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1 จัดซ้ือหนงัสือพมิ์ 4,340      4,340      เฉพาะเจาะจง ร้านสันติสุข/  4,340   บาท ร้านสันติสุข/  4,340   บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1/2562 ลว.1 ตค.61

2 จัดซ้ือน้้าด่ืม 70,000    70,000     เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าด่ืมเอสพี 70,000.-บาท ร้านน้้าด่ืมเอสพี 70,000.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 2/2562 ลว.1 ต.ค 61

3 จัดซ้ือน้้ามนัเชื้อเพลิง(สนง.ปลัด) 100,000  100,000   เฉพาะเจาะจง ร้านยูเมะการค้า 100,000.-บาท ร้านยูเมะการค้า 100,000.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 3/2562 ลว. 1 ต.ค.61

4 จัดซ้ือน้้ามนัเชื้อเพลิง(กองช่าง) 50,000    50,000     เฉพาะเจาะจง ร้านยูเมะการค้า 50,000.-บาท ร้านยูเมะการค้า 50,000.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4/2562 ลว. 1 ต.ค. 61

5 จัดซ้ือธง 600        600         เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า 600.-บาท หจก.น่านสรรพสินค้า 600.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 5/2562 ลว.  5 ต.ค 61

6 จดัซ้ือน้้าด่ืมและอาหารส้าหรับ ประชาชน 18,000    18,000     เฉพาะเจาะจง นางนงรัก ป้องแก้ว 18,000.-บาท นางนงรัก ป้องแก้ว 18,000.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6/2562 ลว. 8 ต.ค.61

7 จัดซ้ือพวงมาลา 1,000      1,000      เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้สาขา 2 1,000.-บาท ร้านดอกไม้สาขา 2 1,000.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 7/2562 ลว.11 ต.ค 61

8 จัดซ้ือพวงมาลาดอกไมส้ด 1,000      1,000      เฉพาะเจาะจง ร้านเวียงแก้วโคมค้า 1,000.-บาท ร้านเวียงแก้วโคมค้า 1,000.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 8/2562 ลว. 22  ต.ค61

9 จัดซ้ืออาหารสภา 2,975      2,975      เฉพาะเจาะจง นางนงรัก ป้องแก้ว 2,975.-บาท นางนงรัก ป้องแก้ว 2,975.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังจา้งเลขที่ 9/2562 ลว.25 ต.ค.61

10 จัดซ้ือหนงัสือพมิ์ 4,200      4,200      เฉพาะเจาะจง ร้านสันติสุข/  4,200   บาท ร้านสันติสุข/  4,200   บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 10/2562 ลว 31 ต.ค.61

11 จัดซ้ือครุภณัฑ์การเกษตร 76,505    76,505     เฉพาะเจาะจง หจก.83น่านเอ็นจเินียร่ิง 76,505 บาทหจก.83น่านเอ็นจเินียร่ิง 76,505 บาทไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 11/62 ลว.2 พ.ย.61

12 จัดซ้ือแบบพมิพ ์10 รายการ 11,110    11,110     เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสาฯ 11,110 บาท โรงพิมพ์อาสาฯ 11,110 บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 12/62  ลว 11 พ.ย.61

13 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์(กองคลัง) 7,640      7,640      เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งศิลป์ 7,640 บาท หจก.รุ่งศิลป์ 7,640 บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 12/62  ลว.16 พ.ย.61

14 จัดซ้ือแบตเตอร่ี 3,050      3,050      เฉพาะเจาะจง ร้านประเสริฐแบตเตอร่ี 3,050 บาทร้านประเสริฐแบตเตอร่ี 3,050 บาทไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 13/62  ลว.16 พ.ย.61

15 จัดซ้ือวัสดุส้านกังาน 4,535      4,535      เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า 4,535 บาท หจก.น่านสรรพสินค้า 4,535 บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 14/62 ลว.16 พ.ย61

16 จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 7,400      7,400      เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า 7,400 บาท หจก.น่านสรรพสินค้า 7,400 บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 15/62 ลว 30 พ.ย61

17 จัดซ้ือยางรถยนต์ ทะเบยีน7005 24,800    24,800     เฉพาะเจาะจง หจก.เค มอเตอร์ยางยนต์ 24,800 บาทหจก.เค มอเตอร์ยางยนต์ 24,800 บาทไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 16/62  ลว 30 พ.ย61

18 จัดซ้ือหนงัสือพมิพ์ 4,340      4,340      เฉพาะเจาะจง ร้านสันติสุขบุ๊คฯ 4,340 บาท ร้านสันติสุขบุ๊คฯ 4,340 บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 17/62  ลว 30 พ.ย61

19 โครงการจดัซ้ืออาหารเสริมนม โรงเรียน 264.269.08 264.269.08 เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์/264,269.08 บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์/264,269.08 ไมเ่กนิราคากลาง สัญญาซ้ือเลขที่1/62ลว.8พ.ย61
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20 โครงการจดัซ้ืออาหารเสริมนม ศพด. 80,937    80,937     เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์/80,937 บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์/80,937 ไมเ่กนิราคากลาง สัญญาซ้ือเลขที่2/62ลว.8พ.ย61

21 ชุดอุปกรณ์ส้าหรับห้องเรียนโครงการฯ 27,000    27,000     เฉพาะเจาะจง บ.ลู้ดสปิด คอมพิวเตอร์ จก. 27,000 บาทบ.ลู้ดสปิด คอมพิวเตอร์ จก. 27,000 บาทไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่   18/62  ลว.6 ธ.ค.61

22 จัดซ้ือวัสดุส้านกังาน 13,805    13,805     เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า 13,805 บาทหจก.น่านสรรพสินค้า 13,805 บาทไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 20/62  ลว. 17 ธ.ค.61

23 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ 200        200         เฉพาะเจาะจง ร้านมลฤดี 200 บาท ร้านมลฤดี 200 บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 21 /62  ลว.17  ธ.ค.61

24 จัดซ้ือเหรียญรางวัล 2,475      2,475      เฉพาะเจาะจง ร้านน่านซอคเกอร์ 2,475 บาท ร้านน่านซอคเกอร์ 2,475 บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่  22/62  ลว.18  ธ.ค.61

25 จัดซ้ือกล่องพลาสิตก 7,680      7,680      เฉพาะเจาะจง บ.พัชรสินพาณิชย์ 7,680 บาท บ.พัชรสินพาณิชย์ 7,680 บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 23/62 ลว.  18 ธ.ค.61

26 จัดซ้ืออาหารสภา 825        825         เฉพาะเจาะจง นายอรรณพ เตปิน  825 บาท นายอรรณพ เตปิน  825 บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 24/62 ลว.21  ธ.ค.61

27 จัดซ้ิอหมกึคอมพวิเตอร์(กองคลัง) 24,820    24,820     เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งศิลป์ 24,820 บาท หจก.รุ่งศิลป์ 24,820 บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 25/62 ลว.24  ธ.ค.61

28 จัดซ้ือหนงัสือพมิพ์ 4,340      4,340      เฉพาะเจาะจง ร้านสันติสุข 4,340  บาท ร้านสันติสุข 4,340  บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 26/62 ลว.1ม.ค62

29 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 11,000    11,000     เฉพาะเจาะจง ร้านพรหมเจริญก่อสร้าง/11,000 บาทร้านพรหมเจริญก่อสร้าง/11,000 บาทไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 27/62  ลว 2 ม.ค.62

30 จัดซ้ืออปุกรณ์ในการจัดกจิกรรม 2,500      2,500      เฉพาะเจาะจง ร้านมลฤดี 2,500 บาท ร้านมลฤดี 2,500 บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 28/62 ลว 9 ม.ค62

31 จัดซ้ือของขวัญในการเล่นเกมต่างๆ 8,100      8,100      เฉพาะเจาะจง หจก.นราพาณิชย์ 8,100 บาท หจก.นราพาณิชย์ 8,100 บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 29/62 ลว9 ม.ค.62

32 จัดซ้ือวัสดุตกแต่งสถานที่ 1,564      1,564      เฉพาะเจาะจง หจก.นราพาณิชย์ 1,564 บาท หจก.นราพาณิชย์ 1,564 บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 30/61 ลว.9 ม.ค62

33 จัดซ้ือไอศครีม  2 ถัง 2,400      2,400      เฉพาะเจาะจง นางตา  พรมบุญมา 2,400.-บาท นางตา  พรมบุญมา 2,400.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ีอเลขที่ 31/62 ลว 9 ม.ค.62

34 จัดซ้ืออาหาร และน้้าด่ืม 7,500      7,500      เฉพาะเจาะจง น.ส.วิไลวรรณ  บุตรเต 7,500.-บาทน.ส.วิไลวรรณ  บุตรเต 7,500.-บาทไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 323/62  ลว.9  ม.ค62

35 จัดซ้ือวัสดุกอสร้าง 5,010      5,010      เฉพาะเจาะจง ร้านดี ท๊อป 5,010.-บาท ร้านดี ท๊อป 5,010.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 33/62 ลว.14 ม.ค 62

36 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง 22,900    22,900     เฉพาะเจาะจง หจก.เค มอเตอร์ 22,900.-บาท หจก.เค มอเตอร์ 22,900.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 34/62 ลว. 28 ม.ค.62

37 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 6,690      6,690      เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งศิลป์ดอทคอม 6,690.-บาท หจก.รุ่งศิลป์ดอทคอม 6,690.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 35/62 ลว.29  ม.ค 62

38 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ 450        450         เฉพาะเจาะจง ร้านมลฤดี 450.- บาท ร้านมลฤดี 450.- บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 36/62  ลว.31 ม.ค.62

39 จัดซ้ือหนงัสือพมิพ ์ 3,920      3,920      เฉพาะเจาะจง ร้านสันติสุขฯ 3,920.-บาท ร้านสันติสุขฯ 3,920.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 37/62  ลว.1 ก.พ.62

40 จัดซ้ือทรายอเบต 21,000    21,000     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 21,000.-บาท องค์การเภสัชกรรม 21,000.- ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 39/62  ลว.14  ก.พ.62

41 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 8,700      8,700      เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งศิลป์ดอทคอมฯ 8,700.-บาท หจก.รุ่งศิลป์ดอทคอมฯ 8,700.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 40/62 ลว 15  ก.พ.62

42 จดัซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ 36,400       36,400       เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งศิลป์ดอทคอมฯ 36,400.-บาท หจก.รุ่งศิลป์ดอทคอมฯ 36,400.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 41/62  ลว. 15 ก.พ.62
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43 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 1 รายการ 30,000    30,000     เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งศิลป์ดอทคอมฯ 30,000.-บาท หจก.รุ่งศิลป์ดอทคอมฯ 30,000.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 42/62  ลว. 15 ก.พ.62

