
แบบ สขร.1

ล ำดับที่ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง
วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรอืจำ้ง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอ/จำ้ง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ทีไ่ด้รบักำรคัดเลือกและรำคำ
ทีต่กลงซ้ือหรอืจำ้ง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอืข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรอืจำ้ง

1

ค่าใช้สอย - จา้งเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชลิต จนัทรมณี และราคาที่
เสนอ 8,500 บาท

นายชลิต จนัทรมณี และราคา 
8,500 บาท

1. รายละเอยีดถูกต้อง       
2. เสนอราคาไม่เกนิวงเงินที่
ก าหนด

ใบส่ังจา้งที่ 1/2563 
ลงวันที่ 22 ตุลาคม 
2562

2

ค่าใช้สอย - จา้งเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเมวิกา  ศรีฉ่ า และ
ราคาที่เสนอ 8,500 บาท

นางสาวเมวิกา  ศรีฉ่ า และราคา
 8,500 บาท

 " ใบส่ังจา้งที่ 2/2563 
ลงวันที่ 22 ตุลาคม 
2562

3

ค่าใช้สอย - จา้งเหมาบริการ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพล กะนะแสง และ
ราคาที่เสนอ 9,000 บาท

นายสมพล กะนะแสง และราคา
 9,000 บาท

 " ใบส่ังจา้งที่ 3/2563 
ลงวันที่ 22 ตุลาคม 
2562

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2562
หน่วยงำน...  ส ำนักงำนประมงจังหวัดอุตรดิตถ์  ...



แบบ สขร.1

ล ำดับที่ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง
วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรอืจำ้ง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอ/จำ้ง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ทีไ่ด้รบักำรคัดเลือกและรำคำ
ทีต่กลงซ้ือหรอืจำ้ง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอืข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรอืจำ้ง

1

ค่าใช้สอย - จา้งเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชลิต จนัทรมณี และราคาที่
เสนอ 8,500 บาท

นายชลิต จนัทรมณี และราคา 
8,500 บาท

1. รายละเอยีดถูกต้อง       
2. เสนอราคาไม่เกนิวงเงินที่
ก าหนด

ใบส่ังจา้งที่ 1/2563 
ลงวันที่ 22 ตุลาคม 
2562

2

ค่าใช้สอย - จา้งเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเมวิกา  ศรีฉ่ า และ
ราคาที่เสนอ 8,500 บาท

นางสาวเมวิกา  ศรีฉ่ า และราคา
 8,500 บาท

 " ใบส่ังจา้งที่ 2/2563 
ลงวันที่ 22 ตุลาคม 
2562

3

ค่าใช้สอย - จา้งเหมาบริการ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพล กะนะแสง และ
ราคาที่เสนอ 9,000 บาท

นายสมพล กะนะแสง และราคา
 9,000 บาท

 " ใบส่ังจา้งที่ 3/2563 
ลงวันที่ 22 ตุลาคม 
2562

4

ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและ
หล่อล่ืน

1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองอตุรดิตถ์
 จ ากดั  และ ราคาที่เสนอ 
1,100 บาท

สหกรณ์การเกษตรเมืองอตุรดิตถ์
 จ ากดั และ ราคา 1,100 บาท

 "

5

ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและ
หล่อล่ืน

1,150.00 1,150.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองอตุรดิตถ์
 จ ากดั  และ ราคาที่เสนอ 
1,150 บาท

สหกรณ์การเกษตรเมืองอตุรดิตถ์
 จ ากดั และ ราคา 1,150 บาท

 "

6

ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและ
หล่อล่ืน

900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองอตุรดิตถ์
 จ ากดั  และ ราคาที่เสนอ 900
 บาท

สหกรณ์การเกษตรเมืองอตุรดิตถ์
 จ ากดั และ ราคา 900 บาท

 "

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2562
หน่วยงำน...  ส ำนักงำนประมงจังหวัดอุตรดิตถ์  ...



