
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ จ านวนเงินรวม
เลขประจ าประชาชน ที่จัดซ้ือจัดจ้าง วันที่ เลขที่

1 3300101234840 ร้านเอส.พ.ีวอเตอร์สโตร์ จัดซ้ือน้้าด่ืมเดือน มกราคม2562(ส้านักปลัด) 660.00              28 ธ.ค.61 058/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

2 3300101234840 ร้านเอส.พ.ีวอเตอร์สโตร์ จัดซ้ือน้้าด่ืมเดือน มกราคม2562(กองศึกษา) 615.00              28 ธ.ค.61 059/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

3 3300100215019 นางนิตยา  สมผดุง จัดซ้ือหนังสือพมิพ ์เดือน มกราคม2562 620.00              28 ธ.ค.61 060/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

4 0305546001817 บริษทั เกณิกา จ้ากัด จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง เดือน ม.ค.62(ส้านักปลัด) 8,200.00           28 ธ.ค.61 061/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

5 0305546001817 บริษทั เกณิกา จ้ากัด จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง เดือน ม.ค.62(กองคลัง) 4,500.00           28 ธ.ค.61 062/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

6 0305546001817 บริษทั เกณิกา จ้ากัด จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง เดือน ม.ค.62(กองช่าง) 8,480.30           28 ธ.ค.61 063/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

7 0305546001817 บริษทั เกณิกา จ้ากัด จดัซ้ือน้้ามนัเชื้อเพลิง เดือน ม.ค.62(กองสาธารณสุข) 27,600.00          28 ธ.ค.61 064/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

8 0305546001817 บริษทั เกณิกา จ้ากัด จดัซ้ือน้้ามนัเชื้อเพลิง เดือน ม.ค.62(กองการศึกษา) 200.00              28 ธ.ค.61 064.1/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

9 นายโต๊ะ เรืองประโดก จา้งเหมาบริการบุคคล ต้าแหน่ง คนงานทั่วไป 6,720.00           28 ธ.ค.61 038/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

10 นายลัด ส่วนบญุ จา้งเหมาบริการบุคคล ต้าแหน่ง คนงานทั่วไป 6,720.00           28 ธ.ค.61 039/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

11 นางส้ารวย  จัดโพธิ์ จา้งเหมาบริการบุคคล ต้าแหน่ง คนงานทั่วไป 6,720.00           28 ธ.ค.61 040/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

12 นายสุเทพ ปราบงูเหลือม จา้งเหมาบริการบุคคล ต้าแหน่ง คนงานทั่วไป 6,720.00           28 ธ.ค.61 041/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

13 นางสมหมาย มินพมิาย จา้งเหมาบริการบุคคล ต้าแหน่ง คนงานทั่วไป 6,720.00           28 ธ.ค.61 042/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

14 นายช่อ อ่อนขาว จา้งเหมาบริการบุคคล ต้าแหน่ง คนงานทั่วไป 6,720.00           28 ธ.ค.61 043/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

15 นายเล่ียม ของโพธิ์ จา้งเหมาบริการบุคคล ต้าแหน่ง คนงานทั่วไป 6,720.00           28 ธ.ค.61 044/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

16 นายบญุเรือง  รอดสวัสด์ิ จา้งเหมาบริการบุคคล ต้าแหน่ง คนงานทั่วไป 6,720.00           28 ธ.ค.61 045/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

17 1300100003643 นายปฐม ปานกระทอน จา้งเหมาจดัท้าป้ายโครงการวนัเด็ก 3,456.00          7 ม.ค.62 022/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

18 3300101234840 ร้านเอส.พ.ีวอเตอร์สโตร์ จัดซ้ือน้้าด่ืม โครงการวันเด็ก 1,400.00          9 ม.ค.62 067/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

19 3300101137721 นางส้าเริง ทองสุทธิ์ จัดซ้ือน้้าแข็ง โครงการวันเด็ก 400.00             9 ม.ค.62 068/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

20 0305545001554 บริษทั โตโยต้าไทยเย็น จ้ากัด จ้างเหมาซ่อมแซม รถยนต์ทะเบยีน ขง-2897 4,324.94          15 ม.ค.62 024/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

