
แบบ สขร.1

ล าดับที่ เลขที่ฎกีา งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธซ้ืีอ/จ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1 1 ค่าใช้สอย-ค่าจ้างเหมาบริการ 1669 9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายส าอางค์ ทวาเงิน 9,000.00 นายส าอางค์ ทวาเงิน จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
2 2 ค่าใช้สอย-ค่าจ้างเหมาบริการ 1669 9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายจ าเนียน  คุณมี 9,000.00 นายจ าเนียน  คุณมี จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
2 3 ค่าใช้สอย-ค่าจ้างเหมาบริการ 1669 9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายประวิตร   ชาญจติร 9,000.00 นายประวติร   ชาญจิตร จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
3 4 ค่าใช้สอย-ค่าจ้างเหมาบริการ 1669 9,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวชญานนัท ์นามวงษ์ 9,000.00 นางสาวชญานันท ์นามวงษ์ จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
3 5 ค่าใช้สอย-ค่าจ้างเหมาบริการ 1669 9,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนีกร  สุดเนตร 9,000.00 นางสาวรัชนีกร  สุดเนตร จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
4 6 ค่าใช้สอย-ค่าจ้างเหมาบริการ 1669 9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายถัคพงษ ์ เกษอินสา 9,000.00 นายถัคพงษ ์ เกษอินสา จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
4 7 ค่าใช้สอย-ค่าจ้างเหมาผู้รักษาความปลอดภยั 4,000.00       เฉพาะเจาะจง นายวรีะชาติ  ฤทธิม์าศ 4,000.00 นายวรีะชาติ  ฤทธิม์าศ จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
5 8 ค่าใช้สอย-ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านท าความสะอาดส านักงาน 7,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวราตรี  กัญญาพันธ์ 7,000.00 นางสาวราตรี  กัญญาพนัธ์ จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
5 15 โครงการปรับปรุงลูกรัง(ลงหินคลุก)ม.8 บ้านโนนสวน-วดัป่าโนนสวน 250,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านรุงธดิาพาณิชย์ 244,900.00 ร้านรุงธดิาพาณิชย์ จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
6 21 ค่าวสัดุสนาม 800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อังคารก่อสร้าง 800.00 หจก.อังคารก่อสร้าง จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
6 22 ค่าวสัดุ-กรวยจราจร 5,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อังคารก่อสร้าง 5,200.00 หจก.อังคารก่อสร้าง จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
7 23 ค่าวสัดุดับเพลิง 9,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อังคารก่อสร้าง 9,500.00 หจก.อังคารก่อสร้าง จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
7 24 ค่าวสัดุเคร่ืองแต่งกาย 6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อังคารก่อสร้าง 6,000.00 หจก.อังคารก่อสร้าง จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
8 25 ค่าวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 6,510.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อังคารก่อสร้าง 6,510.00 หจก.อังคารก่อสร้าง จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
8 27 ค่าบ ารุงซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 58,298.12 เฉพาะเจาะจง บ.ออโตโมเบลิ จ ากัด 58,298.12 บ.ออโตโมเบลิ จ ากัด จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
9 28 ค่าบ ารุงซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 3,030.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโตโมเบลิ จ ากัด 3,030.00 บ.ออโตโมเบลิ จ ากัด จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
9 63 ค่าใช้สอย-ค่าจ้างท าพวงมาลาวนัปยิะมหาราช 500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฉัตรมณี 500.00 นางสาวฉัตรมณี จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่

10 64 ค่าใช้สอย-ค่าจ้างเหมาบริการ 1669 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายส าอางค์ ทวาเงิน 9,000.00 นายส าอางค์ ทวาเงิน จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
10 65 ค่าใช้สอย-ค่าจ้างเหมาบริการ 1669 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจ าเนียน  คุณมี 9,000.00 นายจ าเนียน  คุณมี จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
11 66 ค่าใช้สอย-ค่าจ้างเหมาบริการ 1669 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประวิตร   ชาญจติร 9,000.00 นายประวติร   ชาญจิตร จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
11 67 ค่าใช้สอย-ค่าจ้างเหมาบริการ 1669 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชญานนัท ์นามวงษ์ 9,000.00 นางสาวชญานันท ์นามวงษ์ จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
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12 68 ค่าใช้สอย-ค่าจ้างเหมาบริการ 1669 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนีกร  สุดเนตร 9,000.00 นางสาวรัชนีกร  สุดเนตร จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
12 70 ค่าใช้สอย-ค่าจ้างเหมาผู้รักษาความปลอดภยั 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรีะชาติ  ฤทธิม์าศ 4,000.00 นายวรีะชาติ  ฤทธิม์าศ จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
13 71 ค่าใช้สอย-ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านท าความสะอาดส านักงาน 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวราตรี  กัญญาพันธ์ 9,000.00 นางสาวราตรี  กัญญาพนัธ์ จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
13 76 ค่าใช้สอย-ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 8,135.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรวรรณ 8,135.00 ร้านไพรวรรณ จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
14 77 ค้างจ่าย-จัดซ้ือแผงกั้นจราจร 17,050.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อังคารก่อสร้าง 17,050.00 หจก.อังคารก่อสร้าง จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
14 78 ค้างจ่าย-จัดซ้ือหวัฉีดดับเพลิง 28,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อังคารก่อสร้าง 28,000.00 หจก.อังคารก่อสร้าง จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
15 79 ค้างจ่าย-จัดซ้ือคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ก 22,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโซนคอมพวิเตอร์ 22,000.00 ร้านโซนคอมพวิเตอร์ จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
15 95 ครุภณัฑ์-จัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บานเปดิ 5,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคมั่งค่ัง 5,500.00 ร้านโชคมั่งค่ัง จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
16 94 ค่าวสัดุ-จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 6,835.51 เฉพาะเจาะจง บ.แฮปปี้ปโิตเลียม 6,835.51 บ.แฮปปี้ปโิตเลียม จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
16 102 ค้างจ่าย-โครงการขยายเขตประปา ม.1 49,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อังคารก่อสร้าง 49,800.00 หจก.อังคารก่อสร้าง จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
17 103 ค้างจ่าย-จัดซ้ือเคร่ืองเสียงติดรถยนต์ 35,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อังคารก่อสร้าง 35,000.00 หจก.อังคารก่อสร้าง จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
