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1 กองคลัง จัดซ้ือ วสัดุ วสัดุส ำนักงำน 9,893       9,893        เฉพำะเจำจง บ.ดูโฮม จ ำกดั 9,893       บ.ดูโฮม จ ำกดั 9,893            1/2562 ต.ค.-61
2 กองช่ำง จัดจ้ำง จ่ำยขำด โครงกำรก่อสร้ำง ถนน คสล.ม.20 355,000   355,000   เฉพำะเจำจง หจก.ปิยะพลกำรโยธำฯ 355,000   หจก.ปิยะพลฯ 355,000        1/2562 ต.ค.-61
3 กองช่ำง จัดจ้ำง จ่ำยขำด ก่อสร้ำงถนน คสล.ม.19 220,000   220,000   เฉพำะเจำจง หจก.รัตติกำกอ่สร้ำง 220,000   หจก.รัตติกำกอ่สร้ำง 220,000        2/2562 ต.ค.-61
4 กองช่ำง จัดจ้ำง จ่ำยขำด ขยำยเขต คสล . ม.18 220,000   220,000   เฉพำะเจำจง หจก.รัตติกำกอ่สร้ำง 220,000   หจก.รัตติกำกอ่สร้ำง 220,000        3/2562 ต.ค.-61
5 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย จ้ำงคนงำนเก็บขยะ 99,000     99,000      เฉพำะเจำจง นำยสมยั กำ้นทอง 99,000   นำยสมยั กำ้นทอง 99,000       1/2562 ต.ค.-61
6 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย จ้ำงคนงำนเก็บขยะ 99,000     99,000      เฉพำะเจำจง นำยพลชัย  นำมยดุำ 99,000   นำยพลชัย นำมยดุำ 99,000       2/2562 ต.ค.-61
7 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย คนงำนเก็บขยะ 99,000     99,000      เฉพำะเจำจง นำยสมพงษ์ ขนุแกว้ 99,000   นำยสมพงษ์ ขนุแกว้ 99,000       3/2562 ต.ค.-61
8 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย จ้ำงเหมำกู้ชีพ ผลัดกลำงวนั 99,600     99,600      เฉพำะเจำจง นำยยทุธนำ หปิะนัติ 99,600   นำยยทุธนำ หปิะนัติ 99,600       4/2562 ต.ค.-61
9 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย จ้ำงเหมำกู้ชีพ ผลัดกลำงวัน 99,600.00 99,600.00 เฉพำะเจำจง นำยสุชำติ เจริญเชำว์ 99,600.00 นำยสุชำติ เจริญเชำว์ 99,600.00 5/2562 ต.ค.-61

10 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย จ้ำงเหมำกู้ชีพ ผลัดกลำงวนั 99,600     99,600      เฉพำะเจำจง นำยวชัรินทร์ ส่งเสริม 99,600   นำยวัชรินทร์ ส่งเสริม 99,600       6/2562 ต.ค.-61

11 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย จ้ำงเหมำกู้ชีพ ผลัดกลำงคืน 99,600     99,600      เฉพำะเจำจง นำยธนำ  เกษมจิต 99,600   นำยธนำ เกษมจติ 99,600       7/2562 ต.ค.-61
12 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย จ้ำงเหมำกู้ชีพ ผลัดกลำงคืน 99,600     99,600      เฉพำะเจำจง นำยอคัรเดช วจิำรณ์ 99,600   นำยอัครเดช วจิำรณ์ 99,600       8/2562 ต.ค.-61
13 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย จ้ำงเหมำคนงำนประจ ำศูนย์เกษตร 108,000   108,000   เฉพำะเจำจง นำยพันธนำ มกุดำหำร 108,000   นำยพันธนำ มกุดำหำร 108,000        9/2562 ต.ค.-61
14 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย จ้ำงเหมำยำมรักษำควำมปลอดภัย 84,000     84,000      เฉพำะเจำจง นำยสุหลำด ท ำค ำทอง 84,000   นำยสุหลำด ท ำค ำคอง 84,000       10/2562 ต.ค.-61
15 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย คนขับรถกู้ชีพผลัดกลำงคืน 96,660     96,660      เฉพำะเจำจง นำยอดิศักด์ มำค ำผุย 96,660   นำยอดิศักด์ มำค ำผุย 96,660       11/2562 ต.ค.-61
16 ศึกษำ จัดซ้ือ ค่ำใช้สอย วสัดุโครงกำรลอยกระทง 8,710       8,710        เฉพำะเจำะจง บ.ดูโฮม จ ำกดั 8,710       บ.ดูโฮม จ ำกดั 8,710                  2/2562 พ.ย.-61
17 สวัสดิกำรจัดซ้ือ วสัดุ วสัดุส ำนักงำน 8,164       8,164        เฉพำะเจำะจง บ.ดูโฮม จ ำกดั 8,164     บ.ดูโฮม จ ำกดั 8,164                  3/2562 พ.ย.-61
18 ศึกษำ จัดซ้ือ ค่ำใช้สอย วสัดุโครงกำรลอยกระทง 3,790       3,790        เฉพำะเจำะจง หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขยีน 3,790     หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขยีน 3,790                  4/2562 พ.ย.-61
19 สวัสดิกำร จัดซ้ือ วสัดุ วสัดุส ำนักงำน 275          275           เฉพำะเจำะจง บ.ดูโฮม จ ำกัด 275        บ.ดูโฮม จ ำกดั 275                    5/2562 พ.ย.-61
20 สนป. จัดซ้ือ วสัดุ วสัดุส ำนักงำน 1,200       1,200        เฉพำะเจำะจง ร้ำนมำรวยพร้ินต้ิงฯ 1,200     ร้ำนมำรวยนพร้ินต้ิงฯ 1,200                  6/2562 พ.ย.-61
21 ศึกษำ จัดซ้ือ ค่ำใช้สอย วสัดุโครงกำรลอยกระทง 14,480     14,480      เฉพำะเจำะจง นำยส ำรำญ ทินครำม 14,480   นำยส ำรำญ ทินครำม 14,480                7/2562 พ.ย.-61
22 สนป. จัดซ้ือ วสัดุ แบตเตอร่ีรถบรรทกุน้ ำ 5,600       5,600        เฉพำะเจำะจง ร้ำนอบุลกำ้วหน้ำฯ 5,600     ร้ำนอบุลกำ้วหน้ำฯ 5,600                  8/2562 พ.ย.-61
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23 กองช่ำง จัดซ้ือ วสัดุ วสัดุส ำนักงำน 6,736       6,736        เฉพำะเจำะจง บ.ดูโฮม จ ำกดั 6,736     บ.ดูโฮม จ ำกัด 6,736                  9/2562 พ.ย.-61
24 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย เปล่ียนน้ ำมันเคร่ืองรถฟอร์ด 4,320.00 4,320.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนทศพลกำรช่ำง 4,320.00 ร้ำนทศพลกำรช่ำง 4,320.00 1/2562 พ.ย.-61
25 ศึกษำ จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย เช่ำเวท ีงำนลอยกระทง 15,000     15,000      เฉพำะเจำะจง น.ส.ชนิกำนต์ แกน่สำร 15,000   น.ส.ชนิกำนต์ แกน่สำร 15,000                2/2562 พ.ย.-61
26 ศึกษำ จัดซ้ือ วสัดุ อำหำรเสริมนม ภำค2/62 793,863   793,863   เฉพำะเจำะจง วำรินมลิส์ 793,862       บ.วำรินมลิส์ 793,862              1/2562 พ.ย.-61
27 กองช่ำง จัดจ้ำง ซ่อมแซม ซ่อมแซมสถำนีสูบน้ ำบำ้นทำ่งอย 24,000     24,000      เฉพำะเจำะจง รอยลัอนิเตอร์ฯ 24,000   รอยัลอินเตอร์ฯ 24,000                4/2562 พ.ย.-61
28 กองช่ำง จ้ดจ้ำง จ่ำยขำด ก่อสร้ำงถนน คสล.ม.13 297,000   297,000   เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนบุรณ์ฯ 297,000   ร้ำนธนบูรณ์ฯ 297,000              5/2562 พ.ย.-61
29 กองช่ำง จัดจ้ำง จ่ำยขำด ก่อสร้ำงถนน คสล.ม.17 295,000   295,000   เฉพำะเจำะจง หจก.วิเชียรรัชกอ่สร้ำง 295,000   หจก.วิเชียรรัชกอ่สร้ำง 295,000              6/2562 พ.ย.-61
