
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จ้างเหมาบริการอื่น 11,000.00     11,000.00     เฉพาะเจาะจง นายสุมนต์  บุญรอด นายสุมนต์  บุญรอด สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 2  เมษายน  2562
2 วัสดุอุปโภคบริโภค 4,170.00       4,170.00       เฉพาะเจาะจง โรงน้้าด่ืมโบกี๊ โรงน้้าด่ืมโบกี๊ สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 1  เมษายน  2562
3 ครุภัณฑ์ส้านักงาน 19,200.00     19,200.00     เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์เฟอร์นิเจอร์ หจก.บุรีรัมย์เฟอร์นิเจอร์ สืบราคาจากท้องตลาด 3  เมษายน  2562
4 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,630.00       3,630.00       เฉพาะเจาะจง หจก.วิสาเทค หจก.วิสาเทค สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 5  เมษายน  2562
5 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,218.00       2,218.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ่งเจริญโฮฒมาร์ท หจก.ยิ่งเจริญโฮฒมาร์ท สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 2  เมษายน  2562
6 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,560.00     10,560.00     เฉพาะเจาะจง หจก.บี แอนด์ บี ปากช่อง สเตชั่นเนอร์ร่ี หจก.บี แอนด์ บี ปากช่อง สเตชั่นเนอร์ร่ี สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 9  เมษายน 2562
7 จ้างบริการขนย้ายขยะติดเชื้อ 12,396.00     12,396.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 9  เมษายน 2562
8 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 32,152.80     32,152.80     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมแคนดง สหกรณ์นิคมแคนดง สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 1  เมษายน  2562
9 จ้างเหมาบริการอื่น 13,420.00     13,420.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวมยุรี  สุนา นางสาวมยุรี  สุนา สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 1  เมษายน  2562
10 จ้างซ่อมแซมอาคารพักขยะและห้องน้้า 36,000.00     36,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านฝาแก้วการช่าง ร้านฝาแก้วการช่าง สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 3  เมษายน  2562
11 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 31,000.00     31,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท จ้าเริญแพทย์ภัณฑ์ จ้ากัด บริษัท จ้าเริญแพทย์ภัณฑ์ จ้ากัด สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 3  เมษายน  2562
12 จ้างเหมาบริการอื่น 3,050.00       3,050.00       เฉพาะเจาะจง นายดรุณ  จายไธสง นายดรุณ  จายไธสง สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 11  เมษายน  2562
13 จ้างเหมาบริการอื่น 100.00         100.00         เฉพาะเจาะจง ร้านคูเมืองการพิมพ์ ร้านคูเมืองการพิมพ์ สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 23  เมษายน  2562
14 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,718.70       4,718.70       เฉพาะเจาะจง บ.น้าวิวัฒน์ การช่าง จ้ากัด บ.น้าวิวัฒน์ การช่าง จ้ากัด สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 23  เมษายน  2562
15 จ้างเหมาบริการตรวจคุณภาพน้้า 7,000.00       7,000.00       เฉพาะเจาะจง ศูนย์ปฏิบัติการกรมอนามัย ศูนย์ปฏิบัติการกรมอนามัย สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 23  เมษายน  2562
16 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,822.60       9,822.60       เฉพาะเจาะจง บ.สยามยูเนี่ยนเคมีคอล จ้ากัด บ.สยามยูเนี่ยนเคมีคอล จ้ากัด สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 23  เมษายน  2562
17 จ้างเหมาบริการระบบแพ็ค 22,000.00     22,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.ทีจีแอล เมดิคัลซิสเต็มส์ จ้ากัด บ.ทีจีแอล เมดิคัลซิสเต็มส์ จ้ากัด สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 30  เมษายน  2562
18 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,524.00       2,524.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 19  เมษายน  2562
19 วัสดุอื่น 1,605.00       1,605.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ้ากัด บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ้ากัด สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 23  เมษายน  2562
20 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 990.00         990.00         เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมือง หจก.บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมือง สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 25  เมษายน  2562
21 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,430.00       2,430.00       เฉพาะเจาะจง หจก.วิสาเทค หจก.วิสาเทค สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 25  เมษายน  2562
22 วัสดุส้านักงาน 1,530.00       1,530.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วิส หจก.ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วิส สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 25  เมษายน  2562
23 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 250.00         250.00         เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมือง หจก.บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมือง สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 25  เมษายน  2562
24 วัสดุส้านักงาน 9,975.00       9,975.00       เฉพาะเจาะจง บ.ผลบุญ ออฟฟิศ อิควิปเม้นท์ จ้ากัด บ.ผลบุญ ออฟฟิศ อิควิปเม้นท์ จ้ากัด สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 30  เมษายน  2562
25 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,327.00       4,327.00       เฉพาะเจาะจง บ.ก้้าหมงเคร่ืองครัว จ้ากัด บ.ก้้าหมงเคร่ืองครัว จ้ากัด สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 30  เมษายน  2562

