
ล ำดับที่ รำยกำรพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง ผู้รับจ้ำง จ ำนวนเงินทีจ่ัดซ้ือจ้ดจ้ำง
1 จ้ำงเหมำจัดพวงมำลำ นำยภำณุมำศ  พ่อหลำน 1,000.00
2 จ้ำงเหมำบริกำร นำยเมธิน  ค ำอ้ำย 9,000.00
3 จ้ำงเหมำบริกำร นำยวีระยุทธ  อินทเสน 13,000.00
4 จ้ำงเหมำบริกำร นำงสำวอัจฉรำภรณ์  จินะกำร 9,000.00
5 จ้ำงเหมำบริกำร นำยไพรินทร์  ศรีวรรณ์ 9,000.00
6 จ้ำงเหมำบริกำร นำยเสำร์ค ำ  จ ำปำ 9,000.00
7 จ้ำงเหมำบริกำร นำยอินจันทร์  แก้วนำต๊ิบ 9,000.00
8 จ้ำงเหมำบริกำร นำยธีรศักด์ิ  สมณำ 9,000.00
9 จ้ำงเหมำบริกำร นำยเมธี  มณีกุล 9,000.00
10 จ้ำงเหมำบริกำร นำงสำวเนตรนภำ  อ ำพร 9,000.00
11 จ้ำงเหมำบริกำร นำยสมนึก  สมบัติ 9,000.00
12 จ้ำงเหมำบริกำร นำยบุญเกิด  แสงลูน 9,000.00
13 จ้ำงเหมำบริกำร นำงสำวนัฐชนัญ  จันทร์ใจ 9,000.00
14 จ้ำงเหมำบริกำร นำงสำวธนิสรำ  เดินเมือง 9,000.00
15 จ้ำงเหมำบริกำร นำยธำรินทร์  ฉันทะ 9,000.00
16 จ้ำงเหมำบริกำร นำยนันทวัฒน์  อินหลี 9,000.00
17 ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ ร้ำนโจซ่ำส์ดอตเน็ต 4,200.00
18 ค่ำวัสดุส ำนักงำน บอยกำรพิมพ์ 1,050.00
19 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม ร้ำนพิบูลย์กำรช่ำง 570.00
20 จ้ำงเหมำบริกำร บริษัทโฟโต้มำร์ทกรุ๊ป จ ำกัด 2,050.00
21 ค่ำป้ำยไวนิล(โครงกำรลอยกระทง) ร้ำนอินแอนด์เอำท์ 1,260.00
22 ค่ำถ้วยรำงวัล ร้ำน ส.จิตรกรศิลป์ 2003 1,000.00
23 ค่ำวัสดุโครงกำรลอยกระทง ร้ำนตำหวำนก๊อปปี้ 1,000.00
24 ค่ำวัสดุส ำนักงำน นำงสุพรรณ์  อุรำ 3,065.00
25 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม ร้ำนสหกู้ภัย ภำคเหนือ 4,800.00
26 ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ีน สหกรณ์กำรเกษตรเกำะคำ 11,843.70
27 ค่ำครุภัณฑ์ส ำนักงำน หจก.น้ ำล้อมเคหะภัณฑ์ 4,500.00
28 จ้ำงเหมำบริกำร นำยภำณุวัฒน์  พูลจันทร์ 9,000.00
29 จ้ำงเหมำบริกำร นำยบุญเกิด  แสงลูน 9,000.00
30 จ้ำงเหมำบริกำร นำยเมธี  มณีกุล 9,000.00
31 จ้ำงเหมำบริกำร นำยธีรศักด์ิ  สมณำ 9,000.00
32 จ้ำงเหมำบริกำร นำยสมนึก  สมบัติ 9,000.00
33 จ้ำงเหมำบริกำร นำยเสำร์ค ำ  จ ำปำ 9,000.00
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ล ำดับที่ รำยกำรพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง ผู้รับจ้ำง จ ำนวนเงินทีจ่ัดซ้ือจ้ดจ้ำง
34 จ้ำงเหมำบริกำร นำงสำวนัฐชนัญ  จันทร์ใจ 9,000.00
35 จ้ำงเหมำบริกำร นำงสำวธนิสรำ  เดินเมือง 9,000.00
36 จ้ำงเหมำบริกำร นำยอินจันทร์  แก้วนำต๊ิบ 9,000.00
37 จ้ำงเหมำบริกำร นำงสำวเนตรนภำ  อ ำพร 9,000.00
38 จ้ำงเหมำบริกำร นำยนันทวัฒน์  อินหลี 9,000.00
39 จ้ำงเหมำบริกำร นำยธำนินทร์  ฉันทะ 9,000.00