17 104 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(ลงหนิคลุก) ม.8 โนนสวน-หนองยู 100,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กอดวศิวกรรม 99,200.00 หจก.กอดวศิวกรรม จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
18 129 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(ลงหนิคลุก) ม.8 โนนสวน-หนองยู 250,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กอดวศิวกรรม 234,300.00 หจก.กอดวศิวกรรม จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
18 134 ค่าใช้สอย-ค่าจ้างเหมาบริการ 1669 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายส าอางค์ ทวาเงิน 9,000.00 นายส าอางค์ ทวาเงิน จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
19 135 ค่าใช้สอย-ค่าจ้างเหมาบริการ 1669 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจ าเนียน  คุณมี 9,000.00 นายจ าเนียน  คุณมี จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
19 136 ค่าใช้สอย-ค่าจ้างเหมาบริการ 1669 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประวิตร   ชาญจติร 9,000.00 นายประวติร   ชาญจิตร จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
20 137 ค่าใช้สอย-ค่าจ้างเหมาบริการ 1669 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชญานนัท ์นามวงษ์ 9,000.00 นางสาวชญานันท ์นามวงษ์ จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
20 138 ค่าใช้สอย-ค่าจ้างเหมาบริการ 1669 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนีกร  สุดเนตร 9,000.00 นางสาวรัชนีกร  สุดเนตร จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
21 139 ค่าใช้สอย-ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านท าความสะอาดส านักงาน 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวราตรี  กัญญาพันธ์ 9,000.00 นางสาวราตรี  กัญญาพนัธ์ จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
21 140 ค่าใช้สอย-ค่าจ้างเหมาผู้รักษาความปลอดภยั 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรีะชาติ  ฤทธิม์าศ 4,000.00 นายวรีะชาติ  ฤทธิม์าศ จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
22 141 ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว 9,025.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสารพดัไอเดีย 9,025.00 ร้านสารพดัไอเดีย จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
22 147 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู ม.2 279,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อังคารก่อสร้าง 276,000.00 หจก.อังคารก่อสร้าง จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
23 148 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู ม.9 492,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อังคารก่อสร้าง 488,000.00 หจก.อังคารก่อสร้าง จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
23 153 ค่าซ่อมแซมรถบรรทกุน้ าเอนกประสงค์ 8,832.85 เฉพาะเจาะจง ร้านศูนย์รวมนางบางโฉลง 8,832.85 ร้านศูนย์รวมนางบางโฉลง จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
24 154 ค่าวสัดุ-จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 8,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.แฮปปี้ปโิตเล่ียม 8,500.00 บ.แฮปปี้ปโิตเล่ียม จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
24 167 ค้างจ่าย-ค่าปรับปรุงอาคาร ศพด. 4 แหง่ 268,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อังคารก่อสร้าง 268,000.00 หจก.อังคารก่อสร้าง จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่



25 174 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(ลงหนิคลุก) ม.2 90,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งธดิาพาณิชย์ 89,300.00 ร้านรุ่งธดิาพาณิชย์ จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
25 175 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(ลงหนิคลุก) ม.7 40,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นระมาตย์ก่อสร้าง 39,800.00 หจก.นระมาตย์ก่อสร้าง จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
26 176 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(ลงหนิคลุก) ม.11 100,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นระมาตย์ก่อสร้าง 99,300.00 หจก.นระมาตย์ก่อสร้าง จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
26 177 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(ลงหนิคลุก) ม.7 65,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นระมาตย์ก่อสร้าง 64,200.00 หจก.นระมาตย์ก่อสร้าง จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
27 180 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(ลงหนิคลุก) ม.2 50,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นระมาตย์ก่อสร้าง 49,500.00 หจก.นระมาตย์ก่อสร้าง จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
27 178 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(ลงหนิคลุก) ม.3 167,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นระมาตย์ก่อสร้าง 165,500.00 หจก.นระมาตย์ก่อสร้าง จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
28 179 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(ลงหนิคลุก) ม.9 50,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นระมาตย์ก่อสร้าง 49,700.00 หจก.นระมาตย์ก่อสร้าง จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
28 196 ค้างจ่าย-จัดซ้ือรถมอร์เตอร์ไซ 40,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.ยามาฮ่า 40,600.00 บ.ยามาฮ่า จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
29 197 ค้างจ่าย-จ้างเหมาติดมุ้งลวด ศพด. 225,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อังคารก่อสร้าง 225,000.00 หจก.อังคารก่อสร้าง จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
29 199 ค่าน้ าด่ืมโครงการจุดตรวจ 4,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมิสเตอร์ไวนิล 4,200.00 ร้านมิสเตอร์ไวนิล จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
30 202 ค่าปา้ย-โครงการจุดตรวจ 4,710.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมิสเตอร์ไวนิล 4,710.00 ร้านมิสเตอร์ไวนิล จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
30 200 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(ลงหนิคลุก) ม.11 77,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมั่นคงพาณิชย์ 76,300.00 ร้านมั่นคงพาณิชย์ จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
31 201 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(ลงหนิคลุก) ม.11 200,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมั่นคงพาณิชย์ 198,000.00 ร้านมั่นคงพาณิชย์ จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
31 203 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5 200,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปราณีตศิลปก์ารช่าง 198,000.00 หจก.ปราณีตศิลปก์ารช่าง จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
32 204 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1 52,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปราณีตศิลปก์ารช่าง 51,000.00 หจก.ปราณีตศิลปก์ารช่าง จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
