จก.


