
1 ค่าจา้งเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเขา้รูปเล่ม 1,850.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านน าสมยักอ๊ปป้ี (1,850.- บาท) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง ฎ.1799/61

2 ค่าจา้งเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเขา้รูปเล่ม 3,420.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านน าสมยักอ๊ปป้ี (3,420.- บาท) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง ฎ.1868/61

3 ค่าจา้งเหมาปรับปรุงท่ีอาศยัผูพิ้การ 20,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นายบุญทนั  ลือนาม (20,000.- บาท) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง 081/2561

4 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล 600.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาร์-เค กรุ๊ป (600.- บาท) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง ฎ.1909/61

5 ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม 750.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านตั้งใจ (600.- บาท) เป็นผูจ้  าหน่ายโดยตรง ฎ.1910/61

6 ค่าจา้งเหมาถ่ายเอกสารส าหรับการฝึกอบรม 1,750.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านน าสมยัก๊อปป้ี (1,750.- บาท) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง ฎ.1911/61

7 คา่จา้งเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 6,250.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นางอ าไพ  อนัทะศรี (6,250.- บาท) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง 086/2561

8 ค่าจา้งเหมาซ่อมรถยนต ์นข 472 อจ 23,980.00      วิธีเฉพาะเจาะจง อู่ประเสริฐ ออโตเ้ซอร์วิส (23,98.- บาท) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง 078/2561

9 ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศส านกังาน 11,100.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั สากลแอร์"ฮเทคเซ็นเตอร์ (11,100.- บาท) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง 082/2561

10 ค่าจา้งเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า 419,701.08    วิธีเฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัอ านาจเจริญ (419,701.08 บาท) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง 085/2561

11 ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมห้องน ้า-ห้องส้วมสาธารณะ 16,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิญญู  นาสุบิน (16,000.-บาท) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง 083/2561

12 ค่าจดัซ้ือวสัดุแบบพิมพ์ 5,697.90        วิธีเฉพาะเจาะจง โรงพิมพอ์าสารักษาดินแดน กรมการปกครอง (5,697.90 บาท) เป็นผูจ้  าหน่ายโดยตรง 080/2561

13 ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมรถไถนาดนัหนา้ 27,230.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ส.เจริญยนต ์(27,230.- บาท) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง 079/2561

14 ค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน 2,700.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านน าสมยัก๊อปป้ี (2,700.- บาท) เป็นผูจ้  าหน่ายโดยตรง ฎ.1840/61
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15 ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมอาคารเรียน 70,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสิริวิวรรธน์ 2 (70,000.- บาท) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง 087/2561

16 ค่าจา้งเหมาประกอบอาหาร อาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม 2,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นางอ าไพ  อนัทะศรี (2,000.- บาท) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง ฎ.1848/61

17 จดัซ้ือวสัดุวิทยาศาสตร์การแพทย ์(ครอรีนเกล็ด) 17,120.00      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อ านาจเจริญ วอเตอร์ซพัพลาย (17,120.- บาท) เป็นผูจ้  าหน่ายโดยตรง 078/2561

18 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 54,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งทิพยก่์อสร้าง (54,000.-บาท) เป็นผูจ้  าหน่ายโดยตรง 084/2561

19 ค่าจา้งเหมาขุดรอกรางระบายน ้า 1,500.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นายภรัณย ู ทนงค ์(1,500.- บาท) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง ฎ.1764/61
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