30 กองช่ำง จัดจ้ำง จ่ำยขำด ก่อสร้ำงถนน คสล.ม.4 195,000   195,000   เฉพำะเจำะจง หจก.วิเชียรรัชกอ่สร้ำง 195,000       หจก.วิเชียรรัชกอ่สร้ำง 195,000              7/2562 พ.ย.-61
31 กองช่ำง จัดจ้ำง จ่ำยขำด พำรำแอสฟลัต์ติกก่อสร้ำง ม.18 480,000   480,000   เฉพำะเจำะจง หจก.รัตติกำกอ่สร้ำง 480,000       หจก.รัตติกำกอ่สร้ำง 480,000              8/2562 พ.ย.-61
32 กองช่ำง จัดซ้ือ วสัดุ วสัดุไฟฟำ้และวทิยุ 741          741           เฉพำะเจำะจง บ.ดูโฮม จ ำกดั 741          บ.ดูโฮม จ ำกดั 741                    10/2562 ธ.ค.-61
33 กองช่ำง จัดซ้ือ วสัดุ วสัดุไฟฟำ้และวทิยุ 13,136     13,136      เฉพำะเจำะจง บ.ดูโฮม จ ำกดั 13,136   บ.ดูโฮม จ ำกดั 13,136                11/2562 ธ.ค.-61
34 สวัสดิกำรจัดซ้ือ วัสดุ วสัดุคอมพวิเตอร์ 8,700       8,700        เฉพำะเจำะจง ร้ำนอนิด้ี 8,700     ร้ำนอนิด้ี 8,700                  12/2562 ธ.ค.-61
35 สนป. จัดซ้ือ วสัดุ วสัดุส ำนักงำน 10,400     10,400      เฉพำะเจำะจง บ.ดูโฮม จ ำกัด 10,400   บ.ดูโฮม จ ำกดั 10,400                13/2562 ธ.ค.-61
36 สนป. จัดซ้ือ ค่ำใช้สอย ฟำงอัดก้อน 19,980     19,980      เฉพำะเจำะจง นำยทวี วงศ์สุทำ 19,980   นำยทวี วงศ์สุทำ 19,980                14/2562 ธ.ค.-61
37 สนป. จัดซ้ือ วสัดุ วสัดุคอมพวิเตอร์ 4,100       4,100        เฉพำะเจำะจง หจก.หญิงหญิง อบุล 4,100     หจก.หญิงหญิงอบุล 4,100                  15/2562 ธ.ค.-61
38 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมประตูส ำนักงำน 1,700       1,700        เฉพำะเจำะจง นำยบุญธรรม พันธนู 1,700     นำยบุญธรรม พันธนู 1,700                  3/2562 ธ.ค.-61
39 กองช่ำง จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 4,600       4,600        เฉพำะเจำะจง วัฒนำแอร์ 4,600     วฒันำแอร์ 4,600                  4/2562 ธ.ค.-61
40 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมรถบรรทุกน้ ำ 11,800.00 11,800.00 เฉพำะเจำะจง อูช่่ำงแพร 11,800.00 อูช่่ำงแพร 11,800.00 5/2562 ธ.ค.-61
41 กองคลัง จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 9,100       9,100        เฉพำะเจำะจง วฒันำแอร์ 9,100     วฒันำแอร์ 9,100                  6/2562 ธ.ค.-61
42 ศึกษำ จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศศูนย์เด็ก 9,800       9,800        เฉพำะเจำะจง วัฒนำแอร์ 9,800           วัฒนำแอร์ 9,800                  7/2562 ธ.ค.-61
43 กองคลัง จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมปร้ินเตอร์ 300          300           เฉพำะเจำะจง ร้ำนอนิด้ี 300        ร้ำนอินด้ี 300                    8/2562 ธ.ค.-61
44 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย เปล่ียนถ่ำยน้ ำมันเคร่ืองรถตู้ 2,850       2,850        เฉพำะเจำะจง อูท่วชียั 2,850     อูท่วชีัย 2,850                  9/2562 ธ.ค.-61
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45 ศึกษำ จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมปร้ินเตอร์ 1,000       1,000        เฉพำะเจำะจง ร้ำนปัวคอม 1,000     ร้ำนปวัคอม 1,000                  10/2562 ธ.ค.-61
46 ศึกษำ จัดซ้ือ วสัดุ อำหำรเสริมนม ภำคเรียน 2/62 149,143.04 149,143.04 เฉพำะเจำะจง วำรินมิลล์ 149,143.04 วำรินมิลล์ 149,143.04 2/2562 ธ.ค.-61
47 สนป. จัดซ้ือ วสัดุ น้ ำมันโครงกำรคลองสวยน้ ำใส 47,554     47,554      เฉพำะเจำะจง บ.ประจักษพ์บิูล 47,554   บ.ประจักษ์พิบลู 47,554                4/2562 ธ.ค.-61
48 สนป. จัดซ้ือ วสัดุ น้ ำมันโครงกำรคลองสวยน้ ำใส 2,214       2,214        เฉพำะเจำะจง บ.ประจักษพ์บิูล 2,214     บ.ประจักษ์พิบลู 2,214                  5/2562 ธ.ค.-61
49 ศึกษำ จัดซ้ือ ครุภณัฑ์ DLTV 59,400     59,400      เฉพำะเจำะจง บ.ซีซี คอมพวิเตอร์ฯ 59,400   บ.ซีซี คอมพิวเตอร์ฯ 59,400                6/2562 ธ.ค.-61
50 กองช่ำง จัดจ้ำง จ่ำยขำด ถนน คสล.ม.16 295,000   295,000   เฉพำะเจำะจง หจก.สุร้ินทร์กอ่สร้ำง 295,000   หจก.สุรินทร์ก่อสร้ำง 295,000              9/2562 ธ.ค.-61
51 กองช่ำง จัดจ้ำง จ่ำยขำด ถนน คสล.ม.8 99,000     99,000      เฉพำะเจำะจง ร้ำนมนตรีกอ่สร้ำง 99,000   ร้ำนมนตรีก่อสร้ำง 99,000                10/2562 ธ.ค.-61
52 กองช่ำง จัดจ้ำง ข้อญัญญัติ ถนน คสล.ม.16 295,000   295,000   เฉพำะเจำะจง หจก.อบุลมนตรีกอ่สร้ำง 295,000   หจก.อบุลมนตรีกอ่สร้ำง 295,000              11/2562 ธ.ค.-61
53 กองช่ำง จัดจ้ำง จ่ำยขำด ถนน คสล.ม.14 295,000   295,000   เฉพำะเจำะจง หจก.อบุลมนตรีกอ่สร้ำง 295,000   หจก.อบุลมนตรีกอ่สร้ำง 295,000              12/2562 ธ.ค.-61
54 กองช่ำง จัดจ้ำง จ่ำยขำด ถนน คสล.ม.11 355,000   355,000   เฉพำะเจำะจง หจก.อบุลมนตรีกอ่สร้ำง 355,000   หจก.อบุลมนตรีกอ่สร้ำง 355,000              13/2562 ธ.ค.-61
55 กองช่ำง จัดจ้ำง จ่ำยขำด ปรับปรุงถนน ม.13 78,500     78,500      เฉพำะเจำะจง หจก.ปิยะพลกำรโยธำ 78,500   หจก.ปยิะพลกำรโยธำฯ 78,500                14/2562 ธ.ค.-61
56 กองช่ำง จัดจ้ำง ข้อญัญญัติ ซ่อมแซมถนน ม.7 48,500     48,500      เฉพำะเจำะจง หจก.ปิยะพลกำรโยธำ 48,500   หจก.ปยิะพลกำรโยธำฯ 48,500                15/2562 ธ.ค.-61
57 กองช่ำง จัดจ้ำง ข้อญัญญัติ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำศูนย์เด็กวังยำง 19,000     19,000      เฉพำะเจำะจง รอยลั อนิเตอร์บิสสิเนส 19,000   รอยัลอินเตอร์บสิสิเนส 19,000                16/2562 ธ.ค.-61
58 กองช่ำง จัดจ้ำง ข้อญัญญัติ ซ่อมแซมฝ้ำเพดำน 99,000     99,000      เฉพำะเจำะจง ร้ำนวินเนอร์พำณิชย์ 99,000     ร้ำนวินเนอร์พำณืชย์ 99,000                17/2562 ธ.ค.-61
59 กองช่ำง จัดซ้ือ วสัดุ วสัดุคอมพวิเตอร์ 5,700       5,700        เฉพำะเจำะจง หจก.หญิงหญิง อบุล 5,700       หจก.หญิงหญิงอบุล 5,700                  16/2562 ม.ค.-62
60 สนป. จัดซ้ือ วสัดุ วสัดุยำนพำหนะและขนส่ง 4,536       4,536        เฉพำะเจำะจง บ.ดูโฮม จ ำกดั 4,536     บ.ดูโฮม จ ำกดั 4,536                  17/2562 ม.ค.-62
