
วงเงิน * ** เหตุผลท่ี

งบประมาณ วิธีซ้ือ ผู้เสนอราคา คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 ค่าจัดสถานท่ี ( 2 ก.ค.65)    15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสถียร  แสนแก้ว    15,000.00 นายเสถียร  แสนแก้ว   15,000.00 เสนอ
ราคาต่่าสุด2 ค่าจัดสถานท่ี ( 23 ก.ค.65)    18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสถียร  แสนแก้ว    18,000.00 นายเสถียร  แสนแก้ว   18,000.00 สะดวก

3
ค่าจัดสถานท่ี ( 9 ก.ค.65)    15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสถียร  แสนแก้ว    15,000.00 นายเสถียร  แสนแก้ว   15,000.00 บริการ

รวดเร็ว

4 ค่าลากรถ    12,000.00 เฉพาะเจาะจง สมบัติศิริการช่าง    12,000.00 สมบัติศิริการช่าง   12,000.00  "

5
ค่าจ้างเหมาท่าอาหาร      6,240.00 เฉพาะเจาะจง นางไพวัลย์  เส็งแส้       6,240.00 นางไพวัลย์  เส็งแส้      6,240.00  "

6
ค่าจ้างเหมาท่าอาหาร      6,240.00 เฉพาะเจาะจง นางไพวัลย์  เส็งแส้       6,240.00 นางไพวัลย์  เส็งแส้      6,240.00  "

7
จัดซ้ือวัสดุการเกษตร    44,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจุลสุข    44,500.00 ร้านจุลสุข   44,500.00  "

8 ค่าถ่ายเอกสาร      1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอพีพี ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์       1,200.00 ร้านเอพีพี ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์      1,200.00  "

9
ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม      6,800.00 เฉพาะเจาะจง นางนิภา  สมศรี       6,800.00 นางนิภา  สมศรี      6,800.00  "

10
จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์      1,650.00 เฉพาะเจาะจง ร้ายนชุลีพรซัพพลาย       1,650.00 ร้ายนชุลีพรซัพพลาย      1,650.00  "

11
ค่าท่าอาหารว่าง      1,575.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริยา  กันศิริ       1,575.00 นางสาวสิริยา  กันศิริ      1,575.00  "

12
ค่าท่าอาหารว่าง      2,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริยา  กันศิริ       2,600.00 นางสาวสิริยา  กันศิริ      2,600.00  "

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565
ส านักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก

วันท่ี 1 - 31  สิงหาคม พ.ศ. 2565

ล าดับ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา



13
ค่าท่าอาหารว่าง         700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริยา  กันศิริ         700.00 นางสาวสิริยา  กันศิริ        700.00  "

14 ค่าถ่ายเอกสาร      1,776.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอพีพี ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์       1,776.00 ร้านเอพีพี ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์      1,776.00  "

15 ค่าจ้างซ่อมแซมรถยนต์      2,310.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถวิทย์ เมืองสุวรรณ       2,310.00 นายอรรถวิทย์ เมืองสุวรรณ      2,310.00  "

16
จ้างท่าป้ายประชาสัมพันธ์    84,366.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สยาม 2521    84,366.00 บจก.สยาม 2521   84,366.00  "

17
จ้างเหมาจัดท่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม(18 
ก.ค. 65)

     1,225.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริยา  กันศิริ       1,225.00 นางสาวสิริยา  กันศิริ      1,225.00  "

18 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์    30,200.00 เฉพาะเจาะจง บจก.คอมพิวเตอร์แลนด์ โอ
เอ

   30,200.00 บจก.คอมพิวเตอร์แลนด์ โอ
เอ

  30,200.00  "

19
จ้างเหมาจัดท่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม (11 
ก.ค.65)

        350.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริยา  กันศิริ         350.00 นางสาวสิริยา  กันศิริ        350.00  "

20 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ่านวน ๒ รายการ    15,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.คอมพิวเตอร์แลนด์ โอ
เอ

   15,000.00 บจก.คอมพิวเตอร์แลนด์ โอ
เอ

  15,000.00  "

21 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์    15,080.00 เฉพาะเจาะจง บจก.คอมพิวเตอร์แลนด์ โอ
เอ

   15,080.00 บจก.คอมพิวเตอร์แลนด์ โอ
เอ

  15,080.00  "

22
จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว    15,263.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชุลีพรซัพพลาย    15,263.00 ร้านชุลีพรซัพพลาย   15,263.00  "

23
จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน    14,735.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีมงคล    14,735.00 ร้านศรีมงคล   14,735.00  "