21 0303549000054 หจก.เอวี โปรดักส์เซ็นเตอร์ จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน 4,250.00          16 ม.ค.62 070/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

22 0303549000054 หจก.เอวี โปรดักส์เซ็นเตอร์ จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 2,215.00          16 ม.ค.62 071/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

23 1300100003643 นายปฐม ปานกระทอน จ้างเหมาจัดท้าปา้ยและคู่มืออบรม 4,650.00          16 ม.ค.62 027/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก  และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่  2  (เดือน  มกราคม  พ.ศ.2562  ถึง  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.2562)

เทศบาลต าบลบา้นโพธิ ์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับที่ ชือ่ผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง

เหตุผลสนับสนุน



เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ จ านวนเงินรวม
เลขประจ าประชาชน ที่จัดซ้ือจัดจ้าง วันที่ เลขที่

ล าดับที่ ชือ่ผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง

เหตุผลสนับสนุน

24 0303553003356 หจก.ชุนหลีแบตเตอร่ี จัดซ้ือจารบี 1,198.40          21 ม.ค.62 072/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

25 3300101235609 นางนุชนารถ  ถมโพธิ์ จัดซ้ือทรายหยาบ 1,200.00          21 ม.ค.62 075/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

26 3300101234840 ร้านเอส.พ.ีวอเตอร์สโตร์ จัดซ้ือน้้าด่ืมเดือน กุมภาพนัธ์ 2562(ส้านักปลัด) 585.00             31 ม.ค.62 077/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

27 3300101234840 ร้านเอส.พ.ีวอเตอร์สโตร์ จัดซ้ือน้้าด่ืมเดือน กุมภาพนัธ์ 2562(กองศึกษา) 870.00             31 ม.ค.62 078/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

28 3300100215019 นางนิตยา  สมผดุง จัดซ้ือหนังสือพมิพ ์เดือน กุมภาพนัธ์ 2562 560.00             31 ม.ค.62 079/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

29 0305546001817 บริษทั เกณิกา จ้ากัด จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง เดือน ก.พ.62(ส้านักปลัด) 6,500.00          31 ม.ค.62 080/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

30 0305546001817 บริษทั เกณิกา จ้ากัด จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง เดือน ก.พ.62(กองคลัง) 5,140.00          31 ม.ค.62 081/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

31 0305546001817 บริษทั เกณิกา จ้ากัด จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง เดือน ก.พ.62(กองช่าง) 7,160.00          31 ม.ค.62 082/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

32 0305546001817 บริษทั เกณิกา จ้ากัด จดัซ้ือน้้ามนัเชื้อเพลิง เดือน ก.พ.62(กองสาธารณสุข) 27,730.20         31 ม.ค.62 083/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

33 0305546001817 นายโต๊ะ เรืองประโดก จา้งเหมาบริการบุคคล ต้าแหน่ง คนงานทั่วไป 6,080.00          31 ม.ค.62 046/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

34 นายลัด ส่วนบญุ จา้งเหมาบริการบุคคล ต้าแหน่ง คนงานทั่วไป 6,080.00          31 ม.ค.62 047/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

35 นางส้ารวย  จัดโพธิ์ จา้งเหมาบริการบุคคล ต้าแหน่ง คนงานทั่วไป 6,080.00          31 ม.ค.62 048/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

36 นายสุเทพ ปราบงูเหลือม จา้งเหมาบริการบุคคล ต้าแหน่ง คนงานทั่วไป 6,080.00          31 ม.ค.62 049/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

37 นางสมหมาย มินพมิาย จา้งเหมาบริการบุคคล ต้าแหน่ง คนงานทั่วไป 6,080.00          31 ม.ค.62 050/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

38 นายช่อ อ่อนขาว จา้งเหมาบริการบุคคล ต้าแหน่ง คนงานทั่วไป 6,080.00          31 ม.ค.62 051/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

39 นายเล่ียม ของโพธิ์ จา้งเหมาบริการบุคคล ต้าแหน่ง คนงานทั่วไป 6,080.00          31 ม.ค.62 052/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