44 จัดซ้ืออาหารกลางวัน อาหารว่าง 2,880      2,880      เฉพาะเจาะจง นายอรรณพ  เตปิน 2,880.-บาท นายอรรณพ  เตปิน 2,880.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 43/62  ลว.20 ก.พ.62

45 จัดซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 3 รายการ 2,820      2,820      เฉพาะเจาะจง ร้านดีท๊อป 2,820.-บาท ร้านดีท๊อป 2,820.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 44/62  ลว.21 ก.พ.62

46 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 8 รายการ 6,530      6,530      เฉพาะเจาะจง ร้านดีท๊อป 6,530.-บาท ร้านดีท๊อป 6,530.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 45/62 ลว.21 ก.พ.62

47 จัดซ้ือหนงัสือพมิพ ์ 4,340      4,340      เฉพาะเจาะจง ร้านสันติสุขบุ๊ค 4,340.-บาท ร้านสันติสุขบุ๊ค 4,340.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 42/62 ลว.1 มี.ค.62
48 จัดซ้ือกระสอบทราย 3,500 ใบ 24,500    24,500     เฉพาะเจาะจง ร้านเอสอาร์ พาณิช 24,500.-บาท ร้านเอสอาร์ พาณิช 24,500.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่47/62 ลว.4 มี.ค.62

49 จดัซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 13,135    13,135     เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า 13,135.-บาทหจก.น่านสรรพสินค้า 13,135.-บาทไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 48/62 ลว. 5 มี.ค.62

50 จดัซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 14 รายการ 15,505    15,505     เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า 15,505.-บาทหจก.น่านสรรพสินค้า 15,505.-บาทไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 49/62 ลว.5 มี.ค.62

51 จดัซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 10 รายการ 4,965      4,965      เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า 4,965.-บาท หจก.น่านสรรพสินค้า 4,965.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 50/62 ลว.6 มี.ค.62

52 จดัซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว ศพด.ราษฎร์ 11,490    11,490     เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า 11,490.-บาทหจก.น่านสรรพสินค้า 11,490.-บาทไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 51/62 ลว.6 มี.ค.62

53 จดัซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว ศพด.หนองใหม่ 4,905      4,905      เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า 4,905.-บาท หจก.น่านสรรพสินค้า 4,905.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 52/62ลว.6 มี.ค.62

54 จดัซ้ืออาหารกลางวนั และอาหารวา่ง 2,880      2,880      เฉพาะเจาะจง นางนงรัก ป้องแก้ว 2,880.-บาท นางนงรัก ป้องแก้ว 2,880.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 33/62 ลว.12 มี.ค.62

55 จดัซ้ืออาหารกลางวนั และอาหารวา่ง 1,445      1,445      เฉพาะเจาะจง นางรพีภัทร์ อินนา 1,445.-บาท นางรพีภัทร์ อินนา 1,445.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 54/62 ลว.13 มี.ค.62

56 จัดซ้ือวัคซีนปอ้งกนัฯพร้อมเข็มฉีด 32,375    32,375     เฉพาะเจาะจง ร้านนันทกิจการเกษตร 32,375.-บาทร้านนันทกิจการเกษตร 32,375.-บาทไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 55/62 ลว.13 มี.ค.62

57 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส้ารวจ 36,300    36,300     เฉพาะเจาะจง ร้านสยามเคมีคอล 36,300.-บาท ร้านสยามเคมีคอล 36,300.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 56/62 ลว.18 มี.ค.62

58 จัดซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 18,540    18,540     เฉพาะเจาะจง ร้านดีท๊อป 18,540.-บาท ร้านดีท๊อป 18,540.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 57/62 ลว.18 มี.ค.62

59 จัดซ้ือครุภณัฑ์กอ่สร้าง 4,800      4,800      เฉพาะเจาะจง ร้านสยามเคมีคอล 4,800.-บาท ร้านสยามเคมีคอล 4,800.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 58/62 ลว.18 มี.ค.62

60 จัดซ้ือเคร่ืองเจียร 5,500      5,500      เฉพาะเจาะจง ร้านดีท๊อป 5,500.-บาท ร้านดีท๊อป 5,500.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 59/62 ลว.19 มี.ค.62

61 จัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,022      2,022      เฉพาะเจาะจง ร้านดีท๊อป 2,022.-บาท ร้านดีท๊อป 2,022.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 60/62 ลว.20 มี.ค.62

62 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 20 รายการ 8,690      8,690      เฉพาะเจาะจง ร้านดีท๊อป  8,690.-บาท ร้านดีท๊อป  8,690.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 61/62 ลว.20 มี.ค.62

63 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 520        520         เฉพาะเจาะจง ร้านดีท๊อป 520.-บาท ร้านดีท๊อป 520.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 62/62 ลว.20 มี.ค.62

64 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ 428        428         เฉพาะเจาะจง ร้านมลฤดี 428.-บาท ร้านมลฤดี 428.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังจ้างเลขที่ 63/62  ลว.2 มี.ค.62

65 จัดซ้ือหนงัสือพมิพ ์ 4,200      4,200      เฉพาะเจาะจง ร้านสันติสุขบุ๊ค 4,200บาท ร้านสันติสุขบุ๊ค 4,200บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 64/62 ลว.1 เม.ษ.62
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66 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์1รายการ 5,580      5,580      เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งศิลป์ดอทคอม 5,580บาท หจก.รุ่งศิลป์ดอทคอม 5,580บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 64/62 ลว.4 เม.ษ.62

67 จัดซ้ือยานพาหนะและขนส่ง 2,770      2,770      เฉพาะเจาะจง ร้านสยามเคมีคอล/ 2,770บาท ร้านสยามเคมีคอล/ 2,770บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 66/62 ลว.23 เม.ษ.62

68 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,070      2,070      เฉพาะเจาะจง ร้านสยามเคมีคอล/ 2,070บาท ร้านสยามเคมีคอล/ 2,070บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 67/62 ลว24 เม.ษ.62

69 จัดซ้ือหนงัสือพมิพ ์พ.ค 4,340      4,340      เฉพาะเจาะจง ร้านสันติสุข 4,340บาท ร้านสันติสุข 4,340บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่68/62 ลว.1 พ.ค.62

70 จัดซ้ือวัสดุส้านกังาน3รายการ 1,890      1,890      เฉพาะเจาะจง ร้านน่านสรรพสินค้า 1,890บาท ร้านน่านสรรพสินค้า 1,890บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่69/62 ลว.1 พ.ค.62

71 จัดซ้ือผ้ามา่นปรับแสง 5,250      5,250      เฉพาะเจาะจง ร้านบัณฑิตา/5,250บาท ร้านบัณฑิตา/5,250บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่70/62 ลว2 พ.ค.62

72 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 10 รายการ 5,788      5,788      เฉพาะเจาะจง ร้านดีท๊อป  5,788บาท ร้านดีท๊อป  5,788บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่71/62 ลว.3 พ.ค.62

73 จัดซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทย7ุ รายการ 11,680    11,680     เฉพาะเจาะจง ร้านดีท๊อป  11,680บาท ร้านดีท๊อป  11,680บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่72/62 ลว.3 พ.ค.62

74 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง งบกลาง 675        675         เฉพาะเจาะจง ร้านดีท๊อป  675บาท ร้านดีท๊อป  675บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่73/62 ลว.10 พ.ค.62

75 จัดซ้ืออาหารประชุมสภา 2,880      2,880      เฉพาะเจาะจง นางนงรัก ป้องแก้ว 2,880.-บาท นางนงรัก ป้องแก้ว 2,880.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่74/62 ลว.15 พ.ค.62

76 จัดซ้ือวัสดุส้านกังาน17รายการ 6,122      6,122      เฉพาะเจาะจง ร้านน่านสรรพสินค้า 6,122บาท ร้านน่านสรรพสินค้า 6,122บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่75/62 ลว.15 พ.ค.62

77 จัดซ้ือต้นรวงผ้ึงและทองอไุร 1,200      1,200      เฉพาะเจาะจง ร้านประดับไม้มงคล/1,200 ร้านประดับไม้มงคล/1,200 ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่76/62 ลว.16 พ.ค.62

78 จัดซ้ือวัสดุส้านกังาน7รายการ 8,296      8,296      เฉพาะเจาะจง ร้านน่านสรรพสินค้า 8,296บาท ร้านน่านสรรพสินค้า 8,296บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่77/62 ลว.16 พ.ค.62

79 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 17,875    17,875     เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งศิลป์ดอทคอม 17,875บาท หจก.รุ่งศิลป์ดอทคอม 17,875บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่78/62 ลว.23 พ.ค.62

80 จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว9รายการ 5,544      5,544      เฉพาะเจาะจง บ.พัชรสินพาณิชย์/5,544 บ.พัชรสินพาณิชย์/5,544 ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่79/62 ลว.27 พ.ค.62

81 จดัซ้ือวัสดสุ านักงาน7รายการ 1,400      1,400      เฉพาะเจาะจง หจก.น่านออฟเซต/1,400 หจก.น่านออฟเซต/1,400 ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่80/62 ลว.30 พ.ค.62
82 จัดซ้ือหนงัสือพมิพ ์ม.ิย 4,200      4,200      เฉพาะเจาะจง ร้านสันติสุข 4,200บาท ร้านสันติสุข 4,200บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่81/62 ลว.31 พ.ค.62

83 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริมนม โรงเรียน 133,578     133,578      เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์/133,573.42 บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์/133,573.42 ไมเ่กนิราคากลาง สัญญาซ้ือเลขที่5/62ลว.16มิ.ย62

84 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริมนม โรงเรียน 232,676     232,676      เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์/232,676.28 บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์/232,676.28 ไมเ่กนิราคากลาง สัญญาซ้ือเลขที่6/62ลว.18มิ.ย62

85 จัดซ้ือวัสดุส้านกังาน 220        220         เฉพาะเจาะจง ร้านดีท๊อป 220บาท ร้านดีท๊อป 220บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่82/62ลว.4มิ.ย.62

86 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์1รายการ 370        370         เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งศิลป์ฯ/370บาท หจก.รุ่งศิลป์ฯ/370บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่83/62ลว.10มิ.ย.62

87 จัดซ้ือครุภณัฑ์โฆษณา(จอโปรเจคเตอร์) 2,500      2,500      เฉพาะเจาะจง ร้านช้านาญมีเดีย/ 2,500บาท ร้านช้านาญมีเดีย/ 2,500บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่84/62ลว.11มิ.ย.62
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88 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ 2,550      2,550      เฉพาะเจาะจง ร้านพีระเอ็นฯ/2,550บาท ร้านพีระเอ็นฯ/2,550บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่85/62ลว.11มิ.ย.62

89 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 1,800      1,800      เฉพาะเจาะจง ร้านพีระเอ็นฯ/1,800บาท ร้านพีระเอ็นฯ/1,800บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่86/62ลว.11มิ.ย.62

