
วงเงนิที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก
หรือจัดจ้าง (บาท) โดยสรุป
(บาท) วันที่ เลขที่

1 ค่าซ้ือหนังสือพมิพ์ 300.00        เฉพาะเจาะจง ร้านประยงค์การค้า 300.00        ร้านประยงค์การค้า ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 5-ต.ค.-61 ฎ 1/2562
2 ค่าจ้างเหมาประดับตกแต่งบริเวณสถานที่งานพระราชพธิี 30,000.00   เฉพาะเจาะจง นายนันทพงศ์ ดวงใจ 30,000.00   นายนันทพงศ์ ดวงใจ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 16-ต.ค.-61 ฎ 7/2562
3 เนื่องในวนัคล้ายวนัสวรรคตฯ
4 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารเล้ียงรับรองในการประชุมสภาฯ 3,100.00     เฉพาะเจาะจง นางกนิษฐา เหมะธลิุน 3,100.00     นางกนิษฐา เหมะธลิุน ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 17-ต.ค.-61 ฎ 9/2562
5 จ้างเหมาจัดทําพวงมาลาตามโครงการวนัปยิมหาราช 2,000.00     เฉพาะเจาะจง นายนิเทศก์ เหมะธลิุน 2,000.00     นายนิเทศก์ เหมะธลิุน ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 24-ต.ค.-61 ฎ 11/2562
6 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป 8,500.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ประครอง กาสีคุณ 8,500.00     น.ส.ประครอง กาสีคุณ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 31-ต.ค.-61 ฎ 15/2562
7 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป 25,500.00   เฉพาะเจาะจง น.ส.อัญชลี เหมะธลิุนกับพวก 25,500.00   น.ส.อัญชลี เหมะธลิุนกับพวก ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 31-ต.ค.-61 ฎ 16/2562
8 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป 8,500.00     เฉพาะเจาะจง นายอภสิิทธิ ์จันจําปา 8,500.00     นายอภสิิทธิ ์จันจําปา ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 31-ต.ค.-61 ฎ 17/2562
9 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป 8,500.00     เฉพาะเจาะจง นายวนัมงคล วารีย์ 8,500.00     นายวนัมงคล วารีย์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 31-ต.ค.-61 ฎ 18/2562

10 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป 8,500.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.พรรณทพิย์ เหมะธลิุน 8,500.00     น.ส.พรรณทพิย์ เหมะธลิุน ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 31-ต.ค.-61 ฎ 19/2562
11 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป 59,500.00   เฉพาะเจาะจง นายบญุหก พทุธธรรมกับพวก 59,500.00   นายบญุหก พทุธธรรมกับพวก ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 31-ต.ค.-61 ฎ 20/2562
12 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป 8,500.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.สุพรรณี ดวงใจ 8,500.00     น.ส.สุพรรณี ดวงใจ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 31-ต.ค.-61 ฎ 21/2562
13 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป 90,500.00   เฉพาะเจาะจง น.ส.นิตติยา สุขภวูงค์กับพวก 90,500.00   น.ส.นิตติยา สุขภวูงค์กับพวก ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 31-ต.ค.-61 ฎ 22/2562
14 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 1,050.00     เฉพาะเจาะจง นายคําดี ดาลาศ 1,050.00     นายคําดี ดาลาศ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 31-ต.ค.-61 ฎ 34/2562
15 ค่าซ้ือหนังสือพมิพ์ 310.00        เฉพาะเจาะจง ร้านประยงค์การค้า 310.00        ร้านประยงค์การค้า ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-พ.ย.-61 ฎ 38/2562
16 ค่าซ้ือน้ําด่ืมประจําเดือน ตุลาคม 2561 830.00        เฉพาะเจาะจง นายอภวิฒัน์ บญุรักษา 830.00        นายอภวิฒัน์ บญุรักษา ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-พ.ย.-61 ฎ 39/2562
17 ค่าซ้ือเคร่ืองกระจายข่าวภาครับ 89,700.00   เฉพาะเจาะจง หจก.คงชัยการช่าง 89,700.00   หจก.คงชัยการช่าง ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 8-พ.ย.-61 ฎ 41/2562
18 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 7,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรสุพรรณบริการ 7,000.00     หจก.เพชรสุพรรณบริการ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 13-พ.ย.-61 ฎ 45/2562
19 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 3,950.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรสุพรรณบริการ 3,950.00     หจก.เพชรสุพรรณบริการ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 13-พ.ย.-61 ฎ 46/2562
20 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 100.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรสุพรรณบริการ 100.00        หจก.เพชรสุพรรณบริการ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 13-พ.ย.-61 ฎ 47/2562
21 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 600.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรสุพรรณบริการ 600.00        หจก.เพชรสุพรรณบริการ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 13-พ.ย.-61 ฎ 48/2562
22 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 12,300.00   เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรสุพรรณบริการ 12,300.00   หจก.เพชรสุพรรณบริการ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 13-พ.ย.-61 ฎ 49/2562
23 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 2,600.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรสุพรรณบริการ 2,600.00     หจก.เพชรสุพรรณบริการ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 13-พ.ย.-61 ฎ 50/2562

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  ปงีบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลต าบลวาริชภมูิ อ าเภอวาริชภมูิ จังหวัดสกลนคร

เลขที่และวันที่ของ
เอกสารอ้างอิงล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก



24 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 4,890.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรสุพรรณบริการ 4,890.00     หจก.เพชรสุพรรณบริการ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 13-พ.ย.-61 ฎ 51/2562
25 ค่าซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 6,200.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มการยาง 6,200.00     หจก.เพชรสุพรรณบริการ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 13-พ.ย.-61 ฎ 52/2562
26 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมมิเตอร์สาธารณะ 709.50        เฉพาะเจาะจง การไฟฟาูส่วนภมูิภาคฯ 709.50        การไฟฟาูส่วนภมูิภาคฯ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 20-พ.ย.-61 ฎ 62/2562
27 วสัดุอุปกรณ์ดําเนินงาน ตกแต่ง และจัดสถานที่ตามโครงการ 15,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.รุ่งเรืองการค้า 15,000.00   ร้าน ป.รุ่งเรืองการค้า ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 22-พ.ย.-61 ฎ 64/2562

ประเพณีลอยกระทง ประจําป ี2561
28 ค่าจ้างเหมาจัดทํากระทงพร้อมประดับตกแต่งรถขบวนแห่ 20,000.00   เฉพาะเจาะจง นายเอกชัย ตันติศิริธนากร 20,000.00   นายเอกชัย ตันติศิริธนากร ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 23-พ.ย.-61 ฎ 67/2562

ตามโครงการประเพณีลอยกระทง
28 ค่าจ้างเหมาเคร่ืองเสียงตามโครงการประเพณีลอยกระทง 8,000.00     เฉพาะเจาะจง นายโนวา สีลา 8,000.00     นายโนวา สีลา ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 23-พ.ย.-61 ฎ 68/2562
29 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 2,370.00     เฉพาะเจาะจง นายคําดี ดาลาศ 2,370.00     นายคําดี ดาลาศ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 23-พ.ย.-61 ฎ 69/2562
30 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ 5,000.00     เฉพาะเจาะจง นายบรรดิษฐ์ พวงพลา 5,000.00     นายบรรดิษฐ์ พวงพลา ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 27-พ.ย.-61 ฎ 70/2562
31 ค่าซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 11,200.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มการยาง 11,200.00   ร้านเอ็มการยาง ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 27-พ.ย.-61 ฎ 72/2562
32 ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 780.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนาคะอินทร์ 780.00        ร้านนาคะอินทร์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 27-พ.ย.-61 ฎ 74/2562
33 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป 8,500.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ประครอง กาสีคุณ 8,500.00     น.ส.ประครอง กาสีคุณ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 30-พ.ย.-61 ฎ 76/2562
34 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป 25,500.00   เฉพาะเจาะจง น.ส.อัญชลี เหมะธลิุนกับพวก 25,500.00   น.ส.อัญชลี เหมะธลิุนกับพวก ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 30-พ.ย.-61 ฎ 77/2562
35 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป 8,500.00     เฉพาะเจาะจง นายอภสิิทธิ ์จันจําปา 8,500.00     นายอภสิิทธิ ์จันจําปา ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 30-พ.ย.-61 ฎ 78/2562
36 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป 8,500.00     เฉพาะเจาะจง นายวนัมงคล วารีย์ 8,500.00     นายวนัมงคล วารีย์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 30-พ.ย.-61 ฎ 79/2562
37 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป 8,500.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.พรรณทพิย์ เหมะธลิุน 8,500.00     น.ส.พรทพิย์ เหมะธลิุน ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 30-พ.ย.-61 ฎ 80/2562
38 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป 59,500.00   เฉพาะเจาะจง นายบญุหก พทุธธรรม 59,500.00   นายบญุหก พทุธธรรม ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 30-พ.ย.-61 ฎ 81/2562
39 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป 8,500.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.สุพรรณี ดวงใจ 8,500.00     น.ส.สุพรรณี ดวงใจ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 30-พ.ย.-61 ฎ 82/2562
40 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป 90,500.00   เฉพาะเจาะจง น.ส.นิตติยา สุขภวูงค์ 90,500.00   น.ส.นิตติยา สุขภวูงค์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 30-พ.ย.-61 ฎ 83/2562
41 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาล 57,600.00   เฉพาะเจาะจง น.ส.โศภษิฐ์ เขียวค้า 57,600.00   น.ส.โศภษิฐ์ เขียวค้า ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 3-ธ.ค.-61 ฎ 89/2562
42 ค่าซ้ือหนังสือพมิพ์ 300.00        เฉพาะเจาะจง ร้านประยงค์การค้า 300.00        ร้านประยงค์การค้า ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 4-ธ.ค.-61 ฎ 90/2562
43 ค่าจ้ําด่ืม ประจําเดือน พฤศจิกายน 2561 920.00        เฉพาะเจาะจง นายอภวิฒัน์ บญุรักษา 920.00        นายอภวิฒัน์ บญุรักษา ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 4-ธ.ค.-61 ฎ 91/2562
44 ค่าอาหารเสริม(นม)(นมเด็กปฐมวยั)ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 4,921.84     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ จํากัด 4,921.84     สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ จํากัด ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 12-ธ.ค.-61 ฎ 95/2562

เทศบาลตําบลวาริชภมูิ
45 ค่าอาหารเสริม(นม)นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวาริชภมูิ 23,740.64   เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ จํากัด 23,740.64   สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ จํากัด ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 12-ธ.ค.-61 ฎ 96/2562
46 ค่าอาหารเสริม(นม)นักเรียนโรงเรียนวาริชภมูิพทิยาคาร 4,198.04     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ จํากัด 4,198.04     สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ จํากัด ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 12-ธ.ค.-61 ฎ 97/2562
47 ค่าซ้ือวสัดุสํานักงาน (ค่าต๋ัวตลาด) 15,000.00   เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ จํากัด 15,000.00   สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ จํากัด ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 12-ธ.ค.-61 ฎ 98/2562
48 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 8,800.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรสุพรรณบริการ 8,800.00     หจก.เพชรสุพรรณบริการ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 13-ธ.ค.-61 ฎ 99/2562
49 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 5,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรสุพรรณบริการ 5,000.00     หจก.เพชรสุพรรณบริการ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 13-ธ.ค.-61 ฎ 100/2562



