
1 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 1 รายการ 8,900 8,900 เฉพาะเจาะจง บริษัทสุดชาย/8,900 บ. บริษัทสุดชาย/8,900 บ. ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่94/2565ลว.9 ส.ค. 65

2 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  1 รายการ 9,990 9,990 เฉพาะเจาะจง หจก.รุงศิลปฯ/9,990 บ. หจก.รุงศิลปฯ/9,990 บ. ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่95/2565ลว.9 ส.ค. 65

3 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 2 รายการ 3,550 3,550 เฉพาะเจาะจง รานอารีสื่อสารฯ/3,550 บ. รานอารีสื่อสารฯ/3,550 บ. ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่96/2565ลว.19 ส.ค. 65

4 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน  (เครื่องปรับอากาศ)  2 รายการ 47,100 47,100 เฉพาะเจาะจง รานโชคชัยฯ/47,100 บ. รานโชคชัยฯ/47,100 บ. ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่97/2565ลว.19 ส.ค. 65

5 จัดซื้อวัสดุกอสราง 1 รายการ 23,100 23,100 เฉพาะเจาะจง รานวัชระวงคการคา/23,100 บ. รานวัชระวงคการคา/23,100 บ. ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่98/2565ลว.19 ส.ค. 65

6 จัดซื้อวัสดุกอสราง 2 รายการ 12,040 12,040 เฉพาะเจาะจง รานวัชระวงคการคา/12,040 บ. รานวัชระวงคการคา/12,040 บ. ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่99/2565ลว.19 ส.ค. 65

7 จัดซื้อวัสดุกอสราง  (บานผูยากไร)  5 รายการ 40,000 40,000 เฉพาะเจาะจง รานวัชระวงคการคา/40,000 บ. รานวัชระวงคการคา/40,000 บ. ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่100/2565ลว.19 ส.ค. 65

8 จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร   2 รายการ 32,000 32,000 เฉพาะเจาะจง หจก.รุงศิลปฯ/32,000บ. หจก.รุงศิลปฯ/32,000บ. ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่101/2565ลว.19 ส.ค. 65

9 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน  10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีเค.เอฟฯ/10,000 บ. หจก.พ.ีเค.เอฟฯ/10,000 บ. ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่102/2565ลว.19 ส.ค. 65

10 จัดซื้อผามานปรับแสง  3 ชุด 7,200 7,200 เฉพาะเจาะจง รานบัณฑิตา/7,200 บ. รานบัณฑิตา/7,200 บ. ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่103/2565ลว.23 ส.ค. 65

11 จัดซื้อผามานปรับแสง  3 ชุด 7,800 7,800 เฉพาะเจาะจง รานบัณฑิตา/7,800 บ. รานบัณฑิตา/7,800 บ. ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่104/2565ลว.23 ส.ค. 65

12 จัดซื้อกระจกโคงมน  4 ชุด 15,600 15,600 เฉพาะเจาะจง หสม.โฟรสตารฯ/15,600 บ. หสม.โฟรสตารฯ/15,600 บ. ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่105/2565ลว.23 ส.ค. 65

13 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน 1 รายการ (เครื่องปรับอากาศ) 27,800 27,800 เฉพาะเจาะจง รานโชคชัยฯ/27,800 บ. รานโชคชัยฯ/27,800 บ. ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่106/2565ลว.23 ส.ค. 65

14 จัดซื้อวัสดุกอสราง  1 รายการ 4,750 4,750 เฉพาะเจาะจง หจก.พรหมเจริญฯ/4,750 บ. หจก.พรหมเจริญฯ/4,750 บ. ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่107/2565ลว.24 ส.ค. 65

15 จัดซื้อวัสดุกอสราง  2 รายการ 15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พรหมเจริญฯ/15,000 บ. หจก.พรหมเจริญฯ/15,000 บ. ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่108/2565ลว.24 ส.ค. 65

16 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  1 รายการ 5,300 5,300 เฉพาะเจาะจง หจก.รุงศิลปฯ/5,300 บ. หจก.รุงศิลปฯ/5,300 บ. ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่109/2565ลว.29 ส.ค. 65