32 205 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5 40,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปราณีตศิลปก์ารช่าง 396,000.00 หจก.ปราณีตศิลปก์ารช่าง จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
33 207 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน ศพด. บา้นโนนค้อ 140,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปราณีตศิลปก์ารช่าง 138,000.00 หจก.ปราณีตศิลปก์ารช่าง จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
33 206 จัดซ้ือรถยนต์ส านักงาน 957,000.00 e-bidding บ.โตโยต้า จ ากัด 952,000.00 บ.โตโยต้า จ ากัด เสนอราคาต่ าสุด
34 290 ค่าใช้สอย-ค่าจ้างเหมาบริการ 1669 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายส าอางค์ ทวาเงิน 9,000.00 นายส าอางค์ ทวาเงิน จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
34 291 ค่าใช้สอย-ค่าจ้างเหมาบริการ 1669 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจ าเนียน  คุณมี 9,000.00 นายจ าเนียน  คุณมี จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
35 292 ค่าใช้สอย-ค่าจ้างเหมาบริการ 1669 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประวิตร   ชาญจติร 9,000.00 นายประวติร   ชาญจิตร จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
35 293 ค่าใช้สอย-ค่าจ้างเหมาบริการ 1669 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชญานนัท ์นามวงษ์ 9,000.00 นางสาวชญานันท ์นามวงษ์ จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
36 294 ค่าใช้สอย-ค่าจ้างเหมาบริการ 1669 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนีกร  สุดเนตร 9,000.00 นางสาวรัชนีกร  สุดเนตร จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
36 295 ค่าใช้สอย-ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านท าความสะอาดส านักงาน 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวราตรี  กัญญาพันธ์ 9,000.00 นางสาวราตรี  กัญญาพนัธ์ จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
37 296 ค่าใช้สอย-ค่าจ้างเหมาผู้รักษาความปลอดภยั 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรีะชาติ  ฤทธิม์าศ 4,000.00 นายวรีะชาติ  ฤทธิม์าศ จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
37 297 ค่าวสัดุอุปกรณ์พธิพีระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ 9,970.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมิสเตอร์ไวนิล 9,970.00 ร้านมิสเตอร์ไวนิล จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่



38 317 ค่าวสัดุ-จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 11,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.แฮปปี้ปโิตเลียมจ ากัด 11,500.00 บ.แฮปปี้ปโิตเลียมจ ากัด จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
38 332 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู ม.9 58,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อังคารก่อสร้าง 57,400.00 หจก.อังคารก่อสร้าง จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
39 341 ค่าซ่อมแซมคอมพวิเตอร์ 2,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโซฯคอมพวิเตอร์ 2,900.00 ร้านโซฯคอมพวิเตอร์ จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
39 342 ค่าครุภณัฑ์-จัดซ้ือปั๊มน้ ารถดับเพลิง 80,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศูนย์การยางบางโฉลง 80,000.00 ร้านศูนย์การยางบางโฉลง จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
40 343 ค่าจา้งเทลาน คสล.ภายใน ศพด. บ้านโนนหมากเดือย ม.2 26,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปราณีตศิลปก์ารช่าง 24,900.00 หจก.ปราณีตศิลปก์ารช่าง จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
40 344 ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง คสล. ม.11 ซอยหน้าบ้านนายวชิัย จันทศรี 146,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปราณีตศิลปก์ารช่าง 144,500.00 หจก.ปราณีตศิลปก์ารช่าง จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
41 345 ค่าปรับปรุงถนน คสล. ม.8 180,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปราณีตศิลปก์ารช่าง 178,200.00 หจก.ปราณีตศิลปก์ารช่าง จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
41 346 ค่าก่อสร้างถนน คสล. ม.4 ทางไปโนนหมากเดือย 50,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปราณีตศิลปก์ารช่าง 495,000.00 หจก.ปราณีตศิลปก์ารช่าง จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
42 347 ค่าปรับปรุงถนน คสล. ม.11 ซอยบา้นนายประสิทธิ์ 82,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปราณีตศิลปก์ารช่าง 78,900.00 หจก.ปราณีตศิลปก์ารช่าง จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
42 362 ค่ากอ่สร้างไหล่ทาง คสล .เส้นหน้าวดัไปศพด. บา้นโนนสวา่ง ม.3 270,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ปราณีตศิลปก์ารช่าง 264,000.00 หจก.ปราณีตศิลปก์ารช่าง จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
43 363 ค่าก่อสร้าง/ปรับปรุง คสล.เส้นโนนสวา่งไปวดัป่าไร่ บ้านโนนสวา่ง ม.3 500,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ปราณีตศิลปก์ารช่าง 495,000.00 หจก.ปราณีตศิลปก์ารช่าง จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
43 364 ค่าปรับปรุงถนน คสล.  ซอยบา้นนายค ามิตร ม.11 62,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ปราณีตศิลปก์ารช่าง 55,900.00 หจก.ปราณีตศิลปก์ารช่าง จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
44 370 ค่าจ้างเหมาบริการ 1669 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายส าอางค์ ทวาเงิน 9,000.00 นายส าอางค์ ทวาเงิน จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
44 372 ค่าจ้างเหมาบริการ 1669 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจ าเนียน  คุณมี 9,000.00 นายจ าเนียน  คุณมี จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
45 373 ค่าจ้างเหมาบริการ 1669 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประวิตร   ชาญจติร 9,000.00 นายประวติร   ชาญจิตร จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
45 374 ค่าจ้างเหมาบริการ 1669 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชญานนัท ์นามวงษ์ 9,000.00 นางสาวชญานันท ์นามวงษ์ จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
46 375 ค่าจ้างเหมาผู้รักษาความปลอดภยั 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรีะชาติ  ฤทธิม์าศ 4,000.00 นายวรีะชาติ  ฤทธิม์าศ จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
46 376 ค่าจ้างเหมาบริการแม่บา้นท าความสะอาดส านักงาน 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวราตรี  กัญญาพันธ์ 9,000.00 นางสาวราตรี  กัญญาพนัธ์ จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
47 377 ค่าจ้างเหมาบริการ 1669 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนีกร  สุดเนตร 9,000.00 นางสาวรัชนีกร  สุดเนตร จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
47 379 ค่าจ้างส ารวจหมาแมว 3,666.00       เฉพาะเจาะจง นายสุภ ีทนัจิตร 3,666.00       นายสุภ ีทนัจิตร จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