90 จัดซ้ือครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว 5,000      5,000      เฉพาะเจาะจง หจก.กิตติชัย/5,000บาท หจก.กิตติชัย/5,000บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่87/62ลว.11มิ.ย.62

91 จัดซ้ือครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ 5,500      5,500      เฉพาะเจาะจง หจก.กิตติชัย/5,500บาท หจก.กิตติชัย/5,500บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่88/62ลว.11มิ.ย.62
92 จัดซ้ืออาหารกลางวันและอาหารว่าง 2,805      2,805      เฉพาะเจาะจง น.ส วรดา กิจการ 2,805บาท น.ส วรดา กิจการ 2,805บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่89/62ลว.12มิ.ย.62

93 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 645        645         เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งศิลป์ฯ/645บาท หจก.รุ่งศิลป์ฯ/645บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่90/62ลว.18มิ.ย.62
94 จัดซ้ืออาหารกลางวันและอาหารว่าง 2,805      2,805      เฉพาะเจาะจง น.ส วรดา กิจการ 2,805บาท น.ส วรดา กิจการ 2,805บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่91/62ลว.21มิ.ย.62

95 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส้านกังาน 11,000    11,000     เฉพาะเจาะจง บ.พีเคเอฟฯ/11,000บาท บ.พีเคเอฟฯ/11,000บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่92/62ลว.21มิ.ย.62

96 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส้านกังาน 50,000    50,000     เฉพาะเจาะจง บ.พีเคเอฟฯ/50,000บาท บ.พีเคเอฟฯ/50,000บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่93/62ลว.21มิ.ย.62

97 จัดซ้ืออาหารเสริมนม ศพด. 52,371    52,371     เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่เฟรชฯ/52,370.54 บ.เชียงใหม่เฟรชฯ/52,370.54 ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่94/62ลว.25มิ.ย.62

98 จัดซ้ือวัสดุส้านกังาน3รายการ 6,690      6,690      เฉพาะเจาะจง ร้านน่านสรรพสินค้า 6,690บาท ร้านน่านสรรพสินค้า 6,690บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่95/62ลว.27มิ.ย.62

99 จัดซ้ือวัสดุส้านกังาน4รายการ 5,186      5,186      เฉพาะเจาะจง ร้านน่านสรรพสินค้า 5,186บาท ร้านน่านสรรพสินค้า 5,186บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่96/62ลว.27มิ.ย.62

100 จัดซ้ือหนงัสือพมิพ์ 4,340      4,340      เฉพาะเจาะจง ร้านสันติสุขบุ๊คเซ็นเตอร์/4,340.-บาทร้านสันติสุขบุ๊คเซ็นเตอร์/4,340.-บาทไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่97/62ลว.28มิ.ย.62

101 จัดซ้ือครุภณัฑ์โรงงาน 9,900      9,900      เฉพาะเจาะจง ร้านสนั่นการช่าง 9,900.-บาท ร้านสนั่นการช่าง 9,900.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 98/62 ลว.10 ก.ค.62

102 จดัซ้ืออาหารกลางวนัและอาหารวา่ง 3,825      3,825      เฉพาะเจาะจง นางนงรัก  ป้องแก้ว 3,825.-บาท นางนงรัก  ป้องแก้ว 3,825.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่99/62 ลว.12 ก.ค.62

103 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์(กองคลัง) 22,020    22,020     เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งศิลป์ดอทคอมฯ 22,020.-บาทหจก.รุ่งศิลป์ดอทคอมฯ 22,020.-บาทไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 100/62 ลว.1 5 ก.ค.62

104 จัดซ้ือต้นไม(้ต้นทองอไุร) 2,680      2,680      เฉพาะเจาะจง ร้านประดับไม้มงคล 2,680.-บาท ร้านประดับไม้มงคล 2,680.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 101/62 ลว19 ก.ค.62

105 จัดซ้ือน้้าด่ืม 700        700         เฉพาะเจาะจง ร้านบัวบาน 700.-บาท ร้านบัวบาน 700.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 102/62 ลว.19 ก.ค.62

106 จัดซ้ือคลอรีน 4,500      4,500      เฉพาะเจาะจง ร้านเอสอาร์พาณิชย์ 4,500.-บาท ร้านเอสอาร์พาณิชย์ 4,500.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 103/62 ลว.25 ก.ค.62

107 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ จ้านวน 2 รายการ 1,050      1,050      เฉพาะเจาะจง ร้านมลฤดี 1,050.-บาท ร้านมลฤดี 1,050.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 104/62ลว.30 ก.ค.62

108 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ โครงการฯ 6,050      6,050      เฉพาะเจาะจง นางมาลิณี  กันเสน 6,050.-บาท นางมาลิณี  กันเสน 6,050.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 105/62 ลว.31 ก.ค.62

109 จัดซ้ืออาหารกลางวันและอาหารว่าง 10,800    10,800     เฉพาะเจาะจง นางนงรัก  ป้องแก้ว 10,800.-บาท นางนงรัก  ป้องแก้ว 10,800.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 106/62 ลว.31 ก.ค.62
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110 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ (โครงการสืบสาน) 2,890      2,890      เฉพาะเจาะจง นางมาลิณี  กันเสน 2,890.-บาท นางมาลิณี  กันเสน 2,890.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 107/62 ลว.31 ก.ค.62

111 จัดซ้ือหนงัสือพมิพ(์สิงหาคม) 4,340      4,340      เฉพาะเจาะจง ร้านสันติสุขบุ๊คฯ 4,340.-บาท ร้านสันติสุขบุ๊คฯ 4,340.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 108/62 ลว.1 ส.ค.62

112 จัดซ้ือครุภณัฑ์ (สนง.ปลัด) 7,300      7,300      เฉพาะเจาะจง บ.พี.เค.เอฟ  7,300.-บาท บ.พี.เค.เอฟ  7,300.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่109/62 ลว.1 ส.ค.62

113 จัดซ้ืออาหารกลางวันและอาหารว่าง 4,250      4,250      เฉพาะเจาะจง นางรพีภัทร์  อินนา 4,250.-บาท นางรพีภัทร์  อินนา 4,250.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 110/62 ลว. 5  ส.ค.62

114 จัดซ้ืออาหารกลางวันและอาหารว่าง 3,150      3,150      เฉพาะเจาะจง น.ส วรดา  กิจการ 3,150.-บาท น.ส วรดา  กิจการ 3,150.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 111/62 ลว.6  ส.ค.62

115 จัดซ้ือน้้าด่ืม 9 โหล 495        495         เฉพาะเจาะจง ร้านค้ามี พาณิชย์ 495.-บาท ร้านค้ามี พาณิชย์ 495.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 112/62 ลว.8  ส.ค.62

116 จัดซ้ือวัสดุส้านกังาน(กรอบรูป) 950        950         เฉพาะเจาะจง ร้านน่านกรุ๊ปฯ   950.-บาท ร้านน่านกรุ๊ปฯ   950.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 113/62 ลว.8  ส.ค.62

117 จัดซ้ืออาหารกลางวันและอาหารว่าง 5,525      5,525      เฉพาะเจาะจง นางรพีภัทร์  อินนา 5,525.-บาท นางรพีภัทร์  อินนา 5,525.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 114/62 ลว.10  ส.ค.62

118 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ โครงการฯ 975        975         เฉพาะเจาะจง ร้านมลฤดี  975.-บาท ร้านมลฤดี  975.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 115/62 ลว.14  ส.ค.62

119 จัดซ้ือวัสดุส้านกังาน 2 รายการ 550        550         เฉพาะเจาะจง ร้านน่านกรุ๊ปฯ   550.-บาท ร้านน่านกรุ๊ปฯ   550.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 117/62 ลว.19  ส.ค.62

120 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การฯ 18,000    18,000     เฉพาะเจาะจง ร้านรพีพรรณ แย้มยิ้ม18,000.-บาทร้านรพีพรรณ แย้มยิ้ม18,000.-บาทไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 118/62 ลว.19 ส.ค.62

121 จัดซ้ืออาหารเสริมนม(ศพด. 5 ศูนย์) 92,002    92,002     เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่เฟรชมิลด์92,002.30.- บ.เชียงใหม่เฟรชมิลด์92,002.30.- ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 119/62 ลว.19  ส.ค.62

122 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 22,500    22,500     เฉพาะเจาะจง หจก.เค มอเตอร์ยานยนต์ 22,500.-หจก.เค มอเตอร์ยานยนต์ 22,500.-ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 120/62 ลว.20 ส.ค.62

123 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ โครงการฯ 750        750         เฉพาะเจาะจง ร้านรวมภัณฑ์การค้า 750.-บาท ร้านรวมภัณฑ์การค้า 750.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 121/62 ลว.21  ส.ค.62

124 จัดซ้ือทอ่นยาง โครงการกรีดยางพารา 16,800    16,800     เฉพาะเจาะจง นางฟองค้า ประณีต 16,800.-บาท นางฟองค้า ประณีต 16,800.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 122/62 ลว.22  ส.ค.62

125 จัดซ้ืออาหารกลางวันและอาหารว่าง 2,550      2,550      เฉพาะเจาะจง น.ส.รัชนีกร  อภิวันท์ 2,550.-บาท น.ส.รัชนีกร  อภิวันท์ 2,550.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่123/62 ลว.22  ส.ค.62

126 จัดซ้ืออาหารกลางวันและอาหารว่าง 14,025    14,025     เฉพาะเจาะจง น.ส.รัชนีกร  อภิวันท์ 14,025.-บาทน.ส.รัชนีกร  อภิวันท์ 14,025.-บาทไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 126/62 ลว.23 ส.ค.62

127 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 5,500      5,500      เฉพาะเจาะจง ร้าน ท วัสดุก่อสร้าง 5,500.-บาท ร้าน ท วัสดุก่อสร้าง 5,500.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 125/62 ลว.26  ส.ค.62

128 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 12,400    12,400     เฉพาะเจาะจง หจก.อุดมทรัยพ์ 12,400.-บาท หจก.อุดมทรัยพ์ 12,400.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่126/62  ลว.26 ส.ค.62

129 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 1,710      1,710      เฉพาะเจาะจง ร้านท วัสดุก่อสร้าง 1710.-บาท ร้านท วัสดุก่อสร้าง 1710.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 127/62 ลว.26 ส.ค.62

130 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ โครงการฯ 3,850      3,850      เฉพาะเจาะจง ร้าน ฃ การเกษตร 3,850.-บาท ร้าน ฃ การเกษตร 3,850.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่128/62 ลว.28  ส.ค.62
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131 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ โครงการฯ 19,840    19,840     เฉพาะเจาะจง ร้านภูเพียงปศุสัตว์ฟาร์ม 19,840.-บาทร้านภูเพียงปศุสัตว์ฟาร์ม 19,840.-บาทไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 129/62 ลว.28 ส.ค.62