40 จ้ำงเหมำบริกำร นำยไพรินทร์  ศรีวรรณ์ 9,000.00
41 จ้ำงเหมำบริกำร นำงสำวอัจฉรำภรณ์  จินะกำร 9,000.00
42 จ้ำงเหมำบริกำร นำยวีระยุทธ  อินทเสน 13,000.00
43 จ้ำงเหมำบริกำร นำยเมธิน  ค ำอ้ำย 9,000.00
44 จ้ำงเหมำบริกำร นำงสำวรสอุบล  ฉันโท 9,000.00
45 ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม(ประชุมสภำสมัยสำมัญ)นำงนำรี  ธิดำ 2,625.00
46 ค่ำวัสดุส ำนักงำน นำงสุพรรณ์  อุรำ 3,400.00
47 จ้ำงเหมำจัดพวงมำลำ นำยภำณุมำศ  พ่อหลำน 1,000.00
48 นำงสำวรสอุบล  ฉันโท จ้ำงเหมำบริกำร 9,000.00
49 นำยเมธิน  ค ำอ้ำย จ้ำงเหมำบริกำร 9,000.00
50 นำงสำวเนตรนภำ  อ ำพร จ้ำงเหมำบริกำร 9,000.00
51 นำงสำวอัจฉรำภรณ์  จินะกำร จ้ำงเหมำบริกำร 9,000.00
52 นำยภำณุวัฒน์  พลูจันทร์ จ้ำงเหมำบริกำร 9,000.00
53 นำยเมธี  มณีกูล จ้ำงเหมำบริกำร 9,000.00
54 นำยเสำร์ค ำ จ ำปำ จ้ำงเหมำบริกำร 9,000.00
55 นำยไพรินทร์  ศรีวรรณ์ จ้ำงเหมำบริกำร 9,000.00
56 นำงสำวธนิสรำ  เดินเมือง จ้ำงเหมำบริกำร 9,000.00
57 นำยอินจันทร์  แก้วนำต๊ิบ จ้ำงเหมำบริกำร 9,000.00
58 นำยธีรศักด์ิ  สมณำ จ้ำงเหมำบริกำร 9,000.00
59 นำยสมนึก  สมบัติ จ้ำงเหมำบริกำร 9,000.00
60 นำงสำวนัฐชนัญ  จันทร์ใจ จ้ำงเหมำบริกำร 9,000.00
61 นำยธำรินทร์  ฉันทะ จ้ำงเหมำบริกำร 9,000.00
62 นำยบุญเกิด  แสงลุน จ้ำงเหมำบริกำร 9,000.00
63 นำยนันทวัฒน์  อินหลี จ้ำงเหมำบริกำร 9,000.00
64 นำยวีระยุทธ  อินทเสน จ้ำงเหมำบริกำร 13,000.00
65 นำงสำวล ำดวน  เป็นบุญ ค่ำเช่ำเว็บไซต์ 3,000.00
66 สหกรณ์กำรเกษตรเกำะคำ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 14,958.10
67 บ.กลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ จ ำกัด ค่ำใช้สอย 323.14



ล ำดับที่ รำยกำรพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง ผู้รับจ้ำง จ ำนวนเงินทีจ่ัดซ้ือจ้ดจ้ำง
68 จ้ำงเหมำบริกำร บ.ชุมพลเทรดด้ิงกรุ๊ป จ ำกัด 500.00
69 ค่ำวัสดุส ำนักงำน นำงสุพรรณ์  อุรำ 2,645.00
70 ค่ำวัสดุส ำนักงำน นำยกิตติพงศ์  เหลืองโสภำพันธ์ 2,070.00
71 ค่ำจัดซ้ือน้ ำด่ืมน้ ำแข็งและไอติม นำยหมำย  เมธำ 3,500.00
72 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำง-นำยหมำย  เมธำ 2,000.00

ถนนในช่วงเทศกำล
73 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิล ร้ำนอิงเจ็ท 1,500.00
74 ค่ำวัสดุส ำนักงำน ร้ำนกระดุม 2,691.00
75 จ้ำงเหมำบริกำร นำงแสงจันทร์  สิทธิวงค์ 1,200.00
76 จ้ำงเหมำบริกำร นำยเมธิน  ค ำอ้ำย 9,000.00
77 จ้ำงเหมำบริกำร นำงสำวรสอุบล  ฉันโท 9,000.00
78 จ้ำงเหมำบริกำร นำยวีระยุทธ  อินทเสน 13,000.00
79 จ้ำงเหมำบริกำร นำงสำวอัจฉรำภรณ์  จินะกำร 9,000.00