61 กองคลัง จัดซ้ือ วัสดุ วสัดุส ำนักงำน 8,553       8,553        เฉพำะเจำะจง บ.ดูโฮม จ ำกดั 8,553     บ.ดูโฮม จ ำกดั 8,553                  18/2562 ม.ค.-62
62 สนป. จัดซ้ือ วสัดุ วสัดุส ำนักงำน 6,118       6,118        เฉพำะเจำะจง บ.ดูโฮม จ ำกัด 6,118     บ.ดูโฮม จ ำกดั 6,118                  19/2562 ม.ค.-62
63 สนป. จัดซ้ือ วสัดุ วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 4,200       4,200        เฉพำะเจำะจง บ.ดูโฮม จ ำกดั 4,200     บ.ดูโฮม จ ำกดั 4,200                  20/2562 ม.ค.-62
64 สนป. จัดซ้ือ วสัดุ จัดซ้ือยำงรถบรรทุกขยะ 2เส้นหน้ำ 7,000       7,000        เฉพำะเจำะจง หจก.ถำวรยำงยนต์ฯ 7,000     หจก.ถำวรยำงยนต์ฯ 7,000                  21/2562 ม.ค.-62
65 กองคลัง จัดซ้ือ ค่ำใช้สอย วัสดุโครงกำรออกหน่วยจัดเก็บภำษีฯ 5,606       5,606        เฉพำะเจำะจง บ.ดูโฮม จ ำกดั 5,606     บ.ดูโฮม จ ำกดั 5,606                  22/2562 ม.ค.-62
66 สนป. จัดซ้ือ วสัดุ วสัดุกำรเกษตร 4,728       4,728        เฉพำะเจำะจง บ.ดูโฮม จ ำกดั 4,728     บ.ดูโฮม จ ำกัด 4,728                  23/2562 ม.ค.-62
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67 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 13,000.00 13,000.00 เฉพำะเจำะจง อูช่่ำงแพร 13,000.00 อูช่่ำงแพร 13,000.00 11/2562 ม.ค.-62
68 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 2,500       2,500        เฉพำะเจำะจง วฒันำแอร์ 2,500     วฒันำแอร์ 2,500                  12/2562 ม.ค.-62
69 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมรถกู้ชีพ 18,800     18,800      เฉพำะเจำะจง ร้ำนอูช่่ำงแพร 18,800         ร้ำนอูช่่ำงแพร 18,800                13/2562 ม.ค.-62
70 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 1,250       1,250        เฉพำะเจำะจง ร้ำนวฒันำแอร์ 1,250     ร้ำนวฒันำแอร์ 1,250                  14/2562 ม.ค.-62
71 กองคลัง จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ปำ้ยโครงกำรจัดเก็บภำษ ีป ี62 4,338       4,338        เฉพำะเจำะจง ร้ำนมำรวยพร้ินต้ิงฯ 4,338     ร้ำนมำรวยพร้ินต้ิงฯ 4,338                  15/2562 ม.ค.-62
72 กองคลัง จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมขำเก้ำอี้ส ำนักงำน 900          900           เฉพำะเจำะจง ร้ำนต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ 900        ร้ำนต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ 900                    16/2562 ม.ค.-62
73 สนป. จัดซ้ือ วสัดุ น้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 100,000.00 100,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั ประจักษพ์บิูล 100,000.00 บริษัทประจักษ์พิบลู 100,000.00 7/2562 ม.ค.-62
74 กองช่ำง จัดจ้ำง ซ่อมแซม ซ่อมสถำนีสูบน้ ำ ม.6 27,000     27,000      เฉพำะเจำะจง รอยลั อนิเตอร์บิสสิเนส 27,000   รอยัลอินเตอร์บสิสิเนส 27,000                18/2562 ม.ค.-62
75 กองช่ำง จัดจ้ำง ซ่อมแซม ซ่อมแซมสถำนีสูบน้ ำ ม.20 35,000     35,000      เฉพำะเจำะจง รอยลั อนิเตอร์บิสสิเนส 35,000   รอยัลอินเตอร์บสิสิเนส 35,000                19/2562 ม.ค.-62
76 กองช่ำง จัดจ้ำง ซ่อมแซม ซ่อมแซมสถำนีสูบน้ ำม.3 17,000     17,000      เฉพำะเจำะจง รอยลั อนิเตอร์บิสสิเนส 17,000   รอยัลอินเตอร์บสิสิเนส 17,000                20/2562 ม.ค.-62
77 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย คนงำนเกษตร 76,800     76,800      เฉพำะเจำะจง นำยรัศมี  สลักลำย 76,800     นำยรัศมี  สลักลำย 76,800                13/2562 ม.ค.-62
78 สนป. จัดซ้ือ ค่ำใช้สอย วสัดุโครงกำรศูนย์เกษตรฯ 6,386       6,386        เฉพำะเจำะจง บ.ดูโฮม จ ำกดั 6,386       บ.ดูโฮม จ ำกดั 6,386                  24/2562 ก.พ.-62
79 กองช่ำง จัดซ้ือ วสัดุ วสัดุก่อสร้ำง 444          444           เฉพำะเจำะจง บ.ดูโฮม จ ำกดั 444        บ.ดูโฮม จ ำกดั 444                    25/2562 ก.พ.-62
80 สนป. จัดซ้ือ วัสดุ วสัดุงำนบำ้นครัว 480          480           เฉพำะเจำะจง บ.ดูโฮม จ ำกดั 480        บ.ดูโฮม จ ำกดั 480                    26/2562 ก.พ.-62
81 กองช่ำง จัดซ้ือ วสัดุ วสัดุก่อสร้ำง 1,061       1,061        เฉพำะเจำะจง บ.ดูโฮม จ ำกัด 1,061     บ.ดูโฮม จ ำกดั 1,061                  27/2562 ก.พ.-62
82 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้ำ 670          670           เฉพำะเจำะจง บ.เอสเอส วำรินฯ 670        บ.เอสเอส วำรินฯ 670                    17/2562 ก.พ.-62
83 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ติดต้ังสติกเกอร์ซีทูพร้อมติดต้ัง 9,200       9,200        เฉพำะเจำะจง ร้ำนเดชำกรุ๊ป 9,200     ร้ำนเดชำกรุ๊ป 9,200                  18/2562 ก.พ.-62
84 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ติดต้ังสติกเกอร์ทูพร้อมติดต้ัง 22,600     22,600      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเดชำกรุ๊ป 22,600   ร้ำนเดชำกรุ๊ป 22,600                19/2562 ก.พ.-62
85 ศึกษำ จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 2,150       2,150        เฉพำะเจำะจง ร้ำนวัฒนำแอร์ 2,150     ร้ำนวฒันำแอร์ 2,150                  20/2562 ก.พ.-62
86 ศึกษำ จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 2,490.00 2,490.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนปัวคอม 2,490.00 ร้ำนปัวคอม 2,490.00 21/2562 ก.พ.-62
87 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย เปล่ียนถ่ำยน้ ำมันเคร่ืองรถขยะ 2,150       2,150        เฉพำะเจำะจง ร้ำนอูช่ำ่งแพร 2,150     ร้ำนอูช่ำ่งแพร 2,150                  22/2562 ก.พ.-62
88 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมรถกู้ชีพ 2,470       2,470        เฉพำะเจำะจง ร้ำนอูช่่ำงแพร 2,470           ร้ำนอูช่่ำงแพร 2,470                  23/2562 ก.พ.-62
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89 กองช่ำง จัดจ้ำง ขอ้บัญญัติ ถนน คสล.ม.7 355,000   355,000   เฉพำะเจำะจง บ.ดีดีกำรโยธำ 2018 355,000       บ.ดีดี กำรโยธำ 2018 21/2562 ก.พ.-62