50 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 3,300.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรสุพรรณบริการ 3,300.00     หจก.เพชรสุพรรณบริการ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 13-ธ.ค.-61 ฎ 101/2562
51 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 14,100.00   เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรสุพรรณบริการ 14,100.00   หจก.เพชรสุพรรณบริการ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 13-ธ.ค.-61 ฎ 102/2562
52 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 1,820.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรสุพรรณบริการ 1,820.00     หจก.เพชรสุพรรณบริการ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 13-ธ.ค.-61 ฎ 103/2562
53 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ 890.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรสุพรรณบริการ 890.00        หจก.เพชรสุพรรณบริการ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 13-ธ.ค.-61 ฎ 105/2562
54 วสัดุเคร่ืองแต่งกาย 2,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านวาริชชัยประมง 2,000.00     ร้านวาริชชัยประมง ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 13-ธ.ค.-61 ฎ 106/2562
55 ค่าปาูยไวน้ิลตามโครงการ LA21 780.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนาคะอินทร์ 780.00        ร้านนาคะอินทร์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 24-ธ.ค.-61 ฎ 110/2562
56 ค่าปาูยไวนิลประชาสัมพนัธก์ารชําระภาษี 936.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนาคะอินทร์ 936.00        ร้านนาคะอินทร์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 24-ธ.ค.-61 ฎ 111/2562
57 ค่าซ้ือไม้ดอกไม้ประดับพร้อมกระถางตามโครงการ LA21 4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านภา กิ๊ฟชอฟ 4,800.00     ร้านภา กิ๊ฟชอฟ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 24-ธ.ค.-61 ฎ 112/2562
58 ค่าวสัดุการเกษตร 22,200.00   เฉพาะเจาะจง ร้านภา กิ๊ฟชอฟ 22,200.00   ร้านภา กิ๊ฟชอฟ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 24-ธ.ค.-61 ฎ 113/2562
59 ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ตามโครงการ 10,000.00   เฉพาะเจาะจง นางบบุผา เจริญไชย 10,000.00   นางบบุผา เจริญไชย ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 24-ธ.ค.-61 ฎ 114/2562

LA21
60 วสัดุประชาสัมพนัธฯ์โครงการปอูงกันและลดอุบติัเหตุฯ 13,662.00   เฉพาะเจาะจง ร้านนาคะอินทร์ 13,662.00   ร้านนาคะอินทร์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 26-ธ.ค.-61 ฎ 125/2562
61 ค่าวสัดุอุปกรณ์ดําเนินงานและอื่น ๆ ตามโครงการปอูงกันฯ 1,378.00     เฉพาะเจาะจง ร้านนาคะอินทร์ 1,378.00     ร้านนาคะอินทร์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 26-ธ.ค.-61 ฎ 126/2562
62 ค่าอาหารวา่ง และเคร่ืองด่ืมสําหรับบริการประชาชนผู้สัญจร 1,624.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเจ แอนด์ พี 1,624.00     ร้านเจ แอนด์ พี ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 26-ธ.ค.-61 ฎ 127/2562
63 ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ 10,458.00   เฉพาะเจาะจง ร้านสมายคอมพวิเตอร์ 10,458.00   ร้านสมายคอมพวิเตอร์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 26-ธ.ค.-61 ฎ 128/2562
64 ค่าวสัดุไฟฟาูและวทิยุ 870.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสมายคอมพวิเตอร์ 870.00        ร้านสมายคอมพวิเตอร์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 26-ธ.ค.-61 ฎ 129/2562
65 ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว 1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านประยงค์การค้า 1,000.00     ร้านประยงค์การค้า ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 26-ธ.ค.-61 ฎ 130/2562
66 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป 8,500.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ประครอง กาสีคุณ 8,500.00     น.ส.ประครอง กาสีคุณ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 28-ธ.ค.-61 ฎ 134/2562
67 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป 25,500.00   เฉพาะเจาะจง น.ส.อัญชลี เหมะธลิุนกับพวก 25,500.00   น.ส.อัญชลี เหมะธลิุนกับพวก ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 28-ธ.ค.-61 ฎ 135/2562
68 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป 8,500.00     เฉพาะเจาะจง นายอภสิิทธิ ์จันจําปา 8,500.00     นายอภสิิทธิ ์จันจําปา ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 28-ธ.ค.-61 ฎ 136/2562
69 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป 8,500.00     เฉพาะเจาะจง นายวนัมงคล วารีย์ 8,500.00     นายวนัมงคล วารีย์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 28-ธ.ค.-61 ฎ 137/2562
70 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป 8,500.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.พรรณทพิย์ เหมะธลิุน 8,500.00     น.ส.พรรณทพิย์ เหมะธลิุน ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 28-ธ.ค.-61 ฎ 138/2562
71 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป 8,500.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.สุพรรณี ดวงใจ 8,500.00     น.ส.สุพรรณี ดวงใจ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 28-ธ.ค.-61 ฎ 139/2562
72 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป 94,000.00   เฉพาะเจาะจง น.ส.นิตติยา สุขภวูงค์ 94,000.00   น.ส.นิตติยา สุขภวูงค์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 28-ธ.ค.-61 ฎ 140/2562.
73 ค่าวสัดุอุปกรณ์ตามโครงการวนัส่งทา้ยปเีก่าต้อนรับปใีหม่ 2,000.00     เฉพาะเจาะจง นายคําดี ดาลาศ 2,000.00     นายคําดี ดาลาศ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 28-ธ.ค.-61 ฎ 149/2562
74 ค่าจ้างเหมาบริการ คนงานเก็บขยะประจําเดือน 68,000.00   เฉพาะเจาะจง นายบญุหก พทุธธรรมกับพวก 8,500.00     นายบญุหก พทุธธรรมกับพวก ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 28-ธ.ค.-61 ฎ 150/2562

 ธนัวาคม 2561

75 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบยีน กฉ4826      4,133.41 เฉพาะเจาะจง บจก.ชาญออโต้คาร์      4,133.41 บจก.ชาญออโต้คาร์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 4-ม.ค.-62 ฎ 153/2562

76 ค่าซ้ือหนังสือพมิพ์              310 เฉพาะเจาะจง ร้านประยงค์การค้า              310 ร้านประยงค์การค้า ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 4-ม.ค.-62 ฎ 157/2562
77 ค่าซ้ือน้ําด่ืม              950 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ําด่ืมวาริช              950 ร้านน้ําด่ืมวาริช ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 4-ม.ค.-62 ฎ 158/2562



78 ค่าจ้างเหมาภตัตาหารสําหรับถวายพระตามโครงการวนัส่งทา้ยปเีก่า 4,500          เฉพาะเจาะจง นางกนิษฐา เหมะธลิุน 4,500          นางกนิษฐา เหมะธลิุน ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 4-ม.ค.-62 ฎ 159/2562
ต้อนรับปใีหม่

79 ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์           2,400 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงเดือน แสนบญุมี           2,400 นางสาวดวงเดือน แสนบญุมี ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 8-ม.ค.-62 ฎ 162/2562
80 ค่าวสัดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดทําแนวกันไฟ ประจําป ี2562           1,250 เฉพาะเจาะจง ร้าน ช. อะไหล่ยนต์           1,250 ร้าน ช. อะไหล่ยนต์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 9-ม.ค.-62 ฎ 165/2562
81 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบยีน บจ 204           2,750 เฉพาะเจาะจง อู่ ช. การช่าง           2,750 อู่ ช. การช่าง ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 9-ม.ค.-62 ฎ 166/2562

และ 80-8555
82 ค่าจ้างเหมาดูดส่ิงปฏกิูล           3,150 เฉพาะเจาะจง นายวรัิตน์  คํามูล           3,150 นายวรัิตน์  คํามูล ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 9-ม.ค.-62 ฎ 167/2562
83 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 6,300          เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ จํากัด 6,300          สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ จํากัดราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 15-ม.ค.-62 ฎ 170/2562
84 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 9,800          เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ จํากัด 9,800          สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ จํากัดราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 15-ม.ค.-62 ฎ 171/2562
85 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 100             เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ จํากัด 100             สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ จํากัดราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 15-ม.ค.-62 ฎ 172/2562
86 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 3,250          เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ จํากัด 3,250          สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ จํากัดราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 15-ม.ค.-62  ฎ 173/2562
87 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 9,750          เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ จํากัด 9,750          สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ จํากัดราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 15-ม.ค.-62 ฎ 174/2562
88 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 780             เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ จํากัด 780             สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ จํากัดราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 15-ม.ค.-62 ฎ 175/2562
89 ค่าปาูยไวนิลโครงการวนัเด็กแหง่ชาติ           4,940 เฉพาะเจาะจง ร้านนาคะอินทร์           4,940 ร้านนาคะอินทร์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 15-ม.ค.-62  ฎ 177/2562
90 นมสด พาสเจอร์ไรส์(รสจืด)      3,553.20 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ      3,553.20 สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 16-ม.ค.-62 ฎ 183/2562
91 ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์           1,200 เฉพาะเจาะจง ร้านสมาย คอมพวิเตอร์           1,200 ร้านสมาย คอมพวิเตอร์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 16-ม.ค.-62 ฎ 185/2562
92 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.ประครอง กาสีคุณ           8,500 น.ส.ประครอง กาสีคุณ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 31-ม.ค.-62 ฎ 210/2562
93 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.อัญชลี  เหมะธลิุน           8,500 น.ส.อัญชลี  เหมะธลิุน ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 31-ม.ค.-62 ฎ 211/2562
94 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์ บญุรักษา           8,500 นายไพโรจน์ บญุรักษา ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 31-ม.ค.-62 ฎ 211/2562
95 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายพทิกัษ ์ฟองชล           8,500 นายพทิกัษ ์ฟองชล ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 31-ม.ค.-62 ฎ 211/2562
96 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายอภสิิทธิ ์จันจําปา           8,500 นายอภสิิทธิ ์จันจําปา ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 31-ม.ค.-62 ฎ 212/2562
97 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายวนัมงคล วารีย์           8,500 นายวนัมงคล วารีย์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 31-ม.ค.-62 ฎ 213/62
98 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายจิรวฒัน์ นาโควงศ์           8,500 นายจิรวฒัน์ นาโควงศ์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 31-ม.ค.-62 ฎ 213/62
99 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.พรรณทพิย์ เหมะธลิุน           8,500 น.ส.พรรณทพิย์ เหมะธลิุน ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 31-ม.ค.-62 ฎ 214/62

100 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายบญุหก พทุธธรรม           8,500 นายบญุหก พทุธธรรม ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 31-ม.ค.-62 ฎ 215/62
101 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายพงษศั์กด์ิ แก้วคําแสน           8,500 นายพงษศั์กด์ิ แก้วคําแสน ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 31-ม.ค.-62 ฎ 215/62
102 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายนคเรศ รัชชปญัญา           8,500 นายนคเรศ รัชชปญัญา ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 31-ม.ค.-62 ฎ 215/62
103 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายทศพร โพนทอง           8,500 นายทศพร โพนทอง ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 31-ม.ค.-62 ฎ 215/62
104 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายอดิศร เหมะธลิุน           8,500 นายอดิศร เหมะธลิุน ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 31-ม.ค.-62 ฎ 215/62
105 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายเทพเทวนิ แก้วคําสอน           8,500 นายเทพเทวนิ แก้วคําสอน ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 31-ม.ค.-62 ฎ 215/62