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  2562
โรงพยาบาลแคนดง

วันที่ .....30......... เดือน ....เมษายน..... พ.ศ. 2562 



26 จ้างบริการ Calibration 4,500.00       4,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอเซน จ้ากัด บ.ไบโอเซน จ้ากัด สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 30  เมษายน  2562
27 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ส้านักงาน 3,800.00       3,800.00       เฉพาะเจาะจง ร้านภัทรแอร์ ร้านภัทรแอร์ สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 30  เมษายน  2562
28 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 41,231.10     41,231.10     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมแคนดง สหกรณ์นิคมแคนดง สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 30  เมษายน  2562
29 จ้างเหมาบริการอื่น 13,640.00     13,640.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวมยุรี  สุนา นางสาวมยุรี  สุนา สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 30  เมษายน  2562

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

1 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,875.00       1,875.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 2  พฤษภาคม  2562
2 วัสดุส้านักงาน 1,480.00       1,480.00       เฉพาะเจาะจง บ.ผลบุญ ออฟฟิศ อิควิปเม้นท์ จ้ากัด บ.ผลบุญ ออฟฟิศ อิควิปเม้นท์ จ้ากัด สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 2  พฤษภาคม  2562
3 จ้างบริการขนย้ายขยะติดเชื้อ 9,924.00       9,924.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 13  พฤษภาคม  2562
4 จ้างบริการ Domainname 2,268.40       2,268.40       เฉพาะเจาะจง บ.เน็ตดีไซน์โฮสจ้ากัด บ.เน็ตดีไซน์โฮสจ้ากัด สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 12  พฤษภาคม  2562
5 วัสดุก่อสร้าง 2,312.00       2,312.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 2  พฤษภาคม  2562
6 วัสดุส้านักงาน 845.00         845.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 2  พฤษภาคม  2562
7 วัสดุก่อสร้าง 1,907.00       1,907.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 2  พฤษภาคม  2562
8 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,965.00       1,965.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 7  พฤษภาคม  2562
9 วัสดุอุปโภคบริโภค 3,400.00       3,400.00       เฉพาะเจาะจง โรงน้้าด่ืมโบกี๊ โรงน้้าด่ืมโบกี๊ สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 14  พฤษภาคม  2562
10 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 418.00         418.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย สืบราคาจากท้องตลาด 3  พฤษภาคม  2562
11 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 250.00         250.00         เฉพาะเจาะจง อู่จาริยะมา&เลามนต์เซอร์วิส อู่จาริยะมา&เลามนต์เซอร์วิส สืบราคาจากท้องตลาด 14  พฤษภาคม  2562
12 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2,978.35       2,978.35       เฉพาะเจาะจง บจ.โตโยต้าบุรีรัมย์ บจ.โตโยต้าบุรีรัมย์ สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 15  พฤษภาคม  2562
13 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 5,471.45       5,471.45       เฉพาะเจาะจง บจ.โตโยต้าบุรีรัมย์ บจ.โตโยต้าบุรีรัมย์ สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 15  พฤษภาคม  2562
14 วัสดุคอมพิวเตอร์ 6,500.00       6,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านทีเค ซัพพลาย ร้านทีเค ซัพพลาย สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 14  พฤษภาคม  2562
15 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 4,500.00       4,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอเคมิคัลเทคโนโลยี่ จ้ากัด บ.ไบโอเคมิคัลเทคโนโลยี่ จ้ากัด สืบราคาจากท้องตลาด 29  เมษายน  2562
16 จ้างเหมาบริการอื่น 200.00         200.00         เฉพาะเจาะจง ร้านคูเมืองการพิมพ์ ร้านคูเมืองการพิมพ์ สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 31  พฤษภาคม  2562
17 จ้างเหมาบริการอื่น 200.00         200.00         เฉพาะเจาะจง ร้านคูเมืองการพิมพ์ ร้านคูเมืองการพิมพ์ สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 31  พฤษภาคม  2562
18 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 856.00         856.00         เฉพาะเจาะจง บ.สิริ บุรีรัมย์ จ้ากัด บ.สิริ บุรีรัมย์ จ้ากัด สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 23  พฤษภาคม  2562
19 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 4,000.00       4,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านยุทธชัยอิเล็คทริก ร้านยุทธชัยอิเล็คทริก สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 21  พฤษภาคม  2562
20 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 10,914.00     10,914.00     เฉพาะเจาะจง บ.เคเอชที เซ็นทรัลซัพพลาย จ้ากัด บ.เคเอชที เซ็นทรัลซัพพลาย จ้ากัด สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 14  พฤษภาคม  2562