24
จ้างเหมาจัดท่าสติกเกอร์ติดรถบริการ      1,840.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอเดีย 109       1,840.00 ร้านไอเดีย 109      1,840.00  "

25
จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (82-5309 
พช)

   11,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรอรุณยนต์    11,950.00 ร้านเพชรอรุณยนต์   11,950.00  "

26 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส่ารองไฟฟ้า      2,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.คอมพิวเตอร์แลนด์ โอ
เอ

      2,500.00 บจก.คอมพิวเตอร์แลนด์ โอ
เอ

     2,500.00  "

27
จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า (81-1921 พช)    11,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรอรุณยนต์    11,350.00 ร้านเพชรอรุณยนต์   11,350.00  "

28
จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง    19,417.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สยาม 2521    19,417.00 บจก.สยาม 2521   19,417.00  "

29
จ้างซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ (ตฆ 9027 พช)    30,520.00 เฉพาะเจาะจง สมบัติการช่าง    30,520.00 สมบัติการช่าง   30,520.00  "



30
จ้างพ่นหมอกควันก่าจัดยุง      6,400.00 เฉพาะเจาะจง นายศราวุธ  ค่าชู       6,400.00 นายศราวุธ  ค่าชู      6,400.00  "

31 จ้างเตรียมสถานท่ีและรักษาความสะอาดถนน
คนเดิน

   15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสถียร  แสนแก้ว    15,000.00 นายเสถียร  แสนแก้ว   15,000.00  "

32
จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ ตค 1691 พช    88,360.00 เฉพาะเจาะจง สมบัติการช่าง    88,360.00 สมบัติการช่าง   88,360.00  "

33
จ้างท่าป้ายไวนิลโครงการเยาวชนไทหล่มอาสา
ดูแลผู้สูงอายุ

        750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอเดีย 109         750.00 ร้านไอเดีย 109        750.00  "

34 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  160,050.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธานินทร์อิเล็คโทรนิค  160,050.00 ร้านธานินทร์อิเล็คโทรนิค ##########  "

35
จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน    29,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชุลีพรซัพพลาย    29,000.00 ร้านชุลีพรซัพพลาย   29,000.00  "

36 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เคร่ืองคอมพิวเตอร์)    23,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.คอมพิวเตอร์แลนด์ โอ
เอ

   23,000.00 บจก.คอมพิวเตอร์แลนด์ โอ
เอ

  23,000.00  "

37 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ่านวน 14 รายการ    35,765.00 เฉพาะเจาะจง บจก.คอมพิวเตอร์แลนด์ โอ
เอ

   35,765.00 บจก.คอมพิวเตอร์แลนด์ โอ
เอ

  35,765.00  "

38
จ้างท่าอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด

   12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนริศ  คงด้วง    12,000.00 นายนริศ  คงด้วง   12,000.00  "

39
ซ้ือวัสดุ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

     5,808.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชุลีพรซัพพลาย       5,808.00 ร้านชุลีพรซัพพลาย      5,808.00  "

40
จ้างท่าป้ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด

        720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอเดีย 109         720.00 ร้านไอเดีย 109        720.00  "

41
จัดซ้ือกระเป๋าโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

     4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชุลีพรซัพพลาย       4,800.00 ร้านชุลีพรซัพพลาย      4,800.00  "

42
จ้างท่าอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม โครงการสันบสนุนการด่าเนินงานคน
พิการ

     2,875.00 เฉพาะเจาะจง นายนริศ  คงด้วง       2,875.00 นายนริศ  คงด้วง      2,875.00  "

43
จัดซ้ือวัสดุโครงการสนับสนุนคนพิการ    10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชุลีพรซัพพลาย    10,000.00 ร้านชุลีพรซัพพลาย   10,000.00  "

44 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง(งานบริหาร)      2,124.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วีรชัยหล่มสักเซอร์วิส       2,124.00 หจก.วีรชัยหล่มสักเซอร์วิส      2,124.00  "

45 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง(งานก่อสร้าง)      9,487.33 เฉพาะเจาะจง หจก.วีรชัยหล่มสักเซอร์วิส       9,487.33 หจก.วีรชัยหล่มสักเซอร์วิส      9,487.33  "

46 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง(งานสวนฯ)      6,653.38 เฉพาะเจาะจง หจก.วีรชัยหล่มสักเซอร์วิส       6,653.38 หจก.วีรชัยหล่มสักเซอร์วิส      6,653.38  "



