
สรปุการจดัซ้ือองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสนวน   อ าเภอช านิ  จงัหวดับรีุรมัย ์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

งานซ้ือ (จดัท าเป็นใบสัง่ซ้ือ) 

ล าดบั รายการ ผูท่ี้รบัจ้าง หมายเหตุ 
1 จดัซือ้น ้ำมนัเชือ้เพลงิ บ.นำงรองบุรรีมัยไ์ทยเจรญิกจิ จ ำกดั  
2 จดัซือ้น ้ำมนัเชือ้เพลงิ บ.นำงรองบุรรีมัยไ์ทยเจรญิกจิ จ ำกดั  
3 จดัซือ้เสือ้กฬีำ รำ้นภทัรพำนิช  
4 จดัซือ้อุปกรณ์กฬีำ รำ้นภทัรพำนิช  
5 จดัซือ้ถว้ยรำงวลั รำ้นภทัรพำนิช  
6 จดัซือ้ของสมนำคุณ(กรอบรปู) รำ้นรุ่งโฆษณำ  
7 จดัซือ้อุปกรณ์กฬีำช ำนิเกมส ์ รำ้นภทัรพำนิช  
8 จดัซือ้เสือ้กฬีำ รำ้นภทัรพำนิช  
9 จดัซือ้วสัดุงำนบำ้นงำนครวั ชยัพฒันำ  
10 จดัซือ้วสัดุคอมพวิเตอร ์ หจก.นำงรองคอมพวิเตอร ์  
11 จดัซือ้วสัดุส ำนกังำน ชยัพฒันำ  
12 จดัซือ้น ้ำมนัเชือ้เพลงิโครงกำรภยัแลง้ บ.นำงรองบุรรีมัยไ์ทยเจรญิกจิ จ ำกดั  
13 จดัซือ้วสัดุงำนบำ้นงำนครวั ชยัพฒันำ  
14 จดัซือ้วคัซนีพษิสนุขับำ้ ส.รุ่งอรุณ  
15 จดัซือ้วสัดุคอมพวิเตอร ์ รำ้นอำรเ์อสเซน็เตอร ์  
16 จดัซือ้วสัดุคอมพวิเตอร ์ รำ้นอำรเ์อสเซน็เตอร ์  
17 จดัซือ้ครุภณัฑถ์งัดบัเพลงิ ส.รุ่งอรุณ  
18 จดัซือ้วสัดุคอมพวิเตอร ์ หจก.นำงรองคอมพวิเตอร ์  
19 จดัซือ้หมกึเครื่องถ่ำยเอกสำร รำ้นอำรเ์อสเซน็เตอร ์  
20 จดัซือ้น ้ำมนัเชือ้เพลงิโครงกำรไขเ้ลอืดออก บ.นำงรองบุรรีมัยไ์ทยเจรญิกจิ จ ำกดั  
21 จดัซือ้ล ำโพงศนูยพ์ฒันำเดก็เลก็ รำ้นนำงรองล ำโพง  
22 จดัซือ้วสัดุส ำนกังำน ชยัพฒันำ  
23 จดัซือ้วสัดุส ำนกังำน ชยัพฒันำ  
24 จดัซือ้วสัดุส ำนกังำน ชยัพฒันำ  
25 จดัซือ้วสัดุส ำนกังำน ชยัพฒันำ  
26 จดัซือ้วสัดุคอมพวิเตอร ์ หจก.นำงรองคอมพวิเตอร ์  
27 จดัซือ้วสัดุคอมพวิเตอร ์ หจก.นำงรองคอมพวิเตอร ์  
28 จดัซือ้วสัดุคอมพวิเตอร ์ หจก.นำงรองคอมพวิเตอร ์  
29 จดัซือ้วสัดุเชือ้เพลงิส ำหรบัพ่นยงุ บ.นำงรองบุรรีมัยไ์ทยเจรญิกจิ จ ำกดั  

 

 

 

 



 

 

 

