
1 จัดจ้างเหมาท าความสะอาด (พ.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 (พ.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 จัดจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ (พ.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 

4 จัดจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ (พ.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

5 จัดจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านบริหารท่ัวไป (พ.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

6 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (พ.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

7 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (พ.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

8 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (พ.ค. 64) 10,000.00  10,000.00  เฉพาะเจาะจง นายธชณัฎฐ์  ศักด์ิศรีวัฒนา (10,000 บาท) 10,000.00  ตามข้อตกลง เลขท่ี จม 15/2564 ลว. 31 มี.ค. 64

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

ประจ าเดือน พฤษภาคม 2564 เจ.โอ. ยุคขะระ จ ากัด (12,000 บาท) ลว. 30 ธ.ค. 63 (เงินรวม 108,000.-)

10 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชุนหลีปิโตรเล่ียม (1,400 บาท) 1,400.00 เป็นราคาท้องตลาด TAX INV NO. 2000352

11 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชุนหลีปิโตรเล่ียม (1,900 บาท) 1,900.00 เป็นราคาท้องตลาด TAX INV NO. 2000393

12 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 1,320.00 1,320.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชุนหลีปิโตรเล่ียม (1,320 บาท) 1,320.00 เป็นราคาท้องตลาด TAX INV NO. 2000399

13 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 1,620.00 1,620.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชุนหลีปิโตรเล่ียม (1,620 บาท) 1,620.00 เป็นราคาท้องตลาด TAX INV NO. 2000419

14 ซ่อมแซมรถยนต์หมายเลข กง 4284 ฉช 2,060.00    2,060.00    เฉพาะเจาะจง อู่ชวัลวิทย์ยานยนต์ (2,060 บาท) 2,060.00    เป็นราคาท้องตลาด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 7/2564

จ านวน 4 รายการ ลว. 28 พ.ค. 64

15 แบตเตอร่ีขนาด 12 โวลล์ NS 110 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จักรพรรด์ิยานยนต์ จ ากัด 3,000.00 เป็นราคาท้องตลาด ใบส่ีงซ้ือเลขท่ี 19/2564
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(นข 3755 ฉช) (3,000 บาท) ลว. 2 มิ.ย. 64

17 วัสดุงานบ้านงานครัว (น้ าด่ืม) 787.52 787.52 เฉพาะเจาะจง บริษัท 4415 อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 787.52 เห็นสมควรจัดซ้ือได้ 0059821  ลว. 4 มิ.ย. 64

(787.52 บาท)

19 วัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 99,980.00 99,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อะกริ เวิลด์ ซัพพลาย จก. 99,980.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ 21/2564

(99,980 บาท) ลว. 4 มิ.ย. 64

20 ซ่อมแซมรถยนต์หมายเลข กต 8753 ฉช 2,100.00    2,100.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน ดาวแอร์ 2,100.00    เห็นสมควรจัดซ้ือได้ ใบส่ังจ้างเลขท่ี 8/2564

จ านวน 3 รายการ (2,100 บาท) ลว. 18 มิ.ย. 64

21 ซ่อมแซมรถยนต์หมายเลข กต 8753 ฉช 1,800.00    1,800.00    เฉพาะเจาะจง ชลิตการไฟฟ้า 1,800.00    เห็นสมควรจัดซ้ือได้ ใบส่ังจ้างเลขท่ี 9/2564

จ านวน 1 งาน (1,800 บาท) ลว. 18 มิ.ย. 64

22 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 80,000.00  80,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท อะกริ เวิลด์ ซัพพลาย จก. 80,000.00  ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ 22/2564

(80,000 บาท) ลว. 17 มิ.ย. 64
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