7

ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและ
หล่อล่ืน

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองอตุรดิตถ์
 จ ากดั  และ ราคาที่เสนอ 500
 บาท

สหกรณ์การเกษตรเมืองอตุรดิตถ์
 จ ากดั และ ราคา 500 บาท

 "

8

ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและ
หล่อล่ืน

1,820.00 1,820.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองอตุรดิตถ์
 จ ากดั  และ ราคาที่เสนอ 
1,820 บาท

สหกรณ์การเกษตรเมืองอตุรดิตถ์
 จ ากดั และ ราคา 1,820 บาท

 "

9

ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและ
หล่อล่ืน

1,650.00 1,650.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองอตุรดิตถ์
 จ ากดั  และ ราคาที่เสนอ 
1,650 บาท

สหกรณ์การเกษตรเมืองอตุรดิตถ์
 จ ากดั และ ราคา 1,650 บาท

 "

10

ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและ
หล่อล่ืน

1,660.00 1,660.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองอตุรดิตถ์
 จ ากดั  และ ราคาที่เสนอ 
1,660 บาท

สหกรณ์การเกษตรเมืองอตุรดิตถ์
 จ ากดั และ ราคา 1,660 บาท

 "

11

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 138.03 138.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท อตุรดิตถ์โฟนดอทคอม 
จ ากดั  และ ราคาที่เสนอ 
138.03 บาท

บริษัท อตุรดิตถ์โฟนดอทคอม 
จ ากดั และ ราคา 138.03 บาท

 "

12

ค่าจา้งเหมาบริการซ่อมสวิตซ์
 เปิด-ปิด เปล่ียนหลอดไฟ
ซาร์ตแบต

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากดั 
 และ ราคาที่เสนอ 500 บาท

บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากดั 
และ ราคา 500 บาท

 "

13

ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและ
หล่อล่ืน

1,650.00 1,650.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองอตุรดิตถ์
 จ ากดั  และ ราคาที่เสนอ 
1,650 บาท

สหกรณ์การเกษตรเมืองอตุรดิตถ์
 จ ากดั และ ราคา 1,650 บาท

 "



แบบ สขร.1

ล ำดับที่ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง
วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรอืจำ้ง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอ/จำ้ง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ทีไ่ด้รบักำรคัดเลือกและรำคำ
ทีต่กลงซ้ือหรอืจำ้ง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอืข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรอืจำ้ง

1

ค่าใช้สอย - จา้งเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชลิต จนัทรมณี และราคาที่
เสนอ 8,500 บาท

นายชลิต จนัทรมณี และราคา 
8,500 บาท

1. รายละเอยีดถูกต้อง       
2. เสนอราคาไม่เกนิวงเงินที่
ก าหนด

ใบส่ังจา้งที่ 1/2563 
ลงวันที่ 22 ตุลาคม 
2562

2

ค่าใช้สอย - จา้งเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเมวิกา  ศรีฉ่ า และ
ราคาที่เสนอ 8,500 บาท

นางสาวเมวิกา  ศรีฉ่ า และราคา
 8,500 บาท

 " ใบส่ังจา้งที่ 2/2563 
ลงวันที่ 22 ตุลาคม 
2562

3

ค่าใช้สอย - จา้งเหมาบริการ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพล กะนะแสง และ
ราคาที่เสนอ 9,000 บาท

นายสมพล กะนะแสง และราคา
 9,000 บาท

 " ใบส่ังจา้งที่ 3/2563 
ลงวันที่ 22 ตุลาคม 
2562

4

ค่าวัสดุยานพาหนะ 2,782.00 2,782.00 เฉพาะเจาะจง เทพนิมิตรการไฟฟ้า กระจกยนต์
 และราคาที่เสนอ 2,782 บาท

เทพนิมิตรการไฟฟ้า กระจกยนต์
 และ ราคา 2,782 บาท

 "

5

ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและ
หล่อล่ืน

1,150.00 1,150.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองอตุรดิตถ์
 จ ากดั  และ ราคาที่เสนอ 
1,150 บาท