ล าดบั รายการ ผูท่ี้รบัจ้าง หมายเหตุ 
30 จดัซือ้วสัดุคอมพวิเตอร ์ หจก.นำงรองคอมพวิเตอร ์  
31 จดัซือ้วสัดุงำนบำ้นงำนครวั ชยัพฒันำ  
32 จดัซือ้วสัดุงำนบำ้นงำนครวั ชยัพฒันำ  
33 จดัซือ้ครุภณัฑต์ู ้ รำ้นครีวีรำพงศ ์  
34 จดัซือ้ครุภณัฑโ์ต๊ะ รำ้นครีวีรำพงศ ์  
35 จดัซือ้ครุภณัฑโ์ต๊ะ รำ้นครีวีรำพงศ ์  
36 จดัซือ้สิง่ของอุปโภค-บรโิภค รำ้นบุญญพชั  
37 จดัซือ้วสัดุคอมพวิเตอร ์ หจก.นำงรองคอมพวิเตอร ์  
38 จดัซือ้วสัดุคอมพวิเตอร ์ หจก.นำงรองคอมพวิเตอร ์  
39 จดัซือ้วสัดุคอมพวิเตอร ์ หจก.นำงรองคอมพวิเตอร ์  
40 จดัซือ้วสัดุคอมพวิเตอร ์ หจก.นำงรองคอมพวิเตอร ์  
41 จดัซือ้เตน้ท ์ รำ้นทรพัยท์วรีวมช่ำง  
42 จดัซือ้ทรำยอเบท ส.รุ่งอรุณ  
43 จดัซือ้พนัธไ์ม ้ นำงวรรณด ี เฉลดิฉำย  
44 วสัดุส ำนกังำน (วนัแม่) รำ้นชยัพฒันำ  
45 เครื่องอุปโภค-บรโิภค ผูด้อ้ยโอกำส รำ้นบุญญพชั  
46 วสัดุโครงกำรอบรมจรยิธรรม รำ้นชยัพฒันำ  
47 จดัซือ้ พรบ.รถยนตส์ว่นกลำง นำงสำวชนำภำ  บุญสรำ้ง  
48 จดัซือ้ พรบ.รถยนตด์บัเพลงิ นำงสำวชนำภำ  บุญสรำ้ง  
49 จดัซือ้วสัดุคอมพวิเตอร ์ หจก.นำงรองคอมพวิเตอร ์  
50 จดัซือ้วสัดุคอมพวิเตอร ์ หจก.นำงรองคอมพวิเตอร ์  
51 จดัซือ้วสัดุตรำยำง บรษิทันำงรองวทิยำจ ำกดั  
52 วสัดุส ำนกังำน ชยัพฒันำ  
53 วสัดุก่อสรำ้ง ชยัพฒันำ  
54 จดัซือ้วสัดุคอมพวิเตอร ์ หจก.นำงรองคอมพวิเตอร ์  
55 จดัซือ้วสัดุคอมพวิเตอร ์ หจก.นำงรองคอมพวิเตอร ์  
56 จดัซือ้เครื่องพ่นหมอกควนั ส.รุ่งอรุณ  
57 จดัซือ้ทรำยอเบท ส.รุง่อรณุ  
58 วสัดุส ำนกังำน(กองกำรศกึษำ) ชยัพฒันำ  
59 วสัดุส ำนกังำน(ส ำนกัปลดั) ชยัพฒันำ  
60 วสัดุคอมพวิเตอร(์กองกำรศกึษำ) หจก.นำงรองคอมพวิเตอร ์  
61 ซุม้เฉลมิพระเกยีรต ิ ส.รุ่งอรุณพำณิชย ์  
62 จดัซือ้ศำลพระภูม ิ หจก.ปนูดก่ีอสรำ้ง  

 



 

 

 

 

 

 

ล าดบั รายการ ผูท่ี้รบัจ้าง หมายเหตุ 
63 จดัซือ้เครือ่งปริน๊เตอร(์กองคลงั) หจก.นำงรองคอมพวิเตอร ์  
54 วสัดุงำนบำ้นงำนครวั(กองกำรศกึษำ) ชยัพฒันำ  
65 วสัดุคอมพวิเตอร(์กองกำรศกึษำ) หจก.นำงรองคอมพวิเตอร ์  
66 วสัดุส ำนกังำน(ส ำนกัปลดั) ชยัพฒันำ  
67 วสัดุไฟฟ้ำ(ส ำนกัปลดั) ชยัพฒันำ  
68 จดัซือ้ถงัขยะ ส.รุ่งอรุณพำณิชย ์  
69 จดัซือ้วสัดุก่อสรำ้ง ชยัพฒันำ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

งานจ้าง (จดัท าเป็นใบสัง่จ้าง) 

ล าดั
บ 

รายการ ผูท่ี้รบัจ้าง หมายเ
หต ุ

1 จดัจำ้งบรกิำรพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูระบบสำรบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์ประจ ำปี 2561 บ.บิก๊โซลชูัน่  
2 จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดทีท่ ำกำร นำงชฎำพร  

