
จ านวนเงิน ประเภท จ านวน
(บาท) (บาท)

๑ ต.ค. ๕๙-ก.ย. ๖๐ ค่าวัสดุส านักงาน ส านักงานปลัด บริหารงานทั่วไป ๑๐๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๒ ต.ค. ๕๙-ก.ย. ๖๐ ค่าวัสดุไฟฟา้และวิทยุ ส านักงานปลัด บริหารงานทั่วไป ๕๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๓ ต.ค. ๕๙-ก.ย. ๖๐ ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว ส านักงานปลัด บริหารงานทั่วไป ๔๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๔ ต.ค. ๕๙-ก.ย. ๖๐ ค่าวัสดุก่อสร้าง ส านักงานปลัด บริหารงานทั่วไป ๗๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๕ ต.ค. ๕๙-ก.ย. ๖๐ ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ส านักงานปลัด บริหารงานทั่วไป ๓๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๖ ต.ค. ๕๙-ก.ย. ๖๐ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส านักงานปลัด บริหารงานทั่วไป ๑๐๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๗ ต.ค. ๕๙-ก.ย. ๖๐ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ส านักงานปลัด บริหารงานทั่วไป ๔๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๘ ต.ค. ๕๙-ก.ย. ๖๐ ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ ส านักงานปลัด บริหารงานทั่วไป ๕๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๙ ต.ค. ๕๙-ก.ย. ๖๐ ค่าไฟฟา้ ส านักงานปลัด บริหารงานทั่วไป ๒๔๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗

๑๐ ต.ค. ๕๙-ก.ย. ๖๐ ค่าบริการโทรศัพท์ ส านักงานปลัด บริหารงานทั่วไป ๒๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๑๑ ต.ค. ๕๙-ก.ย. ๖๐ ค่าบริการไปรษณีย์ ส านักงานปลัด บริหารงานทั่วไป ๑๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๑๒ ต.ค. ๕๙-ก.ย. ๖๐ ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม ส านักงานปลัด บริหารงานทั่วไป ๘๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๑๓ ต.ค. ๕๙-ก.ย. ๖๐ ตู้เก็บเอกสารแบบ 40 ช่อง ส านักงานปลัด บริหารงานทั่วไป ๕,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๑๔ ต.ค. ๕๙-ก.ย. ๖๐ ตู้เหล็กชนิดบานเล่ือนกระจกใส ส านักงานปลัด บริหารงานทั่วไป ๕,๕๐๐ ตกลงราคา ๗
๑๕ ต.ค. ๕๙-ก.ย. ๖๐ โต๊ะพบัโฟเมก้าเอนกประสงค์ ส านักงานปลัด บริหารงานทั่วไป ๗,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๑๖ ต.ค. ๕๙-ก.ย. ๖๐ พดัลมติดผนัง ส านักงานปลัด บริหารงานทั่วไป ๒๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๑๗ ต.ค. ๕๙-ก.ย. ๖๐ มอเตอร์ไฟฟา้ (ปั๊มน้ า) ส านักงานปลัด บริหารงานทั่วไป ๑๑,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๑๘ ต.ค. ๕๙-ก.ย. ๖๐ เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ ส านักงานปลัด บริหารงานทั่วไป ๑๗,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๑๙ ต.ค. ๕๙-ก.ย. ๖๐ ค่าใช้จ่ายในการจ้างประเมินและส ารวจความพงึพอใจผู้รับบริการ ส านักงานปลัด บริหารงานทั่วไป ๒๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗

๒๐ ต.ค. ๕๙-ก.ย. ๖๐ ค่าวัสดุเคร่ืองดับเพลิง ส านักงานปลัด รักษาความสงบภายใน ๑๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๒๑ ต.ค. ๕๙-ก.ย. ๖๐ ค่าวัสดุอืน่ๆ ส านักงานปลัด รักษาความสงบภายใน ๑๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๒๒ ต.ค. ๕๙-ก.ย. ๖๐ วิทยุส่ือสาร ส านักงานปลัด รักษาความสงบภายใน ๒๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗

แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐
   องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง อ าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
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๒๓ ต.ค. ๕๙-ก.ย. ๖๐ ถังดับเพลิง ส านักงานปลัด รักษาความสงบภายใน ๒๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๒๔ ต.ค. ๕๙-ก.ย. ๖๐ ไฟกระพริบสัญญาณจราจร ส านักงานปลัด รักษาความสงบภายใน ๕๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๒๕ ต.ค. ๕๙-ก.ย. ๖๐ โครงการก่อสร้างหอ้งน้ าส าหรับบริการประชาชนและหอ้งน้ าส าหรับคน

พกิาร
ส านักงานปลัด แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑๕๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๔๕

๒๖ ต.ค. ๕๙-ก.ย. ๖๐ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ส านักงานปลัด แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๒๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗

๒๗ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน กองคลัง บริหารงานทั่วไป ๓๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๒๘ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ อาทเิช่น แผ่นซีดี แผ่นดิสก์ หมึกพมิพ ์เมมโมร่ีชิพ ฯลฯกองคลัง บริหารงานทั่วไป ๒๕,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๒๙ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองคลัง บริหารงานทั่วไป ๒๐,๐๐๐ ตกลงราคา ตามความจ าเปน็

๓๐ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนที่ภาษี กองคลัง บริหารงานทั่วไป ๔๐,๐๐๐ ตกลงราคา ตามความจ าเปน็

๓๑ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมใหค้วามรู้แก่คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง กองคลัง บริหารงานทั่วไป ๓๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๓๒ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุส านักงาน ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน ๓๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๓๓ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุไฟฟา้และวิทยุ ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน ๖๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๓๔ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุก่อสร้าง ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน ๕๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๓๕ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน ๑๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๓๖ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน ๓๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๓๗ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าจัดซ้ือเทปวัดระยะเลเซอร์ ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน ๙,๕๐๐ ตกลงราคา ๗
๓๘ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ค ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน ๒๑,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๓๙ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาคบวัใหญ่ ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน ๒๐๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๖๐
๔๐ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ขยายเขตจ าหน่ายไฟฟา้แรงต่ าจากประปาถึงโบสถ์วัดบา้นโนนกอก หมู่ที่ ๕ ส่วนโยธา แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ๕๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๖๐
๔๑ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าขนาดใหญ่ (เคร่ืองลากจูง) ส่วนโยธา แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ######## สอบราคา ๓๐
๔๒ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากอีสานเขียว ถึงบา้นโคกเพด็ ต าบลกุดจอก ส่วนโยธา แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ๑๐๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๓๐
๔๓ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ โครงการล้อมร้ัวศาลา SML พร้อมประตู หมู่ที่ ๒ ส่วนโยธา แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ๑๐๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๓๐
๔๔ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุกสายบา้นแดงน้อย (ช่วงต่อ) หมู่ที่ ๓ ส่วนโยธา แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ๑๐๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๓๐
๔๕ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกวัดปา่ ถึงแยกหนองโพธิ ์หมู่ที่ ๔ ส่วนโยธา แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ๑๐๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๓๐
๔๖ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากประปาถึงนานางปราณี แพรวกิง่ หมู่ที่ ๕ ส่วนโยธา แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ๑๒๔,๐๐๐ ตกลงราคา ๓๐
๔๗ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบา้นนางอรุณี-บา้นนายวิรัตน์ หมู่ที่ ๖ ส่วนโยธา แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ๑๐๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๓๐
๔๘ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบ้านตะกดุขอน เชื่อม (ถนนสายสีดา-บัวใหญ)่ หมู่ที่ ๙ ส่วนโยธา แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ๑๐๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๓๐
๔๙ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบ้านตะคร้อ-บ้านสามเมอืง หมู่ที่ ๑๐ ส่วนโยธา แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ๑๐๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๓๐



๕๐ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ โครงการซ่อมแซม บ ารุง รักษาถนนประจ าปีภายในเขต อบต.สามเมอืง ส่วนโยธา แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ๒๐๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๔๕
๕๑ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ส่วนโยธา แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ๕๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๓๐
๕๒

ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมวันส าคัญทางพระพทุธศาสนา
กองการศึกษาฯ การศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ/ศาสนา

และวฒันธรรมท้องถิ่น ๑๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๕๓ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กองการศึกษาฯ การศึกษา/บริหารทั่วไป ๒๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๕๔ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าใชจ้า่ยโครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยการบริหารสถานศึกษา กองการศึกษาฯ การศึกษา/ระดับกอ่นวยัเรียนและประถมศึกษา

