
1 ครุภัณฑ์สนามและการฝึกฯ (ชุดอุปกรณ์ 40,000 40,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล มอลล์ จ ากัด 40,000 ราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  ซ 23/2564
วางยาสลบสัตว์ระยะไกล รุ่นล ากล้องยาว (40,000 บาท) ลว. 1 มิ.ย. 64
ขันดันลูกดอกด้วย แรงอัดลม

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

3 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์  (ก.ค. 64) 9,000.00    9,000.00    เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ  จีนปรีชา (9,000 บาท) 9,000.00    ตามข้อตกลง เลขที   จม 10/2564 ลว. 30 ธ.ค. 63

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

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

6 จัดจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านบริหารทั วไป  (ก.ค. 64) 9,000.00    9,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวกันยา นุตเจริญกุล (9,000 บาท) 9,000.00    ตามข้อตกลง เลขที  จม 13/2564 ลว.30 ธ.ค. 63

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

8 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์  (ก.ค. 64) 15,000.00  15,000.00  เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชนี  วรรณสวัสด์ิ  15,000 บาท. 15,000.00  ตามข้อตกลง เลขที  จม 8/2564 ลว. 2 พ.ย. 63

9 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์  (ก.ค. 64) 10,000.00  10,000.00  เฉพาะเจาะจง นายธชณัฎฐ์  ศักด์ิศรีวัฒนา (10,000 บาท) 10,000.00  ตามข้อตกลง เลขที  จม 15/2564 ลว. 31 มี.ค. 64

10 ค่าน้้ามันเช้ือเพลิง 1,390.00 1,390.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชุนหลีปิโตรเล่ียม (1,390 บาท) 1,390.00 เป็นราคาท้องตลาด TAX INV NO. 2000602

11 ค่าน้้ามันเช้ือเพลิง 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชุนหลีปิโตรเล่ียม (1,500 บาท) 1,500.00 เป็นราคาท้องตลาด TAX INV NO. 2000619

12 ค่าน้้ามันเช้ือเพลิง 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชุนหลีปิโตรเล่ียม (600 บาท) 600.00 เป็นราคาท้องตลาด TAX INV NO. 2000623

13 ค่าน้้ามันเช้ือเพลิง 1,040.00 1,040.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชุนหลีปิโตรเล่ียม (1,040 บาท) 1,040.00 เป็นราคาท้องตลาด TAX INV NO. 2000637

14 ค่าน้้ามันเช้ือเพลิง 1,280.00 1,280.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชุนหลีปิโตรเล่ียม (1,280บาท) 1,280.00 เป็นราคาท้องตลาด TAX INV NO. 2000584

15 ค่าน้้ามันเช้ือเพลิง 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชุนหลีปิโตรเล่ียม (1,000 บาท) 1,000.00 เป็นราคาท้องตลาด TAX INV NO. 2000616
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16 ค่าน้้ามันเช้ือเพลิง 1,040.00 1,040.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชุนหลีปิโตรเล่ียม (1,040 บาท) 1,040.00 เป็นราคาท้องตลาด TAX INV NO. 2000630

17 ค่าน้้ามันเช้ือเพลิง 1,150.00 1,150.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชุนหลีปิโตรเล่ียม (1,150 บาท) 1,150.00 เป็นราคาท้องตลาด TAX INV NO. 2000610

18 ค่าน้้ามันเช้ือเพลิง 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชุนหลีปิโตรเล่ียม (2,000 บาท) 2,000.00 เป็นราคาท้องตลาด TAX INV NO. 2000636

19 จัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 12,000.00  12,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย 12,000.00  ราคาต้่าสุด สัญญาจ้างเลขท่ี จ 2/2564 

ประจ้าเดือน กรกฎาคม 2564 เจ.โอ. ยุคขะระ จ้ากัด (12,000 บาท) ลว. 30 ธ.ค. 63 (เงินรวม 108,000.-)

20 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์เก้าอ้ีขนาดใหญ่ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ศิลปเฟอร์นิเจอร์ 1,200.00 ราคาต  าสุด  - /ลว. 5 ส.ค. 64

(1602-01-10-008-0551/52) ( 1,200 บาท)

21 จัดซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์  จ านวน 1 รายการ 145,000.00 145,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อะกริ เวิลด์ ซัพพลาย จก. 145,000.00 ราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  ซ 31/2564

(ยาปฏิชีวนะเซฟาเลกซิน ขนาด 500 มก. ชนิดเม็ดฯ) (145,000 บาท) ลว. 23 ก.ค. 64

22 วัสดุงานบ้านงานครัว (น้้าด่ืม) 445.12 445.12 เฉพาะเจาะจง บริษัท 4415 อินเตอร์กรุ๊ป จ้ากัด 445.12 เห็นสมควรจัดซ้ือได้ 0060697  ลว. 6 ส.ค.. 64

(445.12 บาท)

23 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ทะเบียน กง 4284 ฉช.) 18,800.00 18,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุญยางฉะเชิงเทรา จ ากัด 18,800.00 ราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  ซ 32/2564

