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1 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 23,855.00          วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เวยีงแกน่ปิโตรเลียม         23,855.00 0.00 เงินงบประมาณ
2 วสัดุส านักงาน 420.00              วธิเีฉพาะเจาะจง นางธมลวรรณ สุวรรณ 420.00            0.00 เงินงบประมาณ
3 วสัดุส านักงาน 585.00              วธิเีฉพาะเจาะจง นางธมลวรรณ สุวรรณ 585.00            0.00 เงินงบประมาณ
4 ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 บ้านขวากใต้ หมู่ที่ 4 407,100.00        วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วฒันารวมกจิ       407,000.00 100.00 เงินงบประมาณ
5 ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เกบ็เอกสาร 5,600.00           วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท สุขใจ เอม็ แอนด์ เอม็ จ ากดั 5,600.00          0.00 เงินงบประมาณ
6 วสัดุส านักงาน 390.00              วธิเีฉพาะเจาะจง นางธมลวรรณ สุวรรณ 390.00            0.00 เงินงบประมาณ
7 วสัดุส านักงาน 510.00              วธิเีฉพาะเจาะจง นางธมลวรรณ สุวรรณ 510.00            0.00 เงินงบประมาณ
8 วสัดุส านักงาน 4,394.60           วธิเีฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 4,394.60          0.00 เงินงบประมาณ
9 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 2,037.00           วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เควซีี คอมพิวเตอร์ 2,037.00          0.00 เงินงบประมาณ
10 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองขดัท าความสะอาดพื้น 20,000.00          วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สวนหนังสือ 20,000.00        0.00 เงินงบประมาณ
11 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 8,025.00           วธิเีฉพาะเจาะจง นายเอกพันธ ์วงศ์บุญชยัเลิศ           8,025.00 0.00 เงินงบประมาณ
12 ครุภัณฑ์ส านักงาน จดัซ้ือโต๊ะประชมุ 26,250.00          วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สวนหนังสือ         26,250.00 0.00 เงินงบประมาณ
13 ครุภัณฑ์ส านักงาน จดัซ้ือเกา้อี้ประชมุ 11,400.00          วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สวนหนังสือ 11,400.00        0.00 เงินงบประมาณ
14 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 639.00              วธิเีฉพาะเจาะจง นางราตรี ดวงบาล 639.00            0.00 เงินงบประมาณ

15
ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยต้ิว (บริวาร
บ้านขวากเหนือ) หมู่ที่ 5 300,500.00        วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สะสมทรัพย ์2013

300,000.00      
500.00 เงินงบประมาณ

16 ครุภัณฑ์ส านักงาน โครงการจดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทีย ูจ านวน 1 เคร่ือง 27,700.00          วธิเีฉพาะเจาะจง นายสวสัด์ิ วงศ์ชยั 27,700.00        0.00 เงินงบประมาณ
17 ครุภัณฑ์ส านักงาน โครงการจดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทีย ูจ านวน 1 เคร่ือง 17,500.00          วธิเีฉพาะเจาะจง นายสวสัด์ิ วงศ์ชยั 17,500.00        0.00 เงินงบประมาณ
18 วสัดุการเกษตร 2,830.00           วธิเีฉพาะเจาะจง นางราตรี ดวงบาล 2,830.00          0.00 เงินงบประมาณ
19 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 4,600.00           วธิเีฉพาะเจาะจง นายสุรัตน์ อนิเทพ 4,600.00          0.00 เงินงบประมาณ
20 วสัดุส านักงาน 9,230.00           วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเวยีงแกน่พาณิชย์ 9,230.00          0.00 เงินงบประมาณ
21 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 4,175.00           วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเวยีงแกน่พาณิชย์ 4,175.00          0.00 เงินงบประมาณ
22 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 5,500.00           วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านโปรไฟร์ เซฟต้ี เรซคิว 5,500.00          0.00 เงินงบประมาณ

23
ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสัมพันธ ์บ้านห้วย
แล้ง หมู่ที่ 2 143,300.00        วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วฒันารวมกจิ

