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ซ้ือ/จ้ำง

1 ซ้ือวสัดุบริโภค 9,335.00      9,335.00       เฉพำะเจำะจง นำยสวรรค์  สะมะแอ นำยสวรรค์  สะมะแอ เกณฑ์รำคำ 40/1             ลว 4/7/2565
2 ซ้ือวสัดุไฟฟำ้และวทิยุ 2,960.00      2,960.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน ตะวนักำรไฟฟำ้ ร้ำน ตะวนักำรไฟฟำ้ เกณฑ์รำคำ 42/72           ลว 4/7/2565
3 ซ้ือวสัดุไฟฟำ้และวทิยุ 3,780.00      3,780.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน ตะวนักำรไฟฟำ้ ร้ำน ตะวนักำรไฟฟำ้ เกณฑ์รำคำ 43/72           ลว 4/7/2565
4 ซ้ือวสัดุไฟฟำ้และวทิยุ 8,875.00      8,875.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนมุสลิมอิเล็กทรอนิค ร้ำนมุสลิมอิเล็กทรอนิค เกณฑ์รำคำ 9/20              ลว  5/7/2565
5 ซ้ือวสัดุไฟฟำ้และวทิยุ 5,010.00      5,010.00       เฉพำะเจำะจง หจก.เอส ว ีคำร์ เซอร์วสิ หจก.เอส ว ีคำร์ เซอร์วสิ เกณฑ์รำคำ 6412110006   ลว  5/7/2565
6 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 2,980.00      2,980.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ทกัษณิ อินโฟเทค นรำธวิำส หจก.ทกัษณิ อินโฟเทค นรำธวิำส เกณฑ์รำคำ NTS641130-001  ลว 7/7/65
7 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 600.00         600.00          เฉพำะเจำะจง หจก.ทกัษณิ อินโฟเทค นรำธวิำส หจก.ทกัษณิ อินโฟเทค นรำธวิำส เกณฑ์รำคำ NTS641130-002  ลว 7/7/65
8 ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 70,000.00    70,000.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำน พดีีเอ็ม เทรดด้ิง ร้ำน พดีีเอ็ม เทรดด้ิง เกณฑ์รำคำ 16312181    ลว 7/7/2565
9 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิง 47,158.00    47,158.00     เฉพำะเจำะจง บ.ธนำปโิตรเลียม บ.ธนำปโิตรเลียม เกณฑ์รำคำ ก.ค. 65           ลว 7/7/2565

10 ซ้ือวสัดุส ำนักงำน 5,700.00      5,700.00       เฉพำะเจำะจง บ.แอล เจ อินเตอร์กรุ๊ป จ ำกัด บ.แอล เจ อินเตอร์กรุ๊ป จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 640077       ลว 11/7/2565
11 ซ้ือวสัดุบริโภค 9,335.00      9,335.00       เฉพำะเจำะจง นำยสวรรค์  สะมะแอ นำยสวรรค์  สะมะแอ เกณฑ์รำคำ 27/1             ลว 12/7/2565
12 ซ้ือวสัดุส ำนักงำน 5,885.00      5,885.00       เฉพำะเจำะจง โรงพมิพสุ์ไหงโกลก โรงพมิพสุ์ไหงโกลก เกณฑ์รำคำ 154/41          ลว 12/7/2565
13 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 11,235.00    11,235.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ทกัษณิ อินโฟเทค นรำธวิำส หจก.ทกัษณิ อินโฟเทค นรำธวิำส เกณฑ์รำคำ NTS63110-01  ลว 18/7/2565
14 ซ้ือครุภณัฑ์ส ำนักงำน 3,650.00      3,650.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน ขวญัเรือน ร้ำน ขวญัเรือน เกณฑ์รำคำ 41/2            ลว 18/7/2565
15 เช่ำครุภณัฑ์ส ำนักงำน 2,500.00      2,500.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน ดับเบิ้ลยูพำณิชย์ ร้ำน ดับเบิ้ลยูพำณิชย์ เกณฑ์รำคำ We022564/001  ลว 20/7/2565
16 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิง 35,810.55    35,810.55     เฉพำะเจำะจง บ.อรุณรุ่ง ออยด์ จ ำกัด บ.อรุณรุ่ง ออยด์ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 0024/002     ลว 20/7/2565

17 ซ้ือครุภณัฑ์กำรแพทย์ 110,000.00  110,000.00  เฉพำะเจำะจง บ.ทอ็ป เวร์ิล เทรด จ ำกัด บ.ทอ็ป เวร์ิล เทรด จ ำกัด เกณฑ์รำคำ IWT2021-0018   ลว 21/7/2565

18 ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 3,395.00      3,395.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนสำมำรถ ร้ำนสำมำรถ เกณฑ์รำคำ 33/7            ลว 22/7/2565

19 ซ้ือวสัดุไฟฟำ้และวทิยุ 5,670.00      5,670.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน ตะวนักำรไฟฟำ้ ร้ำน ตะวนักำรไฟฟำ้ เกณฑ์รำคำ 72/17           ลว 22/7/2565

20 ซ้ือวสัดุไฟฟำ้และวทิยุ 7,815.00      7,815.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน ตะวนักำรไฟฟำ้ ร้ำน ตะวนักำรไฟฟำ้ เกณฑ์รำคำ 72/19           ลว 22/7/2565

21 ซ้ือวสัดุไฟฟำ้และวทิยุ 15,390.00    15,390.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำน ตะวนักำรไฟฟำ้ ร้ำน ตะวนักำรไฟฟำ้ เกณฑ์รำคำ 72/20,21           ลว 25/4/2565

22 ซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์กำรแพทย์ 390,000.00  390,000.00  เฉพำะเจำะจง ร้ำนซีเค อินเตอร์เทรด ร้ำนซีเค อินเตอร์เทรด เกณฑ์รำคำ 16409160         ลว 27/7/2565
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