47
ค่าจ้างเหมาท่าอาหาร      4,800.00 เฉพาะเจาะจง นายนริศ  คงด้วง       4,800.00 นายนริศ  คงด้วง      4,800.00  "

48
จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว    14,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชุลีพรซัพพลาย    14,460.00 ร้านชุลีพรซัพพลาย   14,460.00  "

49
ค่าจ้างเหมาท่าอาหาร      4,800.00 เฉพาะเจาะจง นายนริศ  คงด้วง       4,800.00 นายนริศ  คงด้วง      4,800.00  "

50 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง (ก.ค.65)      2,971.71 เฉพาะเจาะจง หจก.วีรชัยหล่มสักเซอร์วิส       2,971.71 หจก.วีรชัยหล่มสักเซอร์วิส      2,971.71  "

51
จัดซ้ือวารสารส่ิงพิมพ์(ก.ค.65)         320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนิพนธ์บุ๊คเซ็นเตอร์         320.00 ร้านนิพนธ์บุ๊คเซ็นเตอร์        320.00  "

52
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ( 1 กฒ 1687 
พช)

        404.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสยามหล่มสัก         404.00 หจก.ศรีสยามหล่มสัก        404.00  "

53
ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม (25 ก.ค. 65)         700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริยา  กันศิริ         700.00 นางสาวสิริยา  กันศิริ        700.00  "

54
จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว(จ่านวน 39 รายการ)  102,276.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีมงคล  102,276.00 ร้านศรีมงคล ##########  "

55
เตรียมสถานท่ีถนนคนเดิน (ก.ค.65)    15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสถียร  แสนแก้ว    15,000.00 นายเสถียร  แสนแก้ว   15,000.00  "

56 ค่าน่้ามันเช้ือเพลิง(ก.ค.65)    20,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วีรชัยหล่มสักเซอร์วิส    20,000.00 หจก.วีรชัยหล่มสักเซอร์วิส   20,000.00  "

57
จ้างท่าวารสารเทศบาลเมืองหล่มสัก  160,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พีบีแอลที  160,000.00 หจก.พีบีแอลที ##########  "

58
จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ่านวน 1 รายการ         100.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สยาม 2521         100.00 บจก.สยาม 2521        100.00  "

59 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) งวดท่ี 1    66,751.52 เฉพาะเจาะจง องค์การส่งเสริมกิจการโค
นมฯ

   66,751.52 องค์การส่งเสริมกิจการโค
นมฯ

  66,751.52  "

60 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) งวดท่ี 2  133,503.04 เฉพาะเจาะจง องค์การส่งเสริมกิจการโค
นมฯ

 133,503.04 องค์การส่งเสริมกิจการโค
นมฯ

##########  "

61
จ้างเหมาตัดหญ้า งวดท่ี 10    41,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัชรพงศ์  ภูน้อย    41,000.00 นายพัชรพงศ์  ภูน้อย   41,000.00  "

62
จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ่านวน 8 รายการ      7,981.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชุลีพรซัพพลาย       7,981.00 ร้านชุลีพรซัพพลาย      7,981.00  "

63 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน จ่านวน 9 รายการ    23,960.00 เฉพาะเจาะจง บจก.คอมพิวเตอร์แลนด์ โอ
เอ

   23,960.00 บจก.คอมพิวเตอร์แลนด์ โอ
เอ

  23,960.00  "



64
จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ่านวน 13 รายการ      7,087.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สยาม 2521       7,087.00 บจก.สยาม 2521      7,087.00  "

65 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง (ก.ค.65)    15,081.13 เฉพาะเจาะจง หจก.วีรชัยหล่มสักเซอร์วิส    15,081.13 หจก.วีรชัยหล่มสักเซอร์วิส   15,081.13  "

66
จ้างเหมาท่าประตูกระจกสวิงบานเด่ียว    10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรพงศ์  แซ่เล้า    10,000.00 นายธีรพงศ์  แซ่เล้า   10,000.00  "

67 จัดซ้ือวัสดุน่้ามันเช้ือเพลิง (มิ.ย.65)  274,779.80 เฉพาะเจาะจง หจก.วีรชัยหล่มสักเซอร์วิส  274,779.80 หจก.วีรชัยหล่มสักเซอร์วิส ##########  "

68
จัดซ้ือวัสดุแบตเตอร่ี      4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรอรุณยนต์       4,800.00 ร้านเพชรอรุณยนต์      4,800.00  "

69
จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน      1,170.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนิพนธ์บุ๊คเซ็นเตอร์       1,170.00 ร้านนิพนธ์บุ๊คเซ็นเตอร์      1,170.00  "