48 383 ค่าวสัดุ-จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 29,995.00     เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลไอเฟค 29,995.00     หจก.อุบลไอเฟค จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
48 384 ค่าคุรุภณัฑ์-จัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์อกสาร 7,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลไอเฟค 7,900.00 หจก.อุบลไอเฟค จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
49 385 ค่าคุรุภณัฑ์-จัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์อกสาร 7,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลไอเฟค 7,900.00 หจก.อุบลไอเฟค จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
49 386 ค่าคุรุภณัฑ์-จัดซ้ือคอมพวิเตอร์โนต๊บุ๊ก+เคร่ืองพมิพเ์อกสาร 29,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลไอเฟค 29,800.00 หจก.อุบลไอเฟค จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
50 388 ค่าครุภณัฑ์-จัดซ้ือตู้ 2 บานเปดิ (มอก.) 22,000.00 เฉพาะเจาะจง โชคมั่งค่ังรุ่งเรือง 22,000.00 โชคมั่งค่ังรุ่งเรือง จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
50 389 ค่าครุภณัฑ์-จัดซ้ือตู้ 2 บานเปดิ (มอก.) 5,500.00 เฉพาะเจาะจง โชคมั่งค่ังรุ่งเรือง 5,500.00 โชคมั่งค่ังรุ่งเรือง จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่



51 390 ค่าครุภณัฑ์-จัดซ้ือโต๊ะเก้าอี้ 44,300.00 เฉพาะเจาะจง โชคมั่งค่ังรุ่งเรือง 44,300.00 โชคมั่งค่ังรุ่งเรือง จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
51 391 ค่าวสัดุ-จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 9,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.แฮปปี้ปโิตเลียม 9,300.00 บ.แฮปปี้ปโิตเลียม จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
52 392 ค่าก่อสร้างถนน คสล. หน้าบา้นนายพวน-นายรังสิทธิ์ 296,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปราณีตศิลปก์ารช่าง 296,500.00 หจก.ปราณีตศิลปก์ารช่าง จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
52 393 ค่ากอ่สร้างถนน คสล. ภายใน ศพด. บ้านโนนค าดูล ม.5 99,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปราณีตศิลปก์ารช่าง 99,300.00 หจก.ปราณีตศิลปก์ารช่าง จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
53 394 ค่าก่อสร้างร้ัวรอบ อบต.โนนค้อ 149,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นระมาตย์ก่อสร้าง 149,200.00 หจก.นระมาตย์ก่อสร้าง จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
53 395 ค่าจัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 25,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโนนค้อวสัดุก่อสร้าง 25,000.00 ร้านโนนค้อวสัดุก่อสร้าง จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
54 400 ค่าจัดซ้ือทรายอะเบทโครงการปอ้งกันไข้เลือดออก 76,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปยิะวฒัน์เคมีเคิส 76,800.00 ร้านปยิะวฒัน์เคมีเคิส จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
54 404 ค่าปา้ยโครงการจัดท าหน้ากาก 285.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมิสเตอร์ไวนิล 285.00 ร้านมิสเตอร์ไวนิล จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
55 405 ค่าจัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์โครงการหน้ากาก 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมิสเตอร์ไวนิล 2,500.00 ร้านมิสเตอร์ไวนิล จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
55 406 ค่าจัดซ้ือวสัดุจัดท าหน้ากาก 30,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมิสเตอร์ไวนิล 30,800.00 ร้านมิสเตอร์ไวนิล จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
56 408 ค่าจ้างท าระบบอีสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านริมไซ 2,000.00 ร้านริมไซ จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
56 409 ค่าจัดซ้ือวคัซีนปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ 39,810.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหนองบวัสัตวแพทย์ 39,810.00 ร้านหนองบวัสัตวแพทย์ จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
57 419 ค่าจ้างเหมาบริการ 1669 9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายส าอางค์ ทวาเงิน 9,000.00       นายส าอางค์ ทวาเงิน จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
57 420 ค่าจ้างเหมาบริการ 1669 9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายจ าเนียน  คุณมี 9,000.00       นายจ าเนียน  คุณมี จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
58 421 ค่าจ้างเหมาบริการ 1669 9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายประวิตร   ชาญจติร 9,000.00       นายประวติร   ชาญจิตร จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
58 422 ค่าจ้างเหมาบริการ 1669 9,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวชญานนัท ์นามวงษ์ 9,000.00       นางสาวชญานันท ์นามวงษ์ จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
59 423 ค่าจ้างเหมาบริการ 1669 9,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนีกร  สุดเนตร 9,000.00       นางสาวรัชนีกร  สุดเนตร จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
59 424 ค่าจ้างเหมาบริการแม่บา้นท าความสะอาดส านักงาน 9,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวราตรี  กัญญาพันธ์ 9,000.00       นางสาวราตรี  กัญญาพนัธ์ จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
60 425 ค่าจ้างเหมาผู้รักษาความปลอดภยั 4,000.00       เฉพาะเจาะจง นายวรีะชาติ  ฤทธิม์าศ 4,000.00       นายวรีะชาติ  ฤทธิม์าศ จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
60 429 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงเวบ็ไซด์ 18,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเอสคอมพวิเตอร์ 18,000.00 ร้านอีเอสคอมพวิเตอร์ จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
61 430 ค่าจ้างซ่อมแซมคอมพวิเตอร์ 9,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโซนแอนด์คอมพวิเตอร์เซิวสิ 9,400.00 ร้านโซนแอนด์คอมพวิเตอร์เซิวิส จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
61 431 ค่าจ้างท าปา้ยประชาคม 900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมิสเตอร์ไวนิล 900.00 ร้านมิสเตอร์ไวนิล จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
62 433 ค่าวสัดุ-จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 11,440.10 เฉพาะเจาะจง บ.แฮปปี้ปโิตเลียม 11,440.10 บ.แฮปปี้ปโิตเลียม จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
62 439 ค่าครุภณัฑ์-จัดซ้ือซัมเมอร์ซิเบลิร์ 39,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชาโลม 39,600.00 ร้านชาโลม จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
63 440 ค่าปา้ยโครงการจัดเก็บภาษี 6,080.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมิสเตอร์ไวนิล 6,080.00 ร้านมิสเตอร์ไวนิล จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
63 441 ค่าปา้ยจุดคัดกรอง 720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมิสเตอร์ไวนิล 720.00 ร้านมิสเตอร์ไวนิล จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่



64 442 ค่าก่อสร้างร้ัวรอบ ศพด.บา้นโนนค าดูล ม.5 98,505.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นระมาตย์ก่อสร้าง 98,505.00 หจก.นระมาตย์ก่อสร้าง จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