      143,000.00
300.00 เงินงบประมาณ

24 วสัดุคอมพิวเตอร์ 14,350.00          วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ขนุตาลอเิล็กทรอนิกส์ 14,350.00        0.00 เงินงบประมาณ
25 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จดัซ้ือผ้ามา่นพร้อมติดต้ังภายในส านักงานเทศบาลต าบลท่าขา้ม 46,700.00          วธิเีฉพาะเจาะจง นางศิริยานนท์ เพชรเบตง         46,700.00 0.00 เงินงบประมาณ
26 วสัดุคอมพิวเตอร์ 4,050.00           วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ขนุตาล อเิล็กทรอนิกส์           4,050.00 0.00 เงินงบประมาณ
27 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 20,345.00          วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เวยีงแกน่ปิโตรเลียม 20,345.00        0.00 เงินงบประมาณ
28 ครุภัณฑ์ส ารวจ จดัซ้ือเทปวดัระยะ 5,000.00           วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวจนัทร์ฉาย ยาวเิลิง 5,000.00          0.00 เงินงบประมาณ

รายละเอียดผลการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลต าบลท่าข้าม อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดัเชียงราย

วธิเีฉพาะเจาะจง (เงินงบประมาณ)
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29 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จดัซ้ือถงัเกบ็น้ า ขนาด 2000 ลิตร จ านวน 1 ถงั 6,900.00           วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านองอาจค้าวสัดุ 6,900.00          0.00 เงินงบประมาณ
30 วสัดุคอมพิวเตอร์ 9,040.00           วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ขนุตาลอเิล็กทรอนิกส์ 9,040.00          0.00 เงินงบประมาณ
31 วสัดุคอมพิวเตอร์ 4,900.00           วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ขนุตาล อเิล็กทรอนิกส์ 4,900.00          0.00 เงินงบประมาณ
32 วสัดุเคร่ืองแต่งกาย 4,974.00           วธิเีฉพาะเจาะจง นางพรทิพย ์ขนัทะ 4,974.00          0.00 เงินงบประมาณ
33 ค่าอาหารเสริม (นม) 25,289.88          วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เชยีงใหมเ่ฟรชมลิค์ จ ากดั 25,289.88        0.00 เงินงบประมาณ
34 ค่าอาหารเสริม (นม) 112,858.24        วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เชยีงใหมเ่ฟรชมลิค์ จ ากดั 112,858.24      0.00 เงินงบประมาณ
35 ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 190,000.00        วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วฒันารวมกจิ       190,000.00 0.00 เงินงบประมาณ
36 วสัดุส านักงาน 29,292.00          วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเวยีงแกน่พาณิชย์ 29,292.00        0.00 เงินงบประมาณ
37 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 19,400.00          วธิเีฉพาะเจาะจง นายมณฑล ภักดียนต์เจริญ         19,400.00 0.00 เงินงบประมาณ
38 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง) 16,720.00	 วธิเีฉพาะเจาะจง นาง เพียงรว ียาละ 16,720.00	 0.00 เงินงบประมาณ
39 วสัดุการเกษตร 4,200.00           วธิเีฉพาะเจาะจง 	นายจกัรกฤษณ์ ชยัมงคล 4,200.00          0.00 เงินงบประมาณ
40 วสัดุส านักงาน 839.00              วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเวยีงแกน่พาณิชย์ 839.00            0.00 เงินงบประมาณ
41 (วสัดุโฆษณาและเผยแพร่) 360.00              วธิเีฉพาะเจาะจง 	นางสาวปรียาภรณ์ รักลีน 360.00            0.00 เงินงบประมาณ
42 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน)	 16,400.00          วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เวยีงแกน่ปิโตรเลียม 16,400.00        0.00 เงินงบประมาณ
43 ค่าอาหารเสริม (นม) 97,765.64	 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เชยีงใหมเ่ฟรชมลิค์ จ ากดั 97,765.64	 0.00 เงินงบประมาณ
44 วสัดุส านักงาน 7,880.00	 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเวยีงแกน่พาณิชย์ 7,880.00	 0.00 เงินงบประมาณ
45 ค่าอาหารเสริม (นม) 21,841.26	 วธิเีฉพาะเจาะจง 	บริษัท เชยีงใหมเ่ฟรชมลิค์ จ ากดั 21,841.26	 0.00 เงินงบประมาณ
46 (วสัดุส านักงาน 555.00	 วธิเีฉพาะเจาะจง นางธมลวรรณ สุวรรณ 555.00	 0.00 เงินงบประมาณ
47 วสัดุส านักงาน 1,155.00	 วธิเีฉพาะเจาะจง นางธมลวรรณ สุวรรณ 1,155.00	 0.00 เงินงบประมาณ
48 ค่าอาหารเสริม (นม) 56,114.24	 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เชยีงใหมเ่ฟรชมลิค์ จ ากดั 56,114.24	 0.00 เงินงบประมาณ