90 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย คนงำนเก็บขยะ 64,680     64,680      เฉพำะเจำะจง นำยสำยนั สินปรุ 64,680   นำยสำยัน สินปรุ 64,680                14/2562 ก.พ.-62
91 สวสัดิกำร จัดซ้ือ ค่ำใช้สอย วสัดุส ำนักงำน 6,394       6,394        เฉพำะเจำะจง บ.ดูโฮม จ ำกดั 6,394       บ.ดูโฮม จ ำกดั 6,394                  28/2562 มี.ค.-62
92 สนป. จัดซ้ือ วสัดุ วสัดุคอมพวิเตอร์ 4,800       4,800        เฉพำะเจำะจง ร้ำนอนิด้ี 4,800     ร้ำนอนิด้ี 4,800                  29/2562 มี.ค.-62
93 สนป. จัดซ้ือ วัสดุ วสัดุคอมพวิเตอร์ 20,400     20,400      เฉพำะเจำะจง หจก.ล้ ำฟ้ำ ฯ 20,400   หจก.ล้ ำฟ้ำฯ 20,400                30/2562 มี.ค.-62
94 กองคลัง จัดซ้ือ วสัดุ วสัดุคอมพวิเตอร์ 6,200       6,200        เฉพำะเจำะจง ร้ำนอินด้ี 6,200     ร้ำนอนิด้ี 6,200                  31/2562 มี.ค.-62
95 กองช่ำง จัดซ้ือ วสัดุ วสัดุก่อสร้ำง 7,053       7,053        เฉพำะเจำะจง บ.ดูโฮม จ ำกดั 7,053     บ.ดูโฮม จ ำกดั 7,053                  32/2562 มี.ค.-62
96 สนป. จัดซ้ือ วสัดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,600       9,600        เฉพำะเจำะจง ร้ำนอนิด้ี 9,600     ร้ำนอนิด้ี 9,600                  33/2562 มี.ค.-62
97 ศึกษำ จัดซ้ือ ค่ำใช้สอย วัสดุโครงกำรกีฬำฯ 12,480     12,480      เฉพำะเจำะจง ร้ำนสปอร์ตวำริน 12,480   ร้ำนสปอร์ตวำริน 12,480                34/2562 มี.ค.-62
98 ศึกษำ จัดซ้ือ ค่ำใช้สอย ถ้วยรำงวัลโครงกำรกีฬำ 13,600     13,600      เฉพำะเจำะจง ร้ำนสปอร์ตวำริน 13,600   ร้ำนสปอร์ตวำริน 13,600                35/2562 มี.ค.-62
99 ศึกษำ จัดซ้ือ ค่ำใช้สอย วัสดุโครงกำรกีฬำฯ 5,544       5,544        เฉพำะเจำะจง ร้ำนสปอร์ตวำริน 5,544     ร้ำนสปอร์ตวำริน 5,544                  36/2562 มี.ค.-62

100 ศึกษำ จัดซ้ือ ค่ำใช้สอย เส้ือกีฬำ 62,964     62,964      เฉพำะเจำะจง ชัยพิพัฒน์วอร์ม 62,964   ชัยพิพัฒน์วอร์ม 62,964                37/2562 มี.ค.-62
101 สนป. จัดซ้ือ วสัดุ วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 949          949           เฉพำะเจำะจง บ.ดูโฮม จ ำกดั 949        บ.ดูโฮม จ ำกดั 949                    38/2562 มี.ค.-62
102 ศึกษำ จัดซ้ือ ค่ำใช้สอย วัสดุโครงกำรกีฬำฯ 9,290       9,290        เฉพำะเจำะจง บ.ดูโฮม จ ำกดั 9,290     บ.ดูโฮม จ ำกดั 9,290                  39/2562 มี.ค.-62
103 ศึกษำ จัดซ้ือ ค่ำใช้สอย ไม้ไผ่โครงกำรกีฬำฯ 350          350           เฉพำะเจำะจง นำยบัววร วงศ์จนัแดง 350        นำยบัววร วงศ์จนัแดง 350                    39/2562 มี.ค.-62
104 ศึกษำ จัดซ้ือ ค่ำใช้สอย วัสดุโครงกำรกีฬำฯ 3,174       3,174        เฉพำะเจำะจง บ.ดูโฮม จ ำกดั 3,174     บ.ดูโฮม จ ำกดั 3,174                  40/2562 มี.ค.-62
105 สนป. จัดซ้ือ วสัดุ เติมน้ ำยำถังดับเพลิง 1,800       1,800        เฉพำะเจำะจง ร้ำนไฟร์แมนแอนด์ฯ 1,800     ร้ำนไฟร์แมนแอนด์ฯ 1,800                  41/2562 มี.ค.-62
106 ศึกษำ จัดซ้ือ ครุภณัฑ์ เก้ำอี้ส ำนักงำน 2,800       2,800        เฉพำะเจำะจง บ.เดอะเบมเวย์ 2,800     บ.เดอะเบสเวย์ 2,800                  42/2562 มี.ค.-62
107 กองคลัง จัดซ้ือ วสัดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,320       3,320        เฉพำะเจำะจง ร้ำนอนิด้ี 3,320     ร้ำนอนิด้ี 3,320                  43/2562 มี.ค.-62
108 สนป. จัดซ้ือ วสัดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 7,800       7,800        เฉพำะเจำะจง ร้ำนอนิด้ี 7,800     ร้ำนอนิด้ี 7,800                  44/2562 มี.ค.-62
109 สวัสดิกำรจัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1,800       1,800        เฉพำะเจำะจง ร้ำนอนิด้ี 1,800     ร้ำนอนิด้ี 1,800                  24/2562 มี.ค.-62
110 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 3,000       3,000        เฉพำะเจำะจง ร้ำนออกสัเจริญยนต์ 3,000     ร้ำนออกสัเจริญยนต์ 3,000                  25/2562 มี.ค.-62
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111 ศึกษำ จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมปร้ินเตอร์ 400          400           เฉพำะเจำะจง ร้ำนอนิด้ี 400        ร้ำนอนิด้ี 400                    26/2562 มี.ค.-62
112 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 1,000       1,000        เฉพำะเจำะจง ร้ำนวัฒนำแอร์ 1,000     ร้ำนวัฒนำแอร์ 1,000                  27/2562 มี.ค.-62
113 กองช่ำง จัดซ้ือ ครุภณัฑ์ เคร่ืองเสียงกลำงแจ้ง 198,000   198,000   เฉพำะเจำะจง นิวเทคนิคฯ 198,000   นิวเทคนิคฯ 198,000              8/2562 มี.ค.-62
114 กองช่ำง จัดจ้ำง ขอ้บัญญัติ ถนน คสล.3 245,000   245,000   เฉพำะเจำะจง พนัญไชยกอ่สร้ำง 245,000       พนัญไชยกอ่สร้ำง 245,000              22/2562 มี.ค.-62
115 กองช่ำง จัดจ้ำง ขอ้บัญญัติ ถนน ลูกรัง ม.7 100,000   100,000   เฉพำะเจำะจง บ.ดีดีกำรโยธำ 100,000       บ.ดีดีกำรโยธำ 100,000              23/2562 มี.ค.-62
116 กองช่ำง จัดจ้ำง ขอ้บัญญัติ ถนน คสล.20 345,000   345,000   เฉพำะเจำะจง หจก.คูนดีฯ 345,000       หจก.คูนดีฯ 345,000              24/2562 มี.ค.-62
117 กองช่ำง จัดจ้ำง กนัเงิน 61 ถนน คสล.ม.14 294,000   249,000   เฉพำะเจำะจง หจก.สุรินทร์กอ่สร้ำงฯ 294,000       หจก.สุรินทร์กอ่สร้ำงฯ 294,000              25/2562 มี.ค.-62
118 กองช่ำง จัดจ้ำง จำ่ยขำด 61 ท่อระบำยน้ ำ ม.10 235,000   235,000   เฉพำะเจำะจง หจก.สุรินทร์กอ่สร้ำงฯ 235,000       หจก.สุรินทร์กอ่สร้ำงฯ 235,000              26/2562 มี.ค.-62
119 ศึกษำ จัดซ้ือ ครุภณัฑ์ เคร่ืองปรับอำกำศ 50,800     50,800      เฉพำะเจำะจง หจก.สหทัยฯ 50,800     หจก.สหทัยฯ 50,800                45/2562 เม.ย.-62
120 สนป. จัดซ้ือ ครุภณัฑ์ เคร่ืองปรับอำกำศ 27,500     27,500      เฉพำะเจำะจง หจก.สหทัยฯ 27,500   หจก.สหทัยฯ 27,500                46/2562 เม.ย.-62