70
จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน      1,475.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนิพนธ์บุ๊คเซ็นเตอร์       1,475.00 ร้านนิพนธ์บุ๊คเซ็นเตอร์      1,475.00  "

71 จ้างเหมาท่าข้าวต้ม โครงการเฉลิมพรเกียรติฯ      3,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตน์ศิยา  สารแก้ว       3,200.00 นางสาวรัตน์ศิยา  สารแก้ว      3,200.00  "

72
เช่าเต็นท์ โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ         500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกันยา วะชังเงิน         500.00 นางสาวกันยา วะชังเงิน        500.00  "

73 จัดท่าป้าย โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ      4,105.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แอตอาร์ตฯ       4,105.00 บจก.แอตอาร์ตฯ      4,105.00  "

74 จัดซ้ือน่้าด่ืม         600.00 เฉพาะเจาะจง นายมงคล  คุ้มขุน         600.00 นายมงคล  คุ้มขุน        600.00  "

75 ค่าจัดสถานท่ี (6 ส.ค.65)    18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสถียร  แสนแก้ว    18,000.00 นายเสถียร  แสนแก้ว   18,000.00  "

76 ค่าจัดสถานท่ี (11 ส.ค.65)    15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสถียร  แสนแก้ว    15,000.00 นายเสถียร  แสนแก้ว   15,000.00  "

77 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์      2,990.00 เฉพาะเจาะจง บจก.คอมพิวเตอร์แลนด์ โอ
เอ

      2,990.00 บจก.คอมพิวเตอร์แลนด์ โอ
เอ

     2,990.00  "

78 จัดซ้ือน่้าด่ืม      2,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริยา  กันศิริ       2,600.00 นางสาวสิริยา  กันศิริ      2,600.00  "

79 จ้างซ่อมแซมและบ่ารุงรักษารถยนต์ กฉ 5916
 พช

   18,717.51 เฉพาะเจาะจง บจก.สันติอีซูซุ    18,717.51 บจก.สันติอีซูซุ   18,717.51  "

80 ค่าลากรถ      8,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.หล่มสักเมืองทอง       8,000.00 หจก.หล่มสักเมืองทอง      8,000.00  "

81 ค่าลากรถ      8,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.หล่มสักเมืองทอง       8,000.00 หจก.หล่มสักเมืองทอง      8,000.00  "

82 จ้างซ่อมแซมและบ่ารุงรักษารถยนต์ กข 3655
 พช

   75,930.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรอรุณยนต์    75,930.00 ร้านเพชรอรุณยนต์   75,930.00  "

83
จ้างซ่อมแซมและบ่ารุงรักษารถยนต์ ทะเบียน 
7599 พช

   10,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรอรุณยนต์    10,500.00 ร้านเพชรอรุณยนต์   10,500.00  "

84
จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ    16,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกียรติ    16,000.00 ร้านเกียรติ   16,000.00  "



85 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร
     8,970.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สยาม 2521       8,970.00 บจก.สยาม 2521      8,970.00  "

86
จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะ      3,782.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สยาม 2521       3,782.00 บจก.สยาม 2521      3,782.00  "

87
จ้างซ่อมแซมรถ ทะเบียน 40-0251 พช      5,000.00 เฉพาะเจาะจง สมบัติการช่าง       5,000.00 สมบัติการช่าง      5,000.00  "

88 จ้างเหมาท่าป้าย      6,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอเดีย 109       6,800.00 ร้านไอเดีย 109      6,800.00  "

89 จัดซ้ือวารสาร         620.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนิพนธ์บุ๊คเซ็นเตอร์         620.00 ร้านนิพนธ์บุ๊คเซ็นเตอร์        620.00  "

90 ซ่อมแซมและบ่ารุงรักษาเคร่ืองปร้ินเตอร์    10,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.คอมพิวเตอร์แลนด์ โอ
เอ

   10,500.00 บจก.คอมพิวเตอร์แลนด์ โอ
เอ

  10,500.00  "

91 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์      6,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แทมมาริน ทราเวล       6,500.00 บจก.แทมมาริน ทราเวล      6,500.00  "

92 จัดซ้ือน่้ามัน ก.ค. 65  218,340.66 เฉพาะเจาะจง หจก.วีรชัยหล่มสักเซอร์วิส  218,340.66 หจก.วีรชัยหล่มสักเซอร์วิส ##########  "

93
จ้างเหมาจัดท่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง
พร้อมเคร่ืองด่ืม

   12,225.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริยา  กันศิริ    12,225.00 นางสาวสิริยา  กันศิริ   12,225.00  "

