
จ านวนเงิน ประเภท จ านวน
(บาท) (บาท)

๑ ต.ค. ๕๘-ก.ย. ๕๙ ค่าวัสดุส านักงาน ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป ๑๐๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๒ ต.ค. ๕๘-ก.ย. ๕๙ ค่าวัสดุไฟฟา้และวิทยุ ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป ๕๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๓ ต.ค. ๕๘-ก.ย. ๕๙ ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป ๔๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๔ ต.ค. ๕๘-ก.ย. ๕๙ ค่าวัสดุก่อสร้าง ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป ๗๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๕ ต.ค. ๕๘-ก.ย. ๕๙ ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป ๓๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๖ ต.ค. ๕๘-ก.ย. ๕๙ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป ๑๐๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๗ ต.ค. ๕๘-ก.ย. ๕๙ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป ๕๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๘ ต.ค. ๕๘-ก.ย. ๕๙ ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป ๕๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๙ ต.ค. ๕๘-ก.ย. ๕๙ ค่าไฟฟา้ ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป ๑๘๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗

๑๐ ต.ค. ๕๘-ก.ย. ๕๙ ค่าบริการโทรศัพท์ ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป ๒๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๑๑ ต.ค. ๕๘-ก.ย. ๕๙ ค่าบริการไปรษณีย์ ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป ๑๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๑๒ ต.ค. ๕๘-ก.ย. ๕๙ ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป ๘๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๑๓ ต.ค. ๕๘-ก.ย. ๕๙ เก้าอีส้ านักงาน ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป ๑๕,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๑๔ ต.ค. ๕๘-ก.ย. ๕๙ ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กชนิดบานเล่ือนกระจกใส ๒ บานเปดิ ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป ๕,๕๐๐ ตกลงราคา ๗
๑๕ ต.ค. ๕๘-ก.ย. ๕๙ โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป ๘,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๑๖ ต.ค. ๕๘-ก.ย. ๕๙ โต๊ะพบัโฟเมก้าเอนกประสงค์ ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป ๔๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๑๗ ต.ค. ๕๘-ก.ย. ๕๙ ถังต้มน้ าไฟฟา้ ไม่น้อยกว่า ๒๑ ลิตร ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป ๑๓,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๑๘ ต.ค. ๕๘-ก.ย. ๕๙ คอมพวิเตอร์ต้ังโต๊ะ ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป ๓๒,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๑๙ ต.ค. ๕๘-ก.ย. ๕๙ เคร่ืองส ารองไฟ ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป ๖,๒๐๐ ตกลงราคา ๗

๒๐ ต.ค. ๕๘-ก.ย. ๕๙ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์
ส านักปลัด

บริหารงานทั่วไป ๕๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗

๒๑ ต.ค. ๕๘-ก.ย. ๕๙ ค่าใช้จ่ายในการจ้างประเมินและส ารวจความพงึพอใจผู้รับบริการ

ส านักปลัด

บริหารงานทั่วไป ๒๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗

๒๒ ต.ค. ๕๘-ก.ย. ๕๙ ค่าวัสดุเคร่ืองดับเพลิง ส านักปลัด รักษาความสงบภายใน ๑๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗

๒๓ ต.ค. ๕๘-ก.ย. ๕๙ ค่าวัสดุอืน่ๆ ส านักปลัด รักษาความสงบภายใน ๑๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
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๒๔ ต.ค. ๕๘-ก.ย. ๕๙ จัดซ้ือกระจกโค้งจราจร ส านักปลัด รักษาความสงบภายใน ๒๗,๕๐๐ ตกลงราคา ๗

๒๕ ต.ค. ๕๘-ก.ย. ๕๙ จัดซ้ือถังดับเพลิง ส านักปลัด รักษาความสงบภายใน ๒๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗

๒๖ ต.ค. ๕๘-ก.ย. ๕๙ โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.สามเมือง ส านักปลัด แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

๒๐๐,๐๐๐ สอบราคา ๔๕

๒๗ ต.ค. ๕๘-ก.ย. ๕๙ โครงการปรับปรุงหอ้งประชุมสภา อบต. ส านักปลัด แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

๑๐๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๔๕

๒๘ ต.ค. ๕๘-ก.ย. ๕๙ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ส านักปลัด แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