106 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายอนุวฒัน์ บญุรักษา           8,500 นายอนุวฒัน์ บญุรักษา ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 31-ม.ค.-62 ฎ 215/62
107 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายวรีะวฒัน์ วารีย์           8,500 นายวรีะวฒัน์ วารีย์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 31-ม.ค.-62 ฎ 215/62
108 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุพรรณี  ดวงใจ           8,500 น.ส.สุพรรณี  ดวงใจ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 31-ม.ค.-62 ฎ 216/62
109 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.นิตติยา  สุขภวูงศ์           8,500 น.ส.นิตติยา  สุขภวูงศ์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 31-ม.ค.-62 ฎ 217/62
110 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.กิติยา วารีย์           8,500 น.ส.กิติยา วารีย์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 31-ม.ค.-62 ฎ 217/62
111 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศุภมาส  ศรีพรมษา           8,500 น.ส.ศุภมาส  ศรีพรมษา ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 31-ม.ค.-62 ฎ 217/62
112 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.วยิดา  สันชิต           8,500 น.ส.วยิดา  สันชิต ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 31-ม.ค.-62 ฎ 217/62
113 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายปรัชญ์ธนวชิญ์ พรหมดีราช           8,500 นายปรัชญ์ธนวชิญ์ พรหมดีราช ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 31-ม.ค.-62 ฎ 217/62
114 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐธดิา ศิริฟอง           8,500 น.ส.ณัฐธดิา ศิริฟอง ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 31-ม.ค.-62 ฎ 217/62
115 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.ยุภาภรณ์ เหมะธลิุน           8,500 น.ส.ยุภาภรณ์ เหมะธลิุน ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 31-ม.ค.-62 ฎ 217/62
116 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นางยมประทม วารีย์           8,500 นางยมประทม วารีย์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 31-ม.ค.-62 ฎ 217/62
117 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายอนุวฒัน์  ยางธสิาร           8,500 นายอนุวฒัน์  ยางธสิาร ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 31-ม.ค.-62 ฎ 217/62
118 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ โครงการ "เราทําความดี ด้วยหวัใจ"           2,500 เฉพาะเจาะจง นายเฝือ มีบตุร           2,500 นายเฝือ มีบตุร ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 31-ม.ค.-62 ฎ 220/62
119 ค่าซ้ือหนังสือพมิพ์              310 เฉพาะเจาะจง ร้านประยงค์การค้า              310 ร้านประยงค์การค้า ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 5-ก.พ.-62 ฎ 228/62
120 ค่าซ้ือน้ําด่ืม              960 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ําด่ืมวาริช              960 ร้านน้ําด่ืมวาริช ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 5-ก.พ.-62 ฎ 229/62
121 ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการดําเนินงานตามโครงการประเพณีบญุเดือนสาม           2,000 เฉพาะเจาะจง ร้านสุมาลี มินิมาร์ท           2,000 ร้านสุมาลี มินิมาร์ท ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 8-ก.พ.-62  ฎ 235/62
122 ค่าวสัดุอุปกรณ์ในพธิเีปดิ-ปดิการแข่งขันกีฬาทกุระดับ           1,980 เฉพาะเจาะจง ร้านสุมาลี มินิมาร์ท           1,980 ร้านสุมาลี มินิมาร์ท ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 8-ก.พ.-62  ฎ 236/62
123 ค่าจ้างเหมาภตัตาหารสําหรับถวายพระในโครงการประเพณี           4,500 เฉพาะเจาะจง นางกนิษฐา เหมะธลิุน           4,500 นางกนิษฐา เหมะธลิุน ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 8-ก.พ.-62  ฎ 237/62

บญุเดือนสาม

124 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบยีน 81-0481           2,240 เฉพาะเจาะจง อู่ ช. การช่าง           2,240 อู่ ช. การช่าง ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 13-ก.พ.-62 ฎ 246/62

125 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 100             เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ จํากัด 100             สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ จํากัดราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 15-ก.พ.-62 ฎ 250/62
126 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 3,000          เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ จํากัด 3,000          สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ จํากัดราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 15-ก.พ.-62 ฎ 251/62
127 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 10,750        เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ จํากัด 10,750        สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ จํากัดราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 15-ก.พ.-62  ฎ 252/62
128 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 1,750          เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ จํากัด 1,750          สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ จํากัดราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 15-ก.พ.-62 ฎ 253/62
129 ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวาริชภมูิพทิยาคาร 4,145.40     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ จํากัด 4,145.40     สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ จํากัด ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 15-ก.พ.-62  ฎ 256/62
130 ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ (ทําปาูยประชาสัมพนัธ)์ 3,320          เฉพาะเจาะจง ร้านประยงค์การค้า 3,320          ร้านประยงค์การค้า ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 22-ก.พ.-62  ฎ 272/62
131 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมรถขยะ (81-0481) 4,000          เฉพาะเจาะจง ร้านไพบรูณ์ ไดนาโม 4,000          ร้านไพบรูณ์ ไดนาโม ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 22-ก.พ.-62  ฎ 273/62
132 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารในการประชุมสภาทอ้งถิ่น 3,000          เฉพาะเจาะจง นางจีรวรรณ สุทธอิาจ 3,000          นางจีรวรรณ สุทธอิาจ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 28-ก.พ.-62  ฎ 279/62
133 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป 8,500          เฉพาะเจาะจง น.ส.ประครอง กาสีคุณ 8,500          น.ส.ประครอง กาสีคุณ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 28-ก.พ.-62  ฎ 283/62
134 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป 8,500          เฉพาะเจาะจง น.ส.อัญชลี  เหมะธลิุน 8,500          น.ส.อัญชลี  เหมะธลิุน ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 28-ก.พ.-62 ฎ 284/62



135 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป 8,500          เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์ บญุรักษา 8,500          นายไพโรจน์ บญุรักษา ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 28-ก.พ.-62 ฎ 284/62
136 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป 8,500          เฉพาะเจาะจง นายพทิกัษ ์ฟองชล 8,500          นายพทิกัษ ์ฟองชล ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 28-ก.พ.-62 ฎ 284/62
137 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป 8,500          เฉพาะเจาะจง นายอภสิิทธิ ์จันจําปา 8,500          นายอภสิิทธิ ์จันจําปา ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 28-ก.พ.-62 ฎ 285/62
138 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป 8,500          เฉพาะเจาะจง นายวนัมงคล วารีย์ 8,500          นายวนัมงคล วารีย์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 28-ก.พ.-62 ฎ 286/62
139 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป 8,500          เฉพาะเจาะจง นายจิรวฒัน์ นาโควงศ์ 8,500          นายจิรวฒัน์ นาโควงศ์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 28-ก.พ.-62 ฎ 286/62
140 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป 8,500          เฉพาะเจาะจง น.ส.พรรณทพิย์ เหมะธลิุน 8,500          น.ส.พรรณทพิย์ เหมะธลิุน ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 28-ก.พ.-62 ฎ 287/62
141 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป 8,500          เฉพาะเจาะจง นายบญุหก พทุธธรรม 8,500          นายบญุหก พทุธธรรม ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 28-ก.พ.-62 ฎ 288/62
142 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป 8,500          เฉพาะเจาะจง นายพงษศั์กด์ิ แก้วคําแสน 8,500          นายพงษศั์กด์ิ แก้วคําแสน ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 28-ก.พ.-62 ฎ 288/62
143 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป 8,500          เฉพาะเจาะจง นายนคเรศ รัชชปญัญา 8,500          นายนคเรศ รัชชปญัญา ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 28-ก.พ.-62 ฎ 288/62
144 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป 8,500          เฉพาะเจาะจง นายทศพร โพนทอง 8,500          นายทศพร โพนทอง ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 28-ก.พ.-62 ฎ 288/62
145 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป 8,500          เฉพาะเจาะจง นายอดิศร เหมะธลิุน 8,500          นายอดิศร เหมะธลิุน ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 28-ก.พ.-62 ฎ 288/62
146 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป 8,500          เฉพาะเจาะจง นายเทพเทวนิ แก้วคําสอน 8,500          นายเทพเทวนิ แก้วคําสอน ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 28-ก.พ.-62 ฎ 288/62
147 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป 8,500          เฉพาะเจาะจง นายอนุวฒัน์ บญุรักษา 8,500          นายอนุวฒัน์ บญุรักษา ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 28-ก.พ.-62 ฎ 288/62
148 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป 8,500          เฉพาะเจาะจง นายวรีะวฒัน์ วารีย์ 8,500          นายวรีะวฒัน์ วารีย์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 28-ก.พ.-62 ฎ 288/62
149 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป 8,500          เฉพาะเจาะจง น.ส.สุพรรณี  ดวงใจ 8,500          น.ส.สุพรรณี  ดวงใจ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 28-ก.พ.-62 ฎ 289/62
150 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป 12,000        เฉพาะเจาะจง น.ส.นิตติยา  สุขภวูงศ์ 12,000        น.ส.นิตติยา  สุขภวูงศ์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 28-ก.พ.-62 ฎ 290/62
151 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป 12,000        เฉพาะเจาะจง น.ส.กิติยา วารีย์ 12,000        น.ส.กิติยา วารีย์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 28-ก.พ.-62 ฎ 290/62
152 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป 12,000        เฉพาะเจาะจง น.ส.ศุภมาส  ศรีพรมษา 12,000        น.ส.ศุภมาส  ศรีพรมษา ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 28-ก.พ.-62 ฎ 290/62
153 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป 12,000        เฉพาะเจาะจง น.ส.วยิดา  สันชิต 12,000        น.ส.วยิดา  สันชิต ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 28-ก.พ.-62 ฎ 290/62
154 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป 12,000        เฉพาะเจาะจง นายปรัชญ์ธนวชิญ์ พรหมดีราช 12,000        นายปรัชญ์ธนวชิญ์ พรหมดีราช ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 28-ก.พ.-62 ฎ 290/62
155 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป 8,500          เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐธดิา ศิริฟอง 8,500          น.ส.ณัฐธดิา ศิริฟอง ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 28-ก.พ.-62 ฎ 290/62
156 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป 8,500          เฉพาะเจาะจง น.ส.ยุภาภรณ์ เหมะธลิุน 8,500          น.ส.ยุภาภรณ์ เหมะธลิุน ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 28-ก.พ.-62 ฎ 290/62
157 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป 8,500          เฉพาะเจาะจง นางยมประทม วารีย์ 8,500          นางยมประทม วารีย์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 28-ก.พ.-62 ฎ 290/62
158 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป 8,500          เฉพาะเจาะจง นายอนุวฒัน์ ยางธสิาร 8,500          นายอนุวฒัน์ ยางธสิาร ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 28-ก.พ.-62 ฎ 290/62
159 ค่าหนังสือพมิพ์ 280             เฉพาะเจาะจง ร้านประยงค์การค้า 280             ร้านประยงค์การค้า ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 4-มี.ค.-62  ฎ 296/62
160 ค่าซ้ือน้ําด่ืม 860             เฉพาะเจาะจง ร้านน้ําด่ืมวาริช 860             ร้านน้ําด่ืมวาริช ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 4-มี.ค.-62 ฎ 297/62
161 ค่าวสัดุสํานักงาน 4,950          เฉพาะเจาะจง ร้านประยงค์การค้า 4,950          ร้านประยงค์การค้า ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 5-มี.ค.-62 ฎ 300/62
162 นมสด พาสเจอร์ไรส์(รสจืด) 3,750.60     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ 3,750.60     สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 7-มี.ค.-62 ฎ 309/62
163 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 6,500          เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ จํากัด 6,500          สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ จํากัดราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 13-มี.ค.-62 ฎ 313/62
164 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 5,250          เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ จํากัด 5,250          สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ จํากัดราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 13-มี.ค.-62 ฎ 314/62



165 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 300             เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ จํากัด 300             สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ จํากัดราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 13-มี.ค.-62 ฎ 315/62
166 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 7,500          เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ จํากัด 7,500          สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ จํากัดราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 13-มี.ค.-62 ฎ 316/62
167 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 1,960          เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ จํากัด 1,960          สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ จํากัดราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 13-มี.ค.-62 ฎ 317/62
168 ค่าซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 4,500          เฉพาะเจาะจง ร้านไนน์ต้ีไนน์ ไอที 4,500          ร้านไนน์ต้ีไนน์ ไอที ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 19-มี.ค.-62 ฎ 322/62
169 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารและเคร่ืองด่ืมงานประชุมคณะกรรมการ 3,195          เฉพาะเจาะจง บา้นสวนลีลาวดี 3,195          บา้นสวนลีลาวดี ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 19-มี.ค.-62 ฎ 323/62

พฒันาเทศบาลฯ
170 ค่าปาูยไวนิลโครงการประชาคมเมือง 1,040          เฉพาะเจาะจง ร้านนาคะอินทร์ 1,040          ร้านนาคะอินทร์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 19-มี.ค.-62 ฎ 324/62
171 ค่าซ้ือโซดาไฟ 3,000          เฉพาะเจาะจง ร้านเทยีมจันทร์ 3,000          ร้านเทยีมจันทร์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 22-มี.ค.-62 ฎ 328/62
172 ค่าปาูยประชาสัมพนัธร์ณรงค์รักษาความสะอาดบนไหล่ทาง 3,500          เฉพาะเจาะจง ร้านนาคะอินทร์ 3,500          ร้านนาคะอินทร์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 25-มี.ค.-62 ฎ 330/62
173 ค่าปาูยไวนิลโครงการฝึกอบรมเพิ่มความรู้ด้านการปอูงกันและบรรเทา 260             เฉพาะเจาะจง ร้านนาคะอินทร์ 260             ร้านนาคะอินทร์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 25-มี.ค.-62 ฎ 331/62