49 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 บ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 2 316,200.00        วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วฒันารวมกจิ 287,000.00      29,200.00   เงินงบประมาณ
50 วสัดุเคร่ืองดับเพลิง 450.00	 วธิเีฉพาะเจาะจง 	ร้านองอาจค้าวสัดุ    450.00	 0.00 เงินงบประมาณ
51 วสัดุส านักงาน 5,583.00           วธิเีฉพาะเจาะจง 	ร้านเวยีงแกน่พาณิชย์ 5,583.00          0.00 เงินงบประมาณ
52 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโล๊ะ ซอย 15 บ้านโล๊ะ หมู่ที่ 3 132,200.00        วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สะสมทรัพย ์2013 108,000.00	 24,200.00   เงินงบประมาณ
53 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 69,000.00	 วธิเีฉพาะเจาะจง นายยงยทุธ บุดดี 69,000.00	 0.00 เงินงบประมาณ
54 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 บ้านขวากเหนือ หมู่ที่ 5 100,000.00        วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วฒันารวมกจิ 94,000.00	 6,000.00     เงินงบประมาณ
55 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 บ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 2 39,900.00          วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วฒันารวมกจิ 36,100.00        3,800.00     เงินงบประมาณ
56 ค่าอาหารเสริม (นม) 14,944.02	 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เชยีงใหมเ่ฟรชมลิค์ จ ากดั 14,944.02	 0.00 เงินงบประมาณ
57 ค่าอาหารเสริม (นม) 40,664.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เชยีงใหมเ่ฟรชมลิค์ จ ากดั 40,664.00        0.00 เงินงบประมาณ
58 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 1,330.00           วธิเีฉพาะเจาะจง 	นายสายฝน จนิดาธรรม 1,330.00          0.00 เงินงบประมาณ
59 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 16,000.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ดี-โปร คอมมวินิเคชั่น เชยีงราย จ ากดั 16,000.00        0.00 เงินงบประมาณ
60 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 1,200.00	 วธิเีฉพาะเจาะจง 	นายองัคาร หมื่นลาง 1,200.00	 0.00 เงินงบประมาณ
61 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 6,102.21	 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท มติซูพันล้าน จ ากดั 6,102.21	 0.00 เงินงบประมาณ
62 วสัดุส านักงาน 6,295.00	 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเวยีงแกน่พาณิชย์ 6,295.00	 0.00 เงินงบประมาณ
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63 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 6,160.00	 วธิเีฉพาะเจาะจง นายยงยทุธ บุดดี 6,160.00	 0.00 เงินงบประมาณ
64 ค่าอาหารเสริม (นม) 133,331.00        วธิเีฉพาะเจาะจง 	บริษัท เชยีงใหมเ่ฟรชมลิค์ จ ากดั 133,331.00      0.00 เงินงบประมาณ
65 ค่าอาหารเสริม (นม) 26,925.36	 วธิเีฉพาะเจาะจง 	บริษัท เชยีงใหมเ่ฟรชมลิค์ จ ากดั 26,925.36	 0.00 เงินงบประมาณ
66 ค่าอาหารเสริม (นม) 5,630.40	 วธิเีฉพาะเจาะจง 	บริษัท เชยีงใหมเ่ฟรชมลิค์ จ ากดั 5,630.40	 0.00 เงินงบประมาณ
67 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 10,700.00	 วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เวยีงแกน่ปิโตรเลียม 10,700.00	 0.00 เงินงบประมาณ
68 วสัดุการเกษตร 750.00	 วธิเีฉพาะเจาะจง นายประธาน รวมจติร 750.00	 0.00 เงินงบประมาณ
69 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เคร่ืองพิมพ์แบบฉดีหมกึพร้อมติดต้ังถงัหมกึพิมพ์ (Ink Tank Printer) 8,200.00           วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ขนุตาลอเิล็กทรอนิกส์ 8,200.00          0.00 เงินงบประมาณ
70 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไมน่้อยกวา่ 19 นิ้ว) 44,000.00          วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ขนุตาลอเิล็กทรอนิกส์ 43,800.00	 200.00 เงินงบประมาณ
71 วสัดุงานบ้านงานครัว 2,685.00	 วธิเีฉพาะเจาะจง นางพรทิพย ์ขนัทะ 2,685.00	 0.00 เงินงบประมาณ
72 วสัดุงานบ้านงานครัว 1,805.00           วธิเีฉพาะเจาะจง นางอ าพร ขนัทะ 1,805.00          0.00 เงินงบประมาณ
73 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 1,270.00	 วธิเีฉพาะเจาะจง นายสุรัตน์ อนิเทพ 1,270.00	 0.00 เงินงบประมาณ