121 กองคลัง จัดซ้ือ ครุภัณฑ์ จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 30,700     30,700      เฉพำะเจำะจง หจก.ล้ ำฟ้ำ ฯ 30,700   หจก.ล้ ำฟ้ำฯ 30,700                47/2562 เม.ย.-62
122 สนป. จัดซ้ือ วสัดุ แบตเตอร่ีรถตู้ 3,300       3,300        เฉพำะเจำะจง อุบลก้ำวหนำ้แบตเตอร่ี 3,300     อบุลกำ้วหน้ำฯ 3,300                  48/2562 เม.ย.-62
123 กองช่ำง จัดซ้ือ วสัดุ วสัดุก่อสร้ำง 25,419     25,419      เฉพำะเจำะจง บ.ดูโฮม จ ำกดั 25,419   บ.ดูโฮม จ ำกดั 25,419                49/2562 เม.ย.-62
124 กองช่ำง จัดซ้ือ วสัดุ วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 12,247     12,247      เฉพำะเจำะจง บ.ดูโฮม จ ำกดั 12,247   บ.ดูโฮม จ ำกดั 12,247                50/2562 เม.ย.-62
125 สนป. จัดซ้ือ วสัดุ วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 9,480       9,480        เฉพำะเจำะจง มนตรีมนิิมำร์ท 9,480     มนตรีมนิิมำร์ท 9,480                  51/2562 เม.ย.-62
126 สนป. จัดซ้ือ วสัดุ วัสดุส ำนักงำน(ธงชำติ) 35,000     35,000      เฉพำะเจำะจง ร้ำนยแูอนด์ไอ 35,000   ร้ำนยแูอนด์ไอ 35,000                52/2562 เม.ย.-62
127 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมประตูส ำนักงำน 600          600           เฉพำะเจำะจง นำยบุญธรรม พันธนู 600        นำยบุญธรรม พันธนู 600                    28/2562 เม.ย.-62
128 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 6,300       6,300        เฉพำะเจำะจง ร้ำนวัฒนำแอร์ 6,300     ร้ำนวัฒนำแอร์ 6,300                  29/2562 เม.ย.-62
129 สนป. จัดซ้ือ วสัดุ น้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 100,000   100,000   เฉพำะเจำะจง บ.ประจกัษ์พิบูล 100,000   บ.ประจกัษ์พิบูล 100,000              9/2562 เม.ย.-62
130 กองช่ำง จัดจ้ำง ก่อสร้ำงร่องระบำยน้ ำ ม.9 292,000   292,000   เฉพำะเจำะจง หจก.ณชัยกอ่สร้ำง 292,000   หจก.ณชัยรุ่งเรือง 292,000              27/2562 เม.ย.-62
131 กองช่ำง จัดจ้ำง ก่อสร้ำงถนน คสล.ม.17 445,000   445,000   เฉพำะเจำะจง หจก.ณชัยกอ่สร้ำง 445,000   หจก.ณชัยรุ่งเรือง 445,000              28/2562 เม.ย.-62
132 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย คนงำนเก็บขยะ 41,250     41,250      เฉพำะเจำะจง นำยอมัพร กำยนิ 41,250   นำยอมัพร กำยนิ 41,250                15/2562 เม.ย.-62
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133 สนป. จัดซ้ือ วสัดุ วสัดุส ำนักงำน 7,700       7,700        เฉพำะเจำะจง ร้ำนลัคกีเ้คร่ืองเขยีน 7,700       ร้ำนลัคกีเ้คร่ืองเขยีน 7,700                  53/2562 พ.ค.-62
134 สนป. จัดซ้ือ วสัดุ วสัดุส ำนักงำน 23,750     23,750      เฉพำะเจำะจง ร้ำนยแูอนด์ไอ 23,750   ร้ำนยแูอนด์ไอ 23,750                54/2562 พ.ค.-62
135 กองช่ำง จัดซ้ือ วัสดุ วสัดุก่อสร้ำง 2,451       2,451        เฉพำะเจำะจง บ.ดูโฮม จ ำกดั 2,451     บ.ดูโฮม จ ำกดั 2,451                  55/2562 พ.ค.-62
136 กองช่ำง จัดซ้ือ วสัดุ วสัดุไฟฟำ้และวทิยุ 7,614       7,614        เฉพำะเจำะจง บ.ดูโฮม จ ำกัด 7,614     บ.ดูโฮม จ ำกดั 7,614                  56/2562 พ.ค.-62
137 สนป. จัดซ้ือ วสัดุ วสัดุส ำนักงำน 3,232       3,232        เฉพำะเจำะจง บ.ดูโฮม จ ำกดั 3,232     บ.ดูโฮม จ ำกดั 3,232                  57/2562 พ.ค.-62
138 สนป. จัดซ้ือ วสัดุ วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 3,138       3,138        เฉพำะเจำะจง บ.ดูโฮม จ ำกดั 3,138     บ.ดูโฮม จ ำกดั 3,138                  58/2562 พ.ค.-62
139 สนป. จัดซ้ือ วสัดุ วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 1,781       1,781        เฉพำะเจำะจง บ.ดูโฮม จ ำกดั 1,781     บ.ดูโฮม จ ำกดั 1,781                  59/2562 พ.ค.-62
140 สนป. จัดซ้ือ วสัดุ วัสดุกำรเกษตร 291          291           เฉพำะเจำะจง บ.ดูโฮม จ ำกดั 291        บ.ดูโฮม จ ำกดั 291                    60/2562 พ.ค.-62
141 กองช่ำง จัดซ้ือ วสัดุ วัสดุส ำนักงำน 12,983     12,983      เฉพำะเจำะจง บ.ดูโฮม จ ำกดั 12,983   บ.ดูโฮม จ ำกดั 12,983                61/2562 พ.ค.-62
142 สวัสดิกำร จัดซ้ือ วสัดุ วัสดุส ำนักงำน 7,910       7,910        เฉพำะเจำะจง บ.ดูโฮม จ ำกดั 7,910     บ.ดูโฮม จ ำกดั 7,910                  62/2562 พ.ค.-62
143 สนป. จัดซ้ือ วสัดุ น้ ำยำพ่นหมอกควัน 50,400     50,400      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเสถยีรพำริชย์ 50,400   ร้ำนเสถยีรพำณิชย์ 50,400                63/2562 พ.ค.-62
144 สวัสดิกำร จัดซ้ือ วสัดุ วัสดุก่อสร้ำง 20,000     20,000      เฉพำะเจำะจง ร้ำนมนตรีมนิิมำร์ท 20,000   ร้ำนมนตรีมนิิมำร์ท 20,000                64/2562 พ.ค.-62
145 สนป. จัดซ้ือ วสัดุ วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 14,400     14,400      เฉพำะเจำะจง หจก.ถำวรยำงยนต์ฯ 14,400   หจก.ถำวรยำงยนต์ฯ 14,400                65/2562 พ.ค.-62
146 สนป. จัดซ้ือ วสัดุ วัสดุส ำนักงำน 2,400       2,400        เฉพำะเจำะจง ร้ำนวันทนำฯ 2,400     ร้ำนวันทนำฯ 2,400                  66/2562 พ.ค.-62
147 สวัสดิกำร จัดซ้ือ วสัดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,700       3,700        เฉพำะเจำะจง ร้ำนทีทีคอมพิวเตอร์ 3,700     ร้ำนทีทีคอมพิวเตอร์ 3,700                  67/2562 พ.ค.-62
148 กองช่ำง จัดซ้ือ วสัดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,560       1,560        เฉพำะเจำะจง ร้ำนทีทีคอมพิวเตอร์ 1,560     ร้ำนทีทีคอมพิวเตอร์ 1,560                  68/2562 พ.ค.-62
149 กองช่ำง จัดซ้ือ วสัดุ วัสดุส ำนักงำน 2,500       2,500        เฉพำะเจำะจง ร้ำนอนิด้ี 2,500     ร้ำนอนิด้ี 2,500                  69/2562 พ.ค.-62
150 ศึกษำ จัดซ้ือ วสัดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,800       3,800        เฉพำะเจำะจง ร้ำนทีทีคอมพิวเตอร์ 3,800     ร้ำนทีทีคอมพิวเตอร์ 3,800                  70/2562 พ.ค.-62