สาธารณภยั ประจําป ี2562
174 ค่าวสัดุตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มความรู้ด้านการปอูงกันและบรรเทา 820             เฉพาะเจาะจง ร้านสุมาลี มินิมาร์ท 820             ร้านสุมาลี มินิมาร์ท ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 27-มี.ค.-62 ฎ 335/62

สาธารณภยั ประจําป ี2562
175 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.ประครอง กาสีคุณ           8,500 น.ส.ประครอง กาสีคุณ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-เม.ย.-62 ฎ 338/2562
176 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.อัญชลี  เหมะธลิุน           8,500 น.ส.อัญชลี  เหมะธลิุน ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-เม.ย.-62 ฎ 339/2562
177 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายพทิกัษ ์ฟองชล           8,500 นายพทิกัษ ์ฟองชล ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-เม.ย.-62 ฎ 340/2562
178 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์ บญุรักษา           8,500 นายไพโรจน์ บญุรักษา ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-เม.ย.-62 ฎ 341/2562
179 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายอภสิิทธิ ์จันจําปา           8,500 นายอภสิิทธิ ์จันจําปา ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-เม.ย.-62 ฎ 342/2562
180 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายวนัมงคล วารีย์           8,500 นายวนัมงคล วารีย์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-เม.ย.-62 ฎ 343/2562
181 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.พรรณทพิย์ เหมะธลิุน           8,500 น.ส.พรรณทพิย์ เหมะธลิุน ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-เม.ย.-62 ฎ 344/2562
182 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายทศพร โพนทอง           8,500 นายทศพร โพนทอง ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-เม.ย.-62 ฎ 345/2562
183 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายอนุวฒัน์ บญุรักษา           8,500 นายอนุวฒัน์ บญุรักษา ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-เม.ย.-62 ฎ 346/2562
184 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายนคเรศ รัชชปญัญา           8,500 นายนคเรศ รัชชปญัญา ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-เม.ย.-62 ฎ 347/2562
185 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายวรีะวฒัน์ วารีย์           8,500 นายวรีะวฒัน์ วารีย์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-เม.ย.-62 ฎ 348/2562
186 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายพงษศั์กด์ิ แก้วคําแสน           8,500 นายพงษศั์กด์ิ แก้วคําแสน ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-เม.ย.-62 ฎ 349/2562
187 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายเทพเทวนิ แก้วคําสอน           8,500 นายเทพเทวนิ แก้วคําสอน ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-เม.ย.-62 ฎ 350/2562
188 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายอดิศร เหมะธลิุน           8,500 นายอดิศร เหมะธลิุน ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-เม.ย.-62  ฎ 351/2562
189 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายบญุหก พทุธธรรม           8,500 นายบญุหก พทุธธรรม ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-เม.ย.-62 ฎ 352/2562
190 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุพรรณี  ดวงใจ           8,500 น.ส.สุพรรณี  ดวงใจ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-เม.ย.-62 ฎ 353/2562
191 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐธดิา ศิริฟอง           8,500 น.ส.ณัฐธดิา ศิริฟอง ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-เม.ย.-62  ฎ 354/2562



192 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นางยมประทม วารีย์           8,500 นางยมประทม วารีย์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-เม.ย.-62 ฎ 355/2562
193 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.ยุภาภรณ์ เหมะธลิุน           8,500 น.ส.ยุภาภรณ์ เหมะธลิุน ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-เม.ย.-62 ฎ 356/2562
194 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายอนุวฒัน์  ยางธสิาร           8,500 นายอนุวฒัน์  ยางธสิาร ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-เม.ย.-62 ฎ 357/2562
195 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.กิติยา วารีย์           8,500 น.ส.กิติยา วารีย์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-เม.ย.-62 ฎ 358/2562
196 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.นิตติยา  สุขภวูงศ์           8,500 น.ส.นิตติยา  สุขภวูงศ์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-เม.ย.-62 ฎ 359/2562
197 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายปรัชญ์ธนวชิญ์ พรหมดีราช           8,500 นายปรัชญ์ธนวชิญ์ พรหมดีราช ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-เม.ย.-62 ฎ 360/2562
198 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศุภมาส  ศรีพรมษา           8,500 น.ส.ศุภมาส  ศรีพรมษา ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-เม.ย.-62 ฎ 361/2562
199 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.วยิดา  สันชิต           8,500 น.ส.วยิดา  สันชิต ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-เม.ย.-62 ฎ 362/2562
200 ค่าซ้ือหนังสือพมิพ์              310 เฉพาะเจาะจง ร้านประยงค์การค้า              310 ร้านประยงค์การค้า ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 3-เม.ย.-62 ฎ 376/2562
201 ค่าซ้ือน้ําด่ืม              900 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ําด่ืมวาริช              900 ร้านน้ําด่ืมวาริช ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 3-เม.ย.-62 ฎ 377/2562
202 ค่าจ้างเหมาติดต้ังแผ่นสะทอ้นแสงรถบรรทกุน้ํา/รถดับเพลิง           4,500 เฉพาะเจาะจง อู่ ก. เจริญการช่าง           4,500 อู่ ก. เจริญการช่าง ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 3-เม.ย.-62 ฎ 380/2562
203 ค่าวสัดุสํานักงาน           4,450 เฉพาะเจาะจง ร้านประยงค์การค้า           4,450 ร้านประยงค์การค้า ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 3-เม.ย.-62 ฎ 381/2562
204 ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว           3,204 เฉพาะเจาะจง ร้านประยงค์การค้า           3,204 ร้านประยงค์การค้า ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 3-เม.ย.-62 ฎ 382/2562
205 ค่าซ่อมแซมประตู           4,400 เฉพาะเจาะจง นายสลักจิตร  แสนจันทร์           4,400 นายสลักจิตร  แสนจันทร์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 3-เม.ย.-62 ฎ 383/2562

206 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารเล้ียงรับรองในการประชุมสภาทอ้งถิ่น           3,200 เฉพาะเจาะจง นางกนิษฐา เหมะธลิุน           3,200 นางกนิษฐา เหมะธลิุน ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 4-เม.ย.-62 ฎ 387/2562

207 ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวาริชภมูิพทิยาคาร      4,145.40 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ จํากัด      4,145.40 สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ จํากัด ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 9-เม.ย.-62 ฎ 396/2562

208 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบยีน นข 5026      2,017.92 เฉพาะเจาะจง บริษทัมิตซูบ.ีซี สวา่งแดนดิน 
จํากัด

     2,017.92 บริษทัมิตซูบ.ีซี สวา่งแดนดิน 
จํากัด

ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 9-เม.ย.-62 ฎ 397/2562

209 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน           8,000 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ 
จํากัด

          8,000 สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ 
จํากัด

ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 10-เม.ย.-62 ฎ 398/2562

210 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน           5,600 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ 
จํากัด

          5,600 สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ 
จํากัด

ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 10-เม.ย.-62 ฎ 399/2562

211 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน              200 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ 
จํากัด

             200 สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ 
จํากัด

ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 10-เม.ย.-62 ฎ 400/2562

212 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน           6,000 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ 
จํากัด

          6,000 สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ 
จํากัด

ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 10-เม.ย.-62 ฎ 401/2562

213 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน         10,800 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ 
จํากัด

        10,800 สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ 
จํากัด

ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 10-เม.ย.-62 ฎ 402/2562

214 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน           1,900 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ 
จํากัด

          1,900 สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ 
จํากัด

ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 10-เม.ย.-62 ฎ 403/2562

215 ค่าปาูยไวนิลโครงการปอูงกันและลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วง           4,628 เฉพาะเจาะจง ร้านนาคะอินทร์           4,628 ร้านนาคะอินทร์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 17-เม.ย.-62 ฎ 411/2562
216 สงกรานต์ ประจําป ี2562

217 ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมสําหรับบริการประชาชนผู้สัญจรไป-มา           1,699 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ แอนด์ พี           1,699 ร้านเจ แอนด์ พี ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 17-เม.ย.-62 ฎ 412/2562

218 โครงการปอูงกันและลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วงสงกรานต์
219 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.อัญชลี  เหมะธลิุน           8,500 น.ส.อัญชลี  เหมะธลิุน ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-พ.ค.-62 ฎ 434/2562
220 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์ บญุรักษา           8,500 นายไพโรจน์ บญุรักษา ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-พ.ค.-62 ฎ 435/2562



221 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.ประครอง กาสีคุณ           8,500 น.ส.ประครอง กาสีคุณ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-พ.ค.-62 ฎ 436/2562
222 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายพทิกัษ ์ฟองชล           8,500 นายพทิกัษ ์ฟองชล ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-พ.ค.-62 ฎ 437/2562
223 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายอภสิิทธิ ์จันจําปา           8,500 นายอภสิิทธิ ์จันจําปา ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-พ.ค.-62 ฎ 438/2562
224 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายวนัมงคล วารีย์           8,500 นายวนัมงคล วารีย์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-พ.ค.-62 ฎ 439/2562
225 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุพรรณี  ดวงใจ           8,500 น.ส.สุพรรณี  ดวงใจ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-พ.ค.-62  ฎ 440/2562
226 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐติยา  เหมะธลิุน           8,500 น.ส.ณัฐติยา  เหมะธลิุน ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-พ.ค.-62  ฎ 441/2562
227 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป         12,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.นิตติยา  สุขภวูงศ์         12,000 น.ส.นิตติยา  สุขภวูงศ์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-พ.ค.-62  ฎ 442/2562
228 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป         12,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.กิติยา วารีย์         12,000 น.ส.กิติยา วารีย์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-พ.ค.-62 ฎ 443/2562
229 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป         12,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศุภมาส  ศรีพรมษา         12,000 น.ส.ศุภมาส  ศรีพรมษา ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-พ.ค.-62 ฎ 444/2562
230 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายอนุวฒัน์  ยางธสิาร           8,500 นายอนุวฒัน์  ยางธสิาร ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-พ.ค.-62 ฎ 445/2562
231 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นางยมประทม วารีย์           8,500 นางยมประทม วารีย์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-พ.ค.-62  ฎ 446/2562
232 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐธดิา ศิริฟอง           8,500 น.ส.ณัฐธดิา ศิริฟอง ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-พ.ค.-62 ฎ 447/2562
233 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.ยุภาภรณ์ เหมะธลิุน           8,500 น.ส.ยุภาภรณ์ เหมะธลิุน ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-พ.ค.-62  ฎ 448/2562
234 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป         12,000 เฉพาะเจาะจง นายปรัชญ์ธนวชิญ์ พรหมดีราช         12,000 นายปรัชญ์ธนวชิญ์ พรหมดีราช ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-พ.ค.-62  ฎ 449/2562
235 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป         12,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.วยิดา  สันชิต         12,000 น.ส.วยิดา  สันชิต ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-พ.ค.-62  ฎ 450/2562
236 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา  เหมะธลิุน           8,500 นายกฤษฎา  เหมะธลิุน ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-พ.ค.-62  ฎ 451/2562
237 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายอนุวฒัน์ บญุรักษา           8,500 นายอนุวฒัน์ บญุรักษา ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-พ.ค.-62  ฎ 452/2562
238 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายบญุหก พทุธธรรม           8,500 นายบญุหก พทุธธรรม ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-พ.ค.-62 ฎ 453/2562
239 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายวรีะวฒัน์ วารีย์           8,500 นายวรีะวฒัน์ วารีย์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-พ.ค.-62 ฎ 454/2562
240 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายอดิศร เหมะธลิุน           8,500 นายอดิศร เหมะธลิุน ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-พ.ค.-62 ฎ 455/2562
241 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายทศพร โพนทอง           8,500 นายทศพร โพนทอง ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-พ.ค.-62 ฎ 456/2562
242 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายเทพเทวนิ แก้วคําสอน           8,500 นายเทพเทวนิ แก้วคําสอน ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-พ.ค.-62 ฎ 457/2562
243 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายพงษศั์กด์ิ แก้วคําแสน           8,500 นายพงษศั์กด์ิ แก้วคําแสน ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-พ.ค.-62 ฎ 458/2562
244 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายนคเรศ รัชชปญัญา           8,500 นายนคเรศ รัชชปญัญา ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-พ.ค.-62 ฎ 459/2562
245 ค่าซ้ือน้ําด่ืม              730 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ําด่ืมวาริช              730 ร้านน้ําด่ืมวาริช ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 3-พ.ค.-62 ฎ 463/2562
246 ค่าซ้ือหนังสือพมิพ์              300 เฉพาะเจาะจง ร้านประยงค์การค้า              300 ร้านประยงค์การค้า ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 3-พ.ค.-62 ฎ 464/2562