80 จ้ำงเหมำบริกำร นำงสำวเนตรนภำ  อ ำพร 9,000.00
81 จ้ำงเหมำบริกำร นำยภำณุวัฒน์  พลูจันทร์ 9,000.00
82 จ้ำงเหมำบริกำร นำยเมธี  มณีกูล 9,000.00
83 จ้ำงเหมำบริกำร นำยเสำร์ค ำ จ ำปำ 9,000.00
84 จ้ำงเหมำบริกำร นำยไพรินทร์  ศรีวรรณ์ 9,000.00
85 จ้ำงเหมำบริกำร นำงสำวธนิสรำ  เดินเมือง 9,000.00
86 จ้ำงเหมำบริกำร นำยบุญเกิด  แสงลุน 9,000.00
87 จ้ำงเหมำบริกำร นำงสำวนัฐชนัญ  จันทร์ใจ 9,000.00
88 จ้ำงเหมำบริกำร นำยนันทวัฒน์  อินหลี 9,000.00
89 จ้ำงเหมำบริกำร นำยธีรศักด์ิ  สมณำ 9,000.00
90 จ้ำงเหมำบริกำร นำยธำรินทร์  ฉันทะ 9,000.00
91 จ้ำงเหมำบริกำร นำยสมนึก  สมบัติ 9,000.00
92 จ้ำงเหมำบริกำร นำยอินจันทร์  แก้วนำต๊ิบ 9,000.00
93 ค่ำวัสดุส ำนักงำน นำยกิตติพงศ์  เหลืองโสภำพันธ์ 3,497.00
94 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิล นำยนฤพล  แตกฉำน 900.00
95 ค่ำวัสดุส ำนักงำน นำงสุพรรณ์  อุรำ 3,860.00
96 ค่ำวัสดุส ำนักงำน ร้ำนอิงเจ็ท 1,500.00
97 ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน สหกรณ์กำรเกษตรเกำะคำ 20,943.90
98 ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว นำยภัคพงษ์  ตรีธรรมพินิจ 2,875.00
99 ค่ำอำหำรกลำงวัน(ประชุมสภำสมัยสำมัญ) นำงนำรี  ธิดำ 2,625.00
100 ค่ำวัสดุส ำนักงำน นำยกิตติพงศ์  เหลืองโสภำพันธ์ 2,700.00
101 ค่ำวัสดุกำรเกษตร หจก.นรงค์ชัย 1,800.00



ล ำดับที่ รำยกำรพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง ผู้รับจ้ำง จ ำนวนเงินทีจ่ัดซ้ือจ้ดจ้ำง
102 ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว นำยภัคพงษ์  ตรีธรรมพินิจ 3,172.00
103 จ้ำงเหมำบริกำร นำยวีระยุทธ  อินทเสน 13,000.00
104 จ้ำงเหมำบริกำร นำงสำวอัจฉรำภรณ์  จินะกำร 9,000.00
105 จ้ำงเหมำบริกำร นำงสำวรสอุบล  ฉันโท 9,000.00
106 จ้ำงเหมำบริกำร นำยเมธิน  ค ำอ้ำย 9,000.00
107 จ้ำงเหมำบริกำร นำงสำวเนตรนภำ  อ ำพร 9,000.00
108 จ้ำงเหมำบริกำร นำยเมธี  มณีกูล 9,000.00
109 จ้ำงเหมำบริกำร นำยสมนึก  สมบัติ 9,000.00
110 จ้ำงเหมำบริกำร นำยนันทวัฒน์  อินหลี 9,000.00
111 จ้ำงเหมำบริกำร นำยบุญเกิด  แสงลุน 9,000.00
112 จ้ำงเหมำบริกำร นำยภำณุวัฒน์  พลูจันทร์ 9,000.00
113 จ้ำงเหมำบริกำร นำยธำรินทร์  ฉันทะ 9,000.00
114 จ้ำงเหมำบริกำร นำงสำวนัฐชนัญ  จันทร์ใจ 9,000.00
115 จ้ำงเหมำบริกำร นำยเสำร์ค ำ จ ำปำ 9,000.00
116 จ้ำงเหมำบริกำร นำยอินจันทร์  แก้วนำต๊ิบ 9,000.00
117 จ้ำงเหมำบริกำร นำยธีรศักด์ิ  สมณำ 9,000.00
118 จ้ำงเหมำบริกำร นำงสำวธนิสรำ  เดินเมือง 9,000.00
119 จ้ำงเหมำบริกำร นำยไพรินทร์  ศรีวรรณ์ 9,000.00
120 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม หจก.นรงค์ชัย 3,270.00
