
1 จัดจ้างเหมาท าความสะอาด (ม.ค. 64) 8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง นางอัจฉรา เมฆสุวรรณ์ (8,000 บาท) 8,000.00    ตามข้อตกลง เลขท่ี จม 9/2564 ลว. 30 ธ.ค. 63

2 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (ม.ค. 64) 9,000.00    9,000.00    เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ  จีนปรีชา (9,000 บาท) 9,000.00    ตามข้อตกลง เลขท่ี  จม 10/2564 ลว. 30 ธ.ค. 63

3 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (ม.ค. 64) 10,000.00  10,000.00  เฉพาะเจาะจง นายธชณัฎฐ์  ศักด์ิศรีวัฒนา (10,000 บาท) 10,000.00  ตามข้อตกลง เลขท่ี จม 3/2564 ลว. 21 ต.ค. 63

4 จัดจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์  (ม.ค. 64) 8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง นายบัณฑิต  อาจบัณฑิตกุล (8,000 บาท) 8,000.00    ตามข้อตกลง เลขท่ี จม 11/2564 ลว. 30 ธ.ค. 63 

5 จัดจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์  (ม.ค. 64) 8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง นายยุทธนา วรรณสวัสด์ิ (8,000 บาท) 8,000.00    ตามข้อตกลง เลขท่ี จม 12/2564 ลว. 30 ธ.ค. 63

6 จัดจ้างเหมาบริการงานด้านธุรการ (ม.ค. 64) 9,000.00    9,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวกันยา นุตเจริญกุล (9,000 บาท) 9,000.00    ตามข้อตกลง เลขท่ี จม 13/2564 ลว.30 ธ.ค. 63

7 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (ม.ค. 64) 9,000.00    9,000.00    เฉพาะเจาะจง นายสันติ  งามล้วน (9,000 บาท) 9,000.00    ตามข้อตกลง เลขท่ี จม 14/2564 ลว. 30 ธ.ค. 63

8 จัดจ้างเหมาบริการงานด้านบริหารท่ัวไป (ม.ค. 64) 15,000.00  15,000.00  เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชนี  วรรณสวัสด์ิ  15,000 บาท. 15,000.00  ตามข้อตกลง เลขท่ี จม 8/2564 ลว. 2 พ.ย. 63

9 จัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 12,000.00  12,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย 12,000.00  ราคาต่ าสุด สัญญาจ้างเลขท่ี จ 2/2564 

ประจ าเดือน มกราคม 2563 เจ.โอ. ยุคขะระ จ ากัด (12,000 บาท) ลว. 30 ธ.ค. 63 (เงินรวม 108,000.-)

10 ค่าน้้ามันเช้ือเพลิง 1,260.00    1,260.00    เฉพาะเจาะจง หจก. ชุนหลีปิโตรเล่ียม (1,260 บาท) 1,260.00    เป็นราคาท้องตลาด TAX INV NO. 2000623

11 ค่าน้้ามันเช้ือเพลิง 1,420.00    1,420.00    เฉพาะเจาะจง หจก. ชุนหลีปิโตรเล่ียม (1,420 บาท) 1,420.00    เป็นราคาท้องตลาด TAX INV NO. 2000650

12 ค่าน้้ามันเช้ือเพลิง 770.00       770.00       เฉพาะเจาะจง หจก. ชุนหลีปิโตรเล่ียม (770 บาท) 770.00       เป็นราคาท้องตลาด TAX INV NO. 2000685

13 ค่าน้้ามันเช้ือเพลิง 590.00       590.00       เฉพาะเจาะจง หจก. ชุนหลีปิโตรเล่ียม (590 บาท) 590.00       เป็นราคาท้องตลาด TAX INV NO. 2000681

14 ค่าน้้ามันเช้ือเพลิง 1,150.00    1,150.00    เฉพาะเจาะจง หจก. ชุนหลีปิโตรเล่ียม (1,150 บาท) 1,150.00    เป็นราคาท้องตลาด TAX INV NO. 2000697

15 ค่าน้้ามันเช้ือเพลิง 870.00       870.00       เฉพาะเจาะจง หจก. ชุนหลีปิโตรเล่ียม (870 บาท) 870.00       เป็นราคาท้องตลาด TAX INV NO. 2000694

16 ค่าน้้ามันเช้ือเพลิง 1,150.00    1,150.00    เฉพาะเจาะจง หจก. ชุนหลีปิโตรเล่ียม (1,150 บาท) 1,150.00    เป็นราคาท้องตลาด TAX INV NO. 2000702
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17 ค่าน้้ามันเช้ือเพลิง 1,000.00    1,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก. ชุนหลีปิโตรเล่ียม (1,000 บาท) 1,000.00    เป็นราคาท้องตลาด TAX INV NO. 2000722