๒๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗

๒๙ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป ๓๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๓๐ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ อาทเิช่น แผ่นซีดี แผ่นดิสก์ หมึกพมิพ ์เมมโมร่ีชิพ ฯลฯ กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป ๓๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๓๑ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ ค่าครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอีส้ านักงานจ านวน ๓ ตัว (แทนการช ารุด) กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป ๔,๕๐๐ ตกลงราคา ๗
๓๒ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กชนิดบานเล่ือนกระจกใส ๒ บานจ านวน ๒ หลัง กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑๑,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๓๓ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ ค่าครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟจ านวน ๒ ตัว กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป ๖,๒๐๐ ตกลงราคา ๗
๓๔ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ ค่าครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ต้ังโต๊ะ จ านวน ๑ เคร่ือง กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑๖,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๓๕ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพิ์แบบฉีดหมึก (INKJET Print) กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป ๔,๓๐๐ ตกลงราคา ๗

๓๖
ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป ๒๐,๐๐๐ ตกลงราคา ตามความ

จ าเป็น

๓๗
ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนที่ภาษี กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป ๖๐,๐๐๐ ตกลงราคา ตามความ

จ าเป็น

๓๘ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ ค่าวัสดุส านักงาน ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน ๓๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๓๙ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ ค่าวัสดุไฟฟา้และวิทยุ ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน ๑๐๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๔๐ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ ค่าวัสดุก่อสร้าง ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน ๕๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๔๑ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน ๑๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๔๒ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ วัสดุอืน่ ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน ๑๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๔๓ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน ๔๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๔๔ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ อุดหนุนการไฟฟา้ ส่วนภมูิภาคบวัใหญ่ ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน ๒๐๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๖๐
๔๕ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ อุดหนุนการไฟฟา้ เพื่อขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า จากบา้นนางบงัอร-บา้นนางกาญนา ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน ๓๖,๐๐๐ ตกลงราคา ๖๐
๔๖ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ อุดหนุนการไฟฟา้ เพื่อขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า จากแยกร้านค้าชุมชน-สามแยกต้นตาล หมู่ ๙ ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน ๑๓๙,๐๐๐ ตกลงราคา ๖๐
๔๗ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า จากบา้นพอ่หล่ า-บา้นครูประวิงค์ หมู่ ๑ ส่วนโยธา แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา

๒๖๒,๐๐๐ สอบราคา

๙๐



๔๘ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์พร้อมติดต้ังระบบไฟฟา้ภายในอาคาร หมู่ ๒ ส่วนโยธา แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

๓๐๒,๐๐๐ สอบราคา
๙๐

๔๙ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ โครงการถมดินสระมน หมู่ที่ ๓ ส่วนโยธา แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

๒๕๐,๐๐๐ สอบราคา
๔๕

๕๐ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุกจากวัดปา่-บา้นแดงน้อย ต.เมืองพะไล หมู่ที๓่ ส่วนโยธา แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

๘๐,๐๐๐ ตกลงราคา
๓๐

๕๑ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน คสล.จากระบบน้ าประปาถึงสามแยกโรงเรียนบา้นแฝก หมู่ที่๔ ส่วนโยธา แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

๓๒๒,๕๐๐ สอบราคา
๓๐

๕๒ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นนางน้อย ถึงบา้นนางสมพร บา้นโนนกอก หมู่ ๕ ส่วนโยธา แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

๑๓๐,๐๐๐ สอบราคา
๓๐

๕๓ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นนางหนุ่ม ถึงบา้นนายสวัสด์ิ บา้นโนนกอก หมู่ ๕ ส่วนโยธา แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

๑๐๐,๐๐๐ ตกลงราคา
๓๐

๕๔ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างประปา เชื่อมโบสถ์วัดบา้นโนนกอก หมู่ ๕ ส่วนโยธา แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

๑๐๐,๐๐๐ ตกลงราคา
๓๐

๕๕ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ โครงการก่อสร้างระบบประปาถังสูงเพื่อการเกษตรหนองขวางพร้อมร้ัวลวดหนาม หมู๖่ ส่วนโยธา แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

๓๐๘,๐๐๐ สอบราคา

๙๐
๕๖ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล.บา้นตะกุดขอน เชื่อมถนนสีดา-บวัใหญ่ หมู่ที่ ๙ ส่วนโยธา แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา
๑๐๐,๐๐๐ ตกลงราคา

๓๐
๕๗ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล.บา้นตะคร้อ-บา้นสามเมือง หมู่ที่ ๑๐ ส่วนโยธา แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา

๒๓๙,๐๐๐ สอบราคา

๔๕
๕๘ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ โครงการซ่อมแซมบ ารุงรักษาถนนประจ าปภีานในเขต อบต.สามเมือง ส่วนโยธา แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา
๑๐๐,๐๐๐ ตกลงราคา

๓๐
๕๙ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ส่วนโยธา แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา
๖๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๓๐

๖๐ ต.ค.๕๘-พ.ย.๕๘ ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ส่วนการศึกษา การศาสนา วฒันธรรมและ
นันทนาการ/ศาสนาและ