-ค่าอาหารกลางวนั ศพด. ๕๘๘,๐๐๐ ตกลงราคา ๗ เบกิหกัผลักส่ง

-ค่าจดัการเรียนการสอน (รายหัว) ๑๙๐,๔๐๐ ตกลงราคา ๓๐ เบกิหกัผลักส่ง

๕๕ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าใชจ้า่ยในการจดัซ้ือวสัดุส านักงาน กองการศึกษาฯ การศึกษา/บริหารทั่วไป ๕๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๕๖ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ กองการศึกษาฯ การศึกษา/บริหารทั่วไป ๑๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๕๗ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว กองการศึกษาฯ การศึกษา/บริหารทั่วไป ๒๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๕๘ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง กองการศึกษาฯ การศึกษา/บริหารทั่วไป ๕๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๕๙ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองการศึกษาฯ การศึกษา/บริหารทั่วไป ๕,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๖๐ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ กองการศึกษาฯ การศึกษา/บริหารทั่วไป ๕,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๖๑ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุการศึกษา กองการศึกษาฯ การศึกษา/บริหารทั่วไป ๒๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๖๒ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองดับเพลิง กองการศึกษาฯ การศึกษา/บริหารทั่วไป ๕,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๖๓ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุอืน่ๆ กองการศึกษาฯ การศึกษา/บริหารทั่วไป ๑๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๖๔ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค(ค่าไฟฟา้) กองการศึกษาฯ การศึกษา/บริหารทั่วไป ๓๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๖๕ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) กองการศึกษาฯ การศึกษา/ระดับกอ่นวยัเรียน

-ค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก และประถมศึกษา ๒๔๙,๖๐๐ ตกลงราคา ๗
-ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนเขต อบต.สามเมือง ๖๓๔,๔๐๐ ตกลงราคา ๗

๖๖ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าใชจ้า่ยในการอดุหนุนอาหารกลางวนัโรงเรียนในเขตอบต.สามเมอืง กองการศึกษาฯ การศึกษา/ระดับกอ่นวยัเรียนและประถมศึกษา ######## ตกลงราคา ๗ เงินอุดหนุน

๖๗ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองการศึกษาฯ การศึกษา/บริหารทั่วไป ๒๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๖๘ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นโนนกอก กองการศึกษาฯ อตุสาหกรรมและการโยธา/โครงสร้างพื้นฐาน ๖๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๓๐
๖๙ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าใชจ้า่ยโครงการกอ่สร้างเสาธงศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนกอก กองการศึกษาฯ อตุสาหกรรมและการโยธา/โครงสร้างพื้นฐาน ๒๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๓๐
๗๐ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าใชจ้า่ยในการบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง กองการศึกษาฯ อตุสาหกรรมและการโยธา/โครงสร้างพื้นฐาน ๒๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๗๑ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าใช้จ่ายโครงการปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ ส่วนสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข ๑๕,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๗๒ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพคนพกิารโดยใช้หลัก ๓อ. ส่วนสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข ๒๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๗๓ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเส้นทางสู่วัยใสเพื่อปอ้งกันการต้ังครรภไ์ม่พร้อม ส่วนสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข ๒๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗



ในวันรุ่น
๗๔ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างสุขภาพใจวัยท างาน ส่วนสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข ๒๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๗๕ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเยาวชนร่วมใจพทิกัษส่ิ์งแวดล้อม ส่วนสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข ๒๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๗๖ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและรณรงค์ปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด ส่วนสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข ๒๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการขยะโดยชุมชนมีส่วนร่วม

๗๘ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุงลาย ส่วนสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข ๑๕,๐๐๐ ตกลงราคา ๑๐
๗๙ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงในการพน่หมอกควัน ส่วนสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข ๓๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๑๐
๘๐ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ หมึก ไม้บรรทดั แฟม้ ฯลฯส่วนสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข ๑๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๘๑ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ แผ่นซีดี หมึกพมิพฯ์ ส่วนสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข ๑๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๘๒ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ได้แก่ น้ ายาฆ่าเชื้อ ส่วนสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข ๕๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๘๓ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ เวชภณัฑ์ น้ ายาก าจัดกล่ิน ทรายอะเบท น้ ายาพน่หมอกควัน ฯลฯ
๘๔ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุการเกษตร กองสวัสดิการฯ เกษตร/ส่งเสริมการเกษตร ๒๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๘๕ พ.ย.๕๙ ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง กองการศึกษาฯ การศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ/ศาสนา