64 450 ค่าซ่อมแซมรถบรรทกุน้ า 49,744.30 เฉพาะเจาะจง ร้านศูนย์ยางบางโฉลง 49,744.30 ร้านศูนย์ยางบางโฉลง จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
65 453 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์โครงการป้องกันไวรัสโควิด 19 67,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมิสเตอร์ไวนิล 67,150.00 ร้านมิสเตอร์ไวนิล จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
65 457 ค่าจัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 50,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อังคารก่อสร้าง 50,000.00 หจก.อังคารก่อสร้าง จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
66 464 ค่าวสัดุ-จัดซ้ืออาหารเสริมนม 101,323.74 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัด 101,323.74 สหกรณ์โคนมวงัน้ าเย็น จ ากัด จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
66 470 ค่าวสัดุ-จัดซ้ืออาหารเสริมนม 256,080.44 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัด 256,080.44 สหกรณ์โคนมวงัน้ าเย็น จ ากัด จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
67 466 ค่าใช้สอย-ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านท าความสะอาดส านักงาน 9,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวราตรี  กัญญาพันธ์ 9,000.00       นางสาวราตรี  กัญญาพนัธ์ จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
67 468 ค่าใช้สอย-ค่าจ้างเหมาผู้รักษาความปลอดภยั 4,000.00       เฉพาะเจาะจง นายวรีะชาติ  ฤทธิม์าศ 4,000.00       นายวรีะชาติ  ฤทธิม์าศ จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
68 471 ค่าใช้สอย-ค่าจ้างเหมาบริการ 1669 9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายส าอางค์ ทวาเงิน 9,000.00       นายส าอางค์ ทวาเงิน จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
68 472 ค่าใช้สอย-ค่าจ้างเหมาบริการ 1669 9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายจ าเนียน  คุณมี 9,000.00       นายจ าเนียน  คุณมี จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
69 473 ค่าใช้สอย-ค่าจ้างเหมาบริการ 1669 9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายประวิตร   ชาญจติร 9,000.00       นายประวติร   ชาญจิตร จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
69 474 ค่าใช้สอย-ค่าจ้างเหมาบริการ 1669 9,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวชญานนัท ์นามวงษ์ 9,000.00       นางสาวชญานันท ์นามวงษ์ จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
70 475 ค่าใช้สอย-ค่าจ้างเหมาบริการ 1669 9,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนีกร  สุดเนตร 9,000.00       นางสาวรัชนีกร  สุดเนตร จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
70 476 ค่าใช้สอย-ค่าจ้างเหมาบริการ 1669 9,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวหนูเพียร  สุดเนตร 9,000.00       นางสาวหนูเพยีร  สุดเนตร จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
71 480 ค่าวสัดุ-จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 5,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.แฮปปี้ปโิตเลียม 5,800.00 บ.แฮปปี้ปโิตเลียม จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
71 483 ค่าวสัดุ-จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 60,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโนนค้อวสัดุก่อสร้าง 60,000.00 ร้านโนนค้อวสัดุก่อสร้าง จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
72 486 เงินสะสม-ค่าก่อสร้างสะพานไม้วงัค า 144,270.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นระมาตย์ก่อสร้าง 144,270.00 หจก.นระมาตย์ก่อสร้าง จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
72 487 ค้างจ่าย-ค่าก่อสร้างร้วรอบสนามกีฬา อบต.โนนค้อ 199,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นระมาตย์ก่อสร้าง 199,000.00 หจก.นระมาตย์ก่อสร้าง จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
73 496 ค่าจัดซ้ือวสัดุการเกษตร 17,027.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสารพดัไอเดีย 17,027.00 ร้านสารพดัไอเดีย จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
73 498 ค่าปา้ยโครงการตู้ปนัสุข 360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมิสเตอร์ไวนิล 360.00 ร้านมิสเตอร์ไวนิล จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
74 497 ค่าซ่อมแซมรถกู้ชีพ 1669 1,804.00 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้า 1,804.00 บ.โตโยต้า จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
74 502 ค่าซ่อมแซมรถบรรทกุน้ า 25,455.30 เฉพาะเจาะจง ร้านการยางบางโฉลง 25,455.30 ร้านการยางบางโฉลง จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
75 503 ค่าครุภณัฑ์-ซ่อมแซมเคร่ืองกรองน้ า ม.7 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอแอนด์ซีควนีวอเตอร์ 60,000.00 บ.เอแอนด์ซีควนีวอเตอร์ จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
75 508 ค่าวสัดุ-จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 15,065.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลไอเฟค 15,065.00 หจก.อุบลไอเฟค จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
76 509 ค่าใช้สอย-ค่าจ้างเหมาบริการ 1669 9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายส าอางค์ ทวาเงิน 9,000.00       นายส าอางค์ ทวาเงิน จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
76 510 ค่าใช้สอย-ค่าจ้างเหมาบริการ 1669 9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายจ าเนียน  คุณมี 9,000.00       นายจ าเนียน  คุณมี จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่



77 511 ค่าใช้สอย-ค่าจ้างเหมาบริการ 1669 9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายประวิตร   ชาญจติร 9,000.00       นายประวติร   ชาญจิตร จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
77 512 ค่าใช้สอย-ค่าจ้างเหมาบริการ 1669 9,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวชญานนัท ์นามวงษ์ 9,000.00       นางสาวชญานันท ์นามวงษ์ จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
78 513 ค่าใช้สอย-ค่าจ้างเหมาบริการ 1669 9,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนีกร  สุดเนตร 9,000.00       นางสาวรัชนีกร  สุดเนตร จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
78 514 ค่าใช้สอย-ค่าจ้างเหมาบริการ 1669 9,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวหนูเพียร  สุดเนตร 9,000.00       นางสาวหนูเพยีร  สุดเนตร จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
79 515 ค่าใช้สอย-ค่าจ้างเหมาผู้รักษาความปลอดภยั 4,000.00       เฉพาะเจาะจง นายวรีะชาติ  ฤทธิม์าศ 4,000.00       นายวรีะชาติ  ฤทธิม์าศ จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
79 516 ค่าใช้สอย-ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านท าความสะอาดส านักงาน 9,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวราตรี  กัญญาพันธ์ 9,000.00       นางสาวราตรี  กัญญาพนัธ์ จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
80 520 ค่าวสัดุ-จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 6,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.แฮปปี้ปโิตเลียม 6,400.00 บ.แฮปปี้ปโิตเลียม จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