247 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน           9,300 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ 
จํากัด

          9,300 สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ 
จํากัด

ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 15-พ.ค.-62 ฎ 476/2562

248 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน           5,700 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ 
จํากัด

          5,700 สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ 
จํากัด

ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 15-พ.ค.-62 ฎ 477/2562

249 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน           3,300 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ 
จํากัด

          3,300 สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ 
จํากัด

ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 15-พ.ค.-62 ฎ 478/2562



250 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน         10,300 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ 
จํากัด

        10,300 สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ 
จํากัด

ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 15-พ.ค.-62 ฎ 479/2562

251 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน           1,190 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ 
จํากัด

          1,190 สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ 
จํากัด

ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 15-พ.ค.-62 ฎ 480/2562

252 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารเล้ียงรับรองคณะกรรมการตรวจสอบ           1,640 เฉพาะเจาะจง นางกนิษฐา เหมะธลิุน           1,640 นางกนิษฐา เหมะธลิุน ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 17-พ.ค.-62 ฎ 482/2562

การคลัง การเงิน การบญัชี และการพสัดุขององค์กรปกครองทอ้งถิ่น

253 ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์      1,188.78 เฉพาะเจาะจง ร้านสมาย คอมพวิเตอร์      1,188.78 ร้านสมาย คอมพวิเตอร์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 17-พ.ค.-62 ฎ 483/2562

254 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารเล้ียงรับรองในการประชุมสภาทอ้งถิ่น           3,100 เฉพาะเจาะจง นางกนิษฐา เหมะธลิุน           3,100 นางกนิษฐา เหมะธลิุน ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 30-พ.ค.-62 ฎ 513/2562

255 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบยีน 81-0481           3,400 เฉพาะเจาะจง อู่ ช. การช่าง           3,400 อู่ ช. การช่าง ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 30-พ.ค.-62 ฎ 516/2562

256 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบยีน บจ 204           1,190 เฉพาะเจาะจง อู่ ช. การช่าง           1,190 อู่ ช. การช่าง ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 30-พ.ค.-62 ฎ 517/2562
257 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน           1,050 เฉพาะเจาะจง ร้าน ช.อะหล่ัยยนต์           1,050 ร้าน ช.อะหล่ัยยนต์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 30-พ.ค.-62 ฎ 518/2562
258 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน           2,304 เฉพาะเจาะจง ร้าน ช.อะหล่ัยยนต์           2,304 ร้าน ช.อะหล่ัยยนต์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 30-พ.ค.-62 ฎ 519/2562
259 ค่าบํารุงและซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ           2,900 เฉพาะเจาะจง ร้าน ช.ช่างชํานาญ           2,900 ร้าน ช.ช่างชํานาญ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 31-พ.ค.-62 ฎ 525/2562
260 ค่าบํารุงและซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ           2,800 เฉพาะเจาะจง ร้าน ช.ช่างชํานาญ           2,800 ร้าน ช.ช่างชํานาญ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 31-พ.ค.-62 ฎ 526/2562
261 ค่าจ้างเหมาติดต้ังแผ่นสะทอ้นแสงรถบรรทกุติดต้ังเครนฯ           1,500 เฉพาะเจาะจง อู่ ก. เจริญการช่าง           1,500 อู่ ก. เจริญการช่าง ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 31-พ.ค.-62 ฎ 527/2562
262 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.ประครอง กาสีคุณ           8,500 น.ส.ประครอง กาสีคุณ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 4-มิ.ย.-62  ฎ 528/2562
263 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.อัญชลี  เหมะธลิุน           8,500 น.ส.อัญชลี  เหมะธลิุน ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 4-มิ.ย.-62 ฎ 529/2562
264 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายพทิกัษ ์ฟองชล           8,500 นายพทิกัษ ์ฟองชล ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 4-มิ.ย.-62 ฎ 530/2562
265 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์ บญุรักษา           8,500 นายไพโรจน์ บญุรักษา ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 4-มิ.ย.-62 ฎ 531/2562
266 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายอภสิิทธิ ์จันจําปา           8,500 นายอภสิิทธิ ์จันจําปา ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 4-มิ.ย.-62 ฎ 532/2562
267 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายวนัมงคล วารีย์           8,500 นายวนัมงคล วารีย์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 4-มิ.ย.-62 ฎ 533/2562
268 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายทศพร โพนทอง           8,500 นายทศพร โพนทอง ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 4-มิ.ย.-62 ฎ 534/2562
269 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายอนุวฒัน์ บญุรักษา           8,500 นายอนุวฒัน์ บญุรักษา ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 4-มิ.ย.-62 ฎ 535/2562
270 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายนคเรศ รัชชปญัญา           8,500 นายนคเรศ รัชชปญัญา ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 4-มิ.ย.-62 ฎ 536/2562
271 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายวรีะวฒัน์ วารีย์           8,500 นายวรีะวฒัน์ วารีย์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 4-มิ.ย.-62 ฎ 537/2562
272 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายเทพเทวนิ แก้วคําสอน           8,500 นายเทพเทวนิ แก้วคําสอน ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 4-มิ.ย.-62 ฎ 538/2562
273 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายพงษศั์กด์ิ แก้วคําแสน           8,500 นายพงษศั์กด์ิ แก้วคําแสน ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 4-มิ.ย.-62 ฎ 539/2562
274 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายอดิศร เหมะธลิุน           8,500 นายอดิศร เหมะธลิุน ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 4-มิ.ย.-62 ฎ 540/2562
275 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายบญุหก พทุธธรรม           8,500 นายบญุหก พทุธธรรม ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 4-มิ.ย.-62 ฎ 541/2562
276 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา  เหมะธลิุน           8,500 นายกฤษฎา  เหมะธลิุน ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 4-มิ.ย.-62 ฎ 542/2562
277 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐติยา  เหมะธลิุน           8,500 น.ส.ณัฐติยา  เหมะธลิุน ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 4-มิ.ย.-62 ฎ 543/2562



278 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุพรรณี  ดวงใจ           8,500 น.ส.สุพรรณี  ดวงใจ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 4-มิ.ย.-62 ฎ 544/2562
279 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐธดิา ศิริฟอง           8,500 น.ส.ณัฐธดิา ศิริฟอง ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 4-มิ.ย.-62 ฎ 545/2562
280 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นางยมประทม วารีย์           8,500 นางยมประทม วารีย์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 4-มิ.ย.-62 ฎ 546/2562
281 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.ยุภาภรณ์ เหมะธลิุน           8,500 น.ส.ยุภาภรณ์ เหมะธลิุน ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 4-มิ.ย.-62 ฎ 547/2562
282 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายอนุวฒัน์  ยางธสิาร           8,500 นายอนุวฒัน์  ยางธสิาร ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 4-มิ.ย.-62 ฎ 548/2562
283 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป         12,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.กิติยา วารีย์         12,000 น.ส.กิติยา วารีย์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 4-มิ.ย.-62 ฎ 549/2562
284 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป         12,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.นิตติยา  สุขภวูงศ์         12,000 น.ส.นิตติยา  สุขภวูงศ์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 4-มิ.ย.-62 ฎ 550/2562
285 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป         12,000 เฉพาะเจาะจง นายปรัชญ์ธนวชิญ์ พรหมดีราช         12,000 นายปรัชญ์ธนวชิญ์ พรหมดีราช ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 4-มิ.ย.-62 ฎ 551/2562
286 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป         12,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศุภมาส  ศรีพรมษา         12,000 น.ส.ศุภมาส  ศรีพรมษา ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 4-มิ.ย.-62 ฎ 552/2562
287 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป         12,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.วยิดา  สันชิต         12,000 น.ส.วยิดา  สันชิต ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 4-มิ.ย.-62 ฎ 553/2562
288 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายกฤติธ ี อุปพงษ์           8,500 นายกฤติธ ี อุปพงษ์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 4-มิ.ย.-62 ฎ 554 /2562
289 ค่าซ้ือหนังสือพมิพ์              310 เฉพาะเจาะจง ร้านประยงค์การค้า              310 ร้านประยงค์การค้า ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 6-มิ.ย.-62 ฎ 558/2562
290 ค่าซ้ือน้ําด่ืม           1,110 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ําด่ืมวาริช           1,110 ร้านน้ําด่ืมวาริช ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 6-มิ.ย.-62 ฎ 559/2562
291 นมสด พาสเจอร์ไรส์(รสจืด)      1,375.22 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ จํากัด      1,375.22 สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ จํากัด ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 11-มิ.ย.-62 ฎ 565/2562
292 ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวาริชภมูิพทิยาคาร      2,171.40 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ จํากัด      2,171.40 สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ จํากัด ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 11-มิ.ย.-62 ฎ 567/2562

293 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน           7,800 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ 
จํากัด

          7,800 สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ 
จํากัด

ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 13-มิ.ย.-62 ฎ 572/2562

294 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน           4,900 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ 
จํากัด

          4,900 สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ 
จํากัด

ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 13-มิ.ย.-62 ฎ 573/2562

295 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน              100 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ 
จํากัด

             100 สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ 
จํากัด

ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 13-มิ.ย.-62 ฎ 574/2562

296 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน           3,900 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ 
จํากัด

          3,900 สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ 
จํากัด

ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 13-มิ.ย.-62 ฎ 575/2562

297 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน         12,300 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ 
จํากัด

        12,300 สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ 
จํากัด

ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 13-มิ.ย.-62 ฎ 576/2562

298 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน           2,500 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ 
จํากัด

          2,500 สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ 
จํากัด

ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 13-มิ.ย.-62 ฎ 577/2562

299 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนพฒันาทอ้งถิ่น (ค่าถ่ายเอกสาร,เข้าเล่ม)           3,385 เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นกระดาษ           3,385 ร้านบา้นกระดาษ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 25-มิ.ย.-62  ฎ 596/2562

300 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.ประครอง กาสีคุณ           8,500 น.ส.ประครอง กาสีคุณ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-ก.ค.-62 ฎ 603/2562
301 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.อัญชลี  เหมะธลิุน           8,500 น.ส.อัญชลี  เหมะธลิุน ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-ก.ค.-62 ฎ 604/2562
302 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายพทิกัษ ์ฟองชล           8,500 นายพทิกัษ ์ฟองชล ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-ก.ค.-62 ฎ 605/2562
303 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์ บญุรักษา           8,500 นายไพโรจน์ บญุรักษา ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-ก.ค.-62 ฎ 606/2562
304 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายอภสิิทธิ ์จันจําปา           8,500 นายอภสิิทธิ ์จันจําปา ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-ก.ค.-62 ฎ 607/2562
305 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายวนัมงคล วารีย์           8,500 นายวนัมงคล วารีย์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-ก.ค.-62 ฎ 608/2562
306 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายทศพร โพนทอง           8,500 นายทศพร โพนทอง ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-ก.ค.-62 ฎ 609/2562