 - เปล่ียนยางรถยนต์ 245/70R16 ( 18,800 บาท) ลว. 3 ส.ค. 64

24 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ทะเบียน กค 8165ฉช.) 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จักรพรรด์ิยานยนต์ จ ากัด 3,000.00 เป็นราคาท้องตลาด ใบสั งซ้ือเลขที  ซ 21/2564

 - จัดซ้ือแบตเตอร่ี 12 โวลล์ NS 110 ( 3,000 บาท) ลว. 11 ส.ค. 64

25 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน จ้านวน 16 รายการ 18,998.00  18,998.00  เฉพาะเจาะจง บ้านเพ่ือนเด็ก โดย นางนพมาศ ล้ิมสวัสด์ิ 18,998.00  เป็นราคาท้องตลาด ใบสั งซ้ือเลขที  ซ 33/2564
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(18,998 บาท) ลว. 6 ส.ค. 64

26 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้านวน 4 รายการ 41,830.58  41,830.58  เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอ.เอส.โปรดักส์ จ้ากัด 41,830.58  ราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  ซ 35/2564

(41,830.58 บาท) ลว. 10 ส.ค. 64

27 จัดซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์  จ านวน 1 รายการ 34,400.00 34,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อะกริ เวิลด์ ซัพพลาย จก. 34,400.00 ราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  ซ 36/2564

(ยาปฏิชีวนะอะม็อกซี ซิลลิน ๑๕% ชนิดฉีดออกฤทธ์ินาน  (34,400 บาท) ลว. 11 ส.ค. 64

28 ขนาดบรรจุ ๑๐๐ มิลลิลิตร)

29 จัดซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์  จ้านวน 5 รายการ 51,820.00  51,820.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท อะกริ เวิลด์ ซัพพลาย จก. 51,820.00  ราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  ซ 37/2564

(51,820 บาท) ลว. 13 ส.ค. 64

30 ซ่อมแซมรถยนต์ กค 8165 ฉช 14,320.00  14,320.00  เฉพาะเจาะจง อู่ ชวัลวิทย์ยานยนต์ โดย 14,320.00  ราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  จ 7/2564

 จ านวน 14 รายการ นายชูชีพ  ภู่หลักแก้ว  (14,320 บาท) ลว. 16 ส.ค. 64

31 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน จ้านวน 3 รายการ 1,005.00    1,005.00    เฉพาะเจาะจง บ้านเพ่ือนเด็ก โดย นางนพมาศ ล้ิมสวัสด์ิ 1,005.00    เป็นราคาท้องตลาด ใบสั งซ้ือเลขที   22/2564

(1,005 บาท) ลว. 18 ส.ค. 64

32 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน จ้านวน 7 รายการ 5,150.00    5,150.00    เฉพาะเจาะจง บ้านเพ่ือนเด็ก โดย นางนพมาศ ล้ิมสวัสด์ิ 5,150.00    เป็นราคาท้องตลาด ใบสั งซ้ือเลขที   40/2564

(5,150 บาท) ลว. 18 ส.ค. 64

33 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน จ้านวน 2 รายการ 9,600.00    9,600.00    เฉพาะเจาะจง บ้านเพ่ือนเด็ก โดย นางนพมาศ ล้ิมสวัสด์ิ 9,600.00    เป็นราคาท้องตลาด ใบสั งซ้ือเลขที   41/2564

(9,600 บาท) ลว. 19 ส.ค. 64
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34 ซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง นข 2121 ฉช 12,379.73 12,379.73 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีที ออโต้คาร์ จ ากัด 12,379.73 เป็นราคาท้องตลาด ใบสั งจ้างเลขที  จ 8/2564

จ านวน 20 รายการ (12,379.73 บาท) ลว. 25 ส.ค. 64

35 ซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง กน 8740 ฉช 11,023.14 11,023.14 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าฉะเชิงเทรา 11,023.14 เป็นราคาท้องตลาด ใบสั งจ้างเลขที  จ 9/2564

จ านวน 20 รายการ (11,023.14 บาท) ลว. 25 ส.ค. 64

36 ซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 81-3183 ฉช 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง ว.เจริญการช่าง 8,500.00 เป็นราคาท้องตลาด ใบสั งจ้างเลขที  จ 10/2564

จ านวน 9 รายการ (8,500 บาท) ลว. 25 ส.ค. 64

37 จัดซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุการเกษตร 187,080.00 187,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อะกริ เวิลด์ ซัพพลาย จก. 187,080.00 ราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  ซ 34/2564

(จ้านวน 4 รายการ) (187,080 บาท) ลว. 9 ส.ค. 64

38 วัสดุเพ่ือใช้ในโครงการส่งเสริมสุขอนามัยใส่ใจ 84,864.00 84,864.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด รีเจ้นท์ แล็ป 84,864.00 ราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  ซ 38/2564

สถานท่ีจ้าหน่ายปศุสัตว์ OK ปลอดภัยจากโควิด-19 (84,864 บาท) ลว. 17 ส.ค. 64
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