132 จัดซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 7,820      7,820      เฉพาะเจาะจง ร้านดีท๊อป 7,820.-บาท ร้านดีท๊อป 7,820.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 130/62 ลว.28 ส.ค.62

133 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 19,250    19,250     เฉพาะเจาะจง ร้านพีระซัพพลาย 19,250.-บาท ร้านพีระซัพพลาย 19,250.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 131/62 ลว.30 ส.ค.62

134 จัดซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง 21,500    21,500     เฉพาะเจาะจง ร้านเอสอาร์พาณิชย์ 21,500.-บาท ร้านเอสอาร์พาณิชย์ 21,500.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 132/62 ลว.30 ส.ค.62

135 จัดซ้ือวัสดุส้านกังาน 4,407      4,407      เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น เอ็นฯ 4,407.-บาท ร้านเอ็น เอ็นฯ 4,407.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 133/62 ลว.30 ส.ค.62

136 จัดซ้ือหนงัสือพมิพ ์(กนัยายน) 4,200      4,200      เฉพาะเจาะจง ร้านสันติสุขบุ๊ค 4,200.- บาท ร้านสันติสุขบุ๊ค 4,200.- บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 134/62 ลว.30 ส.ค.62

137 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 12,400    12,400     เฉพาะเจาะจง หจก.อุดมทรัยพ์ 12,400.-บาท หจก.อุดมทรัยพ์ 12,400.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่126/62 ลว.26 ส.ค.62

138 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 1,710      1,710      เฉพาะเจาะจง ร้านท วัสดุก่อสร้าง 1710.-บาท ร้านท วัสดุก่อสร้าง 1710.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 127/62 ลว.26 ส.ค.62

139 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ โครงการฯ 3,850      3,850      เฉพาะเจาะจง ร้าน ฃ การเกษตร 3,850.-บาท ร้าน ฃ การเกษตร 3,850.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 128/62 ลว.28 ส.ค.62

140 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ โครงการฯ 19,840    19,840     เฉพาะเจาะจง ร้านภูเพียงปศุสัตว์ฟาร์ม 19,840.-บาทร้านภูเพียงปศุสัตว์ฟาร์ม 19,840.-บาทไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 129/62 ลว.28 ส.ค.62

141 จัดซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 7,820      7,820      เฉพาะเจาะจง ร้านดีท๊อป 7,820.-บาท ร้านดีท๊อป 7,820.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 130/62 ลว.28 ส.ค.62

142 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 19,250    19,250     เฉพาะเจาะจง ร้านพีระซัพพลาย 19,250.-บาท ร้านพีระซัพพลาย 19,250.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 131/62 ลว.30 ส.ค.62

143 จัดซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง 21,500    21,500     เฉพาะเจาะจง ร้านเอสอาร์พาณิชย์ 21,500.-บาท ร้านเอสอาร์พาณิชย์ 21,500.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 132/62 ลว.30 ส.ค.62

144 จัดซ้ือวัสดุส้านกังาน 4,407      4,407      เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น เอ็นฯ 4,407.-บาท ร้านเอ็น เอ็นฯ 4,407.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 133/62 ลว.30 ส.ค.62

145 จัดซ้ือหนงัสือพมิพ ์(กนัยายน) 4,200      4,200      เฉพาะเจาะจง ร้านสันติสุขบุ๊ค 4,200.- บาท ร้านสันติสุขบุ๊ค 4,200.- บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 134/62 ลว.30 ส.ค.62

146 จัดซ้ืออาหารกลางวันและอาหารว่าง 4,500      4,500      เฉพาะเจาะจง นางนงรัก  ป้องแก้ว 4,500.-บาท นางนงรัก  ป้องแก้ว 4,500.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 135/62 ลว.3 ก.ย.62

147 จัดซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 3,000      3,000      เฉพาะเจาะจง หจก.กิตติชัยพาณิชย์ 3,000.-บาท หจก.กิตติชัยพาณิชย์ 3,000.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 136/62 ลว.4 ก.ย..62

148 จัดซ้ือเคร่ืองอา่นบตัร 4 เคร่ือง 2,800      2,800      เฉพาะเจาะจง ร้านจันทร์การค้า 2,800.-บาท ร้านจันทร์การค้า 2,800.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 137/62 ลว. 4  ก.ย.62

149 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 780        780         เฉพาะเจาะจง ร้าน ช การเกษตร 780.-บาท ร้าน ช การเกษตร 780.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 138/62 ลว.4 ก.ย.62

150 จัดซ้ือวัสดุส้านกังาน 17,453    17,453     เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น เอ็นฯ 17,453.-บาท ร้านเอ็น เอ็นฯ 17,453.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 139/62 ลว.4 ก.ย.62

151 จัดซ้ือวัสดุส้านกังาน กองช่าง 7,870      7,870      เฉพาะเจาะจง ร้านเอ์น เอ็นฯ 7,870.-บาท ร้านเอ์น เอ็นฯ 7,870.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 140/62 ลว.4 ก.ย.62
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152 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์กู้ชีพกู้ภยั 7,394      7,394      เฉพาะเจาะจง ร้านจันทร์การค้า 7,394.-บาท ร้านจันทร์การค้า 7,394.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 141/62ลว.4  ก.ย.62

153 จัดซ้ือน้้ามนั 40 ลิตร 1,156      1,156      เฉพาะเจาะจง ร้านยูเมะการค้า 1,155.60.-บาท ร้านยูเมะการค้า 1,155.60.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 142/62 ลว.6 ก.ย.62

154 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 10,952    10,952     เฉพาะเจาะจง ร้านดีท๊อป 10,952.-บาท ร้านดีท๊อป 10,952.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 143/62 ลว.9 ก.ย.62

155 จัดซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 1,770      1,770      เฉพาะเจาะจง ร้านดีท๊อป 1,770.-บาท ร้านดีท๊อป 1,770.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 144/62 ลว.9  ก.ย.62

156 จัดซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 15,840    15,840     เฉพาะเจาะจง ร้านดีท๊อป 15,840.-บาท ร้านดีท๊อป 15,840.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 145/62 ลว.10 ก.ย.62

157 จัดซ้ือวัสดุส้านกังาน 2,266      2,266      เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น เอ็นฯ 2,266.-บาท ร้านเอ็น เอ็นฯ 2,266.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 146/62 ลว.10 ก.ย.62

158 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 19,690    19,690     เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งศิลป์ดอทคอมฯ 19,690.-บาทหจก.รุ่งศิลป์ดอทคอมฯ 19,690.-บาทไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 147/62 ลว.10  ก.ย.62

159 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 5,505      5,505      เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งศิลป์ดอทคอมฯ 5,505-บาทหจก.รุ่งศิลป์ดอทคอมฯ 5,505-บาทไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 148/62 ลว.11 ก.ย.62

160 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 220        220         เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งศิลป์ดอทคอมฯ 220-บาท หจก.รุ่งศิลป์ดอทคอมฯ 220-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 149/62 ลว.11 ก.ย.62

161 จัดซ้ือวัสดุส้านกังาน 6,500      6,500      เฉพาะเจาะจง หสม.โฟร์สตาร์ซัพพลาย 6,500.-บาทหสม.โฟร์สตาร์ซัพพลาย 6,500.-บาทไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 150/62 ลว.11 ก.ย.62

162 จัดซ้ือวัสดุส้านกังาน 6,090      6,090      เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งศิลป์ ดอทคอม 6,090.-บาทหจก.รุ่งศิลป์ ดอทคอม 6,090.-บาทไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 151/62 ลว.12 ก.ย.62

163 จัดซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 6,000      6,000      เฉพาะเจาะจง ร้านดีทอ๊ป 6,000.-บาท ร้านดีทอ๊ป 6,000.-บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 152/62 ลว.14 ก.ย.62



ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 10/2562 ลว 31 ต.ค.61

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 16/62  ลว 30 พ.ย61

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 17/62  ลว 30 พ.ย61



ใบส่ังซ้ือเลขที่   18/62  ลว.6 ธ.ค.61

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 20/62  ลว. 17 ธ.ค.61

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 21 /62  ลว.17  ธ.ค.61

ใบส่ังซ้ือเลขที่  22/62  ลว.18  ธ.ค.61

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 23/62 ลว.  18 ธ.ค.61

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 24/62 ลว.21  ธ.ค.61

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 25/62 ลว.24  ธ.ค.61

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 323/62  ลว.9  ม.ค62

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 34/62 ลว. 28 ม.ค.62

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 35/62 ลว.29  ม.ค 62

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 36/62  ลว.31 ม.ค.62

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 39/62  ลว.14  ก.พ.62

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 40/62 ลว 15  ก.พ.62

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 41/62  ลว. 15 ก.พ.62



ใบส่ังซ้ือเลขที่ 42/62  ลว. 15 ก.พ.62

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 43/62  ลว.20 ก.พ.62

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 44/62  ลว.21 ก.พ.62



ใบส่ังซ้ือเลขที่ 66/62 ลว.23 เม.ษ.62



ใบส่ังซ้ือเลขที่ 100/62 ลว.1 5 ก.ค.62

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 101/62 ลว19 ก.ค.62

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 102/62 ลว.19 ก.ค.62

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 103/62 ลว.25 ก.ค.62

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 105/62 ลว.31 ก.ค.62

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 106/62 ลว.31 ก.ค.62



ใบส่ังซ้ือเลขที่ 107/62 ลว.31 ก.ค.62

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 110/62 ลว. 5  ส.ค.62

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 111/62 ลว.6  ส.ค.62

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 112/62 ลว.8  ส.ค.62

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 113/62 ลว.8  ส.ค.62

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 114/62 ลว.10  ส.ค.62

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 115/62 ลว.14  ส.ค.62

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 117/62 ลว.19  ส.ค.62

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 118/62 ลว.19 ส.ค.62

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 119/62 ลว.19  ส.ค.62

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 120/62 ลว.20 ส.ค.62

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 121/62 ลว.21  ส.ค.62

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 122/62 ลว.22  ส.ค.62

ใบส่ังซ้ือเลขที1่23/62 ลว.22  ส.ค.62

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 126/62 ลว.23 ส.ค.62

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 125/62 ลว.26  ส.ค.62

ใบส่ังซ้ือเลขที1่26/62  ลว.26 ส.ค.62

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 127/62 ลว.26 ส.ค.62

ใบส่ังซ้ือเลขที1่28/62 ลว.28  ส.ค.62



ใบส่ังซ้ือเลขที่ 129/62 ลว.28 ส.ค.62

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 130/62 ลว.28 ส.ค.62

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 131/62 ลว.30 ส.ค.62

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 132/62 ลว.30 ส.ค.62

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 133/62 ลว.30 ส.ค.62

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 134/62 ลว.30 ส.ค.62

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 127/62 ลว.26 ส.ค.62

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 128/62 ลว.28 ส.ค.62

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 129/62 ลว.28 ส.ค.62

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 130/62 ลว.28 ส.ค.62

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 131/62 ลว.30 ส.ค.62

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 132/62 ลว.30 ส.ค.62

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 133/62 ลว.30 ส.ค.62

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 134/62 ลว.30 ส.ค.62

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 136/62 ลว.4 ก.ย..62

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 137/62 ลว. 4  ก.ย.62



ใบส่ังซ้ือเลขที่ 144/62 ลว.9  ก.ย.62

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 145/62 ลว.10 ก.ย.62

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 146/62 ลว.10 ก.ย.62

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 147/62 ลว.10  ก.ย.62

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 148/62 ลว.11 ก.ย.62

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 149/62 ลว.11 ก.ย.62

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 150/62 ลว.11 ก.ย.62

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 151/62 ลว.12 ก.ย.62

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 152/62 ลว.14 ก.ย.62



1 ซ่อมแซม ถนนและคอสะพาน ม.6 94,000     94,000   เฉพาะเจาะจง หจก.พรหมเจริญก่อสร้าง 94,000 บาท หจก.พรหมเจริญก่อสร้าง 94,000 บาทไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้ง เลขที่ 1/2562 ลว3ต.ค.61

