
เลขท่ี วันท่ี

1 ซ้ือคอมพิวเตอร์ 27,990.00       27,990.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอที ซิต้ิ จ ากัด (มหาชน) 27,990.00        บริษัท ไอที ซิต้ิ จ ากัด (มหาชน) 27,990.00               เป็นไปตามข้อก าหนด 1 /2565 1 ต.ค. 64

2 ซ้ือน้ าด่ืม 4,500.00         4,500.00         เฉพาะเจาะจง นางวงศ์ศิลป์  บัวแก้ว 4,500.00         นางวงศ์ศิลป์  บัวแก้ว 4,500.00                เป็นไปตามข้อก าหนด 2 /2565 1 ต.ค. 64

3 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท าถนนข้างอาคาร3 32,170.00       32,170.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.ปรานีก่อสร้าง จ ากัด 32,170.00        บริษัท ส.ปรานีก่อสร้าง จ ากัด 32,170.00               เป็นไปตามข้อก าหนด 3 /2565 1 ต.ค. 64

4 ซ้ือน้ าด่ืม 6,000.00         6,000.00         เฉพาะเจาะจง นางวงศ์ศิลป์  บัวแก้ว 6,000.00         นางวงศ์ศิลป์  บัวแก้ว 6,000.00                เป็นไปตามข้อก าหนด 4 /2565 5 ต.ค. 64

5 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท าถนนข้างอาคาร3 164,650.00     164,650.00     เฉพาะเจาะจง หจก. ส.ปราณี (คอนกรีต) 164,650.00      หจก. ส.ปราณี (คอนกรีต) 164,650.00             เป็นไปตามข้อก าหนด 5 /2565 5 ต.ค. 64

6 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 5,365.00         5,365.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณ์วิทยา 5,365.00         ร้านสมบูรณ์วิทยา 5,365.00                เป็นไปตามข้อก าหนด 6 /2565 6 ต.ค. 64

7 ซ้ือเทปก้ันเขต 1,000.00         1,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณ์วิทยา 1,000.00         ร้านสมบูรณ์วิทยา 1,000.00                เป็นไปตามข้อก าหนด 7 /2565 6 ต.ค. 64

8 ซ้ือพัสดุ กล่องเอนกประสงค์ 3,156.00         3,156.00         เฉพาะเจาะจง บริษัทนิวง่วนแสงไทย 2003 จ ากัด 3,156.00         บริษัทนิวง่วนแสงไทย 2003 จ ากัด 3,156.00                เป็นไปตามข้อก าหนด 8 /2565 7 ต.ค. 64

9 ซ้ือน้ าด่ืม 1,710.00         1,710.00         เฉพาะเจาะจง นางวงศ์ศิลป์  บัวแก้ว 1,710.00         นางวงศ์ศิลป์  บัวแก้ว 1,710.00                เป็นไปตามข้อก าหนด 13 /2565 22 ต.ค. 64

10 เคร่ืองปรับอากาศ 99,600.00       99,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีโปรฟิต ซัพพลาย จ ากัด 99,600.00        บริษัท ดีโปรฟิต ซัพพลาย จ ากัด 99,600.00               เป็นไปตามข้อก าหนด 14 /2565 22 ต.ค. 64

11 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 2,000.00         2,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.ปรานีก่อสร้าง จ ากัด 2,000.00         บริษัท ส.ปรานีก่อสร้าง จ ากัด 2,000.00                เป็นไปตามข้อก าหนด 18 /2565 22 ต.ค. 64

12 จ้างท าป้ายฉีดวัคซีน 880.00           880.00           เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งทวีปร้ินต้ิง 880.00            ร้านรุ่งทวีปร้ินต้ิง 880.00                   เป็นไปตามข้อก าหนด 8 /2565 6 ต.ค. 64

13 จ้างติดต้ังNetwork 1,000.00         1,000.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัทจอมบึงคอมพิวเตอร์ 2006 

จ ากัด
1,000.00         บริษัทจอมบึงคอมพิวเตอร์ 2006 จ ากัด 1,000.00                เป็นไปตามข้อก าหนด 10 /2565 14 ต.ค. 64

14 จ้างเดินสายไฟ 4,200.00         4,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีโปรฟิต ซัพพลาย จ ากัด 4,200.00         บริษัท ดีโปรฟิต ซัพพลาย จ ากัด 4,200.00                เป็นไปตามข้อก าหนด 12 /2565 22 ต.ค. 64
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