40 นายบญุเรือง  รอดสวัสด์ิ จา้งเหมาบริการบุคคล ต้าแหน่ง คนงานทั่วไป 6,080.00          31 ม.ค.62 053/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

41 0305546001817 บริษทั เกณิกา จ้ากัด จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงพน่ยุงปอ้งกันไข้เลือดออก 1,400.00          1 ก.พ.62 083.1/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

42 0303549000054 หจก.เอวี โปรดักส์เซ็นเตอร์ จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 620.00             5 ก.พ.62 086/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

43 0303549000054 หจก.เอวี โปรดักส์เซ็นเตอร์ จัดซ้ือของสมนาคุณ และวัสดุ 1,880.00          7 ก.พ.62 088/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

44 0303549000054 หจก.เอวี โปรดักส์เซ็นเตอร์ จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ 2,265.00          7 ก.พ.62 089/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

45 1300100003643 นายปฐม ปานกระทอน จา้งเหมาจดัท้าป้ายโครงการวนัเด็ก 585.00             7 ก.พ.62 032/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

46 0303549000470 หจก.อึง้เจริญ จา้งเหมาตรวจสภาพรถยนต์ บษ 531 2,675.00          11 ก.พ.62 033/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

47 0305551001323 บริษทั อาร์ซีพ ีมาร์เก็ตต้ิง จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองตัดหญ้า 2,100.00          14 ก.พ.62 034.1/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

48 0303553003356 หจก.ชุนหลีแบตเตอร่ี จดัซ้ือน้้ามนัเบรค 492.20             14 ก.พ.62 091/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

49 130010003643 นายปฐม ปานกระทอน จา้งเหมาจดัท้าป้ายโครงการ 432.00             18 ก.พ.62 035/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
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เหตุผลสนับสนุน

50 3302200280868 นางวรรณทา อุปคุณ จา้งเหมาซ่อมแซม รถกระเชา้ ทะเบียน 85-7879 2,700.00          25 ก.พ.62 037/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

51 0303559001312 หจก.เดอะบิ๊ก ซิสเต็มส์ จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 3,960.00          25 ก.พ.62 093/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

52 0303553003356 หจก.ชุนหลีแบตเตอร่ี จดัซ้ือน้้ามนัเบรค 545.70             25 ก.พ.62 094/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

53 1300100003643 นายปฐม ปานกระทอน จา้งเหมาจดัท้าป้ายโครงการป้องกนัไขเ้ลือดออก 450.00              26 ก.พ.62 038/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

54 3300101234840 ร้านเอส.พ.ีวอเตอร์สโตร์ จัดซ้ือน้้าด่ืมเดือน มีนาคม 2562(ส้านักปลัด) 1,400.00          28 ก.พ.62 095/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

55 3300101234840 ร้านเอส.พ.ีวอเตอร์สโตร์ จัดซ้ือน้้าด่ืมเดือน มีนาคม 2562(กองศึกษา) 675.00             28 ก.พ.62 096/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

56 3300100215019 นางนิตยา  สมผดุง จัดซ้ือหนังสือพมิพ ์เดือน มีนาคม 2562 620.00             28 ก.พ.62 097/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

57 0305546001817 บริษทั เกณิกา จ้ากัด จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง เดือน ม.ีค.62(ส้านักปลัด) 7,800.00          28 ก.พ.62 098/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

58 0305546001817 บริษทั เกณิกา จ้ากัด จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง เดือน ม.ีค.62(กองคลัง) 6,000.00          28 ก.พ.62 099/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

59 0305546001817 บริษทั เกณิกา จ้ากัด จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง เดือน ม.ีค.62(กองช่าง) 5,870.00          28 ก.พ.62 100/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

60 0305546001817 บริษทั เกณิกา จ้ากัด จดัซ้ือน้้ามนัเชื้อเพลิง เดือน มี.ค.62(กองสาธารณสุข) 27,700.00         28 ก.พ.62 101/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