2 จ้างเหมาป้ายไวนิล 900         900       เฉพาะเจาะจง ร้านน่านกรุ๊ป การพิมพ์ 900 บาท ร้านน่านกรุ๊ป การพิมพ์ 900 บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้ง เลขที่ 2/2562 ลว11ต.ค61

3 จ้างเหมาป้ายไวนิล 2 ป้าย 900         900       เฉพาะเจาะจง ร้านน่านกรุ๊ป การพิมพ์ 900 บาท ร้านน่านกรุ๊ป การพิมพ์ 900 บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้ง เลขที่ 3/2562 ลว11ต.ค61

4 จ้างเหมาอาหารและอาหารว่าง 2,800       2,800    เฉพาะเจาะจง นางนงรัก  ป้องแก้ว 2,800 บาท นางนงรัก  ป้องแก้ว 2,800 บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้งเลขที่ 4/2562 ลว.11ตค.61

5 จ้างเหมาปรับปรุงแบบประปา ม3 85,000     85,000   เฉพาะเจาะจง หจก.พรหมเจริญก่อสร้าง 85,000 บาท หจก.พรหมเจริญก่อสร้าง 85,000 บาทไม่เกินราคากลาง ใบจา้งเลขที่ 5/2562 ลว.12ตค.61

6 จ้างเหมาสูบน ้า 20 วัน 16,000     16,000   เฉพาะเจาะจง นายอดุลย์  ก๋าวงค์ 16,000 บาท นายอดุลย์  ก๋าวงค์ 16,000 บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้งเลขที่ 6/2562 ลว.12ตค.61

7 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน ้า บจ8450น่าน 39,940     39,940   เฉพาะเจาะจง หจก.น่านการดับเพลิง 39,940 บาท หจก.น่านการดับเพลิง 39,940 บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้งเลขที่ 7/2562 ลว.16ตค.61

8 จ้างเหมาปรับปรุงถนน ม1 27,000     27,000   เฉพาะเจาะจง ร้านโชคค้ามณี ซัพพลาย 27,000 บาท ร้านโชคค้ามณี ซัพพลาย 27,000 บาทไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้งเลขที่ 8/2562 ลว.18ตค.61

9 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม 48,000     48,000   เฉพาะเจาะจง ร้านโชคค้ามณี ซัพพลาย 48,000 บาท ร้านโชคค้ามณี ซัพพลาย 48,000 บาทไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้งเลขที่ 9/2562 ลว.18ตค.61

10 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 2,880       2,880    เฉพาะเจาะจง ร้านมลฤดี 2,880 บาท ร้านมลฤดี 2,880 บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้งเลขที่ 10/2562 ลว.1ตค.61

11 จ้างเหมาซ่อมแซม รถไถ ตค 314 น่าน 1,840       1,840    เฉพาะเจาะจง ร้านยูเมะการค้า 1,840 บาท ร้านยูเมะการค้า 1,840 บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้งเลขที่ 11/2562 ลว.25ตค.61

12 จ้างเหมาจดทะเบียนและเขียนเวปไซด์ 3,526       3,526    เฉพาะเจาะจง ร้านเทคนิคคอมพิวเตอร์ 3,526 บาท ร้านเทคนิคคอมพิวเตอร์ 3,526 บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้งเลขที่ 12/2562 ลว.25ตค.61

13 จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อคสล. ม.1 177,000    177,000  เฉพาะเจาะจง ร้านโชคค้ามณี ซัพพลาย 177,000 บาทร้านโชคค้ามณี ซัพพลาย 177,000 บาทไม่เกินราคากลาง สัญญาจา้งเลขที่10/2562ลว.26ตค.61

14 จ้างเหมาขุดตัดรื อถอนต้นไม้ 25,000     25,000   เฉพาะเจาะจง หจก.พรหมเจริญก่อสร้าง 25,000บาท หจก.พรหมเจริญก่อสร้าง 25,000บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้งเลขที่ 13/62  ลว 2 พ.ย61

15 จ้างเหมาล้างท้าความสะอาดตรวจเช็คฯ 1,200       1,200    เฉพาะเจาะจง ร้านอัมรินทร์ แอร์ เซอร์วิส 1,200 บาท ร้านอัมรินทร์ แอร์ เซอร์วิส 1,200 บาทไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้งเลขที่ 14/62  ลว5 พ.ย61

16 จ้างเหมาซ่อมรถ เช็คสภาพรถจักรยาน 1,550       1,550    เฉพาะเจาะจง ร้านยูเมะการค้า 1,550 บาท ร้านยูเมะการค้า 1,550 บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้งเลขที่ 15/62  ลว 6 พ.ย61

17 จ้างเหมาก่อสร้างรั ว อบต.พงษ์ 94,000     94,000   เฉพาะเจาะจง หจก.พรหมเจริญก่อสร้าง94,000บาท หจก.พรหมเจริญก่อสร้าง94,000บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้งเลขที่ 16/62  ลว 6 พ.ย61

18 จ้างเหมาจัดท้าป้ายไวนิล 450         450       เฉพาะเจาะจง ร้านน่านกรุ๊ปการพิมพ์ 450 บาท ร้านน่านกรุ๊ปการพิมพ์ 450 บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังซื อเลขที่ 17/62  ลว 12 พ.ย61

19 จ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซม ม.5 49,000     49,000   เฉพาะเจาะจง หจก.พรหมเจริญก่อสร้าง 49,000บาท หจก.พรหมเจริญก่อสร้าง 49,000บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้งเลขที่ 18/62  ลว 26 พ.ย61

20 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนน ม.13 30,000     30,000   เฉพาะเจาะจง หจก.พรหมเจริญก่อสร้าง 30,000บาท หจก.พรหมเจริญก่อสร้าง 30,000บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้งเลขที่ 19/62  ลว 26 พ.ย61

21 จ้างเหมาซ่อมแซม ถนนสู่พื นที่ม4 150,000    150,000  เฉพาะเจาะจง หจก.พรหมเจริญก่อสร้าง 150,000บาทหจก.พรหมเจริญก่อสร้าง 150,000บาทไม่เกินราคากลาง ใบสัญญาจา้งเลขที่ 11/62 ลว7พ.ย61

ล ำดับ งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง วงเงินทีซ่ือ้

หรอืจ้ำง
รำคำกลำง

วธีิซือ้หรอื

จ้ำง

                                                        รำยงำนผลกำรจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2562                                           หน้ำ 1
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลพงษ์
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22 จ้างเหมาประกอบอาหาร 600         600       เฉพาะเจาะจง นางศริยา  สุนทราพันธ์ 600 บาท นางศริยา  สุนทราพันธ์ 600 บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้งเลขที่ 21/62 ลว.13  ธ.ค.61

23 จ้างเหมาป้ายไวนิล 450         450       เฉพาะเจาะจง ร้านน่านกรุ๊ป การพิมพ์ 450 บาท ร้านน่านกรุ๊ป การพิมพ์ 450 บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้งเลขที่ 22/62 ลว.13  ธ.ค.61

24 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 1,104       1,104    เฉพาะเจาะจง ร้านมลฤดี 1,104 บาท ร้านมลฤดี 1,104 บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้ง เลขที่ 23/62 ลว.13 ธค.61

25 จ้างเหมาป้ายไวนิล 450         450       เฉพาะเจาะจง ร้านน่านกรุ๊ป การพิมพ์ 450 บาท ร้านน่านกรุ๊ป การพิมพ์ 450 บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้งเลขที่24/62 ลว. 17  ธ.ค.61

26 จ้างเหมาจัดเตรียมสนามและเคร่ืองเสียง 7,000       7,000    เฉพาะเจาะจง นายต๋อง  แดงหา 7,000 บาท นายต๋อง  แดงหา 7,000 บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้งเลขที่25/62 ลว. 17   ธ.ค.61

27 จ้างเหมาซ่อมแซมรถ 3 รายการ 3,750       3,750    เฉพาะเจาะจง ร้านยูเมะการค้า 3,750 บาท ร้านยูเมะการค้า 3,750 บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้ง เลขที่26/62 ลว.  17 ธ.ค.61

28 จ้างเหมาซ่อมเบรกรถ 7005 น่าน 4,050       4,050    เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการ เค มอเตอร์ 4,050 บาท ศูนย์บริการ เค มอเตอร์ 4,050 บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้ง เลขที่27/62 ลว.  20 ธ.ค.61

29 จ้างเหมาถ่ายเอกสารเข้าเล่ม 528         528       เฉพาะเจาะจง ร้านมลฤดี 528 บาท ร้านมลฤดี 528 บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้ง เลขที่28/62 ลว.  26 ธ.ค.61

30 จ้างเหมาป้ายไวนิล 2,250       2,250    เฉพาะเจาะจง ร้านน่านกรุ๊ป การพิมพ์ 2,250 บาท ร้านน่านกรุ๊ป การพิมพ์ 2,250 บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้ง เลขที่29/62 ลว.  26 ธ.ค.61

31 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาเมรุและห้องน ้า ต้าแหน่ง229,000     229,000  เฉพาะเจาะจง หจก.พรหมเจริญก่อสร้าง 229,000 บาทหจก.พรหมเจริญก่อสร้าง 229,000 บาทไม่เกินราคากลาง สัญญาจา้งเลขที่ 12/62 ลว.4  ธ.ค61

32 โครงการก่อสร้าอาหารเอนกประสงค์ 646,000     646,000  เฉพาะเจาะจง หจก.พรหมเจริญก่อสร้าง 646,000 บาทหจก.พรหมเจริญก่อสร้าง 646,000 บาทไม่เกินราคากลาง สัญญาจา้งเลขที่ 13/62 ลว.6  ธ.ค61
33 โครงการก่อสร้าอาหารเอนกประสงค์ 424,000     424,000  เฉพาะเจาะจง หจก.พรหมเจริญก่อสร้าง 424,000 บาทหจก.พรหมเจริญก่อสร้าง 424,000 บาทไม่เกินราคากลาง สัญญาจา้งเลขที่ 14/62 ลว.6  ธ.ค 61