151 สนป. จัดซ้ือ วสัดุ วัสดุส ำนักงำน 5,500       5,500        เฉพำะเจำะจง ร้ำนยแูอนด์ไอ 5,500     ร้ำนยแูอนด์ไอ 5,500                  71/2562 พ.ค.-62
152 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ป้ำยไวนิล ร.10 921          921           เฉพำะเจำะจง ร้ำนมำรวยพร้ินต้ิงฯ 921        ร้ำนมำรวยพร้ินต้ิงฯ 921                    30/2562 พ.ค.-62
153 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 3,650       3,650        เฉพำะเจำะจง ร้ำนวัฒนำแอร์ 3,650     ร้ำนวัฒนำแอร์ 3,650                  31/2562 พ.ค.-62
154 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมรถกระเช้ำ 14,800     14,800      เฉพำะเจำะจง ร้ำนยอดเพชรฯ 14,800   ร้ำนยอดเพชรฯ 14,800                32/2562 พ.ค.-62
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155 กองช่ำง จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ตรำยำง 5,650       5,650        เฉพำะเจำะจง ร้ำนลัคกีเ้คร่ืองเขยีน 5,650     ร้ำนลัคกีเ้คร่ืองเขยีน 5,650                  33/2562 พ.ค.-62
156 ศึกษำ จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ตัดสติกเกอร์ซีทู 9,300       9,300        เฉพำะเจำะจง ร้ำนมำรวยพร้ินต้ิงฯ 9,300     ร้ำนมำรวยพร้ินต้ิงฯ 9,300                  34/2562 พ.ค.-62
157 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย เปล่ียนถ่ำยน้ ำมันเคร่ืองรถส่ีประตู 2,291       2,291        เฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำดีลักส์จ ำกดั 2,291     บ.โตโยต้ำดีลักส์จ ำกดั 2,291                  35/2562 พ.ค.-62
158 กองช่ำง จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ตัดสติกเกอร์ซีทู 2,800       2,800        เฉพำะเจำะจง ร้ำนมำรวยพร้ินต้ิงฯ 2,800     ร้ำนมำรวยพร้ินต้ิงฯ 2,800                  36/2562 พ.ค.-62
159 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมรถกู้ชีพ 6,300       6,300        เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำกิ 6,300     ร้ำนอำกิ 6,300                  37/2562 พ.ค.-62
160 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 450          450           เฉพำะเจำะจง ร้ำนอนิด้ี 450        ร้ำนอนิด้ี 450                    38/2562 พ.ค.-62
161 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 3,240       3,240        เฉพำะเจำะจง ร้ำนอนิด้ี 3,240     ร้ำนอนิด้ี 3,240                  39/2562 พ.ค.-62
162 สนป. จัดจ้ำง วสัดุ ป้ำยสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ 416          416           เฉพำะเจำะจง ร้ำนมำรวยพร้ินต้ิงฯ 416        ร้ำนมำรวยพร้ินต้ิงฯ 416                    40/2562 พ.ค.-62
163 กองช่ำง จัดจ้ำง ขอ้บัญญัติ ถนน คสล.ม.17 345,000   345,000   เฉพำะเจำะจง หจก.ช่อฟ้ำฯ 345,000   หจก.ช่อฟ้ำฯ 345,000              29/2562 พ.ค.-62
164 กองช่ำง จัดจ้ำง เงินสะสม ท่อระบำยน้ ำพร้อมบ่อพัก ม.10 310,000   341,000   เฉพำะเจำะจง หจก.ช่อฟ้ำฯ 310,000   หจก.ช่อฟ้ำฯ 310,000              30/2562 พ.ค.-62
165 กองช่ำง จัดจ้ำง ขอ้บัญญัติ ซ่อมแซมสถำนีสูบน้ ำ ม.14 29,500     29,500      เฉพำะเจำะจง รอยลัฯ 29,500     รอยลั 29,500                31/2562 พ.ค.-62
166 กองช่ำง จัดจ้ำง ถนนแอสฟัสติกคอนกรีต 12 327,000   327,000   เฉพำะเจำะจง หจก.อบุลล ำปำง 327,000   หจก.อบุลล ำปำง 327,000              32/2562 พ.ค.-62
167 กองช่ำง จัดจ้ำง ถนนแอสฟัสติกคอนกรีต 18 488,000   488,000   เฉพำะเจำะจง หจก.อบุลล ำปำง 488,000   หจก.อบุลล ำปำง 488,000              33/2562 พ.ค.-62
168 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย คนงำนเก็บขยะ 38,940     38,940      เฉพำะเจำะจง นำยปิยะณัฐ สลักลำย 38,940   นำยปิยะณัฐ สลักลำย 38,940                16/2562 พ.ค.-62
169 ศึกษำ จัดซ้ือ วสัดุ อำหำรเสริมนมภำค 1/2562 616,204   616,204   เฉพำะเจำะจง บ.วำรินมลิค์ 616,204   บ.วำรินมลิค์ 616,204              10/2562 พ.ค.-62
170 ศึกษำ จัดซ้ือ วสัดุ อำหำรเสริมนมศูนย์เด็ก 98,582     98,582      เฉพำะเจำะจง บ.วำรินมลิค์ 98,582     บ.วำรินมลิค์ 98,582                11/2562 พ.ค.-62
171 สนป. จัดซ้ือ วสัดุ ยำงรถตู้ 12,000     12,000      เฉพำะเจำะจง หจก.ถำวรยำงยนต์ฯ 12,000     หจก.ถำวรยำงยนต์ฯ 12,000                72/2562 มิ.ย.-62
172 กองคลัง จัดซ้ือ วสัดุ วสัดุคอมพวิเตอร์ 12,600     12,600      เฉพำะเจำะจง หจก.ล้ ำฟ้ำโอเอฯ 12,600   หจก.ล้ ำฟ้ำโอเอฯ 12,600                73/2562 มิ.ย.-62
173 กองช่ำง จัดซ้ือ วัสดุ ยำงมะตอยส ำเร็จรูป 890          890           เฉพำะเจำะจง บ.ดูโฮม จ ำกดั 890        บ.ดูโฮม จ ำกดั 890                    74/2562 มิ.ย.-62
174 สนป. จัดซ้ือ วสัดุ วสัดุโครงกำรศูนย์เกษตรฯ 17,087     17,087      เฉพำะเจำะจง บ.ดูโฮม จ ำกัด 17,087   บ.ดูโฮม จ ำกดั 17,087                75/2562 มิ.ย.-62
175 สนป. จัดซ้ือ วสัดุ วสัดุวทิยำศำสตร์และกำรแพทย์ 46,800     46,800      เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอริน ป.พำณิชย์ 46,800   ร้ำนไอริน ป.พำณิชย์ 46,800                76/2562 มิ.ย.-62
176 สนป. จัดซ้ือ ครุภณัณ์ เต้นท์ผ้ำใบ 98,000     98,000      เฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยศิลป์ 98,000   ร้ำนชัยศิลป์ 98,000                77/2562 มิ.ย.-62
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177 กองคลัง จัดซ้ือ วสัดุ วัสดุส ำนักงำน 6,232       6,232        เฉพำะเจำะจง บ.ดูโฮม จ ำกดั 6,232     บ.ดูโฮม จ ำกดั 6,232                  78/2562 มิ.ย.-62
178 สนป. จัดซ้ือ วสัดุ วัสดุส ำนักงำน 7,575       7,575        เฉพำะเจำะจง บ.ดูโฮม จ ำกดั 7,575     บ.ดูโฮม จ ำกดั 7,575                  79/2562 มิ.ย.-62
179 สนป. จัดซ้ือ วสัดุ วัสดุกำรเกษตร 396          396           เฉพำะเจำะจง บ.ดูโฮม จ ำกดั 396        บ.ดูโฮม จ ำกดั 396                    80/2562 มิ.ย.-62
180 สนป. จัดซ้ือ วสัดุ แบตเตอร่ีรถส่ีประตู 2,500       2,500        เฉพำะเจำะจง ร้ำนอบุลกำ้วหน้ำฯ 2,500     ร้ำนอบุลกำ้วหน้ำฯ 2,500                  81/2562 มิ.ย.-62