และวฒันธรรมท้องถิ่น
๑๐๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗

๘๖ ธ.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬา อบต.สัมพนัธ์ต้านยาเสพติด กองการศึกษาฯ การศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ/กฬีา
และนันทนาการ

๑๐๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗

๘๗ ธ.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าใช้จ่ายโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันร่วมกันส่วนราชการอื่น ๆ กองการศึกษาฯ การศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ/กฬีา
และนันทนาการ

๒๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗

๘๘ ธ.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการกีฬาและออกก าลังกาย กองการศึกษาฯ การศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ/กฬีา
และนันทนาการ

๕๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗

๘๙ ม.ค.๖๐-ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุส านักงาน กองสวัสดิการฯ สังคมสงเคราะห/์บริหารทั่วไปเกีย่วกับ
สังคมสงเคราะห์

๓๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗

๙๐ ม.ค.๖๐-ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ กองสวัสดิการฯ สังคมสงเคราะห/์บริหารทั่วไปเกีย่วกับ
สังคมสงเคราะห์

๓๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗

๙๑ ม.ค.๖๐-ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุก่อสร้าง กองสวัสดิการฯ สังคมสงเคราะห/์บริหารทั่วไปเกีย่วกับ
สังคมสงเคราะห์

๒๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗

๙๒ ม.ค.๖๐-ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองสวัสดิการฯ สังคมสงเคราะห/์บริหารทั่วไปเกีย่วกับ
สังคมสงเคราะห์

๒๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗

ตกลงราคา ๗๖๐,๐๐๐๗๗
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐

ส่วนสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข



๙๓ ม.ค.๖๐-มิ.ย.๖๐ ค่าตู้เก็บเอกสารแบบพบัสองบานเปดิ กองสวัสดิการฯ สังคมสงเคราะห/์บริหารทั่วไปเกีย่วกับ
สังคมสงเคราะห์

๕,๕๐๐ ตกลงราคา ๗

๙๔ ม.ค.๖๐-มิ.ย.๖๐ ค่าตู้เหล็กชนิดบานเล่ือนกระจกใส กองสวัสดิการฯ สังคมสงเคราะห/์บริหารทั่วไปเกีย่วกับ
สังคมสงเคราะห์

๕,๕๐๐ ตกลงราคา ๗

๙๕ ม.ค.๖๐-มิ.ย.๖๐ ค่าเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก กองสวัสดิการฯ สังคมสงเคราะห/์บริหารทั่วไปเกีย่วกับ
สังคมสงเคราะห์

๔,๓๐๐ ตกลงราคา ๗

๙๖ ม.ค.๖๐ ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ กองการศึกษาฯ การศึกษา/ระดับกอ่นวยัเรียนและประถมศึกษา ๗๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗
๙๗ ก.พ.๖๐-มี.ค.๖๐ ค่าใช้จ่ายโครงการบวงสรวงทา่นทา้วสุรนารีหรือเงินอุดหนุนฯ กองการศึกษาฯ การศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ/ศาสนา

และวฒันธรรมท้องถิ่น
๒๕,๐๐๐ ตกลงราคา ๗ เงินอดุหนุน

๙๘ มี.ค.๖๐-เม.ย.๖๐ ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีวันผู้สูงอายุและรดน้ าขอพรผู้ใหญ่ฯ กองการศึกษาฯ การศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ/ศาสนา
และวฒันธรรมท้องถิ่น

๖๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗

๙๙ มี.ค.๖๐-เม.ย.๖๐ ค่าใช้จ่ายโครงการบวงสรวงปรางค์สีดาแหช่้างบอ่ไก่แก้ว กองการศึกษาฯ การศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ/ศาสนา
และวฒันธรรมท้องถิ่น

๕๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗

๑๐๐ มิ.ย.๖๐-ก.ค.๖๐ ค่าใช้จ่ายโครงการแหเ่ทยีนเข้าพรรษา กองการศึกษาฯ การศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ/ศาสนา
และวฒันธรรมท้องถิ่น

๒๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๗

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