วฒันธรรมท้องถิ่น

๘๐,๐๐๐ ตกลงราคา

๗
๖๑ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมวันส าคัญทางพระพทุธศาสนา ส่วนการศึกษา การศาสนา วฒันธรรมและ

นันทนาการ/ศาสนาและ
วฒันธรรมท้องถิ่น

๒๐,๐๐๐ ตกลงราคา

๗
๖๒ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ ค่าใช้จ่ายในการน าเด็กส่งโรงพยาบาล ส่วนการศึกษา การศึกษา/ระดับก่อนวัย

เรียนและประถมศึกษา

๑๐,๐๐๐ ตกลงราคา

๗
๖๓ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส่วนการศึกษา การศึกษา/บริหารทั่วไป ๓๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗



๖๔ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ส่วนการศึกษา ๖๗๒,๐๐๐ สอบราคา ๗
-ค่าอาหารกลางวัน ศพด. เบิกหักผลักส่ง

๖๕ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัฯ ส่วนการศึกษา การศึกษา/บริหารทั่วไป ๑๙๘,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๖๖ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ ส่วนการศึกษา การศึกษา/บริหารทั่วไป ๖๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๖๗ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุส านักงาน ส่วนการศึกษา การศึกษา/บริหารทั่วไป ๖๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๖๘ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ ส่วนการศึกษา การศึกษา/บริหารทั่วไป ๑๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๖๙ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว ส่วนการศึกษา การศึกษา/บริหารทั่วไป ๒๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๗๐ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง ส่วนการศึกษา การศึกษา/บริหารทั่วไป ๕๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๗๑ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ส่วนการศึกษา การศึกษา/บริหารทั่วไป ๕,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๗๒ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ ส่วนการศึกษา การศึกษา/บริหารทั่วไป ๑๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๗๓ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองดับเพลิง ส่วนการศึกษา การศึกษา/บริหารทั่วไป ๕,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๗๔ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุอืน่ๆ ส่วนการศึกษา การศึกษา/บริหารทั่วไป ๑๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๗๕ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ ค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ส่วนการศึกษา การศึกษา/บริหารทั่วไป ๓๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๗๖ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ืออาหารเสริม(นม)

-ค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ๒๖๘,๘๐๐ สอบราคา ๗
-ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนเขต อบต.สามเมือง ๖๓๔,๔๐๐ สอบราคา ๗

๗๗ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตอบต.สามเมือง
ส่วนการศึกษา

การศึกษา/ระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา ######## สอบราคา ๗ เงินอุดหนุน

๗๘ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอีส้ าหรับเด็ก ศพด. ส่วนการศึกษา การศึกษา/บริหารทั่วไป ๙๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗

๗๙ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างหอ้งน้ าศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นโนนเมือง
ส่วนการศึกษา

อุตสาหกรรมและการ
โยธา/โครงสร้างพื้นฐาน ๑๐๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๖๐

๘๐ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นแฝก-โนนส าราญ
ส่วนการศึกษา

อุตสาหกรรมและการ
โยธา/โครงสร้างพื้นฐาน ๖๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๖๐

๘๑ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น ศพด.บา้นแฝก-โนนส าราญ
ส่วนการศึกษา

อุตสาหกรรมและการ
โยธา/โครงสร้างพื้นฐาน ๔๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๖๐

๘๒ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างร้ัวรอบศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นโนนกอก
ส่วนการศึกษา

อุตสาหกรรมและการ
โยธา/โครงสร้างพื้นฐาน ๑๕๐,๐๐๐ สอบราคา ๖๐

๘๓ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างทา่น้ าลอยกระทง

ส่วนการศึกษา
อุตสาหกรรมและการ

โยธา/โครงสร้างพื้นฐาน
๕๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๖๐

การศึกษา/ระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา

การศึกษา/ระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา

ส่วนการศึกษา



๘๔ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ ค่าจัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเคร่ืองเล่นพฒันาการ ส่วนการศึกษา - - ตกลงราคา ๑๕ เบกิหกัผลักส่ง

เด็กปฐมวัยของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าเข้าปกหนังสือ  ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าล้างรูป  ค่าจ้างเหมาแรงงานพน่หมอกควัน ฯลฯ

๘๖ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุส านักงาน ส่วนสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข ๑๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ หมึก ไทบ้รรทดั ดินสอ  
ยางลบ  ลวดเย็บกระดาษ   กาว แฟม้ฯลฯ

๘๘ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์เช่นแผ่นดิสกแผ่นซีดี หมึกพมิพฯ์ลฯ ส่วนสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข ๑๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๘๙ พ.ย.๕๘-ก.ย.๕๙ วัสดุส านักงาน ส่วนสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์ ๓๐๐๐๐ ตกลงราคา ๗