181 สนป. จัดจ้ำง วสัดุ ป้ำยไวนิลประชำคมแผนฯ 900          900           เฉพำะเจำะจง ร้ำนมำรวยพร้ินต้ิงฯ 900        ร้ำนมำรวยพร้ินต้ิงฯ 900                    41/2562 มิ.ย.-62
182 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ต้ังศูนย์รถกู้ชีพ 500          500           เฉพำะเจำะจง ร้ำนรอบเมอืงยำงยนต์ 500        ร้ำนรอบเมอืงยำงยนต์ 500                    42/2562 มิ.ย.-62
183 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 3,750       3,750        เฉพำะเจำะจง ร้ำนอูช่่ำงแพร 3,750     ร้ำนอูช่่ำงแพร 3,750                  43/2562 มิ.ย.-62
184 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย เปล่ียนน้ ำมันเคร่ืองรถตู้ 3,200       3,200        เฉพำะเจำะจง ร้ำนอูท่วีชัย 3,200     ร้ำนอูท่วีชัย 3,200                  44/2562 มิ.ย.-62
185 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ตรำยำง 1,300       1,300        เฉพำะเจำะจง หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขยีน 1,300     หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขยีน 1,300                  45/2562 มิ.ย.-62
186 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ป้ำยรณรงค์ก ำจัดลูกน้ ำยุงลำย 2,160       2,160        เฉพำะเจำะจง ร้ำนมำรวยพร้ินต้ิงฯ 2,160     ร้ำนมำรวยพร้ินต้ิงฯ 2,160                  46/2562 มิ.ย.-62
187 กองช่ำง จัดจ้ำง ถนน คสล.ม.15 415,000   415,000   เฉพำะเจำะจง สุรินทร์กอ่สร้ำง 415,000   ร้ำนอนิด้ี 415,000              69/2562 มิ.ย.-62
188 กองช่ำง จัดจ้ำง ท่อระบำยน้ ำ ม.11 284,000   284,000   เฉพำะเจำะจง สุรินทร์กอ่สร้ำง 3,800     สุรินทร์กอ่สร้ำง 284,000              35/2562 มิ.ย.-62
189 กองช่ำง จัดจ้ำง ถนน คสล.ม.16 393,000   393,000   เฉพำะเจำะจง สุรินทร์กอ่สร้ำง 393,000   สุรินทร์กอ่สร้ำง 393,000              36/2562 มิ.ย.-62
190 กองช่ำง จัดจ้ำง ถนน คสล.ม.7 448,000   448,000   เฉพำะเจำะจง ดีดีกำรโยธำ 2018 448,000   ดีดีกำรโยธำ 2018 448,000              37/2562 มิ.ย.-62
191 กองช่ำง จัดจ้ำง ซ่อมแซมถนนลุกรัง ม.7 72,000     72,000      เฉพำะเจำะจง ดีดีกำรโยธำ 2018 72,000   ดีดีกำรโยธำ 2018 72,000                38/2562 มิ.ย.-62
192 สนป. จัดซ้ือ ค่ำใช้สอย วคัซีนโรคพษิสุนัขบำ้ 15,000     15,000      เฉพำะเจำะจง คลีนิครักษ์สัตว์ 15,000     คลีลิครักษ์สัตว์ 15,000                82/2562 ก.ค.-62
193 ศึกษำ จัดซ้ือ วสัดุ วสัดุคอมพวิเตอร์ 1,020       1,020        เฉพำะเจำะจง ร้ำนอนิด้ี 1,020     ร้ำนอนิด้ี 1,020                  83/2562 ก.ค.-62
194 สนป. จัดซ้ือ วัสดุ วสัดุส ำนักงำน 7,396       7,396        เฉพำะเจำะจง บ.ดูโฮม จ ำกดั 7,396     บ.ดูโฮม จ ำกดั 7,396                  84/2562 ก.ค.-62
195 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้ำ 990          990           เฉพำะเจำะจง นำยอนชุำติ ขวญัยืน 990        นำยอนุชำติ ขวัญยืน่ 990                    47/2562 ก.ค.-62
196 สวัสดิกำรจัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ปำ้ยผู้สูงอำยุ 400          400           เฉพำะเจำะจง ร้ำนมำรวยพร้ินต้ิงฯ 400        ร้ำนมำรวยพร้ินต้ิงฯ 400                    48/2562 ก.ค.-62
197 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ตรำยำง 500          500           เฉพำะเจำะจง ร้ำนเปำแอนด์ปอยฯ 500        ร้ำนเปำแอนด์ปอยฯ 500                    49/2562 ก.ค.-62
198 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมรถกระเช้ำ 11,110     11,110      เฉพำะเจำะจง ร้ำนอูช่่ำงแพร 11,110   ร้ำนอูช่่ำงแพร 11,110                50/2562 ก.ค.-62
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199 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย จ้ำงท ำระบบสำรบรรณ 2,000       2,000        เฉพำะเจำะจง ร้ำนริมไทร์คอมพิวเตอร์ 2,000     ร้ำนริมไทร์คอมฯ 2,000                  51/2562 ก.ค.-62
200 กองคลัง จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 4,740       4,740        เฉพำะเจำะจง ร้ำนอนิด้ี 4,740     ร้ำนอนิด้ี 4,740                  52/2562 ก.ค.-62
201 ศึกษำ จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมปร้ินเตอร์ 900          900           เฉพำะเจำะจง ร้ำนอนิด้ี 900        ร้ำนอนิด้ี 900                    53/2562 ก.ค.-62
202 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมเปล่ียนกระจกอำคำรสวัสดิกำรฯ 1,400       1,400        เฉพำะเจำะจง นำยบุญธรรม พันธนู 1,400     นำยบุญธรรม พันธนู 1,400                  54/2562 ก.ค.-62
203 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย จัดท ำเนียบประธำนสภำฯ 1,000       1,000        เฉพำะเจำะจง ศ.เพำะช่ำงโฆษณำ 1,000     ศ.เพำะช่ำงโฆษณำ 1,000                  55/2562 ก.ค.-62
204 กองช่ำง จัดจ้ำง ก่อสร้ำง ถนน คสล.ม.11 330,000   330,000   เฉพำะเจำะจง ร้ำนวินเนอร์พำณิชย์ 330,000   ร้ำนวินเนอร์พำณิชย์ 330,000              43/2562 ก.ค.-62
205 กองช่ำง จัดจ้ำง ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองหอ 210,000   210,000   เฉพำะเจำะจง ร้ำนวินเนอร์พำณิชย์ 210,000   ร้ำนวินเนอร์พำณิชย์ 210,000              40/2562 ก.ค.-62
206 กองช่ำง จัดจ้ำง ขยำยไหล่ทำง ม.18 216,500   216,500   เฉพำะเจำะจง ร้ำนวินเนอร์พำณิชย์ 216,500   ร้ำนวินเนอร์พำณิชย์ 216,500              41/2562 ก.ค.-62
207 กองช่ำง จัดจ้ำง ซ่อมแซมถนนแอฟฟัลติกค์คอนกรีต 136,000   136,000   เฉพำะเจำะจง หจก.อบุลล ำปำงฯ 136,000   หจก.อบุลล ำปำงฯ 136,000              42/2562 ก.ค.-62
208 กองช่ำง จัดจ้ำง ก่อสร้ำง ถนน คสล.ม.20 355,000   355,000   เฉพำะเจำะจง หจก.เจริญเกยีรติฯ 355,000   หจก.เจริญเกยีรติฯ 355,000              43/2562 ก.ค.-62
209 กองช่ำง จัดจ้ำง ก่อสร้ำง ถนน คสล.ม.19 295,000   295,000   เฉพำะเจำะจง หจก.เจริญเกยีรติฯ 295,000   หจก.เจริญเกยีรติฯ 295,000              44/2562 ก.ค.-62