121 ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน สหกรณ์กำรเกษตรเกำะคำ 18,120.80
122 ค่ำวัสดุส ำนักงำน นำงสุพรรณ์  อุรำ 1,137.00
123 ค่ำจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประกอบกำรฝึกอบรม นำงโสภำ  ปันตำ 2,999.00
124 ค่ำวัสดุก่อสร้ำง ร้ำนเข้ำซ้อนพำณิชย์ 2,627.00
125 ค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง ร้ำนยงค์แบตเตอร่ี 2,800.00
126 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส 4,240.00
127 จ้ำงเหมำบริกำร นำยมิตร  ชลพล 2,500.00
128 ค่ำวัสดุก่อสร้ำง ร้ำนเข้ำซ้อนพำณิชย์ 720.00
129 ค่ำวัสดุกำรเกษตร ร้ำนเข้ำซ้อนพำณิชย์ 2,250.00
130 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิล ร้ำนอิงเจ็ท 450.00
131 ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว นำยหมำย  เมธำ 1,360.00
132 ค่ำวัสดุส ำนักงำน นำยกิตติพงศ์  เหลืองโสภำพันธ์ 1,235.00
133 จ้ำงเหมำติดสต๊ิกเกอร์สะท้อนแสงแถบสีเหลือง นำยเวช  ชุ่มเชย 2,350.00

รถบรรทุกน้ ำ
134 จ้ำงเหมำบริกำร นำยวีระยุทธ  อินทเสน 13,000.00
135 จ้ำงเหมำบริกำร นำยภำณุวัฒน์  พลูจันทร์ 9,000.00



ล ำดับที่ รำยกำรพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง ผู้รับจ้ำง จ ำนวนเงินทีจ่ัดซ้ือจ้ดจ้ำง
136 จ้ำงเหมำบริกำร นำยไพรินทร์  ศรีวรรณ์ 9,000.00
137 จ้ำงเหมำบริกำร นำงสำวธนิสรำ  เดินเมือง 9,000.00
138 จ้ำงเหมำบริกำร นำยสมนึก  สมบัติ 9,000.00
139 จ้ำงเหมำบริกำร นำงสำวนัฐชนัญ  จันทร์ใจ 9,000.00
140 จ้ำงเหมำบริกำร นำยธำรินทร์  ฉันทะ 9,000.00
141 จ้ำงเหมำบริกำร นำยธีรศักด์ิ  สมณำ 9,000.00
142 จ้ำงเหมำบริกำร นำยชัยวุฒิ  ฟูวัน 9,000.00
143 จ้ำงเหมำบริกำร นำยบุญตัน  แสงแก้ว 9,000.00
144 จ้ำงเหมำบริกำร นำงสำวเนตรนภำ  อ ำพร 9,000.00
145 จ้ำงเหมำบริกำร นำงสำวรสอุบล  ฉันโท 9,000.00
146 จ้ำงเหมำบริกำร นำยเมธิน  ค ำอ้ำย 9,000.00
147 จ้ำงเหมำบริกำร นำยเสำร์ค ำ จ ำปำ 9,000.00
148 จ้ำงเหมำบริกำร นำยบุญเกิด  แสงลุน 9,000.00
149 จ้ำงเหมำบริกำร นำยอินจันทร์  แก้วนำต๊ิบ 9,000.00
150 จ้ำงเหมำบริกำร นำงสำวอัจฉรำภรณ์  จินะกำร 9,000.00
151 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม หจก.เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ 2,800.00
152 จ้ำงเหมำบริกำร หจก.เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ 330.00
153 ค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง ร้ำนสหกู้ภัยภำคเหนือ 4,800.00
154 ค่ำวัสดุก่อสร้ำง ร้ำนเข้ำซ้อนพำณิชย์ 706.00
155 ค่ำวัสดุกำรเกษตร ร้ำนเข้ำซ้อนพำณิชย์ 1,100.00
156 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม ร้ำนโยธินดีเซล 2,765.95