307 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายอนุวฒัน์ บญุรักษา           8,500 นายอนุวฒัน์ บญุรักษา ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-ก.ค.-62 ฎ 610/2562
308 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายนคเรศ รัชชปญัญา           8,500 นายนคเรศ รัชชปญัญา ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-ก.ค.-62 ฎ 611/2562
309 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายวรีะวฒัน์ วารีย์           8,500 นายวรีะวฒัน์ วารีย์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-ก.ค.-62 ฎ 612/2562
310 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายพงษศั์กด์ิ แก้วคําแสน           8,500 นายพงษศั์กด์ิ แก้วคําแสน ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-ก.ค.-62 ฎ 613/2562
311 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายเทพเทวนิ แก้วคําสอน           8,500 นายเทพเทวนิ แก้วคําสอน ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-ก.ค.-62 ฎ 614/2562
312 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายอดิศร เหมะธลิุน           8,500 นายอดิศร เหมะธลิุน ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-ก.ค.-62  ฎ 615/2562
313 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายบญุหก พทุธธรรม           8,500 นายบญุหก พทุธธรรม ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-ก.ค.-62 ฎ 616/2562
314 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา  เหมะธลิุน           8,500 นายกฤษฎา  เหมะธลิุน ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-ก.ค.-62 ฎ 617/2562
315 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐติยา  เหมะธลิุน           8,500 น.ส.ณัฐติยา  เหมะธลิุน ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-ก.ค.-62 ฎ 618/2562
316 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุวนี   บญุรักษา           8,500 น.ส.สุวนี   บญุรักษา ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-ก.ค.-62 ฎ 619/2562
317 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุพรรณี  ดวงใจ           8,500 น.ส.สุพรรณี  ดวงใจ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-ก.ค.-62  ฎ 620/2562
318 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐธดิา ศิริฟอง           8,500 น.ส.ณัฐธดิา ศิริฟอง ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-ก.ค.-62 ฎ 621/2562
319 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นางยมประทม วารีย์           8,500 นางยมประทม วารีย์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-ก.ค.-62 ฎ 622/2562
320 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.ยุภาภรณ์ เหมะธลิุน           8,500 น.ส.ยุภาภรณ์ เหมะธลิุน ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-ก.ค.-62 ฎ 623/2562
321 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายอนุวฒัน์  ยางธสิาร           8,500 นายอนุวฒัน์  ยางธสิาร ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-ก.ค.-62 ฎ 624/2562
322 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป         12,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.กิติยา วารีย์         12,000 น.ส.กิติยา วารีย์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-ก.ค.-62 ฎ 625/2562
323 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป         12,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.นิตติยา  สุขภวูงศ์         12,000 น.ส.นิตติยา  สุขภวูงศ์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-ก.ค.-62 ฎ 626/2562
324 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป         12,000 เฉพาะเจาะจง นายปรัชญ์ธนวชิญ์ พรหมดีราช         12,000 นายปรัชญ์ธนวชิญ์ พรหมดีราช ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-ก.ค.-62 ฎ 627/2562
325 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป         12,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศุภมาส  ศรีพรมษา         12,000 น.ส.ศุภมาส  ศรีพรมษา ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-ก.ค.-62 ฎ 628/2562
326 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป         12,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.วยิดา  สันชิต         12,000 น.ส.วยิดา  สันชิต ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-ก.ค.-62 ฎ 629/2562
327 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายกฤติธ ี อุปพงษ์           8,500 นายกฤติธ ี อุปพงษ์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-ก.ค.-62 ฎ 630/2562
328 ค่าน้ําด่ืม              800 เฉพาะเจาะจง นายอภวิฒัน์  บญุรักษา              800 นายอภวิฒัน์  บญุรักษา ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-ก.ค.-62 ฎ 632/2562
329 ค่าหนังสือพมิพ์              300 เฉพาะเจาะจง ร้านประยงค์การค้า              300 ร้านประยงค์การค้า ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 3-ก.ค.-62 ฎ 634/2562
330 ค่าติดสต๊ิกเกอร์สะทอ้นแสง           3,000 เฉพาะเจาะจง นายอารัญ  ฝุายขันธ์           3,000 นายอารัญ  ฝุายขันธ์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 3-ก.ค.-62 ฎ 635/2562

331 ค่านมสดพาสเจอร์ไรส์ (รสจืด) ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตําบลวาริชภมูิ      2,125.34 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ จํากัด      2,125.34 สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ จํากัด ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 11-ก.ค.-62 ฎ 644/2562

332 ค่านมสดพาสเจอร์ไรส์ (รสจืด) ร.ร. วาริชภมูิพทิยาคาร      3,750.60 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ จํากัด      3,750.60 สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ จํากัด ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 11-ก.ค.-62 ฎ 646/2562

333 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน           7,300 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ 
จํากัด

          7,300 สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ 
จํากัด

ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 11-ก.ค.-62 ฎ 647/2562

334 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน           3,700 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ 
จํากัด

          3,700 สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ 
จํากัด

ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 11-ก.ค.-62 ฎ 648/2562

335 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน           3,300 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ 
จํากัด

          3,300 สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ 
จํากัด

ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 11-ก.ค.-62 ฎ 649/2562



336 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน         10,800 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ 
จํากัด

        10,800 สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ 
จํากัด

ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 11-ก.ค.-62 ฎ 650/2562

337 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน           1,350 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ 
จํากัด

          1,350 สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ 
จํากัด

ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 11-ก.ค.-62 ฎ 651/2562

338 ค่าวสัดุตามโครงการทํายาหม่องสมุนไพรและลูกประคบ           5,000 เฉพาะเจาะจง ร้านสุมาลีเภสัช           5,000 ร้านสุมาลีเภสัช ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 12-ก.ค.-62 ฎ 653/2562
339 ค่าไวนิลโครงการทํายาหม่องสมุนไพรและลูกประคบ              390 เฉพาะเจาะจง ร้านนาคะอินทร์              390 ร้านนาคะอินทร์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 12-ก.ค.-62 ฎ 654/2562
340 ค่าไวนิลโครงการแหเ่ทยีนเข้าพรรษา           1,300 เฉพาะเจาะจง ร้านนาคะอินทร์           1,300 ร้านนาคะอินทร์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 12-ก.ค.-62 ฎ 655/2562

341 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร เข้าเล่มแผนปฏบิติัการปอูงกันการทจุริต              715 เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นกระดาษ              715 ร้านบา้นกระดาษ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 12-ก.ค.-62 ฎ 656/2562

342 ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์           2,400 เฉพาะเจาะจง ร้านสมาย คอมพวิเตอร์           2,400 ร้านสมาย คอมพวิเตอร์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 12-ก.ค.-62 ฎ 657/2562
343 ค่าวสัดุสํานักงาน           4,250 เฉพาะเจาะจง ร้านสมาย คอมพวิเตอร์           4,250 ร้านสมาย คอมพวิเตอร์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 12-ก.ค.-62 ฎ 658/2562
344 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้า           1,350 เฉพาะเจาะจง ร้าน ช.อะหล่ัยยนต์           1,350 ร้าน ช.อะหล่ัยยนต์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 12-ก.ค.-62 ฎ 659/2562
345 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน              280 เฉพาะเจาะจง ร้าน ช.อะหล่ัยยนต์              280 ร้าน ช.อะหล่ัยยนต์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 12-ก.ค.-62 ฎ 660/2562
346 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการทํายาหม่องสมุนไพรฯ           5,000 เฉพาะเจาะจง นางกนิษฐา เหมะธลิุน           5,000 นางกนิษฐา เหมะธลิุน ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 15-ก.ค.-62 ฎ 662/2562
347 ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว           3,970 เฉพาะเจาะจง ร้านประยงค์การค้า           3,970 ร้านประยงค์การค้า ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 19-ก.ค.-62 ฎ 668/2562
348 ค่าซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ           1,400 เฉพาะเจาะจง ร้าน ช. ช่างชํานาญ           1,400 ร้าน ช. ช่างชํานาญ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 19-ก.ค.-62 ฎ 669/2562
349 ค่าซ่อมรถขยะ 81-0481              870 เฉพาะเจาะจง ร้านไพบรูณ์ไดนาโม              870 ร้านไพบรูณ์ไดนาโม ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 19-ก.ค.-62 ฎ 670/2562
350 ค่าปาูยผ้าไวนิลโครงการเฝูาระวงัการบริโภคอาหารสะอาดฯ              520 เฉพาะเจาะจง ร้านนาคะอินทร์              520 ร้านนาคะอินทร์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 19-ก.ค.-62 ฎ 671/2562
351 ค่าใช้จ่ายโครงการเฝูาระวงัการบริโภคอาหารสะอาดปลอดภยัฯ           1,800 เฉพาะเจาะจง นายคําดี  ดาลาศ           1,800 นายคําดี  ดาลาศ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 19-ก.ค.-62  ฎ 672/2562
352 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง           4,400 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มการยาง           4,400 ร้านเอ็มการยาง ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 19-ก.ค.-62  ฎ 673/2562

353 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารโครงการจิตอาสา พฒันาลําน้ํา ลําครอง           1,200 เฉพาะเจาะจง นางกนิษฐา เหมะธลิุน           1,200 นางกนิษฐา เหมะธลิุน ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 23-ก.ค.-62  ฎ 674/2562

354 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.ประครอง กาสีคุณ           8,500 น.ส.ประครอง กาสีคุณ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-ส.ค.-62 ฎ 694/2562
355 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.อัญชลี  เหมะธลิุน           8,500 น.ส.อัญชลี  เหมะธลิุน ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-ส.ค.-62 ฎ 695/2562
356 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายพทิกัษ ์ฟองชล           8,500 นายพทิกัษ ์ฟองชล ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-ส.ค.-62 ฎ 696/2562
357 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์ บญุรักษา           8,500 นายไพโรจน์ บญุรักษา ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-ส.ค.-62  ฎ 697/2562
358 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายอภสิิทธิ ์จันจําปา           8,500 นายอภสิิทธิ ์จันจําปา ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-ส.ค.-62 ฎ 698/2562
359 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.พรวภิา  แก้วคําแสน           8,500 น.ส.พรวภิา  แก้วคําแสน ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-ส.ค.-62  ฎ 699/2562
360 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายวนัมงคล วารีย์           8,500 นายวนัมงคล วารีย์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-ส.ค.-62  ฎ 700/2562
361 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายทศพร โพนทอง           8,500 นายทศพร โพนทอง ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-ส.ค.-62  ฎ 701/2562
362 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายอนุวฒัน์ บญุรักษา           8,500 นายอนุวฒัน์ บญุรักษา ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-ส.ค.-62  ฎ 702/2562
363 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายนคเรศ รัชชปญัญา           8,500 นายนคเรศ รัชชปญัญา ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-ส.ค.-62  ฎ 703/2562
364 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายวรีะวฒัน์ วารีย์           8,500 นายวรีะวฒัน์ วารีย์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-ส.ค.-62 ฎ 704/2562