หมู่บ้าน 2 ชั น ม.9

35 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ 250,000     250,000  เฉพาะเจาะจง หจก.จอมนางวิศวกรรมโยธา 250,000 บาทหจก.จอมนางวิศวกรรมโยธา 250,000 บาทไม่เกินราคากลาง สัญญาจา้งเลขที่ 15/62 ลว.24 ธ.ค61

หมู่ 12
36 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ 2,350       2,350    เฉพาะเจาะจง นายกิตติกร  ไขยอักษร 2,350.-บาท นายกิตติกร  ไขยอักษร 2,350.-บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้ง เลขที่ 30/62  ลว 3 ม.ค.62

37 จ้างเหมาตัดหญ้า บ้านหนองใหม-่ปางช้าง 3,840       3,840    เฉพาะเจาะจง นายสม  โลนันท์ 3,840.-บาท นายสม  โลนันท์ 3,840.-บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้ง ลขที่ 31/62  ลว 7  ม.ค.62

38 จ้างเหมาจัดท้าป้ายไวนิล 675         675       เฉพาะเจาะจง ร้านน่านกรุ๊ปการพิมพ์ 675.-บาท ร้านน่านกรุ๊ปการพิมพ์ 675.-บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้ง เลขที่ 32/62  ลว 8 ม.ค.62

39 จ้างเหมาป้ายไวนิล 4 ป้าย 1,700       1,700    เฉพาะเจาะจง ร้านน่านกรุ๊ปการพิมพ์ 1,700.-บาท ร้านน่านกรุ๊ปการพิมพ์ 1,700.-บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้ง ลขที่ 33/62  ลว 8  ม.ค.62

40 จ้างเหมาเช่าเคร่ืองเสียง 2,500       2,500    เฉพาะเจาะจง นายสุพัฒน์  จอมพันธ์ 2,500.-บาท นายสุพัฒน์  จอมพันธ์ 2,500.-บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้ง ลขที่ 34/62  ลว 9  ม.ค.62

41 จ้างเหมาเช่าเคร่ืองเล่น 2,000       2,000    เฉพาะเจาะจง นางสุวนันท์  ค้าปาละ 2,000.-บาท นางสุวนันท์  ค้าปาละ 2,000.-บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้งเลขที่ 35/62  ลว.9 มค.62

42 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 3,400       3,400    เฉพาะเจาะจง ร้านมลฤดี 3,400.-บาท ร้านมลฤดี 3,400.-บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้งเลขที่ 36/62  ลว.14 ม.ค.62

43 โครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื นที่การเกษตร ม.255,000     55,000   เฉพาะเจาะจง หจก.พรหมเจริญก่อสร้าง 55,000.-บาทหจก.พรหมเจริญก่อสร้าง 55,000.-บาทไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้งเลขที่ 37/62  ลว.17 มค. 62

44 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 600         600       เฉพาะเจาะจง ร้านอัมรินทร์ เซอร์ฯ 600.-บาท ร้านอัมรินทร์ เซอร์ฯ 600.-บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้งเลขที่ 38/62  ลว.28  ม.ค.62

45 จ้างเหมาเปล่ียนถ่ายน ้ามันเคร่ือง 3,365       3,365    เฉพาะเจาะจง ร้านยูเมะการค้า 3,365.-บาท ร้านยูเมะการค้า 3,365.-บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้งเลขที่ 39/62  ลว.28 ม.ค.62

46 จ้างเหมาจัดท้าป้ายไวนิล 450         450       เฉพาะเจาะจง ร้านน่านกรุ๊ปการพิมพ์ 450.-บาท ร้านน่านกรุ๊ปการพิมพ์ 450.-บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้งเลขที่ 40/62  ลว.29 ม.ค.62
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47 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 56,250     56,250   เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์แอนด์เอ คอนสตรัคชั่น 56,250.-หจก.อาร์แอนด์เอ คอนสตรัคชั่น 56,250.-ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้งเลขที่ 41/62  ลว.30 ม.ค.62
48 จ้างเหมาอาหารและอาหารว่าง 7,500       7,500    เฉพาะเจาะจง นางมิ่ง จารุวรพงษ์  7,500.-บาท นางมิ่ง จารุวรพงษ์  7,500.-บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้งเลขที่ 42/62  ลว.30  ม.ค.62

49 โครงการซ่อมแซม ถนนลาดยางสายป่าแดด 484,000     484,000  เฉพาะเจาะจง หจก.สุนทรอุดมทรัพย์ 484,000.-บาท หจก.สุนทรอุดมทรัพย์ 484,000.-บาท ไม่เกินราคากลาง สัญญาจา้งเลขที่ 16/62 ลว.8  ม.ค 62

50 โครงการจัดซื ออาหารเสริมนม ศพด. 129,499.20   ####### เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์/129,499.20 บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์/129,499.20 ไม่เกินราคากลาง สัญญาซื อเลขที่3/62ลว.30ม.ค62

51 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ 10 1,798,500     1,798,500  e-bidding บ.เอส บี ลิเล็คทริค จ้ากัด 1,798,500.- บ.เอส บี ลิเล็คทริค จ้ากัด 1,798,500.-ไม่เกินราคากลาง สัญญาจา้งเลขที่ 17/62 ลว.19 ก.พ.62

52 จ้างเหมารวบรวมข้อมูลสัตว์และขึ นทะเบียน 3,810       3,810    เฉพาะเจาะจง นายต่วน  ค้ายาน 3,810.-บาท นายต่วน ค้ายาน 3,810.-บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้งเลขที่ 43/62 ลว.11 มี.ค.62

53 จ้างเหมาจัดท้าป้ายไวนิล 450         450       เฉพาะเจาะจง ร้านน่านกรุ๊ปการพิมพ์ 450.-บาท ร้านน่านกรุ๊ปการพิมพ์ 450.-บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้งเลขที่44/62 ลว.12 มี.ค.62
54 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 4,400       4,400    เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งศิลป์ดอทคอม 4,400.-บาท หจก.รุ่งศิลป์ดอทคอม 4,400.-บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้งเลขที่45/62 ลว.22 มี.ค.62

55 จ้างเหมาจัดท้าป้ายไวนิล 450         450       เฉพาะเจาะจง ร้านน่านกรุ๊ปการพิมพ์ 450.-บาท ร้านน่านกรุ๊ปการพิมพ์ 450.-บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้งเลขที่ 46/62 ลว.27 มี.ค.62

56 จ้างเหมาก่อสร้างฐานถังเก็บน ้าฝน หมู1่2 4,800       4,800    เฉพาะเจาะจง ร้านโชคทรัพย์วิสูตรการช่าง 4,800.-บาทร้านโชคทรัพย์วิสูตรการช่าง 4,800.-บาทไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้งเลขที่ 47/62 ลว.27 มี.ค.62

57 จ้างเหมาก่อสร้างฐานถังเก็บน ้าฝน หมู1่1 4,800       4,800    เฉพาะเจาะจง ร้านโชคทรัพย์วิสูตรการช่าง 4,800.-บาทร้านโชคทรัพย์วิสูตรการช่าง 4,800.-บาทไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้งเลขที่48/62 ลว.27 มี.ค.62

58 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนล้าลองเข้า 198,000     198,000  e-bidding หจก.จอมนางวิศวกรรมการโยธา 198,000.-หจก.จอมนางวิศวกรรมการโยธา 198,000.-ไม่เกินราคากลาง สัญญาจา้งเลขที่ 18/62 ลว.12 มี.ค.62
สู่พื นที่ท้าการเกษตร หมู่ 6

59 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 220,000     220,000  e-bidding หจก.อาร์แอนด์เอ น่านคอนสตรัคชั่น 2220,000.-หจก.อาร์แอนด์เอ น่านคอนสตรัคชั่น 2220,000.-ไม่เกินราคากลาง สัญญาจา้งเลขที่ 19/62 ลว.19 มี.ค.62

60 เสริมเหล็ก บ้านห้วยแฮ้ว หมู่ที่ 13
61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  224,000     224,000  e-bidding ร้านสุรฤทธิ์การค้า 224,000.-บาท ร้านสุรฤทธิ์การค้า 224,000.-บาท ไม่เกินราคากลาง สัญญาจ้างเลขที่ 20/62 ลว.22 มี.ค.62

บ้านนาเลา หมุ่ 3 

62 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ บฉ3789 1,200       1,200    เฉพาะเจาะจง นายทูน สมพิพงษ/์1,200บาท นายทูน สมพิพงษ/์1,200บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจ้าง เลขที่ 49/62 ลว.5เม.ย.62

63 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 80-9395 1,300       1,300    เฉพาะเจาะจง นายทูน สมพิพงษ/์1,300บาท นายทูน สมพิพงษ/์1,300บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจ้าง เลขที่ 50/62 ลว.5เม.ย.62

64 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ไถ 2,200       4,905    เฉพาะเจาะจง ร้านยูเม2,200บาท หจก.น่านสรรพสินค้า 4,905.-บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจ้าง เลขที่ 51/62 ลว.5เม.ย.62

65 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บจ 8540 3,950       1,300    เฉพาะเจาะจง นายทูน สมพิพงษ/์3,950บาท นางนงรัก ป้องแก้ว 2,880.-บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจ้าง เลขที่ 52/62 ลว.5เม.ย.62

66 จ้างเหมาป้ายไวนิล 4 ป้าย 1,800       450       เฉพาะเจาะจง หจก.น่านออฟเซต/1,800บาท นางรพีภัทร์ อินนา 1,445.-บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจ้าง เลขที่ 53/62 ลว.9เม.ย.62

67 จ้างเหมาเปล่ียนถ่ายน ้ามัน 2,400       1,300    เฉพาะเจาะจง นายทูน สมพิพงษ/์2,400บาท ร้านนันทกิจการเกษตร 32,375.-บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจ้าง เลขที่ 54/62 ลว.23เม.ย.62

68 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.2 184,900     198,000  e-bidding หจก.เมืองจังคอนฯ/ 184,900บาท หจก.จอมนางวิศวกรรมการโยธา 198,000.-ไม่เกินราคากลาง สัญญาจ้างเลขที่ 21/62 ลว.9 เม.ย.62

69 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.11 227,500     198,000  e-bidding หจก.วรนันการฯ/ 227,500บาท หจก.จอมนางวิศวกรรมการโยธา 198,000.-ไม่เกินราคากลาง สัญญาจ้างเลขที่ 22/62 ลว.9 เม.ย.62