17 จัดซื้อวัสดุกอสราง 7 รายการ 7,079 7,079 เฉพาะเจาะจง รานวัชระวงคฯ/7,079 บ. รานวัชระวงคฯ/7,079 บ. ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่110/2565ลว.30 ส.ค. 65

18 จัดซื้อผามานปรับแสง  3 ชุด  7,800 7,800 เฉพาะเจาะจง รานบัณฑิตา/7,800 บ. รานบัณฑิตา/7,800 บ. ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่111/2565ลว.31 ส.ค. 65

19 จางเหมาปรับปรุงหลังคา ศพด.ดอนไพรวัลย 1 งาน 30,500 30,500 เฉพาะเจาะจง หจก.พรหมเจริญฯ/30,500 บ. หจก.พรหมเจริญฯ/30,500 บ. ไมเกินราคากลาง ใบสั่งจางเลขที6่3/2565ลว.8 ส.ค. 65

20 จางเหมาซอมแซมรถยนต 80-9395 นาน  1 งาน 13,690 13,690 เฉพาะเจาะจง ราน.ส.อิเล็กทริคฯ/13,690 บ. ราน.ส.อิเล็กทริคฯ/13,690 บ. ไมเกินราคากลาง ใบสั่งจางเลขที6่4/2565ลว.19 ส.ค. 65

21 จางเหมาเปลี่ยนถายน้ํามัน 7005   1  งาน 2,665 2,665 เฉพาะเจาะจง รานยูเมะฯ/2,665 บ. รานยูเมะฯ/2,665 บ. ไมเกินราคากลาง ใบสั่งจางเลขที6่5/2565ลว.22 ส.ค. 65
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22 จางเหมาตัดหญา 1 งาน 5,420 5,420 เฉพาะเจาะจง นายวาทศิลป แซโซง/5,420 บ นายวาทศิลป แซโซง/5,420 บ ไมเกินราคากลาง ใบสั่งจางเลขที6่6/2565ลว.23 ส.ค. 65

23 จางเหมาซอมแซมรถไถฟารมแทรกเตอร 1 คัน 1,940 1,940 เฉพาะเจาะจง รานยูเมะฯ/1,940 บ. รานยูเมะฯ/1,940 บ. ไมเกินราคากลาง ใบสั่งจางเลขที6่7/2565ลว.24 ส.ค. 65

24 จางเหมาซอมเครื่องพิมพ  1 เครื่อง 4,850 4,850 เฉพาะเจาะจง รานมลฤด/ี4,850 บ. รานมลฤด/ี4,850 บ. ไมเกินราคากลาง ใบสั่งจางเลขที6่8/2565ลว.25 ส.ค. 65

25 จางเหมายายเครื่องปรับอากาศ  1 เครื่อง 2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง รานโชคชัยฯ/2,500 บ. รานโชคชัยฯ/2,500 บ. ไมเกินราคากลาง ใบสั่งจางเลขที6่9/2565ลว.25 ส.ค. 65

26 จางเหมาจัดทําปายไวนิล  1 ปาย 450 450 เฉพาะเจาะจง รานไอเดียฯ/450 บ. รานไอเดียฯ/450 บ. ไมเกินราคากลาง ใบสั่งจางเลขที7่0/2565ลว.25 ส.ค. 65

27 จางเหมาซอมแซมถนนพรอมวางทอระบายน้ํา   1 งาน 36,900 36,900 เฉพาะเจาะจง หจก.พรหมเจริญฯ/36,900 บ. หจก.พรหมเจริญฯ/36900 บ. ไมเกินราคากลาง ใบสั่งจางเลขที7่1/2565ลว.31 ส.ค. 65

28 จางเหมาซอมแซมประปา อบต.พงษ   1  งาน 61,800 61,800 เฉพาะเจาะจง หจก.พรหมเจริญฯ/61,800 บ. หจก.พรหมเจริญฯ/61,800 บ. ไมเกินราคากลาง ใบสั่งจางเลขที7่2/2565ลว.31 ส.ค. 65
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