365 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายพงษศั์กด์ิ แก้วคําแสน           8,500 นายพงษศั์กด์ิ แก้วคําแสน ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-ส.ค.-62 ฎ 705/2562
366 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายเทพเทวนิ แก้วคําสอน           8,500 นายเทพเทวนิ แก้วคําสอน ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-ส.ค.-62 ฎ 706/2562
367 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายอดิศร เหมะธลิุน           8,500 นายอดิศร เหมะธลิุน ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-ส.ค.-62 ฎ 707/2562
368 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายบญุหก พทุธธรรม           8,500 นายบญุหก พทุธธรรม ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-ส.ค.-62 ฎ 708/2562
369 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา  เหมะธลิุน           8,500 นายกฤษฎา  เหมะธลิุน ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-ส.ค.-62 ฎ 709/2562
370 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐติยา  เหมะธลิุน           8,500 น.ส.ณัฐติยา  เหมะธลิุน ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-ส.ค.-62 ฎ 710/2562
371 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุวนี   บญุรักษา           8,500 น.ส.สุวนี   บญุรักษา ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-ส.ค.-62 ฎ 711/2562
372 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุพรรณี  ดวงใจ           8,500 น.ส.สุพรรณี  ดวงใจ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-ส.ค.-62 ฎ 712/2562
373 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐธดิา ศิริฟอง           8,500 น.ส.ณัฐธดิา ศิริฟอง ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-ส.ค.-62 ฎ 713/2562
374 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นางยมประทม วารีย์           8,500 นางยมประทม วารีย์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-ส.ค.-62 ฎ 714/2562
375 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.ยุภาภรณ์ เหมะธลิุน           8,500 น.ส.ยุภาภรณ์ เหมะธลิุน ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-ส.ค.-62 ฎ 715/2562
376 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายอนุวฒัน์  ยางธสิาร           8,500 นายอนุวฒัน์  ยางธสิาร ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-ส.ค.-62 ฎ 716/2562
377 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป         12,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.กิติยา วารีย์         12,000 น.ส.กิติยา วารีย์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-ส.ค.-62 ฎ 717/2562
378 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป         12,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.นิตติยา  สุขภวูงศ์         12,000 น.ส.นิตติยา  สุขภวูงศ์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-ส.ค.-62 ฎ 718/2562
379 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป         12,000 เฉพาะเจาะจง นายปรัชญ์ธนวชิญ์ พรหมดีราช         12,000 นายปรัชญ์ธนวชิญ์ พรหมดีราช ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-ส.ค.-62 ฎ 719/2562
380 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป         12,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศุภมาส  ศรีพรมษา         12,000 น.ส.ศุภมาส  ศรีพรมษา ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-ส.ค.-62 ฎ 720/2562
381 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป         12,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.วยิดา  สันชิต         12,000 น.ส.วยิดา  สันชิต ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-ส.ค.-62 ฎ 721/2562
382 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายกฤติธ ี อุปพงษ์           8,500 นายกฤติธ ี อุปพงษ์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 1-ส.ค.-62 ฎ 722/2562
383 ค่าน้ําด่ืม              920 เฉพาะเจาะจง นายอภวิฒัน์  บญุรักษา              920 นายอภวิฒัน์  บญุรักษา ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 2-ส.ค.-62 ฎ 726/2562
384 ค่าหนังสือพมิพ์              310 เฉพาะเจาะจง ร้านประยงค์การค้า              310 ร้านประยงค์การค้า ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 2-ส.ค.-62 ฎ 727/2562
385 ค่าซ่อมรถบรรทกุน้ํา 81-0330           3,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเดชเจริญโลหะกิจ           3,000 ร้านเดชเจริญโลหะกิจ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 6-ส.ค.-62 ฎ728/2562

386 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน           8,900 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ 
จํากัด

          8,900 สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ 
จํากัด

ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 8-ส.ค.-62 ฎ 737/2562

387 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน           4,900 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ 
จํากัด

          4,900 สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ 
จํากัด

ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 8-ส.ค.-62 ฎ 738/2562

388 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน              100 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ 
จํากัด

             100 สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ 
จํากัด

ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 8-ส.ค.-62 ฎ 739/2562

389 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน              600 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ 
จํากัด

             600 สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ 
จํากัด

ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 8-ส.ค.-62 ฎ 740/2562

390 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน           8,100 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ 
จํากัด

          8,100 สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ 
จํากัด

ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 8-ส.ค.-62 ฎ 741/2562

391 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน           2,320 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ 
จํากัด

          2,320 สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ 
จํากัด

ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 8-ส.ค.-62  ฎ 742/2562

392 ค่านมสดพาสเจอร์ไรส์ (รสจืด) ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตําบลวาริชภมูิ      2,237.20 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ จํากัด      2,237.20 สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ จํากัด ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 9-ส.ค.-62 ฎ 747/2562

393 ค่านมสดพาสเจอร์ไรส์ (รสจืด) ร.ร. วาริชภมูิพทิยาคาร      3,553.20 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ จํากัด      3,553.20 สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ จํากัด ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 9-ส.ค.-62 ฎ 749/2562



394 ค่าถ่ายเอกสาร 950 แผ่น              712 เฉพาะเจาะจง นายคําดี  ดาลาศ              712 นายคําดี  ดาลาศ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 15-ส.ค.-62 ฎ 751/2562
395 ค่าซ่อมรถขยะ 80-7081           1,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเดชเจริญโลหะกิจ           1,000 ร้านเดชเจริญโลหะกิจ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 15-ส.ค.-62 ฎ 752/2562
396 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารเล้ียงรับรองในการประชุมสภาฯ           3,100 เฉพาะเจาะจง นางกนิษฐา เหมะธลิุน           3,100 นางกนิษฐา เหมะธลิุน ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 21-ส.ค.-62 ฎ 759/2562
397 ค่าซ่อมรถขยะ 80-7041           1,920 เฉพาะเจาะจง นายบรรดิษฐ์  พวงพลา           1,920 นายบรรดิษฐ์  พวงพลา ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 23-ส.ค.-62 ฎ 760/2562
398 ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง           1,040 เฉพาะเจาะจง ร้าน ช.อะหล่ัยยนต์           1,040 ร้าน ช.อะหล่ัยยนต์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 23-ส.ค.-62 ฎ 761/2562
399 ค่าวสัดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั 2-5 ปี           4,200 เฉพาะเจาะจง นายคําดี  ดาลาศ           4,200 นายคําดี  ดาลาศ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 23-ส.ค.-62 ฎ 763/2562
400 ค่าวสัดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมโภชนาการเด็กปฐมวยั 2-5 ปี           4,200 เฉพาะเจาะจง นายคําดี  ดาลาศ           4,200 นายคําดี  ดาลาศ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 23-ส.ค.-62 ฎ 764/2562

401 ค่าวสัดุอุปกรณ์เพื่อปอูงกันและแก้ไขปญัหาอุทกภยัในเขตเทศบาลฯ           1,520 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวผีลค้าวสัดุ 2016           1,520 หจก.ทวผีลค้าวสัดุ 2016 ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 29-ส.ค.-62 ฎ 780/2562

402 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน              360 เฉพาะเจาะจง ร้าน ช.อะหล่ัยยนต์              360 ร้าน ช.อะหล่ัยยนต์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 29-ส.ค.-62 ฎ 784/2562
403 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน              300 เฉพาะเจาะจง ร้าน ช.อะหล่ัยยนต์              300 ร้าน ช.อะหล่ัยยนต์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 29-ส.ค.-62 ฎ 785/2562
404 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.ประครอง กาสีคุณ           8,500 น.ส.ประครอง กาสีคุณ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 2-ก.ย.-62 ฎ 793/2562
405 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.อัญชลี  เหมะธลิุน           8,500 น.ส.อัญชลี  เหมะธลิุน ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 2-ก.ย.-62 ฎ 794/2562
406 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายพทิกัษ ์ฟองชล           8,500 นายพทิกัษ ์ฟองชล ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 2-ก.ย.-62 ฎ 795/2562
407 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์ บญุรักษา           8,500 นายไพโรจน์ บญุรักษา ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 2-ก.ย.-62 ฎ 796/2562
408 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายอภสิิทธิ ์จันจําปา           8,500 นายอภสิิทธิ ์จันจําปา ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 2-ก.ย.-62 ฎ 797/2562
409 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.พรวภิา  แก้วคําแสน           8,500 น.ส.พรวภิา  แก้วคําแสน ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 2-ก.ย.-62 ฎ 798/2562
410 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายวนัมงคล วารีย์           8,500 นายวนัมงคล วารีย์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 2-ก.ย.-62 ฎ 799/2562
411 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายทศพร โพนทอง           8,500 นายทศพร โพนทอง ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 2-ก.ย.-62 ฎ 800/2562
412 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายอนุวฒัน์ บญุรักษา           8,500 นายอนุวฒัน์ บญุรักษา ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 2-ก.ย.-62 ฎ 801/2562
413 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายนคเรศ รัชชปญัญา           8,500 นายนคเรศ รัชชปญัญา ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 2-ก.ย.-62 ฎ 802/2562
414 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายวรีะวฒัน์ วารีย์           8,500 นายวรีะวฒัน์ วารีย์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 2-ก.ย.-62 ฎ 803/2562
415 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายพงษศั์กด์ิ แก้วคําแสน           8,500 นายพงษศั์กด์ิ แก้วคําแสน ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 2-ก.ย.-62 ฎ 804/2562
416 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายเทพเทวนิ แก้วคําสอน           8,500 นายเทพเทวนิ แก้วคําสอน ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 2-ก.ย.-62 ฎ 805/2562
417 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายอดิศร เหมะธลิุน           8,500 นายอดิศร เหมะธลิุน ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 2-ก.ย.-62 ฎ 806/2562
418 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายบญุหก พทุธธรรม           8,500 นายบญุหก พทุธธรรม ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 2-ก.ย.-62 ฎ 807/2562
419 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา  เหมะธลิุน           8,500 นายกฤษฎา  เหมะธลิุน ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 2-ก.ย.-62 ฎ 808/2562
420 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐติยา  เหมะธลิุน           8,500 น.ส.ณัฐติยา  เหมะธลิุน ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 2-ก.ย.-62 ฎ 809/2562
421 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุวนี   บญุรักษา           8,500 น.ส.สุวนี   บญุรักษา ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 2-ก.ย.-62 ฎ 810/2562
422 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุพรรณี  ดวงใจ           8,500 น.ส.สุพรรณี  ดวงใจ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 2-ก.ย.-62 ฎ 811/2562
423 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐธดิา ศิริฟอง           8,500 น.ส.ณัฐธดิา ศิริฟอง ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 2-ก.ย.-62 ฎ 812/2562



424 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นางยมประทม วารีย์           8,500 นางยมประทม วารีย์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 2-ก.ย.-62 ฎ 813/2562
425 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.ยุภาภรณ์ เหมะธลิุน           8,500 น.ส.ยุภาภรณ์ เหมะธลิุน ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 2-ก.ย.-62 ฎ 814/2562
426 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายอนุวฒัน์  ยางธสิาร           8,500 นายอนุวฒัน์  ยางธสิาร ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 2-ก.ย.-62 ฎ 815/2562
427 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป         12,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.กิติยา วารีย์         12,000 น.ส.กิติยา วารีย์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 2-ก.ย.-62 ฎ 816/2562
428 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป         12,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.นิตติยา  สุขภวูงศ์         12,000 น.ส.นิตติยา  สุขภวูงศ์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 2-ก.ย.-62 ฎ 817/2562

429
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป

        12,000

เฉพาะเจาะจง
นายปรัชญ์ธนวชิญ์ พรหมดีราช

        12,000
นายปรัชญ์ธนวชิญ์ พรหมดีราช

ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม.
2-ก.ย.-62 ฎ 818/2562

430 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป         12,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศุภมาส  ศรีพรมษา         12,000 น.ส.ศุภมาส  ศรีพรมษา ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 2-ก.ย.-62 ฎ 819/2562
431 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป         12,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.วยิดา  สันชิต         12,000 น.ส.วยิดา  สันชิต ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 2-ก.ย.-62 ฎ 820/2562
432 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายกฤติธ ี อุปพงษ์           8,500 นายกฤติธ ี อุปพงษ์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 2-ก.ย.-62 ฎ 821/2562
433 ค่าน้ําด่ืม              960 เฉพาะเจาะจง นายอภวิฒัน์  บญุรักษา              960 นายอภวิฒัน์  บญุรักษา ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 3-ก.ย.-62 ฎ 826/2562
434 ค่าหนังสือพมิพ์              310 เฉพาะเจาะจง ร้านประยงค์การค้า              310 ร้านประยงค์การค้า ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 3-ก.ย.-62 ฎ 827/2562
435 ค่าซ่อมเคร่ืองตัดหญ้า           2,615 เฉพาะเจาะจง ร้าน ช.อะหล่ัยยนต์           2,615 ร้าน ช.อะหล่ัยยนต์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 4-ก.ย.-62 ฎ 829/2562
436 ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์           4,350 เฉพาะเจาะจง ร้านสมาย คอมพวิเตอร์           4,350 ร้านสมาย คอมพวิเตอร์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 4-ก.ย.-62 ฎ 831/2562
437 ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์           3,600 เฉพาะเจาะจง ร้านสมาย คอมพวิเตอร์           3,600 ร้านสมาย คอมพวิเตอร์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 4-ก.ย.-62 ฎ 832/2562
438 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารโครงการก่อสร้างแบบประมาณราคาฯ              858 เฉพาะเจาะจง นายคําดี  ดาลาศ              858 นายคําดี  ดาลาศ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 4-ก.ย.-62 ฎ 833/2562

439 ค่านมสดพาสเจอร์ไรส์ (รสจืด) ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตําบลวาริชภมูิ      2,487.24 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ จํากัด      2,487.24 สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ จํากัด ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 10-ก.ย.-62 ฎ 839/2562