157 ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน สหกรณ์กำรเกษตรเกำะคำ 14,038.80
158 จ้ำงเหมำบริกำร หจก.วิมลศิริแอร์แอนด์เซอร์วิส 2,675.00
159 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม บ. วี กรุ๊ป แอล พี ออโตโมบิล จ ำกัด 2,467.18
160 ค่ำวัสดุส ำนักงำน ร้ำน ส.จิตกรศิลป์ 2003 650.00
161 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำย ร้ำนอิงค์เจ็ท 2,500.00
162 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำย ร้ำนอิงค์เจ็ท 450.00
163 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำย ร้ำนอิงค์เจ็ท 1,650.00
164 ค่ำอำหำรกลำงวันพร้อมเคร่ืองด่ืม(ประชุมสภำ-นำงนำรี  ธิดำ 2,625.00

สมัยสำมัญ)
165 ค่ำวัสดุส ำนักงำน นำงสุพรรณ์ อุรำ 3,603.00
166 จ้ำงเหมำบริกำร นำยวีระยุทธ  อินทเสน 13,000.00
167 จ้ำงเหมำบริกำร นำงสำวรสอุบล  ฉันโท 9,000.00
168 จ้ำงเหมำบริกำร นำยเมธิน  ค ำอ้ำย 9,000.00
169 จ้ำงเหมำบริกำร นำยธำรินทร์  ฉันทะ 9,000.00



ล ำดับที่ รำยกำรพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง ผู้รับจ้ำง จ ำนวนเงินทีจ่ัดซ้ือจ้ดจ้ำง
170 จ้ำงเหมำบริกำร นำยเสำร์ค ำ จ ำปำ 9,000.00
171 จ้ำงเหมำบริกำร นำยสมนึก  สมบัติ 9,000.00
172 จ้ำงเหมำบริกำร นำยธีรศักด์ิ  สมณำ 9,000.00
173 จ้ำงเหมำบริกำร นำยชัยวุฒิ  ฟูวัน 9,000.00
174 จ้ำงเหมำบริกำร นำยอินจันทร์  แก้วนำต๊ิบ 9,000.00
175 จ้ำงเหมำบริกำร นำยบุญเกิด  แสงลุน 9,000.00
176 จ้ำงเหมำบริกำร นำงสำวธนิสรำ  เดินเมือง 9,000.00
177 จ้ำงเหมำบริกำร นำยไพรินทร์  ศรีวรรณ์ 9,000.00
178 จ้ำงเหมำบริกำร นำยวสันต์  ศุภนคร 9,000.00
179 จ้ำงเหมำบริกำร นำงสำวนัฐชนัญ  จันทร์ใจ 9,000.00
180 จ้ำงเหมำบริกำร นำงสำวเนตรนภำ  อ ำพร 9,000.00
181 จ้ำงเหมำบริกำร นำยภำณุวัฒน์  พลูจันทร์ 9,000.00
182 จ้ำงเหมำบริกำร นำงสำวอัจฉรำภรณ์  จินะกำร 9,000.00
183 จ้ำงเหมำบริกำร ร้ำนนทีแอร์ล ำปำง 4,900.00
184 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิล ร้ำนอิงค์เจ็ท 1,350.00
185 ค่ำวัสดุส ำนักงำน ร้ำน ส.จิตกรศิลป์ 2003 520.00
186 จ้ำงเหมำบริกำร หจก.วิมลศิริแอร์แอนด์เซอร์วิส 3,210.00
187 ค่ำใช้จ่ำย(โครงกำรเฝ้ำระวังป้องกันและ- นำงนำรี  ธิดำ 1,500.00

ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโลน่ำ 2019)
188 ค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ ร้ำนสหกู้ภัยภำคเหนือ 2,000.00
189 ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน สหกรณ์กำรเกษตรเกำะคำ 14,034.90
190 ค่ำวัสดุส ำนักงำน หจก.เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ 2,700.00