18 ค่าน้้ามันเช้ือเพลิง 1,240.00    1,240.00    เฉพาะเจาะจง หจก. ชุนหลีปิโตรเล่ียม (1,240 บาท) 1,240.00    เป็นราคาท้องตลาด TAX INV NO. 2000716

19 ค่าน้้ามันเช้ือเพลิง 580.00       580.00       เฉพาะเจาะจง หจก. ชุนหลีปิโตรเล่ียม (580 บาท) 580.00       เป็นราคาท้องตลาด TAX INV NO. 2000726

20 ค่าน้้ามันเช้ือเพลิง 550.00       550.00       เฉพาะเจาะจง หจก. ชุนหลีปิโตรเล่ียม (550 บาท) 550.00       เป็นราคาท้องตลาด TAX INV NO. 2000733

21 ค่าน้้ามันเช้ือเพลิง 500.00       500.00       เฉพาะเจาะจง หจก. ชุนหลีปิโตรเล่ียม (500 บาท) 500.00       เป็นราคาท้องตลาด TAX INV NO. 2000739

22 ค่าน้้ามันเช้ือเพลิง 1,000.00    1,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก. ชุนหลีปิโตรเล่ียม (1,000 บาท) 1,000.00    เป็นราคาท้องตลาด TAX INV NO. 2000742

23 วัสดุงานบ้านงานครัว (น้ าด่ืม) 787.52 787.52 เฉพาะเจาะจง บริษัท 4415 อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 787.52 เห็นสมควรจัดซ้ือได้ 0058095 ลว. 5 ก.พ. 64

(787.52 บาท)

24 จัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (ป้ายไวนิล) 450.00       450.00       เฉพาะเจาะจง 62' Sticker & Rubber Stamp 450.00       เป็นราคาท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  9/2564 

( 450 บาท) ลว. 4 ก.พ. 64

25 จัดซ้ือครุภัณฑ์ประเภทสนามและการฝึก 400,000.00 400,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิก ไลฟ์ จ ากัด 400,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ 4/2564 

(เต็นท์ปฏิบัติงานทางสัตวแพทย์) (400,000 บาท) ลว. 24 พ.ย. 64

25 วัสดุงานบ้านงานครัว 11,570.00  11,570.00  เฉพาะเจาะจง ร้าน สิทธิลักษณ์การเกษตร 11,570.00  เห็นสมควรจัดซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  ซ 9/2564 

(วัตถุดิบส าหรับโครงการ) (11,570 บาท) ลว. 10 ก.พ. 64

26 วัสดุส านักงาน (อุปกรณ์ส าหรับโครงการ) 6,570.00    6,570.00    เฉพาะเจาะจง บ้านเพ่ือนเด็ก โดย นางนพมาศฯ 6,570.00    เห็นสมควรจัดซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  ซ 11/2564 

(6,570 บาท) ลว. 11 ก.พ. 64
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27 จัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (ป้ายไวนิล) 450.00       450.00       เฉพาะเจาะจง 62' Sticker & Rubber Stamp 450.00       เป็นราคาท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  10/2564 

( 450 บาท) ลว. 16 ก.พ. 64

28 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 16,425.00  16,425.00  เฉพาะเจาะจง พีเค แบ็ก โดย นายพิชิตชัยฯ) 16,425.00  ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  ซ 10/2564 

(กระเป๋าผ้าใช้ส าหรับโครงการ (16,425 บาท) ลว. 11 ก.พ. 64

29 จัดซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ (หีบเย็นฯ) 48,000.00  48,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท น าทิศไทย  จ ากัด 48,000.00  ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  ซ 8/2564 

(48,000 บาท) ลว. 3 ก.พ. 64

30 จัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (ป้ายไวนิล) 550.00       550.00       เฉพาะเจาะจง 62' Sticker & Rubber Stamp 550.00       เป็นราคาท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  12/2564 

(550 บาท) ลว. 18 ก.พ. 64

31 วัสดุส านักงาน (อุปกรณ์ส าหรับโครงการ) 750.00       750.00       เฉพาะเจาะจง บ้านเพ่ือนเด็ก โดย นางนพมาศฯ 750.00       เป็นราคาท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  11/2564 

(750 บาท) ลว. 18 ก.พ. 64

32 วัสดุส านักงาน 1,150.00    1,150.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน ศ.ซัพพลาย (1,800 บาท) 1,150.00    เป็นราคาท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  14/2564 

(ถ่ายเอกสารเพ่ือใช้ส าหรับโครงการ) (1,150 บาท) ลว. 18 ก.พ. 64