440 ค่านมสดพาสเจอร์ไรส์ (รสจืด) ร.ร. วาริชภมูิพทิยาคาร      3,730.86 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ จํากัด      3,730.86 สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ จํากัด ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 10-ก.ย.-62 ฎ 840/2562
441 ค่าซ้ือโต๊ะทํางาน           4,500 เฉพาะเจาะจง ร้านวาริชเฟอร์นิเจอร์           4,500 ร้านวาริชเฟอร์นิเจอร์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 10-ก.ย.-62 ฎ 843/2562
442 ค่าซ้ือตู้บานเล่ือนกระจก           4,300 เฉพาะเจาะจง ร้านวาริชเฟอร์นิเจอร์           4,300 ร้านวาริชเฟอร์นิเจอร์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 10-ก.ย.-62 ฎ 844/2562

443 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน           6,700 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ 
จํากัด

          6,700 สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ 
จํากัด

ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 11-ก.ย.-62 ฎ 845/2562

444 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน           2,500 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ 
จํากัด

          2,500 สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ 
จํากัด

ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 11-ก.ย.-62 ฎ 846/2562

445 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน           4,200 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ 
จํากัด

          4,200 สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ 
จํากัด

ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 11-ก.ย.-62 ฎ 847/2562

446 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน         11,100 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ 
จํากัด

        11,100 สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ 
จํากัด

ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 11-ก.ย.-62 ฎ 848/2562

447 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน           2,100 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ 
จํากัด

          2,100 สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ 
จํากัด

ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 11-ก.ย.-62 ฎ 849/2562

448 ค่าตรับหมึกปร้ินเตอร์           1,200 เฉพาะเจาะจง ร้านสมาย คอมพวิเตอร์           1,200 ร้านสมาย คอมพวิเตอร์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 11-ก.ย.-62 ฎ 850/2562
449 ค่าเคร่ืองอ่านบตัรแบบอเนกประสงค์           2,800 เฉพาะเจาะจง ร้านสมาย คอมพวิเตอร์           2,800 ร้านสมาย คอมพวิเตอร์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 11-ก.ย.-62 ฎ 851/2562
450 ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะมูลฝอย           3,000 เฉพาะเจาะจง นายคําดี  ดาลาศ           3,000 นายคําดี  ดาลาศ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 17-ก.ย.-62 ฎ 862/2562
451 ค่าปาูยโครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะมูลฝอย              585 เฉพาะเจาะจง ร้านนาคะอินทร์              585 ร้านนาคะอินทร์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 17-ก.ย.-62 ฎ 863/2562



452 ค่าซ่อมรถ กข 3920 สน.           5,000 เฉพาะเจาะจง ร้านช่างต่อแอร์รถยนต์           5,000 ร้านช่างต่อแอร์รถยนต์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 18-ก.ย.-62 ฎ 868/2562
453 ค่าซ้ือโพเดียม           3,200 เฉพาะเจาะจง ร้านวาริชเฟอร์นิเจอร์           3,200 ร้านวาริชเฟอร์นิเจอร์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 18-ก.ย.-62 ฎ 869/2562
454 ค่านมสดยูเอชท ี(รสจืด) ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตําบลวาริชภมูิ      1,970.64 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ จํากัด      1,970.64 สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ จํากัด ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 23-ก.ย.-62 ฎ 875/2562
455 ค่านมสดยูเอชท ี(รสจืด) ร.ร. วาริชภมูิพทิยาคาร      2,955.96 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ จํากัด      2,955.96 สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ จํากัด ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 23-ก.ย.-62 ฎ 877/2562
456 ค่าซ่อมรถบรรทกุ กข 3920              500 เฉพาะเจาะจง นายบรรดิษฐ์  พวงพลา              500 นายบรรดิษฐ์  พวงพลา ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 23-ก.ย.-62 ฎ 878/2562
457 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน              390 เฉพาะเจาะจง ร้าน ช.อะหล่ัยยนต์              390 ร้าน ช.อะหล่ัยยนต์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 25-ก.ย.-62 ฎ 883/2562
458 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารคําร้องทั่วไปขอต่ออายุสัญญาเช่าแทนฯ           1,200 เฉพาะเจาะจง นายคําดี  ดาลาศ           1,200 นายคําดี  ดาลาศ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 27-ก.ย.-62 ฎ 884/2562
459 ค่าซ่อมรถขยะ 2 คัน           3,550 เฉพาะเจาะจง ร้านช่างต่อแอร์รถยนต์           3,550 ร้านช่างต่อแอร์รถยนต์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 27-ก.ย.-62 ฎ 888/2562
460 ค่าซ่อมรถขยะ 1 คัน           1,090 เฉพาะเจาะจง นายบรรดิษฐ์  พวงพลา           1,090 นายบรรดิษฐ์  พวงพลา ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 27-ก.ย.-62 ฎ 889/2562
461 ค่าซ้ือยางนอกรถขยะ 80-0481           2,200 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มการยาง           2,200 ร้านเอ็มการยาง ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 27-ก.ย.-62 ฎ 890/2562
462 ค่าวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์           1,550 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม           1,550 องค์การเภสัชกรรม ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 30-ก.ย.-62 ฎ 904/2562

463 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน           7,300 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ 
จํากัด

          7,300 สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ 
จํากัด

ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 30-ก.ย.-62 ฎ 907/2562

464 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน           7,200 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ 
จํากัด

          7,200 สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ 
จํากัด

ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 30-ก.ย.-62 ฎ 908/2562

465 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน              100 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ 
จํากัด

             100 สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ 
จํากัด

ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 30-ก.ย.-62 ฎ 909/2562

466 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน           3,900 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ 
จํากัด

          3,900 สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ 
จํากัด

ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 30-ก.ย.-62 ฎ 910/2562

467 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน         10,500 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ 
จํากัด

        10,500 สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ 
จํากัด

ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 30-ก.ย.-62 ฎ 911/2562

468 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน           1,840 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ 
จํากัด

          1,840 สหกรณ์การเกษตรวาริชภมูิ 
จํากัด

ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 30-ก.ย.-62 ฎ 912/2562

469 ค่าน้ําด่ืม              750 เฉพาะเจาะจง นายอภวิฒัน์  บญุรักษา              750 นายอภวิฒัน์  บญุรักษา ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 30-ก.ย.-62 ฎ 914/2562
470 ค่าหนังสือพมิพ์              300 เฉพาะเจาะจง ร้านประยงค์การค้า              300 ร้านประยงค์การค้า ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 30-ก.ย.-62 ฎ 915/2562

471 ค่านมสดพาสเจอร์ไรส์ (รสจืด) ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตําบลวาริชภมูิ      2,487.24 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ จํากัด      2,487.24 สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ จํากัด ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 30-ก.ย.-62 ฎ 916/2562

472 ค่านมสดพาสเจอร์ไรส์ (รสจืด) ร.ร. วาริชภมูิพทิยาคาร      3,730.86 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ จํากัด      3,730.86 สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ จํากัด ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 30-ก.ย.-62 ฎ 918/2562
473 ค่าวสัดุสํานักงาน           4,900 เฉพาะเจาะจง นายคําดี  ดาลาศ           4,900 นายคําดี  ดาลาศ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 30-ก.ย.-62 ฎ 919/2562
474 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.ประครอง กาสีคุณ           8,500 น.ส.ประครอง กาสีคุณ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 30-ก.ย.-62 ฎ 925/2562
475 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.อัญชลี  เหมะธลิุน           8,500 น.ส.อัญชลี  เหมะธลิุน ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 30-ก.ย.-62 ฎ 926/2562
476 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายพทิกัษ ์ฟองชล           8,500 นายพทิกัษ ์ฟองชล ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 30-ก.ย.-62 ฎ 927/2562
477 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์ บญุรักษา           8,500 นายไพโรจน์ บญุรักษา ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 30-ก.ย.-62 ฎ 928/2562
478 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายอภสิิทธิ ์จันจําปา           8,500 นายอภสิิทธิ ์จันจําปา ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 30-ก.ย.-62 ฎ 929/2562
479 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.พรวภิา  แก้วคําแสน           8,500 น.ส.พรวภิา  แก้วคําแสน ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 30-ก.ย.-62 ฎ 930/2562
480 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายวนัมงคล วารีย์           8,500 นายวนัมงคล วารีย์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 30-ก.ย.-62 ฎ 931/2562



481 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายทศพร โพนทอง           8,500 นายทศพร โพนทอง ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 30-ก.ย.-62 ฎ 932/2562
482 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายอนุวฒัน์ บญุรักษา           8,500 นายอนุวฒัน์ บญุรักษา ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 30-ก.ย.-62 ฎ 933/2562
483 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายนคเรศ รัชชปญัญา           8,500 นายนคเรศ รัชชปญัญา ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 30-ก.ย.-62 ฎ 934/2562
484 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายวรีะวฒัน์ วารีย์           8,500 นายวรีะวฒัน์ วารีย์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 30-ก.ย.-62 ฎ 935/2562
485 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายพงษศั์กด์ิ แก้วคําแสน           8,500 นายพงษศั์กด์ิ แก้วคําแสน ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 30-ก.ย.-62 ฎ 936/2562
486 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายเทพเทวนิ แก้วคําสอน           8,500 นายเทพเทวนิ แก้วคําสอน ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 30-ก.ย.-62 ฎ 937/2562
487 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายอดิศร เหมะธลิุน           8,500 นายอดิศร เหมะธลิุน ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 30-ก.ย.-62 ฎ 938/2562
488 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายบญุหก พทุธธรรม           8,500 นายบญุหก พทุธธรรม ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 30-ก.ย.-62 ฎ 939/2562
489 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา  เหมะธลิุน           8,500 นายกฤษฎา  เหมะธลิุน ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 30-ก.ย.-62 ฎ 940/2562
490 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐติยา  เหมะธลิุน           8,500 น.ส.ณัฐติยา  เหมะธลิุน ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 30-ก.ย.-62 ฎ 941/2562
491 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุวนี   บญุรักษา           8,500 น.ส.สุวนี   บญุรักษา ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 30-ก.ย.-62 ฎ 942/2562
492 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุพรรณี  ดวงใจ           8,500 น.ส.สุพรรณี  ดวงใจ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 30-ก.ย.-62 ฎ 943/2562
493 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐธดิา ศิริฟอง           8,500 น.ส.ณัฐธดิา ศิริฟอง ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 30-ก.ย.-62 ฎ 944/2562
494 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นางยมประทม วารีย์           8,500 นางยมประทม วารีย์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 30-ก.ย.-62 ฎ 945/2562
495 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.ยุภาภรณ์ เหมะธลิุน           8,500 น.ส.ยุภาภรณ์ เหมะธลิุน ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 30-ก.ย.-62 ฎ 946/2562
496 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายอนุวฒัน์  ยางธสิาร           8,500 นายอนุวฒัน์  ยางธสิาร ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 30-ก.ย.-62 ฎ 947/2562
497 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป         12,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.กิติยา วารีย์         12,000 น.ส.กิติยา วารีย์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 30-ก.ย.-62 ฎ 948/2562
498 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป         12,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.นิตติยา  สุขภวูงศ์         12,000 น.ส.นิตติยา  สุขภวูงศ์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 30-ก.ย.-62 ฎ 949/2562

499 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป         12,000 เฉพาะเจาะจง นายปรัชญ์ธนวชิญ์ พรหมดีราช         12,000 นายปรัชญ์ธนวิชญ์ พรหมดีราช ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 30-ก.ย.-62 ฎ 950/2562

500 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป         12,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศุภมาส  ศรีพรมษา         12,000 น.ส.ศุภมาส  ศรีพรมษา ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 30-ก.ย.-62 ฎ 951/2562
501 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป         12,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.วยิดา  สันชิต         12,000 น.ส.วยิดา  สันชิต ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 30-ก.ย.-62 ฎ 952/2562
502 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป           8,500 เฉพาะเจาะจง นายกฤติธ ี อุปพงษ์           8,500 นายกฤติธ ี อุปพงษ์ ราคาตํ่าไม่เกินวงเงิน งปม. 30-ก.ย.-62 ฎ 953/2562