61 0305546001817 นายโต๊ะ เรืองประโดก จา้งเหมาบริการบุคคล ต้าแหน่ง คนงานทั่วไป 6,720.00          28 ก.พ.62 055/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

62 นายลัด ส่วนบญุ จา้งเหมาบริการบุคคล ต้าแหน่ง คนงานทั่วไป 6,720.00          28 ก.พ.62 056/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

63 นางส้ารวย  จัดโพธิ์ จา้งเหมาบริการบุคคล ต้าแหน่ง คนงานทั่วไป 6,720.00          28 ก.พ.62 057/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

64 นายสุเทพ ปราบงูเหลือม จา้งเหมาบริการบุคคล ต้าแหน่ง คนงานทั่วไป 6,720.00          28 ก.พ.62 058/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

65 นางสมหมาย มินพมิาย จา้งเหมาบริการบุคคล ต้าแหน่ง คนงานทั่วไป 6,720.00          28 ก.พ.62 059/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

66 นายช่อ อ่อนขาว จา้งเหมาบริการบุคคล ต้าแหน่ง คนงานทั่วไป 6,720.00          28 ก.พ.62 060/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

67 นายเล่ียม ของโพธิ์ จา้งเหมาบริการบุคคล ต้าแหน่ง คนงานทั่วไป 6,720.00          28 ก.พ.62 061/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

68 นายบญุเรือง  รอดสวัสด์ิ จา้งเหมาบริการบุคคล ต้าแหน่ง คนงานทั่วไป 6,720.00          28 ก.พ.62 062/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

69 3301500749984 นายสมมาตร เพชรเงิน จา้งเหมาเปล่ียนเบาะรถขยะ 85-6145 1,500.00          6 มี.ค.62 040/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

70 1300100003643 นายปฐม ปานกระทอน จา้งเหมาจดัท้าป้ายโครงการป้องกนัพิษสุนัขบ้า 450.00             7 มี.ค.62 042/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

71 0305536000826 บริษทั เค ท ีเอ็ม สตีล จ้ากัด จดัซ้ือเหล็กไวท์เมท วสัดุกอ่สร้าง 2,007.00          8 มี.ค.62 105/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

72 3300101235609 นางนุชนารถ  ถมโพธิ์ จดัซ้ือวสัดุกอ่สร้าง 3,480.00          11 มี.ค.62 108/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

73 5300100073211 นายมานิตย์ ปล้องงูเหลือม จา้งเหมาซ่อมแซมรถกระเชา้ ทะเบียน85-7978 4,180.00          11 มี.ค.62 045/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

74 305546001817 บริษทั เกณิกา จ้ากัด จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงพน่ยุงปอ้งกันไข้เลือดออก 1,600.00          15 มี.ค.62 108.1/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

75 3300101234840 ร้านเอส.พ.ีวอเตอร์สโตร์ จัดซ้ือน้้าด่ืม 3,800.00          18 มี.ค.62 109/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง



เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ จ านวนเงินรวม
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ล าดับที่ ชือ่ผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง

เหตุผลสนับสนุน

76 3300101137721 นางส้าเริง ทองสุทธิ์ จัดซ้ือน้้าแข็ง 600.00             18 มี.ค.62 110/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

77 3300101235609 นางนุชนารถ  ถมโพธิ์ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 3,360.00          18 มี.ค.62 111/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

78 5300100028100 นายวิรัช  ถมโพธิ์ จา้งเหมาสูบส่ิงปฏิกลู 1,500.00          19 มี.ค.62 048/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

79 0303553003356 หจก.ชุนหลีแบตเตอร่ี จดัซ้ือแบตเตอร่ี 3,103.00          20 มี.ค.62 112/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

80 0305545001554 บริษทั โตโยต้าไทยเย็น จ้ากัด จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ขง-2897 3,568.45          26 มี.ค.62 050/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

81 3309900878665 บา้นยาพงษสุ์วรรณ จัดซ้ือน้้ายาตรวจสารเสพติด 2,200.00          27 มี.ค.62 113/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

รวมทั้งสิ้น 380,193.19      

 

 (นางมลิวรรณ  ส้มสาย)

ผู้อ้านวยการกองคลัง
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