210 กองคลัง จัดซ้ือ วสัดุ วสัดุส ำนักงำน 8,735       8,735        เฉพำะเจำะจง บ.ดูโฮม จ ำกดั 8,735       บ.ดูโฮม จ ำกดั 8,735                  105/2562 ก.ย.-62
211 สนป. จัดซ้ือ วสัดุ วสัดุส ำนักงำน 5,413       5,413        เฉพำะเจำะจง บ.ดูโฮม จ ำกดั 5,413     บ.ดูโฮม จ ำกดั 5,413                  106/2562 ก.ย.-62
212 สนป. จัดซ้ือ วัสดุ วสัดุคอมพวิเตอร์ 13,800     13,800      เฉพำะเจำะจง ร้ำนอนิด้ี 13,800   ร้ำนอนิด้ี 13,800                107/2562 ก.ย.-62
213 สนป. จัดซ้ือ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 4,300       4,300        เฉพำะเจำะจง ร้ำนอินด้ี 4,300     ร้ำนอนิด้ี 4,300                  108/2562 ก.ย.-62
214 สนป. จัดซ้ือ วสัดุ ชุด เคร่ืองแบบ อปพร. 50,000     50,000      เฉพำะเจำะจง ร้ำนล ำใยอำภรณ์ 50,000   ร้ำนล ำใยอำภรณ์ 50,000                109/2562 ก.ย.-62
215 ศึกษำ จัดซ้ือ ครุภณัฑ์ เคร่ืองเสียงพร้อมบูทูท 12,900     12,900      เฉพำะเจำะจง ทีที คอมพิวเตอร์ 12,900   ทีที คอมพิวเตอร์ 12,900                110/2562 ก.ย.-62
216 กองคลัง จัดซ้ือ วสัดุ ชั้นวำงของ 1,200       1,200        เฉพำะเจำะจง ร้ำนมนตรี 1,200     ร้ำนมนตรี 1,200                  111/2562 ก.ย.-62
217 สนป. จัดซ้ือ ค่ำใช้สอย ถังน้ ำ 34 ใบ 13,566     13,566      เฉพำะเจำะจง ต้ังซุ่นเส็งเฟอร์นิเจอร์ 13,566   ต้ังซุ่นเศ้งเฟอร์นิเจอร์ 13,566                112/2562 ก.ย.-62
218 สนป. จัดซ้ือ ค่ำใช้สอย ถังน้ ำ 18,950     18,950      เฉพำะเจำะจง ต้ังซุ่นเส็งเฟอร์นิเจอร์ 18,950   ต้ังซุ่นเศ้งเฟอร์นิเจอร์ 18,950                113/2562 ก.ย.-62
219 กองคลัง จัดซ้ือ วสัดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 26,125     26,125      เฉพำะเจำะจง ร้ำนอนิด้ี 26,125   ร้ำนอนิด้ี 26,125                114/2562 ก.ย.-62
220 สนป. จัดซ้ือ วสัดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,800       1,800        เฉพำะเจำะจง ร้ำนอนิด้ี 1,800     ร้ำนอนิด้ี 1,800                  115/2562 ก.ย.-62
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221 กองช่ำง จัดซ้ือ ครุภณัฑ์ ปร้ินเตอร์ LED สี 14,500     14,500      เฉพำะเจำะจง ร้ำนอนิด้ี 14,500   ร้ำนอนิด้ี 14,500                116/2562 ก.ย.-62
222 กองช่ำง จัดซ้ือ วสัดุ วัสดุก่อสร้ำง 3,248       3,248        เฉพำะเจำะจง บ.ดูโฮม จ ำกดั 3,248     บ.ดูโฮม จ ำกดั 3,248                  117/2562 ก.ย.-62
223 สนป. จัดซ้ือ วสัดุ วัสดุก่อสร้ำง 1,925       1,925        เฉพำะเจำะจง บ.ดูโฮม จ ำกดั 1,924     บ.ดูโฮม จ ำกดั 1,924                  118/2562 ก.ย.-62
224 กองช่ำง จัดซ้ือ วสัดุ วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 15,332     15,332      เฉพำะเจำะจง บ.ดูโฮม จ ำกดั 15,332   บ.ดูโฮม จ ำกดั 15,332                119/2562 ก.ย.-62
225 กองช่ำง จัดซ้ือ วสัดุ วัสดุส ำนักงำน 6,986       6,986        เฉพำะเจำะจง บ.ดูโฮม จ ำกดั 6,986     บ.ดูโฮม จ ำกดั 6,986                  120/2562 ก.ย.-62
226 สนป. จัดซ้ือ วสัดุ วัสดุส ำนักงำน 8,924       8,924        เฉพำะเจำะจง บ.ดูโฮม จ ำกดั 8,924     บ.ดูโฮม จ ำกดั 8,924                  121/2562 ก.ย.-62
227 กองช่ำง จัดซ้ือ วสัดุ วัสดุก่อสร้ำง ยำงมะตอยส ำเร็จรูป 15,800     15,800      เฉพำะเจำะจง บ.ดูโฮม จ ำกดั 15,800   บ.ดูโฮม จ ำกดั 15,800                122/2562 ก.ย.-62
228 กองช่ำง จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย เปล่ียนโช้คบำนสวิงประตู 1,800       1,800        เฉพำะเจำะจง นำยบุญธรรม พันธนู 1,800     นำยบุญธรรม พันธนู 1,800                  65/2562 ก.ย.-62
229 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมรถกู้ชีพ 1,500       1,500        เฉพำะเจำะจง ร้ำนอูช่่ำงแพร 1,500     ร้ำนอูช่่ำงแพร 1,500                  66/2562 ก.ย.-62
230 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ต่ออำยุเว็บไซต์ 6,900       6,900        เฉพำะเจำะจง เว็บอบุลดอทคอม 6,900     เว็บอบุลดอทคอม 6,900                  67/2562 ก.ย.-62
231 กองคลัง จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย เปล่ียนกระจกบำนสวิง 1,000       1,000        เฉพำะเจำะจง นำยบุญธรรม พันธนู 1,000     นำยบุญธรรม พันธนู 1,000                  68/2562 ก.ย.-62
232 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมปร้ินเตอร์ 1,890       1,890        เฉพำะเจำะจง ร้ำนอนิด้ี 1,890     นำยบุญธรรม พันธนู 1,890                  69/2562 ก.ย.-62
233 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ป้ำยไวนิลคัดแยกขยำย 16,320     16,320      เฉพำะเจำะจง ร้ำนมำรวยพร้ินต้ิงฯ 16,320   ร้ำนมำรวยพร้ินต้ิงฯ 16,320                70/2562 ก.ย.-62
234 กองช่ำง จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมเก้ำอี้ 1,400       1,400        เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมศักด์ิกำรเบำะ 1,400     ร้ำนสมศักด์ิกำรเบำะ 1,400                  71/2562 ก.ย.-62
235 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 8,200       8,200        เฉพำะเจำะจง นำยทศพล บุญลำ 8,200     ร้ำนทศพล บุญลำ 8,200                  72/2562 ก.ย.-62
236 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมรถกระเช้ำ 1,980       1,980        เฉพำะเจำะจง นำยทศพล บุญลำ 1,980     นำยทศพล บุญลำ 1,980                  73/2562 ก.ย.-62
237 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใชส้อย ค่ำจัดท ำเนียบ 1,400       1,400        เฉพำะเจำะจง ร้ำนอนิด้ี 1,400           ร้ำนอนิด้ี 1,400                  74/2562 ก.ย.-62
238 กองช่ำง จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมปร้ินเตอร์ เอ 3 3,900       3,900        เฉพำะเจำะจง ร้ำนอนิด้ี 3,900           ร้ำนอนิด้ี 3,900                  75/2562 ก.ย.-62
239 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย นักกำรภำรโรง 7,746       7,746        เฉพำะเจำะจง นำยบรรทม วุฒิวรรณ์ 7,746       นำยบรรทม วุฒิวรรณ์ 7,746                  19/2562 ก.ย.-62