74 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 1,500.00	 วธิเีฉพาะเจาะจง 	นายยงยทุธ บุดดี 1,500.00	 0.00 เงินงบประมาณ
75 ค่าอาหารเสริม (นม) 98,726.32	 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เชยีงใหมเ่ฟรชมลิค์ จ ากดั 98,726.32	 0.00 เงินงบประมาณ
76 ค่าอาหารเสริม (นม) 21,137.46	 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เชยีงใหมเ่ฟรชมลิค์ จ ากดั 21,137.46	 0.00 เงินงบประมาณ
77 ค่าอาหารเสริม (นม) 27,354.36	 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เชยีงใหมเ่ฟรชมลิค์ จ ากดั 27,354.36	 0.00 เงินงบประมาณ
78 ค่าอาหารเสริม (นม) 25,024.00	 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เชยีงใหมเ่ฟรชมลิค์ จ ากดั 25,024.00	 0.00 เงินงบประมาณ
79 ค่าอาหารเสริม (นม) 80,776.08	 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เชยีงใหมเ่ฟรชมลิค์ จ ากดั 80,776.08	 0.00 เงินงบประมาณ
80 ซ้ือวสัดุการเกษตร 750.00              วธิเีฉพาะเจาะจง นายประธาน รวมจติร 750.00            0.00 เงินงบประมาณ
81 ซ้ือเคร่ืองพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 2 เคร่ือง 8,200.00           วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ขนุตาลอเิล็กทรอนิกส์ 8,200.00          0.00 เงินงบประมาณ
82 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 43,800.00          วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ขนุตาลอเิล็กทรอนิกส์ 43,800.00        0.00 เงินงบประมาณ
83 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 2,685.00           วธิเีฉพาะเจาะจง นางพรทิพย ์ขนัทะ 2,685.00          0.00 เงินงบประมาณ
84 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 1,805.00           วธิเีฉพาะเจาะจง นางอ าพร ขนัทะ 1,805.00          0.00 เงินงบประมาณ
85 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 1,270.00           วธิเีฉพาะเจาะจง นายสุรัตน์ อนิเทพ 1,270.00          0.00 เงินงบประมาณ
86 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 1,500.00           วธิเีฉพาะเจาะจง นายยงยทุธ บุดดี 1,500.00          0.00 เงินงบประมาณ
87 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2,680.00           วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เชยีงรายเทคโนคอม 2,680.00          0.00 เงินงบประมาณ
88 ซ้ืออาหารเสริม (นม) 98,726.32          วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เชยีงใหมเ่ฟรชมลิค์ จ ากดั 98,726.32        0.00 เงินงบประมาณ
89 ซ้ืออาหารเสริม (นม) 21,137.46          วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เชยีงใหมเ่ฟรชมลิค์ จ ากดั 21,137.46        0.00 เงินงบประมาณ
90 ซ้ืออาหารเสริม (นม) 27,354.36          วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เชยีงใหมเ่ฟรชมลิค์ จ ากดั 27,354.36        0.00 เงินงบประมาณ
91 ซ้ืออาหารเสริม (นม) 25,024.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เชยีงใหมเ่ฟรชมลิค์ จ ากดั 25,024.00        0.00 เงินงบประมาณ
92 ซ้ืออาหารเสริม (นม) 80,776.08          วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เชยีงใหมเ่ฟรชมลิค์ จ ากดั 80,776.08        0.00 เงินงบประมาณ
93 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 18,100.00          วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เวยีงแกน่ปิโตรเลียม 18,100.00        0.00 เงินงบประมาณ
94 ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 830.00              วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเวยีงแกน่พาณิชย์ 830.00            0.00 เงินงบประมาณ
95 ซ้ือวสัดุส านักงาน 495.00              วธิเีฉพาะเจาะจง นางธมลวรรณ สุวรรณ 495.00            0.00 เงินงบประมาณ
96 ซ้ือวสัดุส านักงาน 2,526.15           วธิเีฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 2,526.15          0.00 เงินงบประมาณ
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97 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 550.00              วธิเีฉพาะเจาะจง นายนธเิบศร์ ยาละ 550.00            0.00 เงินงบประมาณ
98 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 6,130.00           วธิเีฉพาะเจาะจง นายยงยทุธ บุดดี 6,130.00          0.00 เงินงบประมาณ