80 521 ค่าวสัดุ-จัดซ้ืออาหารเสริมนม 254,550.56 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัด 254,550.56 สหกรณ์โคนมวงัน้ าเย็น จ ากัด จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
81 528 ค่าซ่อมแซมรถพยาบาลฉุกเฉิน 1669 10,079.62 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้า 10,079.62 บ.โตโยต้า จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
81 529 ค่าปา้ยพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 630.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมิสเตร์ไวนิล 630.00 ร้านมิสเตร์ไวนิล จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
82 542 ค่าซ่อมแซมคอมพวิเตอร์ 13,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโซนแอนด์คอมพวิเตอร์เซิวสิ 13,600.00 ร้านโซนแอนด์คอมพวิเตอร์เซิวิส จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
82 543 ค่าซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบญุพรแอร์ 1,000.00 ร้านบญุพรแอร์ จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
83 544 ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงาน 27,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านทอฝัน 27,300.00     ร้านทอฝัน จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
83 548 ค่าจัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 15,520.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสารพดัไอเดีย 15,520.00 ร้านสารพดัไอเดีย จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
84 550 เงินสะสม-ค่าก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู ม.10 175,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นระมาตย์ก่อสร้าง 175,500.00 หจก.นระมาตย์ก่อสร้าง จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
84 553 เงินสะสม-ค่าก่อสร้างถนน คสล.บา้นโนนค้อ ม.6 496,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปราณีตศิลปก์ารช่าง 496,900.00 หจก.ปราณีตศิลปก์ารช่าง จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
85 554 เงินสะสม-ค่าก่อสร้างถนน คสล.บา้นโนนค้อ ม.11 496,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปราณีตศิลปก์ารช่าง 496,900.00 หจก.ปราณีตศิลปก์ารช่าง จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
85 555 เงินสะสม-ค่าก่อสร้างถนน คสล.บา้นโนนค้อ ม.7 24,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปราณีตศิลปก์ารช่าง 24,700.00 หจก.ปราณีตศิลปก์ารช่าง จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
86 594 ค่าใช้สอย-ค่าจ้างเหมาบริการ 1669 9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายส าอางค์ ทวาเงิน 9,000.00       นายส าอางค์ ทวาเงิน จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
86 595 ค่าใช้สอย-ค่าจ้างเหมาบริการ 1669 9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายจ าเนียน  คุณมี 9,000.00       นายจ าเนียน  คุณมี จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
87 596 ค่าใช้สอย-ค่าจ้างเหมาบริการ 1669 9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายประวิตร   ชาญจติร 9,000.00       นายประวติร   ชาญจิตร จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
87 597 ค่าใช้สอย-ค่าจ้างเหมาบริการ 1669 9,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวชญานนัท ์นามวงษ์ 9,000.00       นางสาวชญานันท ์นามวงษ์ จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
88 598 ค่าใช้สอย-ค่าจ้างเหมาบริการ 1669 9,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนีกร  สุดเนตร 9,000.00       นางสาวรัชนีกร  สุดเนตร จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
88 599 ค่าใช้สอย-ค่าจ้างเหมาบริการ 1669 9,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวหนูเพียร  สุดเนตร 9,000.00       นางสาวหนูเพยีร  สุดเนตร จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
89 600 ค่าใช้สอย-ค่าจ้างเหมาผู้รักษาความปลอดภยั 4,000.00       เฉพาะเจาะจง นายวรีะชาติ  ฤทธิม์าศ 4,000.00       นายวรีะชาติ  ฤทธิม์าศ จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
89 601 ค่าใช้สอย-ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านท าความสะอาดส านักงาน 9,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวราตรี  กัญญาพันธ์ 9,000.00       นางสาวราตรี  กัญญาพนัธ์ จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่



90 606 ค่าจ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 14,840.00     เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลไอเฟค 14,840.00     หจก.อุบลไอเฟค จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
90 607 ครุภณัฑ์-จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 31,900.00     เฉพาะเจาะจง ร้านบญุพรแอร์ 31,900.00     ร้านบญุพรแอร์ จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
91 608 เงินสะสม-วา่ทอ่ระบายน้ า คสล. ม.8 บา้นโนนสวน 22,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.นระมาตย์ก่อสร้าง 22,000.00     หจก.นระมาตย์ก่อสร้าง จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
91 609 เงินสะสม-วา่ทอ่ระบายน้ า คสล. ม.5 บา้นโนนค าดูล 20,500.00     เฉพาะเจาะจง หจก.นระมาตย์ก่อสร้าง 20,500.00     หจก.นระมาตย์ก่อสร้าง จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
92 610 เงินสะสม-วา่ทอ่ระบายน้ า บา้นหนองเม็ก ม.7 7,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.นระมาตย์ก่อสร้าง 7,000.00       หจก.นระมาตย์ก่อสร้าง จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
92 611 เงินสะสม-วา่ทอ่ระบายน้ า คสล. รูปตัวยู ม.2 33,300.00     เฉพาะเจาะจง หจก.นระมาตย์ก่อสร้าง 33,300.00     หจก.นระมาตย์ก่อสร้าง จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
93 612 เงินสะสม-วา่ทอ่ระบายน้ า คสล. รูปตัวยู ม.2 36,700.00     เฉพาะเจาะจง หจก.นระมาตย์ก่อสร้าง 36,700.00     หจก.นระมาตย์ก่อสร้าง จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
93 615 ค่าวสัดุ-จัดซ้ือสบู่ล้างมือให ้ศพด. 4,200.00       เฉพาะเจาะจง ร้านศิริพร 4,200.00       ร้านศิริพร จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
94 619 ค่าจ้างท าอาหารรับรองการประชุมสภา 2,600.00       เฉพาะเจาะจง นางยืน จันปุ่ม 2,600.00       นางยืน จันปุ่ม จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
94 620 ค่าจ้างท าปา้ย 3,430.00       เฉพาะเจาะจง ร้านมิสเตอร์ไวนิล 3,430.00       ร้านมิสเตอร์ไวนิล จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
95 621 ค่าวสัดุ-จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 7,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.แฮปปี้ปโิตเลียม 7,100.00 บ.แฮปปี้ปโิตเลียม จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
95 627 ค่ากอ่สร้างโครงเหล็กมุงหลังคาสนามเด็กเล่น ศพด. ม.5 69,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นระมาตย์ก่อสร้าง 69,700.00 หจก.นระมาตย์ก่อสร้าง จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
96 628 ค่ากอ่สร้างโครงเหล็กมุงหลังคาสนามเด็กเล่น ศพด. ม.1 69,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นระมาตย์ก่อสร้าง 69,700.00 หจก.นระมาตย์ก่อสร้าง จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
