
1 วัสดุเช่า 2,000.00          -  วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ริโก้ (ประเทศไทย)จ ากัด 2,000.00       เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังเช่า ศพก.ชพ. 007 / ๒๕๖3 

วงเงินท่ีประมาณไว้    17  ตุลาคม  ๒๕62

2 จ้างเหมาบริการ 7,200.00          -  วิธีเฉพาะเจาะจง นายบุญเจือ  กองแก้ว 7,200.00       เสนอราคาไม่เกิน  ใบส่ังจ้าง ศพก.ชพ. 004 / ๒๕๖3 

วงเงินท่ีประมาณไว้    17  ตุลาคม  ๒๕62

3 จ้างเหมาบริการ 7,200.00          -  วิธีเฉพาะเจาะจง นายทวี  แสงสง่า 7,200.00       เสนอราคาไม่เกิน  ใบส่ังจ้าง ศพก.ชพ. 005 / ๒๕๖3 

วงเงินท่ีประมาณไว้    17  ตุลาคม  ๒๕62

4 จ้างเหมาบริการ 7,200.00          -  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสุพรรษา ม่วงใหม 7,200.00       เสนอราคาไม่เกิน  ใบส่ังจ้าง ศพก.ชพ. 006 / ๒๕๖3 

วงเงินท่ีประมาณไว้    17  ตุลาคม  ๒๕62

5 วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ 1,140.00          -  วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ไอดัก จ ากัด 1,140.00       เสนอราคาไม่เกิน  ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 196 / ๒๕๖3 

วงเงินท่ีประมาณไว้    26  พฤษภาคม  ๒๕63

6 จ้างเหมาบริการ 3,100.00           -   วิธีเฉพาะเจาะจง นายสันติ  หอมละออ 3,100.00       เสนอราคาไม่เกิน  ใบส่ังจ้าง ศพก.ชพ. 202 / ๒๕๖3  

วงเงินท่ีประมาณไว้   2  มิถุนายน  ๒๕63

7 จ้างเหมาบริการ 3,370.00           -   วิธีเฉพาะเจาะจง นายสันติ  หอมละออ 3,370.00       เสนอราคาไม่เกิน  ใบส่ังจ้าง ศพก.ชพ. 204 / ๒๕๖3  
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วงเงินท่ีประมาณไว้   2  มิถุนายน  ๒๕63

8 วัสดุการเกษตร 61,770.00        -  วิธี e-bidding บ. ต้นเกษตร จ ากัด 61,770.00     เสนอราคาไม่เกิน  ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 209 / ๒๕๖3 

วงเงินท่ีประมาณไว้   1  มิถุนายน  ๒๕63

9 วัสดุการเกษตร 10,070.00        -  วิธี e-bidding บ. ต้นเกษตร จ ากัด 10,070.00     เสนอราคาไม่เกิน  ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 210 / ๒๕๖3 

วงเงินท่ีประมาณไว้   1  มิถุนายน  ๒๕63

10 วัสดุการเกษตร 19,800.00        -  วิธี e-bidding บ. ต้นเกษตร จ ากัด 19,800.00     เสนอราคาไม่เกิน  ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 211 / ๒๕๖3 

วงเงินท่ีประมาณไว้   1  มิถุนายน  ๒๕63

11 วัสดุการเกษตร 128,680.00      -  วิธี e-bidding บ. ต้นเกษตร จ ากัด 128,680.00   เสนอราคาไม่เกิน  ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 212 / ๒๕๖3 

วงเงินท่ีประมาณไว้   1  มิถุนายน  ๒๕63

12 วัสดุการเกษตร 33,280.00        -  วิธี e-bidding บ. ต้นเกษตร จ ากัด 33,280.00     เสนอราคาไม่เกิน  ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 213 / ๒๕๖3 

วงเงินท่ีประมาณไว้   1  มิถุนายน  ๒๕63

13 วัสดุการเกษตร 42,750.00        -  วิธี e-bidding บ. ต้นเกษตร จ ากัด 42,750.00     เสนอราคาไม่เกิน  ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 214 / ๒๕๖3 