94
จ้างเหมาจัดท่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง
พร้อมเคร่ืองด่ืม

     2,875.00 เฉพาะเจาะจง นายนริศ  คงด้วง       2,875.00 นายนริศ  คงด้วง      2,875.00  "

95 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์    40,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีพี ฟาร์มาซร    40,000.00 ร้านพีพี ฟาร์มาซร   40,000.00  "

96 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง  112,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรพูลสุข  112,500.00 ร้านเพชรพูลสุข ##########  "

97 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง    42,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรพูลสุข    42,500.00 ร้านเพชรพูลสุข   42,500.00  "

98 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง  113,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรพูลสุข  113,500.00 ร้านเพชรพูลสุข ##########  "

99
จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง  113,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรพูลสุข  113,500.00 ร้านเพชรพูลสุข ##########  "

100 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)  107,227.68 เฉพาะเจาะจง องค์การส่งเสริมกิจการโค
นมฯ

 107,227.68 องค์การส่งเสริมกิจการโค
นมฯ

##########  "

101 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง      3,170.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ภัทราภรณ์  ทองเงา       3,170.00 น.ส.ภัทราภรณ์  ทองเงา      3,170.00  "

102
จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว      6,810.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีมงคล       6,810.00 ร้านศรีมงคล      6,810.00  "

103 ค่าหนังสือพิมพ์         620.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนิพนธ์บุ๊คเซ็นเตอร์         620.00 ร้านนิพนธ์บุ๊คเซ็นเตอร์        620.00  "

104
จัดซ้ือวัสดุการเกษตร      1,335.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สยาม 2521       1,335.00 บจก.สยาม 2521      1,335.00  "

105 จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม      4,158.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอพีพี ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์       4,158.00 ร้านเอพีพี ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์      4,158.00  "



106 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ่านวน 12 รายการ    97,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธานินทร์หล่มสัก    97,700.00 หจก.ธานินทร์หล่มสัก   97,700.00  "

107 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง (ก.ค.65)    20,454.71 เฉพาะเจาะจง หจก.วีรชัยหล่มสักเซอร์วิส    20,454.71 หจก.วีรชัยหล่มสักเซอร์วิส   20,454.71  "

108 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง (ก.ค.65)    26,515.20 เฉพาะเจาะจง หจก.วีรชัยหล่มสักเซอร์วิส    26,515.20 หจก.วีรชัยหล่มสักเซอร์วิส   26,515.20  "

109 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก นที 1 (บน 1058 พช)    12,780.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรอรุณยนต์       1,280.00 ร้านเพชรอรุณยนต์      1,280.00  "

110 จ้างเหมารถบรรทุกเทรนเลอร์ (ป่ามะเขือไปบ่อ
ขยะ)

     8,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.หล่มสักเมืองทอง       8,000.00 หจก.หล่มสักเมืองทอง      8,000.00  "

111 จ้างเหมารถบรรทุกเทรนเลอร์ (บ่อขยะไปป่า
มะเขือ)

     8,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.หล่มสักเมืองทอง       8,000.00 หจก.หล่มสักเมืองทอง      8,000.00  "

112
ค่าเช่าเคร่ืองเสียง โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ      4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุกัญญา  รินมา       4,000.00 นางสุกัญญา  รินมา      4,000.00  "

113
จัดซ้ือวัสดุโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ    46,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวจีภัณฑ์    46,300.00 ร้านวจีภัณฑ์   46,300.00  "

114
จ้างจัดดอกไม้ประดับ โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ      3,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกนกภัณฑ์       3,500.00 ร้านกนกภัณฑ์      3,500.00  "

115
จ้างท่าความสะอาดตลาดสด (มิ.ย. 65)    12,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเจน  ศรีมูล    12,500.00 นายเจน  ศรีมูล   12,500.00  "

116
จ้างท่าความสะอาดตลาดสด (ก.ค. 65)    10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจน  ศรีมูล    10,000.00 นายเจน  ศรีมูล   10,000.00  "

117
จ้างเตรียมสถานท่ีโครงการถนนคนเดินไทหล่ม    15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสถียร  แสนแก้ว    15,000.00 นายเสถียร  แสนแก้ว   15,000.00  "

118
จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะ ( กฉ 6735 พช)      3,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรอรุณยนต์       3,800.00 ร้านเพชรอรุณยนต์      3,800.00  "

119
จ้างซ่อมเคร่ืองพ่นหมอกควัน    19,530.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สยาม 2521    19,530.00 บจก.สยาม 2521   19,530.00  "


