
1 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 7,800 7,800 เฉพาะเจาะจง รานจันทรการคา/7,800 บาท รานจันทรการคา/7,800 บาท ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 127/64 ลว. 6 ส.ค 64

2 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 5,076 5,076 เฉพาะเจาะจง รานจันทรการคา/5,076 บาท รานจันทรการคา/5,076 บาท ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 128/64 ลว. 6 ส.ค 64

3 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 14,700 14,700 เฉพาะเจาะจง ราน เอ็น เอ็น/14,700 บาท ราน เอ็น เอ็น/14,700 บาท ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 129/64 ลว. 10 ส.ค 64

4 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 3,130 3,130 เฉพาะเจาะจง หจก.รุงศิลป/3,130 บาท หจก.รุงศิลป/3,130 บาท ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 130/64 ลว. 10 ส.ค 64

5 จัดซื้องานบานงานครัว 2,400 2,400 เฉพาะเจาะจง รานนานเจริญการคา/2,400 บาท รานนานเจริญการคา/2,400 บาทไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 131/64 ลว. 16 ส.ค 64

6 จัดซื้อน้ํามันพนหมอกควัน 2,180 2,180 เฉพาะเจาะจง หจก.ศุภศิษฐ ออยล/2,180 บาท หจก.ศุภศิษฐ ออยล/2,180 บาท ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 132/64 ลว. 15 ส.ค 64

7 จัดซื้อวิทยุสื่อสาร 24,000 24,000 เฉพาะเจาะจง รานอารีสื่อสาร/24,000 บาท รานอารีสื่อสาร/24,000 บาท ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 133/64 ลว. 17 ส.ค 64

8 จัดซื้อผาดิบเขียนปาย 750 750 เฉพาะเจาะจง ราน เอ็น เอ็น/750 บาท ราน เอ็น เอ็น/750 บาท ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 134/64 ลว. 19 ส.ค 64

9 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 920 920 เฉพาะเจาะจง รานดีท็อป / 920 บาท รานดีท็อป / 920 บาท ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 135/64 ลว. 19 ส.ค 64

10 จัดซื้อหนากากอนามัย 8,700 8,700 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธนัญญา / 8,700 บาท น.ส.ธนัญญา / 8,700 บาท ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 136/64 ลว. 19 ส.ค 64

11 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 7,698 7,698 เฉพาะเจาะจง ราน เอ็น เอ็น /7,698 บาท ราน เอ็น เอ็น /7,698 บาท ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 137/64 ลว. 19 ส.ค 64

12 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 29,900 29,900 เฉพาะเจาะจง รานจันทรการคา/29,900 บาท รานจันทรการคา/29,900 บาท ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 138/64 ลว. 20 ส.ค 64

13 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 9,650 9,650 เฉพาะเจาะจง รานจันทรการคา/9,650 บาท รานจันทรการคา/9,650 บาท ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 139/64 ลว. 20 ส.ค 64
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14 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 3,315     3,315     เฉพาะเจาะจง รานพัชรสินพาณิชย/3,315 บาท รานพัชรสินพาณิชย/3,315 บาท ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 140/64 ลว. 23 ส.ค 64

14 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 2,645     2,645     เฉพาะเจาะจง รานพัชรสินพาณิชย/2,645 บาท รานพัชรสินพาณิชย/2,645 บาท ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 141/64 ลว. 23 ส.ค 64

14 จัดซื้อวัสดุกอสราง 3,000     3,000     เฉพาะเจาะจง หจก.พรหมเจริญกอสราง/3,000 หจก.พรหมเจริญกอสราง/3,000 ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 142/64 ลว. 25 ส.ค 64
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14 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 2,377     2,377     เฉพาะเจาะจง ราน เอ็น เอ็น/2,377  บาท ราน เอ็น เอ็น/2,377  บาท ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 143/64 ลว. 26 ส.ค 64

14 จัดซื้อน้ํามันพนหมอกควัน 2,325     2,325     เฉพาะเจาะจง หจก.ศุภศิษฐ ออยล/2,325 บาท หจก.ศุภศิษฐ ออยล/2,325 บาท ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 144/64 ลว. 26 ส.ค 64