วงเงินท่ีประมาณไว้   1  มิถุนายน  ๒๕63

14 จ้างเหมาบริการ 180.00              -   วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอสตรีบล๊อค 180.00          เสนอราคาไม่เกิน  ใบส่ังจ้าง ศพก.ชพ. 219 / ๒๕๖3  

วงเงินท่ีประมาณไว้   5  มิถุนายน  ๒๕63



15 วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ 1,440.00          -  วิธีเฉพาะเจาะจง บ. อ๊อกซิเจนภาคใต้ จ ากัด 1,440.00       เสนอราคาไม่เกิน  ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 207 / ๒๕๖3 

   27  พฤษภาคม  ๒๕63

16 วัสดุการเกษตร 8,518.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ล้ิมกวงฮวด 8,518.00       เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 215 / ๒๕๖3

วงเงินท่ีประมาณไว้   4  มิถุนายน  ๒๕63

17 จ้างเหมาบริการ 1,000.00           -   วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ช.การช่าง 1,000.00       เสนอราคาไม่เกิน  ใบส่ังจ้าง ศพก.ชพ. 218 / ๒๕๖3  

วงเงินท่ีประมาณไว้   5  มิถุนายน  ๒๕63

18 วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ 3,880.00          -  วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ไอดัก จ ากัด 3,880.00       เสนอราคาไม่เกิน  ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 208 / ๒๕๖3 

วงเงินท่ีประมาณไว้   9  มิถุนายน  ๒๕63

19 จ้างเหมาบริการ 2,800.00           -   วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อัตพล แอร์ 2,800.00       เสนอราคาไม่เกิน  ใบส่ังจ้าง ศพก.ชพ. 197 / ๒๕๖3  

วงเงินท่ีประมาณไว้   9  มิถุนายน  ๒๕63

20 จ้างเหมาบริการ 240.00              -   วิธีเฉพาะเจาะจง บ.อินเตอร์เอ็กซ์เพลสฯ 240.00          เสนอราคาไม่เกิน  ใบส่ังจ้าง ศพก.ชพ. 221 / ๒๕๖3  

วงเงินท่ีประมาณไว้   11  มิถุนายน  ๒๕63

21 วัสดุก่อสร้าง 13,060.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ล้ิมกวงฮวด 13,060.00     เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 223 / ๒๕๖3

วงเงินท่ีประมาณไว้   16  มิถุนายน  ๒๕63

22 วัสดุเช้ือเพลิง ฯ 8,948.00            -    วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.มาลัยปัญจพร ฯ 8,948.00       เสนอราคาไม่เกิน   ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 226 / ๒๕๖3  

วงเงินท่ีประมาณไว้   19  มิถุนายน  ๒๕63



23 วัสดุส านักงาน 1,015.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโรงพิมพ์ต้ังเจริญ 1,015.00       เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 224 / ๒๕๖3

วงเงินท่ีประมาณไว้   19  มิถุนายน  ๒๕63

24 วัสดุการเกษตร 600.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านล้ิมเอ่ียวฮวด 600.00          เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 227 / ๒๕๖3

วงเงินท่ีประมาณไว้   22  มิถุนายน  ๒๕63

25 วัสดุการเกษตร 1,900.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านล้ิมเอ่ียวฮวด 1,900.00       เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 225 / ๒๕๖3

วงเงินท่ีประมาณไว้   19  มิถุนายน  ๒๕63

26 วัสดุงานบ้าน ฯ 1,098.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านล้ิมเอ่ียวฮวด 1,098.00       เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 229 / ๒๕๖3

วงเงินท่ีประมาณไว้   22  มิถุนายน  ๒๕63

27 จ้างเหมาบริการ 40,339.00         -   วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ทีโอที จ ากัด 40,339.00     เสนอราคาไม่เกิน  ใบส่ังจ้าง ศพก.ชพ. 191 / ๒๕๖3  

วงเงินท่ีประมาณไว้    14  พฤษภาคม  ๒๕63