96 629 ค่ากอ่สร้างโครงเหล็กมุงหลังคาสนามเด็กเล่น ศพด. ม.3 69,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นระมาตย์ก่อสร้าง 69,700.00 หจก.นระมาตย์ก่อสร้าง จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
97 630 ค่ากอ่สร้างโครงเหล็กมุงหลังคาสนามเด็กเล่น ศพด. ม.6 69,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นระมาตย์ก่อสร้าง 69,700.00 หจก.นระมาตย์ก่อสร้าง จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
97 631 ค่ากอ่สร้างโครงเหล็กมุงหลังคาสนามเด็กเล่น ศพด. ม.2 69,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นระมาตย์ก่อสร้าง 69,700.00 หจก.นระมาตย์ก่อสร้าง จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
98 632 ค่ากอ่สร้างโครงเหล็กมุงหลังคาสนามเด็กเล่น ศพด. ม.4 69,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นระมาตย์ก่อสร้าง 69,700.00 หจก.นระมาตย์ก่อสร้าง จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
98 633 ค่าครุภณัฑ์-จัดซ้ือเคร่ืองวดัอุณหภมูิใหก้ับ ศพด. 15,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กิ่มเจริญก่อสร้าง 15,000.00 หจก.กิ่มเจริญก่อสร้าง จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
99 634 ค่าครุภณัฑ์-จัดซ้ืออ่างล้างมือใหก้ับ ศพด. 9,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กิ่มเจริญก่อสร้าง 9,300.00 หจก.กิ่มเจริญก่อสร้าง จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
99 ศพด.บา้นโนนค้อ จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่

100 676 ค่าจัดการเรียนการสอน 62,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลัคกี้เคร่ืองเขียน 62,900.00 ร้านลัคกี้เคร่ืองเขียน จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
100 677 ค่าอุปกรณ์ เคร่ืองแบบ กิจกรรมพฒันาผู้เรียนฯ 30,510.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลัคกี้เคร่ืองเขียน 30,510.00 ร้านลัคกี้เคร่ืองเขียน จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
101 ศพด.บา้นโนนหมากเดือย จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
101 678 ค่าจัดการเรียนการสอน 32,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลัคกี้เคร่ืองเขียน 32,300.00 ร้านลัคกี้เคร่ืองเขียน จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
102 678 ค่าอุปกรณ์ เคร่ืองแบบ กิจกรรมพฒันาผู้เรียนฯ 13,560.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลัคกี้เคร่ืองเขียน 13,560.00 ร้านลัคกี้เคร่ืองเขียน จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
102 ศพด.บา้นโนนสวา่ง จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่



103 680 ค่าจัดการเรียนการสอน 136,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลัคกี้เคร่ืองเขียน 136,000.00 ร้านลัคกี้เคร่ืองเขียน จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
103 681 ค่าอุปกรณ์ เคร่ืองแบบ กิจกรรมพฒันาผู้เรียนฯ 56,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลัคกี้เคร่ืองเขียน 56,500.00 ร้านลัคกี้เคร่ืองเขียน จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
104 ศพด.บา้นหนองศิลา จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
104 682 ค่าจัดการเรียนการสอน 18,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลัคกี้เคร่ืองเขียน 18,700.00 ร้านลัคกี้เคร่ืองเขียน จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
105 683 ค่าอุปกรณ์ เคร่ืองแบบ กิจกรรมพฒันาผู้เรียนฯ 6,780.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลัคกี้เคร่ืองเขียน 6,780.00 ร้านลัคกี้เคร่ืองเขียน จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
105 ศพด.บา้นโนนค าดูล จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
106 684 ค่าจัดการเรียนการสอน 28,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลัคกี้เคร่ืองเขียน 28,900.00 ร้านลัคกี้เคร่ืองเขียน จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
106 685 ค่าอุปกรณ์ เคร่ืองแบบ กิจกรรมพฒันาผู้เรียนฯ 4,520.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลัคกี้เคร่ืองเขียน 4,520.00 ร้านลัคกี้เคร่ืองเขียน จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
107 ศพด.บา้นหนองยู จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
107 686 ค่าจัดการเรียนการสอน 20,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลัคกี้เคร่ืองเขียน 20,400.00 ร้านลัคกี้เคร่ืองเขียน จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
108 687 ค่าอุปกรณ์ เคร่ืองแบบ กิจกรรมพฒันาผู้เรียนฯ 10,170.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลัคกี้เคร่ืองเขียน 10,170.00 ร้านลัคกี้เคร่ืองเขียน จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
108 693 ค่าใช้สอย-ค่าจ้างเหมาบริการ 1669 9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายส าอางค์ ทวาเงิน 9,000.00       นายส าอางค์ ทวาเงิน จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
109 694 ค่าใช้สอย-ค่าจ้างเหมาบริการ 1669 9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายจ าเนียน  คุณมี 9,000.00       นายจ าเนียน  คุณมี จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
109 695 ค่าใช้สอย-ค่าจ้างเหมาบริการ 1669 9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายประวิตร   ชาญจติร 9,000.00       นายประวติร   ชาญจิตร จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
110 696 ค่าใช้สอย-ค่าจ้างเหมาบริการ 1669 9,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวชญานนัท ์นามวงษ์ 9,000.00       นางสาวชญานันท ์นามวงษ์ จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
110 697 ค่าใช้สอย-ค่าจ้างเหมาบริการ 1669 9,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนีกร  สุดเนตร 9,000.00       นางสาวรัชนีกร  สุดเนตร จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
111 699 ค่าใช้สอย-ค่าจ้างเหมาบริการ 1669 9,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวหนูเพียร  สุดเนตร 9,000.00       นางสาวหนูเพยีร  สุดเนตร จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
111 700 ค่าใช้สอย-ค่าจ้างเหมาผู้รักษาความปลอดภยั 4,000.00       เฉพาะเจาะจง นายวรีะชาติ  ฤทธิม์าศ 4,000.00       นายวรีะชาติ  ฤทธิม์าศ จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
112 703 ค่าใช้สอย-ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านท าความสะอาดส านักงาน 9,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวราตรี  กัญญาพันธ์ 9,000.00       นางสาวราตรี  กัญญาพนัธ์ จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
112 715 ค่าวสัดุ-จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 7,340.20 เฉพาะเจาะจง บ.แฮปปี้ปโิตเลียม 7,340.20 บ.แฮปปี้ปโิตเลียม จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
113 723 ค่าขุดเจาะบอ่บาดาล ม.3 43,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.นระมาตย์ก่อสร้าง 43,000.00     หจก.นระมาตย์ก่อสร้าง จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
113 727 ค่าเปา่บอ่บาดาล บา่นโนนค าดูล ม.5 8,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.นระมาตย์ก่อสร้าง 8,000.00       หจก.นระมาตย์ก่อสร้าง จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