สดุำจนัทร ์
 

3 จำ้งเหมำเขำ้เล่ม รำ้นเอแอนดพ์ ีก๊อปป้ี  
4 จำ้งท ำป้ำยประชำสมัพนัธถ์วำยดอกไมจ้นัทร ์ รำ้นพนมรุ่งโฆษณำ  
5 จำ้งเหมำท ำพวงมำลำวนัปิยะมหำรำช รำ้นดำวละมยัดอกไม้

สด 
 

6 จำ้งเหมำท ำป้ำยผูส้งูอำยุ รำ้นพนมรุ่งโฆษณำ  
7 จำ้งเหมำท ำอำหำรและอำหำรว่ำงพรอ้มน ้ำดื่มเพื่อรบัรองกำรประชุมสภำองคก์ำร

บรหิำรสว่นต ำบล 
น.ส.วชริำ พมิพจ์นัทร ์  

8 จำ้งเหมำจดัสถำนทีง่ำนกฬีำ นำยธรียุทธ  สดีำ  
9 จ่ำอมรถบรรทุกน ้ำ รำ้นป๊อกไดนำโม  
10 จำ้งเหมำเครื่องเสยีง รำ้นป๊อกไดนำโม  
11 จำ้งท ำป้ำยปีใหม ่ รำ้นพนมรุ่งโฆษณำ  
12 จำ้งท ำป้ำยศกึษำดงูำน รำ้นพนมรุ่งโฆษณำ  
13 จำ้งอำหำรว่ำงศกึษำดงูำน นำงสำววชริำ  

พมิพจ์นัทร ์
 

14 จำ้งรถปรบัอำกำศศกึษำดงูำน นำยศกัดิช์ยั  
วลิยัรตัน์ 

 

15 จำ้งบรกิำรท ำควำมสะอำดทีท่ ำกำร นำงชฏำพร  
สดุำจนัทร ์

 

16 จำ้งเหมำท ำป้ำยผูส้งูอำยุ รำ้นพนมรุ่งโฆษณำ  
17 จำ้งเหมำท ำอำหำรงำนกฬีำ นำงบวัสอน  

ดวงเพชร 
 



18 จำ้งเหมำรถรบัสง่งำนกฬีำ นำยอภวิฒัน์ฉิมมำล ี  
19 จำ้งเตรยีมสถำนทีง่ำนกฬีำ นำยธรียุทธ  สดีำ  
20 จำ้งเหมำเครื่องเสยีง นำยธรียุทธ  สดีำ  
21 จำ้งเหมำซ่อมรถบรรทุกน ้ำ อู่ช่ำงอึง่  
22 จำ้งเหมำท ำอำหำรรบัรองประชมุสภำฯ น.ส.วชติำ  พมิพท์อง  
23 จำ้งซ่อมรถยนตส์ว่นกลำง หจก.คงิหย์นต ์  
24 จำ้งซ่อมคอมพวิเตอร ์ หจก.นำงรองคอมพวิเ

ตอร ์
 

25 จำ้งซ่อมคอมพวิเตอร ์ หจก.นำงรองคอมพวิเ
ตอร ์

 

26 จำ้งซ่อมคอมพวิเตอร ์ หจก.นำงรองคอมพวิเ
ตอร ์

 

27 จำ้งซ่อมคอมพวิเตอร ์ หจก.นำงรองคอมพวิเ
ตอร ์

 

28 จำ้งท ำป้ำยโครงกำรป้องกนัโรคพษิสุนขับำ้ รำ้นพนมรุ่งโฆษณำ  
29 จำ้งพ่นหมอกควนั นำยวนิยั อุสำด ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดบั รายการ ผูท่ี้รบัจ้าง หมายเหตุ 
30 ซ่อมแซมจกัรยำนยนต ์ นำยสมร  
31 จำ้งเหมำท ำป้ำยโครงกำร7 วนัอนัตรำย รำ้นพนมรุ่งโฆษณำ  
32 จำ้งบรกิำรท ำควำมสะอำด นำงชฏำพร  สดุำจนัทร ์  
33 จำ้งเหมำถ่ำยเอกสำร รำ้นเอแอนดพ์ ีก๊อปป้ี  
34 จำ้งเหมำคยีข์อ้มลู นำงสำวสพุรรณี ฉิมมำล ี  
35 จำ้งเหมำประกอบอำหำรประชมุสภำฯ น.ส.วชติำ พมิพจ์นัทร ์  
36 จำ้งเหมำซ่อมแซมเครื่องปรบั จำกหจก.ศรฟ้ีำกำรไฟฟ้ำ  
37 จำ้งซ่อมแซมตูค้วบคุมไฟฟ้ำ นำยอทิธกิร  ศรพงษ ์  
38 จำ้งซ่อมแซมตูค้วบคุมประปำ นำยอทิธกิร  ศรพงษ ์  
39 จำ้งบรกิำรแม่บำ้น นำงชฏำพร  สดุำจนัทร ์  
40 จำ้งเหมำซ่อมแซมคอมพวิเตอร ์ หจก.นำงรองคอมพวิเตอร ์  