70 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.5 220,000     198,000  e-bidding หจก.วรนันการฯ/ 220,000บาท หจก.จอมนางวิศวกรรมการโยธา 198,000.-ไม่เกินราคากลาง สัญญาจ้างเลขที่ 23/62 ลว.9 เม.ย.62

71 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.6 186,000     198,000  e-bidding หจก.เมืองจังคอนฯ/ 186,000บาท หจก.จอมนางวิศวกรรมการโยธา 198,000.-ไม่เกินราคากลาง สัญญาจ้างเลขที่ 24/62 ลว.9 เม.ย.62
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72 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.4 185,590     198,000  e-bidding หจก.เมืองจังคอนฯ/ 185,590บาท หจก.จอมนางวิศวกรรมการโยธา 198,000.-ไม่เกินราคากลาง สัญญาจ้างเลขที่ 25/62 ลว.9 เม.ย.62
73 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 80-9395 4,380        4,380      เฉพาะเจาะจง ร้านอู่ช่างผาย/ 4,380บาท ร้านอู่ช่างผาย/ 4,380บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจ้าง เลขที่ 55/62 ลว.1 พ.ค.62

74 จ้างเหมาป้ายไวนิล 2 ป้าย 900           900        เฉพาะเจาะจง หจก.น่านออฟเซต/900บาท หจก.น่านออฟเซต/900บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจ้าง เลขที่ 56/62 ลว.2 พ.ค.62
75 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ บฉ3789 2,400        2,400      เฉพาะเจาะจง นายทูน สมพิพงษ/์2,400บาท นายทูน สมพิพงษ/์2,400บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจ้าง เลขที่ 57/62 ลว.3พ.ค.62
76 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ 200           200        เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งศิลป์ดอทคอม 200 บาท หจก.รุ่งศิลป์ดอทคอม 200 บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจ้าง เลขที่ 58/62 ลว.3พ.ค.62
77 จ้างเหมาแผนที่ภาษี 50,000       50,000    เฉพาะเจาะจง นายวรรณชัย สุวรรณพ 50,000บาท นายวรรณชัย สุวรรณพ 50,000บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจ้าง เลขที่ 59/62 ลว.15พ.ค.62

78 โครงการก่อสร้างรั วศพด.ม.4 45,000       45,000    เฉพาะเจาะจง ร้านโชคทรัพย์วิสูตร/ 45,000.-บาท ร้านโชคทรัพย์วิสูตร/ 45,000.-บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจ้าง เลขที่ 60/62 ลว.16พ.ค.62

79 จ้างเหมาซ่อมแซมเปล่ียนน ้ามัน 7005 3,900       3,900    เฉพาะเจาะจง หจก.ตั งจิตนุสรณ์ /3,900บาท หจก.ตั งจิตนุสรณ์ /3,900บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจ้าง เลขที่ 61/62 ลว.16พ.ค.62

80 จ้างเหมาถ่ายเอกสารจ้านวน5 เล่ม 1,080       1,080    เฉพาะเจาะจง ร้านมลฤดี/ 1,080บาท ร้านมลฤดี/ 1,080บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจ้าง เลขที่ 62/62 ลว23พ.ค.62

81 จ้างเหมาป้ายไวนิล 450         450       เฉพาะเจาะจง หจก.น่านออฟเซต/450บาท หจก.น่านออฟเซต/450บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจ้าง เลขที่ 63/62 ลว.28พ.ค.62

82 จ้างเหมาจัดท้าอาหารว่าง 1 มื อ 3,750       3,750    เฉพาะเจาะจง นางศริยา สุนทราพันธุ/์3,750บาท นางศริยา สุนทราพันธุ/์3,750บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจ้าง เลขที่ 64/62 ลว.29พ.ค.62

83 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมตล่ิงม.9 45,000     45,000   เฉพาะเจาะจง หจก.พัณณิตาคอนฯ/45,000บาท หจก.พัณณิตาคอนฯ/45,000บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจ้าง เลขที่ 65/62 ลว.30พ.ค.62

84 โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. 226,000   226,000  เฉพาะเจาะจง หจก.เมืองจังคอนฯ/ 226,000บาท หจก.เมืองจังคอนฯ/ 226,000บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสัญญาจ้างเลขที่26/62ลว.4พ.ค.62

ม.8

85 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์2รายการ 1,150       1,150    เฉพาะเจาะจง ร้านมลฤดี 1,150บาท ร้านมลฤดี 1,150บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจ้าง เลขที่ 66/62ลว.4 มิ.ย62

86 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมตล่ิงริมถนน 4,700       4,700    เฉพาะเจาะจง ร้านโชคทรัพย์วิสูตร/ 4,700บาท ร้านโชคทรัพย์วิสูตร/ 4,700บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจ้าง เลขที่ 67/62ลว.5มิ.ย62

87 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 2,380       2,380    เฉพาะเจาะจง ร้านมลฤดี 2,380บาท ร้านมลฤดี 2,380บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจ้าง เลขที่ 68/62ลว.5 มิ.ย62
88 จ้างเหมาป้ายไวนิล 1 ป้าย 450         450       เฉพาะเจาะจง หจก.น่านออฟเซต/450บาท หจก.น่านออฟเซต/450บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจ้าง เลขที่ 69/62ลว.5 มิ.ย62

89 จ้างเหมาอาหารและอาหารว่าง 900         900       เฉพาะเจาะจง นางศริยา สุนทราพันธ/์900บาท นางศริยา สุนทราพันธ/์900บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจ้าง เลขที่ 70/62ลว.5 มิ.ย62

90 จ้างเหมาติดตั งเน็ตเวิร์ด4จุด 1,950       1,950    เฉพาะเจาะจง ร้านมลฤดี 1,950บาท ร้านมลฤดี 1,950บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจ้าง เลขที่ 71/62ลว.10มิ.ย62

91 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 30 ชุด 3,360       3,360    เฉพาะเจาะจง ร้านมลฤดี 3,360บาท ร้านมลฤดี 3,360บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจ้าง เลขที่ 72/62ลว.12มิ.ย62

92 จ้างเหมาซ่อมแซมตล่ิงม.12 35,000     35,000   เฉพาะเจาะจง หจก.พัณณิตาคอนฯ/35,000บาท หจก.พัณณิตาคอนฯ/35,000บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจ้าง เลขที่ 73/62ลว.13มิ.ย62

93 จ้างเหมาดาดล้าเหมือง ม.2 45,000     45,000   เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์แอนด์/45,000บาท หจก.อาร์แอนด์/45,000บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจ้าง เลขที่ 74/62ลว.14มิ.ย62

94 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ 400         400       เฉพาะเจาะจง ร้านมลฤดี 400บาท ร้านมลฤดี 400บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจ้าง เลขที่ 75/62ลว.18มิ.ย62

95 จ้างเหมาป้ายไวนิล 5 ป้าย 2,250       2,250    เฉพาะเจาะจง หจก.น่านออฟเซต/2,250บาท หจก.น่านออฟเซต/2,250บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจ้าง เลขที่ 77/62ลว.26มิ.ย62
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96 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่ 18,000     18,000   เฉพาะเจาะจง นส.ปรียาภรณ์ อินนา/18,000บาท นส.ปรียาภรณ์ อินนา/18,000บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้ง เลขที่ 78/62ลว.27มิ.ย62

97 พื นที่การเกษตร ม.7 ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้ง เลขที่ 75/62ลว.18มิ.ย62

98 โครงการซ่อมแซมตล่ิงในหมู่บ้านม.12 113,000     113,000  เฉพาะเจาะจง หจก.พัณณิตาคอนฯ/113,000บาท หจก.พัณณิตาคอนฯ/113,000บาท ไม่เกินราคากลาง สัญญาจา้งเลขที่27/62ลว.12มิ.ย62

99 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ 400         400       เฉพาะเจาะจง ร้านมลฤดี  400.-บาท ร้านมลฤดี  400.-บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้งเลขที่ 79/62  ลว.1 ก.ค.62

100 จ้างเหมาหุ้มเบาะเสริมฟองน ้า กข7005 7,200       7,200    เฉพาะเจาะจง ร้านเลิศศิลป์  7,200.-บาท ร้านเลิศศิลป์  7,200.-บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้งเลขที่ 90/62 ลว.1  ก.ค.62

101 จ้างเหมาออกแบบรูปรายการก่อสร้าง 65,905     65,905   เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์แอนด์เอคอนสตรัคชั่น65,905.-หจก.อาร์แอนด์เอคอนสตรัคชั่น65,905.-ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้งเลขที่81/62 ลว. 5 ก.ค.62

102 จ้างเหมาจัดท้าป้ายไวนิล 450         450       เฉพาะเจาะจง หจก.น่านกรุ๊ป การพิมพ์ 450.-บาท หจก.น่านกรุ๊ป การพิมพ์ 450.-บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้งเลขที่ 82/62 ลว.11 ก.ค.62

103 จ้างเหมาถ่ายเอกสารเข้ารูปเล่ม 7,536       7,536    เฉพาะเจาะจง ร้านมลฤดี  7,536.-บาท ร้านมลฤดี  7,536.-บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้งเลขที่ 83/62 ลว.11 ก.ค.62

104 จ้างเหมาอาหารกลางวันและอาหารว่าง 4,500       4,500    เฉพาะเจาะจง นางดวงพร  วงค์ไฝ 4,500.-บาท นางดวงพร  วงค์ไฝ 4,500.-บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้งเลขที่ 84/62 ลว.18 ก.ค.62

105 จ้างเหมารถตู้ จ้านวน 4 คัน 6,000       6,000    เฉพาะเจาะจง นายหล่ัน  ก๋าวงค์ 6,000.-บาท นายหล่ัน  ก๋าวงค์ 6,000.-บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้งเลขที่ 85/62 ลว.18 ก.ค.62

106 จ้างเหมาจัดท้าป้ายไวนิล 450         450       เฉพาะเจาะจง ร้านไอเดีย  450.-บาท ร้านไอเดีย  450.-บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้งเลขที่ 86/62 ลว.19 ก.ค.62

107 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ กข 7005 น่าน 29,880     29,880   เฉพาะเจาะจง หจก.ตั งจิตนุสรฯ 29,880.-บาท หจก.ตั งจิตนุสรฯ 29,880.-บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้งเลขที่ 87/62 ลว.24 ก.ค.62

108 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน ้า 8,480       8,,480 เฉพาะเจาะจง นายสุรศักด์ิ  อิ่นมะโน 8,480.-บาท นายสุรศักด์ิ  อิ่นมะโน 8,480.-บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้งเลขที่ 88/62 ลว.25 ก.ค.62

109 จ้างเหมาป้ายไวนิล 450         450       เฉพาะเจาะจง ร้านน่านกรุ๊ปการพิมพ์ 450.-บาท ร้านน่านกรุ๊ปการพิมพ์ 450.-บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้งเลขที่ 89/62 ลว.25 ก.ค.62