114 729 ค่าวสัดุ-จัดซ้ืออาหารเสริมนม 200,066.88 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวงัน้ าเย็น 200,066.88 สหกรณ์โคนมวงัน้ าเย็น จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
114 730 ค่าวสัดุ-จัดซ้ืออาหารเสริมนม 147,391.36 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวงัน้ าเย็น 147,391.36 สหกรณ์โคนมวงัน้ าเย็น จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
115 731 ค่าจัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี 48,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยศพลพาณิชย์ 48,400.00 ร้านยศพลพาณิชย์ จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
115 733 ค้างจ่าย-ค่าก่อสร้าง คสล.บา้นโนนสวน-ไปหนองต้ิว 337,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ปราณีตศีลปก์ารช่าง 337,000.00   หจก.ปราณีตศีลปก์ารช่าง จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่



116 737 ค้างจ่าย-ค่ากอ่สร้าง คสล.บา้นโนนสวน ม.8 - หนองยู ม.6 996,400.00 e-beding หจก.ปราณีตศีลปก์ารช่าง 996,400.00 หจก.ปราณีตศีลปก์ารช่าง ผู้ที่เสนอราคาต่ าสุด
116 778 ค่าใช้สอย-ค่าจ้างเหมาบริการ 1669 9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายส าอางค์ ทวาเงิน 9,000.00       นายส าอางค์ ทวาเงิน จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
117 779 ค่าใช้สอย-ค่าจ้างเหมาบริการ 1669 9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายจ าเนียน  คุณมี 9,000.00       นายจ าเนียน  คุณมี จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
117 780 ค่าใช้สอย-ค่าจ้างเหมาบริการ 1669 9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายประวิตร   ชาญจติร 9,000.00       นายประวติร   ชาญจิตร จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
118 786 ค่าใช้สอย-ค่าจ้างเหมาบริการ 1669 9,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวชญานนัท ์นามวงษ์ 9,000.00       นางสาวชญานันท ์นามวงษ์ จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
118 782 ค่าใช้สอย-ค่าจ้างเหมาบริการ 1669 9,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนีกร  สุดเนตร 9,000.00       นางสาวรัชนีกร  สุดเนตร จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
119 783 ค่าใช้สอย-ค่าจ้างเหมาบริการ 1669 9,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวหนูเพียร  สุดเนตร 9,000.00       นางสาวหนูเพยีร  สุดเนตร จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
119 784 ค่าใช้สอย-ค่าจ้างเหมาผู้รักษาความปลอดภยั 4,000.00       เฉพาะเจาะจง นายวรีะชาติ  ฤทธิม์าศ 4,000.00       นายวรีะชาติ  ฤทธิม์าศ จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
120 781 ค่าใช้สอย-ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านท าความสะอาดส านักงาน 9,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวราตรี  กัญญาพันธ์ 9,000.00       นางสาวราตรี  กัญญาพนัธ์ จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
120 795 ค้างจ่าย-ค่าก่อสร้าง คสล.บ้านโนนสวน เส้นทางรอบวัดป่าโนนสวน 336,900.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ปราณีตศีลปก์ารช่าง 336,900.00   หจก.ปราณีตศีลปก์ารช่าง จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
121 799 ค้างจ่าย-ค่าก่อสร้าง คสล.บ้านโนนหมากเดือย-หนองแต้ ม.2 997,000.00   e-beding หจก.ปราณีตศีลปก์ารช่าง 997,000.00   หจก.ปราณีตศีลปก์ารช่าง ผู้ที่เสนอราคาต่ าสุด
121 805 ค่าวสัดุ-จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 9,430.00 เฉพาะเจาะจง บ.แฮปปี้ปโิตเลียม 9,430.00 บ.แฮปปี้ปโิตเลียม จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
122 807 ค่าวสัดุ-โครงการจัดเก็บภาษเีคล่ือนที่ 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยศพลพาณิชย์ 4,500.00 ร้านยศพลพาณิชย์ จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
122 808 ค่าวสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 4,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยศพลพาณิชย์ 4,150.00 ร้านยศพลพาณิชย์ จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
123 809 ค่าจ้างก าจัดส่ิงปฏกิูล 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายบญุยู้  ทองต้ือ 2,800.00 นายบญุยู้  ทองต้ือ จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
123 810 ค่าอาหาร-โครงการจัดเก็บภาษเีคล่ือนที่ 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางยืน  จันปุ่ม 15,000.00 นางยืน  จันปุ่ม จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
124 813 ค้างจ่าย-ค่าก่อสร้าง คสล.บา้นโนนหมากเดือย-วงัค า 387,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ปราณีตศีลปก์ารช่าง 387,000.00   หจก.ปราณีตศีลปก์ารช่าง จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
124 828 ค่าวสัดุส านักงาน 47,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลไอเฟค 47,350.00 หจก.อุบลไอเฟค จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
125 829 ค่าวสัดุส านักงาน 13,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลไอเฟค 13,000.00 หจก.อุบลไอเฟค จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
125 820 ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ์ 3,220.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมิสเตอร์ไวนิล 3,220.00 ร้านมิสเตอร์ไวนิล จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
126 824 ค่าปา้ยโครงการจัดเก็บภาษเีคล่ือนที่ 360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมิสเตอร์ไวนิล 360.00 ร้านมิสเตอร์ไวนิล จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
126 825 ค่าปา้ยโครงการ พรบ.ข้อมมูลข่าวสาร 475.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมิสเตอร์ไวนิล 475.00 ร้านมิสเตอร์ไวนิล จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
127 832 ค่าปา้ยโครงการส่งเสริมการจัดการขยะ 1,470.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยศพลพาณิชย์ 1,470.00 ร้านยศพลพาณิชย์ จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
127 833 ค่าวสัดุโครงการส่งเสริมการจัดการขยะ 11,649.50 เฉพาะเจาะจง ร้านยศพลพาณิชย์ 11,649.50 ร้านยศพลพาณิชย์ จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
128 834 ค่าจัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์โครงการ พรบ.ข้อมมูลข่าวสาร 2,365.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยศพลพาณิชย์ 2,365.00 ร้านยศพลพาณิชย์ จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
128 849 ค่าวสัดุ-จัดซ้ืออาหารเสริมนม 204,946.56 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวงัน้ าเย็น 204,946.56 สหกรณ์โคนมวงัน้ าเย็น จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่



129 860 ค่าครุภณัฑ์-จัดซ้ือถังไฟเบอร์กลาส 9,800.00       เฉพาะเจาะจง หจก.นระมาตย์ก่อสร้าง 9,800.00       หจก.นระมาตย์ก่อสร้าง จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
129 861 ค่าจัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง (หนิคลุก) 16,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านโนนค้อวสัดุก่อสร้าง 16,800.00     ร้านโนนค้อวสัดุก่อสร้าง จัดซ้ือจัดจ้างผู้อยู่ในพื้นที่
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