99 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 6,700.00           วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ขนุตาลอเิล็กทรอนิกส์ 6,700.00          0.00 เงินงบประมาณ
100 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง 1,000.00           วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านองอาจค้าวสัดุ 1,000.00          0.00 เงินงบประมาณ
101 ซ้ือวสัดุส านักงาน 8,910.00           วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเวยีงแกน่พาณิชย์ 8,910.00          0.00 เงินงบประมาณ
102 เชา่เคร่ืองถา่ยเอกสาร 2,500.00           วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. ส.การพิมพ์ อนิฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี 2,500.00          0.00 เงินงบประมาณ
103 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 4000 วธิเีฉพาะเจาะจง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์) 4,000.00          0.00 เงินงบประมาณ
104 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 2 เคร่ือง 43800 วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ขนุตาลอเิล็กทรอนิกส์ 43,800.00        0.00 เงินงบประมาณ
105 ซ้ือวสัดุส านักงาน 2170 วธิเีฉพาะเจาะจง นางธมลวรรณ สุวรรณ 2,170.00          0.00 เงินงบประมาณ
106 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง 1000 วธิเีฉพาะเจาะจง นายองัคาร หมื่นลาง 1,000.00          0.00 เงินงบประมาณ
107 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 4580 วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ขนุตาลอเิล็กทรอนิกส์ 4,580.00          0.00 เงินงบประมาณ
108 ซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉดีหมกึ (Inkjet Printer) ขนาด A3 6290 วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ขนุตาลอเิล็กทรอนิกส์ 6,290.00          0.00 เงินงบประมาณ
109 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 21900 วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ขนุตาลอเิล็กทรอนิกส์ 21,900.00        0.00 เงินงบประมาณ
110 ซ้ือวสัดุส านักงาน 3630 วธิเีฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 3,630.00          0.00 เงินงบประมาณ
111 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 14196.2 วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เวยีงแกน่ปิโตรเลียม 14,196.20        0.00 เงินงบประมาณ
112 ซ้ือวสัดุส านักงาน 6370 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเวยีงแกน่พาณิชย์ 6,370.00          0.00 เงินงบประมาณ
113 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 200 วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ขนุตาลอเิล็กทรอนิกส์ 200.00            0.00 เงินงบประมาณ
114 วสัดุคอมพิวเตอร์ 490 วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ขนุตาลอเิล็กทรอนิกส์ 490.00            0.00 เงินงบประมาณ
115 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 1960 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเวยีงแกน่พาณิชย์ 1,960.00          0.00 เงินงบประมาณ
116 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 3000 วธิเีฉพาะเจาะจง นายสุรัตน์ อนิเทพ 3,000.00          0.00 เงินงบประมาณ
117 วสัดุส านักงาน 4480 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเวยีงแกน่พาณิชย์ 4,480.00          0.00 เงินงบประมาณ
118 วสัดุส านักงาน 2910 วธิเีฉพาะเจาะจง นางธมลวรรณ สุวรรณ 2,910.00          0.00 เงินงบประมาณ
119 วสัดุกอ่สร้าง 4780.83 วธิเีฉพาะเจาะจง นายธรีภัทร ดวงบาล 4,780.83          0.00 เงินงบประมาณ
120 วสัดุส านักงาน 4800 วธิเีฉพาะเจาะจง นางอ าพร ขนัทะ 4,800.00          0.00 เงินงบประมาณ
121 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 940 วธิเีฉพาะเจาะจง นายสุรัตน์ อนิเทพ 940.00            0.00 เงินงบประมาณ
122 วสัดุส านักงาน 3360 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเวยีงแกน่พาณิชย์ 3,360.00          0.00 เงินงบประมาณ
123 วสัดุส านักงาน 2178 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเวยีงแกน่พาณิชย์ 2,178.00          0.00 เงินงบประมาณ
124 วสัดุกอ่สร้าง 2450 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านองอาจค้าวสัดุ 2,450.00          0.00 เงินงบประมาณ

2,883,586.12     2,573,486.12   64,300.00   รวมทั้งสนิ