วันที่ .....31......... เดือน ....พฤษภาคม..... พ.ศ. 2562 

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  2562
โรงพยาบาลแคนดง



21 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1,400.00       1,400.00       เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมือง หจก.บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมือง สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 21  พฤษภาคม  2562
22 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 3,090.00       3,090.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธเซลส์แอนด์เซอร์วิส หจก.ปาเมธเซลส์แอนด์เซอร์วิส สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 23  พฤษภาคม  2562
23 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 30,000.00     30,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเว่น พลัช หจก.อิเลฟเว่น พลัช สืบราคาจากท้องตลาด 29  พฤษภาคม  2562
24 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,625.00       5,625.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ฮ่ัวฮะการไฟฟ้าบุรีรัมย์ หจก.ฮ่ัวฮะการไฟฟ้าบุรีรัมย์ สืบราคาจากท้องตลาด 21  พฤษภาคม  2562
25 วัสดุส้านักงาน 9,500.00       9,500.00       เฉพาะเจาะจง บจก.โมเดอร์นพร้ินเทค บจก.โมเดอร์นพร้ินเทค สืบราคาจากท้องตลาด 29  พฤษภาคม  2562
26 วัสดุก่อสร้าง 780.00         780.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท สืบราคาจากท้องตลาด 16  พฤษภาคม  2562
27 วัสดุส้านักงาน 845.00         845.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 30  พฤษภาคม  2562
28 วัสดุส้านักงาน 15,673.00     15,673.00     เฉพาะเจาะจง บ.ผลบุญ ออฟฟิศ อิควิปเม้นท์ จ้ากัด บ.ผลบุญ ออฟฟิศ อิควิปเม้นท์ จ้ากัด สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 30  พฤษภาคม  2562
29 วัสดุงานบ้านงานครัว 13,379.00     13,379.00     เฉพาะเจาะจง บ.ก้้าหมงเคร่ืองครัว จ้ากัด บ.ก้้าหมงเคร่ืองครัว จ้ากัด สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 23  เมษายน  2562
30 วัสดุอื่น 6,300.00       6,300.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 23  พฤษภาคม  2562
31 วัสดุงานบ้านงานครัว 5,260.00       5,260.00       เฉพาะเจาะจง หจก.วิสาเทค หจก.วิสาเทค สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 26  พฤษภาคม  2562
32 วัสดุส้านักงาน 19,000.00     19,000.00     เฉพาะเจาะจง บจก.โมเดอร์นพร้ินเทค บจก.โมเดอร์นพร้ินเทค สืบราคาจากท้องตลาด 29  พฤษภาคม  2562
33 วัสดุงานบ้านงานครัว 39,980.00     39,980.00     เฉพาะเจาะจง หจก.บีแอนด์บีปากช่อง หจก.บีแอนด์บีปากช่อง สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 31  พฤษภาคม  2562
34 วัสดุส้านักงาน 1,200.00       1,200.00       เฉพาะเจาะจง ร้านฉั่วเส็ง ร้านฉั่วเส็ง สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 30  พฤษภาคม  2562
35 วัสดุส้านักงาน 1,240.00       1,240.00       เฉพาะเจาะจง ร้านฉั่วเส็ง ร้านฉั่วเส็ง สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 30  พฤษภาคม  2562
36 วัสดุอื่น 1,284.00       1,284.00       เฉพาะเจาะจง บ.ก้้าหมงเคร่ืองครัว จ้ากัด บ.ก้้าหมงเคร่ืองครัว จ้ากัด สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 30  พฤษภาคม  2562
37 จ้างเหมาบริการระบบแพ็ค 22,000.00     22,000.00     เฉพาะเจาะจง บจ.ทีจีแอลเมดิคัล ซิสเต็มส์ บจ.ทีจีแอลเมดิคัล ซิสเต็มส์ สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 31 พฤษภาคม  2562
38 จ้างเหมาบริการอื่น 11,420.00     11,420.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวมยุรี  สุนา นางสาวมยุรี  สุนา สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 31  พฤษภาคม  2562
39 วัสดุเชื้อเพลิงและลห่อล่ืน 37,678.20     37,678.20     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมแคนดง จ้ากัด สหกรณ๋นิคมแคนดง จ้ากัด สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 31 พฤษภาคม  2562

แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

1 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,131.00       2,131.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 4  มิถุนายน  2562
2 จ้างเหมาบริการอื่น 350.00         350.00         เฉพาะเจาะจง ร้านคูเมืองการพิมพ์ ร้านคูเมืองการพิมพ์ สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 4  มิถุนายน  2562
3 ครุภัณฑ์ส้านักงาน 8,500.00       8,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮฒโปรดักส์ เซ้นเตอร์ จ้ากัด บริษัท โฮฒโปรดักส์ เซ้นเตอร์ จ้ากัด สืบราคาจากท้องตลาด 12 มิถุนายน  2562
4 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์13,300.10     13,300.10     เฉพาะเจาะจง บริษัท วิวัฒน์การช่าง จ้ากัด บริษัท วิวัฒน์การช่าง จ้ากัด สืบราคาจากท้องตลาด 13  มิถุนายน  2562
5 จ้างเหมาบริการอื่น 13,900.00     13,900.00     เฉพาะเจาะจง นายดรุณ  จายไธสง นายดรุณ  จายไธสง สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 13  มิถุนายน  2562

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  2562
โรงพยาบาลแคนดง

วันที่ .....31......... เดือน ....มิถุนายน..... พ.ศ. 2562 



6 จ้างบริการขนย้ายขยะติดเชื้อ 11,352.00     11,352.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 13  มิถุนายน  2562
7 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,868.00       1,868.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 13  มิถุนายน  2562
8 วัสดุการเกษตร 786.00         786.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 13  มิถุนายน  2562
9 จ้างเหมาบริการอื่น 600.00         600.00         เฉพาะเจาะจง ร้านปีญ่า  พร้ินต้ิง ร้านปีญ่า  พร้ินต้ิง สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 14  มิถุนายน  2562
10 จ้างเหมาบริการอื่น 1,000.00       1,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านคูเมืองการพิมพ์ ร้านคูเมืองการพิมพ์ สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 14  มิถุนายน  2562
11 จ้างซ่อมแซมรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง7,704.00       7,704.00       เฉพาะเจาะจง ร้านชัยออโต้แอร์ ร้านชัยออโต้แอร์ สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 1  มิถุนายน  2562
12 วัสดุส้านักงาน 9,252.00       9,252.00       เฉพาะเจาะจง บ.ผลบุญ  ออฟฟิศ อิควิปเม้นท์ จ้ากัด บ.ผลบุญ  ออฟฟิศ อิควิปเม้นท์ จ้ากัด สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 17  มิถุนายน  2562
13 วัสดุงานบ้านงานครัว 5,457.00       5,457.00       เฉพาะเจาะจง บ.สยามยูเนี่ยนเคมีคอล จ้ากัด บ.สยามยูเนี่ยนเคมีคอล จ้ากัด สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 13  มิถุนายน  2562
14 วัสดุส้านักงาน 1,600.00       1,600.00       เฉพาะเจาะจง บ.ผลบุญ  ออฟฟิศ อิควิปเม้นท์ จ้ากัด บ.ผลบุญ  ออฟฟิศ อิควิปเม้นท์ จ้ากัด สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 19  มิถุนายน  2562
15 วัสดุส้านักงาน 525.00         525.00         เฉพาะเจาะจง บ.ผลบุญ  ออฟฟิศ อิควิปเม้นท์ จ้ากัด บ.ผลบุญ  ออฟฟิศ อิควิปเม้นท์ จ้ากัด สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 20  มิถุนายน  2562
16 วัสดุอุปโภคบริโภค 2,610.00       2,610.00       เฉพาะเจาะจง โรงน้้าด่ืมโบกี๊ โรงน้้าด่ืมโบกี๊ สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 17  มิถุนายน  2562
17 วัสดุการเกษตร 14,650.00     14,650.00     เฉพาะเจาะจง ร้านยุทธนาพันธุ์ไม้ ร้านยุทธนาพันธุ์ไม้ สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 4 มิถุนายน  2562
18 จ้างซิอมแซมบ้ารุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง2,500.00       2,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านภัทรแอร์ ร้านภัทรแอร์ สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 17  มิถุนายน  2562
19 วัสดุส้านักงาน 16,000.00     16,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ภาสิน หจก.ภาสิน สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 18  มิถุนายน  2562
20 วัสดุส้านักงาน 2,445.00       2,445.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วิส หจก.ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วิส สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 4 มิถุนายน  2562
21
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