14 จัดซื้อน้ํามันพนหมอกควัน 700        700        เฉพาะเจาะจง หจก.ศุภศิษฐ ออยล/700 บาท หจก.ศุภศิษฐ ออยล/700 บาท ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 145/64 ลว. 27 ส.ค 64

14 จัดซื้อครุภัณฑ 35,700   35,700   เฉพาะเจาะจง บ.เอบล็อคกลาฟโคตติ่ง/35,700 บ.เอบล็อคกลาฟโคตติ่ง/35,700 ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 146/64 ลว. 30 ส.ค 64

15 โครงการกซอมแซมถนนในหมู  34,000   34,000   เฉพาะเจาะจง น.ส.ปรียาภรณ อินนา/34,000 บาน.ส.ปรียาภรณ อินนา/34,000 บไมเกินราคากลาง ใบสั่งจางเลขที่ 74/64 ลว.4 ส.ค 64

16 จางเหมาซอมรถ 80-9395 4,345     4,345     เฉพาะเจาะจง ราน ส.อิเล็คทริค / 4,345 บาท ราน ส.อิเล็คทริค / 4,345 บาท ไมเกินราคากลาง ใบสั่งจางเลขที่ 75/64 ลว.4 ส.ค 64

17 จางเหมาซอมรถ 1 กค 1917 1,630     1,630     เฉพาะเจาะจง ราน ส.อิเล็คทริค / 1,630 บาท ราน ส.อิเล็คทริค / 1,630 บาท ไมเกินราคากลาง ใบสั่งจางเลขที่ 76/64 ลว.5 ส.ค 64

18 จางเหมาซอมรถ 1 กค 1918 500        500        เฉพาะเจาะจง ราน ส.อิเล็คทริค / 500 บาท ราน ส.อิเล็คทริค / 500 บาท ไมเกินราคากลาง ใบสั่งจางเลขที่ 77/64 ลว.4 ส.ค 64

19 จางเหมาซอมรถยนต กข 70  25,080   25,080   เฉพาะเจาะจง ราน ส.อิเล็คทริค / 25,050 บาท ราน ส.อิเล็คทริค / 25,050 บาทไมเกินราคากลาง ใบสั่งจางเลขที่ 78/64 ลว.5 ส.ค 64

20 จางเหมาพนหมอกควัน 1,800     1,800     เฉพาะเจาะจง นายสุทัศน  ธาธนะ/ 1,800 บาท นายสุทัศน  ธาธนะ/ 1,800 บาทไมเกินราคากลาง ใบสั่งจางเลขที่ 79/64 ลว.15 ส.ค 64

21 จางเหมาตัดหญา 5,070     5,070     เฉพาะเจาะจง นายกิ้ว แซโซง/5,070 บาท นายกิ้ว แซโซง/5,070 บาท ไมเกินราคากลาง ใบสั่งจางเลขที่ 80/64 ลว.16 ส.ค 64

22 จางเหมาจัดทําปายเหล็กพรอ 11,400   11,400   เฉพาะเจาะจง รานไอเดีย/11,400 บาท รานไอเดีย/11,400 บาท ไมเกินราคากลาง ใบสั่งจางเลขที่ 81/64 ลว. 17 ส.ค 64

23 จางเหมาบุคคลพนหมอกควัน 1,800     1,800     เฉพาะเจาะจง นายยุทธนา  ตาทิพย/1,800 บาท นายยุทธนา  ตาทิพย/1,800 บาทไมเกินราคากลาง ใบสั่งจางเลขที่ 82/64 ลว. 26 ส.ค 64

24 จางเหมาบุคคลพนหมอกควัน 1,800     1,800     เฉพาะเจาะจง นายบุญทัน  วินโรจน/1,800 บาท นายบุญทัน  วินโรจน/1,800 บาทไมเกินราคากลาง ใบสั่งจางเลขที่ 83/64 ลว. 26 ส.ค 64

25 จางเหมาบุคคลพนหมอกควัน 1,800     1,800     เฉพาะเจาะจง นายนรวีร แซเฮอ/1,800 บาท นายนรวีร แซเฮอ/1,800 บาท ไมเกินราคากลาง ใบสั่งจางเลขที่ 84/64 ลว. 27 ส.ค 64
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