110 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองส้ารองไฟ 750         750       เฉพาะเจาะจง ร้านมลฤดี 750.-บาท ร้านมลฤดี 750.-บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้งเลขที่ 90/62 ลว.25 ก.ค.62

111 จ้างเหมาจัดท้าอาหารและอาหารว่าง 7,400       7,400    เฉพาะเจาะจง นางนงรัก  ป้องแก้ว 7,400.-บาท นางนงรัก  ป้องแก้ว 7,400.-บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้งเลขที่ 91/62 ลว.30 ก.ค.62

112 จ้างเหมาท้าป้ายไวนิล(โครงการสืบสาน) 450         450       เฉพาะเจาะจง ร้านน่านกรุ๊ปการพิมพ์ 450.-บาท ร้านน่านกรุ๊ปการพิมพ์ 450.-บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้งเลขที่92/62 ลว.30 ก.ค.62

113 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม 296,700     296,700  e-bidding หจก.อาร์แอนด์เอคอนสตรัคชั่น296,700.-หจก.อาร์แอนด์เอคอนสตรัคชั่น296,700.-ไม่เกินราคากลาง สัญญาจา้งเลขที่ 28/62 ลว.9 ก.ค.62

114 โครงการปรับปรุง (ร้องปู่ทา) ต.ดู่พงษ์ 104,000     104,000  e-bidding ร้านสุรฤทธิ์การค้า 104,000.-บาท ร้านสุรฤทธิ์การค้า 104,000.-บาท ไม่เกินราคากลาง สัญญาจา้งเลขที่29/62 ลว.27 ก.ค.62

115 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 1,450       1,450    เฉพาะเจาะจง ร้านอัมรินทร์ 1,450.-บาท ร้านอัมรินทร์ 1,450.-บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้งเลขที่ 93/62 ลว.5  ส.ค.62

116 จ้างเหมาป้ายไวนิล 450         450       เฉพาะเจาะจง ร้านน่านกรุ๊ป 450.-บาท ร้านน่านกรุ๊ป 450.-บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้งเลขที่ 94/62 ลว.5  ส.ค.62

117 จ้างเหมาป้ายไวนิล 450         450       เฉพาะเจาะจง ร้านน่านกรุ๊ป 450.-บาท ร้านน่านกรุ๊ป 450.-บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้งเลขที่ 95/62 ลว.8  ส.ค.62

118 จ้างเหมาป้ายไวนิล 450         450       เฉพาะเจาะจง ร้านน่านกรุ๊ป 450.-บาท ร้านน่านกรุ๊ป 450.-บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้งเลขที่ 96/62 ลว.8  ส.ค.62

119 จ้างเหมาป้ายไวนิล 450         450       เฉพาะเจาะจง ร้านน่านกรุ๊ป 450.-บาท ร้านน่านกรุ๊ป 450.-บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้งเลขที่ 97/62 ลว.14 ส.ค.62
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120 จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่าง 3,960       3,960    เฉพาะเจาะจง นางนงรัก ป้องแก้ว 3,960.-บาท นางนงรัก ป้องแก้ว 3,960.-บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้งเลขที่ 98/62 ลว. 16 ส.ค.62

121 จ้างเหมาตัดหญ้า 3,520       3,520    เฉพาะเจาะจง นายวัลลภ จิตตมล 3,520.-บาท นายวัลลภ จิตตมล 3,520.-บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้งเลขที่ 99/62 ลว. 19 ส.ค.62

122 จ้างเหมาป้ายไวนิล 450         450       เฉพาะเจาะจง ร้านน่านกรุ๊ป 450.-บาท ร้านน่านกรุ๊ป 450.-บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้งเลขที่100/62 ลว. 21 ส.ค.62

123 จ้างเหมาป้ายไวนิล(โครงการฯ) 450         450       เฉพาะเจาะจง ร้านน่านกรุ๊ป 450.-บาท ร้านน่านกรุ๊ป 450.-บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้งเลขที่101/62 ลว. 21 ส.ค.62
124 จ้างเหมาจัดท้าวัสดุอุปกรณ์ อบรม 1,650       1,650    เฉพาะเจาะจง ร้านมลฤดี 1,650.-บาท ร้านมลฤดี 1,650.-บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้งเลขที่102/62 ลว.22 ส.ค.62

125 จ้างเหมาป้ายไวนิล 450         450       เฉพาะเจาะจง ร้าน่น่านกรุ๊ป 450.-บาท ร้าน่น่านกรุ๊ป 450.-บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้งเลขที่103/62 ลว. 27 ส.ค.62

126 จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่าง 5,000       5,000    เฉพาะเจาะจง นางรุ่งฤดี  ยาวิชัย 5,000.-บาท นางรุ่งฤดี  ยาวิชัย 5,000.-บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้งเลขที่104/62 ลว. 28 ส.ค.62

127 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 350         350       เฉพาะเจาะจง ร้านมลฤดี 350.-บาท ร้านมลฤดี 350.-บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้งเลขที่105/62 ลว. 28 ส.ค.62

128 จ้างเหมาป้ายไวนิล 450         450       เฉพาะเจาะจง ร้านน่านกรุ๊ป 450.-บาท ร้านน่านกรุ๊ป 450.-บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้งเลขที่ 106/62 ลว.29 ส.ค.62

129 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 1,000       1,000    เฉพาะเจาะจง ร้านมลฤดี 1,000.-บาท ร้านมลฤดี 1,000.-บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้งเลขที่ 107/62 ลว.29 ส.ค.62

130 จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่าง 10,000     10,000   เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล  โลนันท์ 10,000.-บาท นายณัฐพล  โลนันท์ 10,000.-บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้งเลขที่108/62 ลว. 30 ส.ค.62
131 จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ 750         750       เฉพาะเจาะจง ร้านมลฤดี 750.-บาท ร้านมลฤดี 750.-บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้งเลขที่109/62 ลว. 30 ส.ค.62
132 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประปา 6,000       6,000    เฉพาะเจาะจง น.ส.ธิดารัตน์ แสนศรี 6,000.-บาท น.ส.ธิดารัตน์ แสนศรี 6,000.-บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้งเลขที่110/62 ลว. 30 ส.ค.62

133 จ้างเหมาป้ายไวนิล 495         495       เฉพาะเจาะจง ร้านน่านกรุ๊ป การพิมพ์ 495.-บาท ร้านน่านกรุ๊ป การพิมพ์ 495.-บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้งเลขที่ 111/62  ลว.3 ก.ย.62
134 จ้างเหมาซ่อมรถไถ 2,200       2,200    เฉพาะเจาะจง นายสถิต กามะวิถี 2,200.-บาท นายสถิต กามะวิถี 2,200.-บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้งเลขที่ 112/62 ลว.6  ก.ย62
135 จ้างเหมาซ่อมมอเตอร์ไซด์ 606 น่าน 540         540       เฉพาะเจาะจง ร้านยูเมะการค้า 540.-บาท ร้านยูเมะการค้า 540.-บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้งเลขที่ 113/62 ลว.9 ก.ย.62

136 จ้างเหมาซ่อมรถ 1 กค 1918 น่าน 1,750       1,750    เฉพาะเจาะจง ร้านยูเมะการค้า 1,750.-บาท ร้านยูเมะการค้า 1,750.-บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้งเลขที่114/62 ลว.9 ก.ย.62
137 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 400         400       เฉพาะเจาะจง ร้านอัมรินทร์แอร์ฯ 400.-บาท ร้านอัมรินทร์แอร์ฯ 400.-บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้งเลขที่ 115/62 ลว.11 ก.ย.62

138 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ 400         400       เฉพาะเจาะจง ร้านมลฤดี 400.-บาท ร้านมลฤดี 400.-บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้งเลขที่ 116/62 ลว.11 ก.ย.62

139 จ้างเหมาปรับปรุงส้านักงาน อบต.พงษ์ 16,500     16,500   เฉพาะเจาะจง ร้าน ธ อลูมินั ม 16,500.-บาท ร้าน ธ อลูมินั ม 16,500.-บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้งเลขที่117/62 ลว.11 ก.ย..62

140 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื นที่เกษตร 22,000     22,000   เฉพาะเจาะจง หจก.กองศรีก่อสร้าง 22,000.-บาท หจก.กองศรีก่อสร้าง 22,000.-บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้งเลขที่ 118/62 ลว.14 ก.ย.62

141 จ้างเหมาก่อสร้างที่แปรงฟันพร้อมเทลานคอนกรีต50,000     50,000   เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์แอนด์เอร์ 50,000.-บาท หจก.อาร์แอนด์เอร์ 50,000.-บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้งเลขที่ 119/62 ลว.25 ก.ย 62

142 จ้างเหมาออกแบบรูปรายการ 44,000     44,000   เฉพาะเจาะจง ร้านพีดีเฮ้าส์ 44,000.-บาท ร้านพีดีเฮ้าส์ 44,000.-บาท ไม่เกินราคากลาง ใบส่ังจา้งเลขที่ 120/62 ลว.26 ก.ย.62
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สัญญาจ้างเลขที่ 20/62 ลว.22 มี.ค.62

ใบส่ังจ้าง เลขที่ 49/62 ลว.5เม.ย.62

ใบส่ังจ้าง เลขที่ 50/62 ลว.5เม.ย.62

ใบส่ังจ้าง เลขที่ 51/62 ลว.5เม.ย.62

ใบส่ังจ้าง เลขที่ 52/62 ลว.5เม.ย.62

ใบส่ังจ้าง เลขที่ 53/62 ลว.9เม.ย.62

ใบส่ังจ้าง เลขที่ 54/62 ลว.23เม.ย.62

สัญญาจ้างเลขที่ 21/62 ลว.9 เม.ย.62

สัญญาจ้างเลขที่ 22/62 ลว.9 เม.ย.62

สัญญาจ้างเลขที่ 23/62 ลว.9 เม.ย.62

สัญญาจ้างเลขที่ 24/62 ลว.9 เม.ย.62



สัญญาจ้างเลขที่ 25/62 ลว.9 เม.ย.62
ใบส่ังจ้าง เลขที่ 55/62 ลว.1 พ.ค.62

ใบส่ังจ้าง เลขที่ 56/62 ลว.2 พ.ค.62

ใบส่ังจ้าง เลขที่ 59/62 ลว.15พ.ค.62

ใบส่ังจ้าง เลขที่ 60/62 ลว.16พ.ค.62

ใบส่ังจ้าง เลขที่ 61/62 ลว.16พ.ค.62

ใบส่ังจ้าง เลขที่ 62/62 ลว23พ.ค.62

ใบส่ังจ้าง เลขที่ 63/62 ลว.28พ.ค.62

ใบส่ังจ้าง เลขที่ 64/62 ลว.29พ.ค.62

ใบส่ังจ้าง เลขที่ 65/62 ลว.30พ.ค.62

ใบสัญญาจ้างเลขที่26/62ลว.4พ.ค.62
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