๙๐ ธ.ค.๕๘-ม.ค.๕๙ ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ
ส่วนการศึกษา

การศึกษา/ระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา ๘๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗

๙๑ ธ.ค.๕๘-ม.ค.๕๙ คอมพวิเตอร์ต้ังโต๊ะ จ านวน ๓ เคร่ือง ส่วนสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์ ๔๘,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๙๒ ธ.ค.๕๘-ม.ค.๕๙ เคร่ืองส ารองไฟ ส่วนสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์ ๙,๓๐๐ ตกลงราคา ๗

๙๓ ธ.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬา อบต.สัมพนัธ์ต้านยาเสพติด ส่วนการศึกษา

การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ/กีฬา

และนันทนาการ ๑๐๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗

๙๔ ธ.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ ค่าใช้จ่ายโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันร่วมกันส่วนราชการอืน่ ๆ

ส่วนการศึกษา
การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ/กีฬา

และนันทนาการ ๒๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗

๙๕ ธ.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการกีฬาและออกก าลังกาย

ส่วนการศึกษา
การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ/กีฬา

และนันทนาการ ๕๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๙๖ ม.ค.๕๙-ก.ค.๕๙ วัสดุการเกษตร ส่วนสวัสดิการสังคม เกษตร ๒๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗

ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ได้แก่ น้ ายาฆ่าเชื้อ 
เวชภณัฑ์ น้ ายาก าจัดกล่ิน  ทรายอะเบท น้ ายาพน่หมอกควัน ฯลฯ

๙๘ ม.ค.๕๙-ส.ค.๕๙ ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงในการพน่หมอกควัน ส่วนสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข ๓๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗

๙๙ ก.พ.๕๙-มี.ค.๕๙ ค่าใช้จ่ายโครงการบวงสรวงทา่นทา้วสุรนารี

ส่วนการศึกษา
การศาสนา วัฒนธรรม

และนันทนาการ/ศาสนา
และวัฒนธรรมทอ้งถิน่

๓๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗

ตกลงราคา ๗

๓๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

ตกลงราคา
ตาม
ความ
จ าเปน็

ตกลงราคา ๗๘๗ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

ส่วนสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข

ส่วนสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข

๙๗ ม.ค.๕๙-ส.ค.๕๙ ส่วนสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข

๘๕ ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙



๑๐๐ มี.ค.๕๙-เม.ย.๕๙ ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีวันผู้สูงอายุและรดน้ าขอพรผู้ใหญ่ฯ

ส่วนการศึกษา
การศาสนา วัฒนธรรม

และนันทนาการ/ศาสนา
และวัฒนธรรมทอ้งถิน่

๖๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗

๑๐๑ มี.ค.๕๙-เม.ย.๕๙ ค่าใช้จ่ายโครงการบวงสรวงปรางค์สีดาแหช่้างบอ่ไก่แก้ว

ส่วนการศึกษา
การศาสนา วัฒนธรรม

และนันทนาการ/ศาสนา
และวัฒนธรรมทอ้งถิน่

๖๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๑๐๒ มี.ค.๕๙-เม.ย.๕๙ ตู้เก็บเอกสาร ๔๐ ช่อง ส่วนสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์ ๕,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๑๐๓ เม.ย.๕๙-ก.ย.๕๙ วัสดุก่อสร้าง ส่วนสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์ ๔๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๑๐๔ เม.ย.๕๙-ก.ย.๕๙ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ส่วนสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์ ๒๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๑๐๕ เม.ย.๕๙-ก.ย.๕๙ วัสดุคอมพวิเตอร์ ส่วนสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์ ๓๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗

๑๐๖ มิ.ย.๕๙-ก.ค.๕๙ ค่าใช้จ่ายโครงการแหเ่ทยีนเข้าพรรษา

ส่วนการศึกษา
การศาสนา วัฒนธรรม

และนันทนาการ/ศาสนา
และวัฒนธรรมทอ้งถิน่

๖๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๑๐๗ มิ.ย.๕๘-ก.ค.๕๙ ค่าใช้จ่ายจัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก ส่วนสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข ๔,๓๐๐ ตกลงราคา ๗

ลงชื่อ........ชลลัดดา  ทดัไทย......เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รักษาราชการแทน             ลงชื่อ......เฉลา  กมลเพชร..........ผู้อ านวยการกองคลัง  ลงชื่อ......ธีรพล  นิธิปรีชา..........ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง
    (นางสาวชลลัดดา  ทดัไทย)   เจ้าหน้าที่พสัดุ                                                    (นางสาวเฉลา  กมลเพชร)                                 (นายธีรพล  นิธิปรีชา)









เบิกหักผลักส่ง