41 จำ้งเหมำเขำ้เล่ม รำ้นเอแอนดพ์ ีก๊อปป้ี  
42 จำ้งเหมำซ่อมคอมพวิเตอร ์ หจก.นำงรองคอมพวิเตอร ์  
43 จำ้งเหมำท ำป้ำยวนัแม ่ รำ้นพนมรุ่งโฆษณำ  
44 จำ้งเหมำท ำป้ำยก ำหนดช ำระภำษี รำ้นพนมรุ่งโฆษณำ  
45 จำ้งเหมำถ่ำยเอกสำรแผ่น รำ้นเอแอนดพ์ ีก๊อปป้ี  
46 จำ้งเหมำท ำป้ำยโครงกำรอบรมจรยิธรรม รำ้นพนมรุ่งโฆษณำ  
47 จำ้งเหมำท ำป้ำยโครงกำรน ้ำหมกัฯ รำ้นพนมรุ่งโฆษณำ  
48 จำ้งเหมำท ำแบบประเมนิ มหำวทิยำลยัรำชภฐับุรรีมัย ์  
49 จำ้งเหมำตดิตัง้ระจกโคง้ รำ้น ส.รุ่งอรุณ  
50 จำ้งเหมำท ำป้ำยโครงกำรขยะ รำ้นพนมรุ่งโฆษณำ  
51 จำ้งเหมำท ำเวป็ไซต ์ หจก.บุรรีมัยค์อมพวิเตอร ์  
52 จำ้งเหมำซ่อมแซมจำ้งเหมำซ่อมแซมไฟฟ้ำ นำยอทิธกิร  ศรพงษ ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานซ้ืองานจ้าง (จดัท าเป็นสญัญา) 

ล าดบั รายการ ผูท่ี้รบัจ้าง หมายเหตุ 
1 อำหำรเสรมิ( นม) สหกรณ์โคนมปำกช่อง  
2 อำหำรเสรมิ( นม) สหกรณ์โคนมปำกช่อง  
3 ก่อสรำ้งถนน คสล.ม.1 หจก.ศรณีรงคก์่อสรำ้ง  
4 ก่อสรำ้งถนน คสล.ม.5 หจก.ศรณีรงคก์่อสรำ้ง  
5 ก่อสรำ้ง ถนน คสล. ม.5 , ม.7 หจก.ศรณีรงค ์  



6 วำงท่อระบำย ้ำพรอ้มบ่พกั ม.2 ก่อสรำ้งำงระบำยน ้ำ 
คสล.ม.6 

หจก.ศรณีรงค ์  

7 อำหำรเสรมิ (นม) สหกรณ์โคนมปำกช่อง  
8 อำหำรเสรมิ (นม) สหกรณ์โคนมปำกช่อง  
9 อำหำรเสรมิ (นม) สหกรณ์โคนมปำกช่อง  
10 อำหำรเสรมิ (นม) สหกรณ์โคนมปำกช่อง  
11 ก่อสรำ้งถนน คสล.ม.4 หจก.น ำชยัก่อสรำ้ง  
12 ก่อสรำ้งถนน คสล.ม.6 หจก.น ำชยัก่อสรำ้ง  
13 ก่อสรำ้งถนน คสล.ม.2 หจก.น ำชยัก่อสรำ้ง  
14 ก่อสรำ้งรำงระบำยน ้ำ ม .3 หจก.น ำชยัก่อสรำ้ง  
15 ก่อสรำ้งถนน คสล.ม.8 หจก.มติรอำรกี่อสรำ้ง  
16 ก่อสรำ้งถนน คสล.ม.2 หจก.น ำชยัก่อสรำ้ง  
17 ก่อสรำ้งถนน คสล.ม.1 หจก.มติรอำรกี่อสรำ้ง  

 