สหกรณ์การเกษตรเมืองอตุรดิตถ์
 จ ากดั และ ราคา 1,150 บาท

 "

6

ค่าซ่อมยานพาหนะ(กรณี
จ าเป็นเร่งด่วน)

13,687.44 13,687.44 เฉพาะเจาะจง บริษัทธาราล าพูนอซูีซุเซลล์ 
จ ากดั  และ ราคาที่เสนอ
13,687.44 บาท

บริษัทธาราล าพูนอซูีซุเซลล์ 
จ ากดั และ ราคา 13,687.44 
 บาท

 "

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2562
หน่วยงำน...  ส ำนักงำนประมงจังหวัดอุตรดิตถ์  ...



7

ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและ
หล่อล่ืน

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองอตุรดิตถ์
 จ ากดั  และ ราคาที่เสนอ 
1,000 บาท

สหกรณ์การเกษตรเมืองอตุรดิตถ์
 จ ากดั และ ราคา 1,000 บาท

 "

8

ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและ
หล่อล่ืน

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองอตุรดิตถ์
 จ ากดั  และ ราคาที่เสนอ 
1,000 บาท

สหกรณ์การเกษตรเมืองอตุรดิตถ์
 จ ากดั และ ราคา 1,000 บาท

 "

9

ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและ
หล่อล่ืน

1,348.00 1,348.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองอตุรดิตถ์
 จ ากดั  และ ราคาที่เสนอ 
1,348 บาท

สหกรณ์การเกษตรเมืองอตุรดิตถ์
 จ ากดั และ ราคา 1,348 บาท

 "

10

ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและ
หล่อล่ืน

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองอตุรดิตถ์
 จ ากดั  และ ราคาที่เสนอ 500
 บาท

สหกรณ์การเกษตรเมืองอตุรดิตถ์
 จ ากดั และ ราคา 500 บาท

 "

11

ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและ
หล่อล่ืน

1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองอตุรดิตถ์
 จ ากดั  และ ราคาที่เสนอ 
1,700 บาท

สหกรณ์การเกษตรเมืองอตุรดิตถ์
 จ ากดั และ ราคา 1,700 บาท

 "

12

ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและ
หล่อล่ืน

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองอตุรดิตถ์
 จ ากดั  และ ราคาที่เสนอ 
1,000 บาท

สหกรณ์การเกษตรเมืองอตุรดิตถ์
 จ ากดั และ ราคา 1,000 บาท

 "

13

ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและ
หล่อล่ืน

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองอตุรดิตถ์
 จ ากดั  และ ราคาที่เสนอ 
1,000 บาท

สหกรณ์การเกษตรเมืองอตุรดิตถ์
 จ ากดั และ ราคา 1,000 บาท

 "

14

ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและ
หล่อล่ืน

1,550.00 1,550.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองอตุรดิตถ์
 จ ากดั  และ ราคาที่เสนอ 
1,550 บาท

สหกรณ์การเกษตรเมืองอตุรดิตถ์
 จ ากดั และ ราคา 1,550 บาท

 "



15

ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและ
หล่อล่ืน

840.00 840.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองอตุรดิตถ์
 จ ากดั  และ ราคาที่เสนอ 840
 บาท

สหกรณ์การเกษตรเมืองอตุรดิตถ์
 จ ากดั และ ราคา 840 บาท

 "

16

ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและ
หล่อล่ืน

900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองอตุรดิตถ์
 จ ากดั  และ ราคาที่เสนอ 900
 บาท

สหกรณ์การเกษตรเมืองอตุรดิตถ์
 จ ากดั และ ราคา 900 บาท

 "

17

ค่าจา้งเหมาบริการ (ลง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์)

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากดั 
 และ ราคาที่เสนอ 300 บาท

บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากดั 
และ ราคา 300 บาท

 "



แบบ สขร.1

ล ำดับที่ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง
วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรอืจำ้ง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอ/จำ้ง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ทีไ่ด้รบักำรคัดเลือกและรำคำ
ทีต่กลงซ้ือหรอืจำ้ง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอืข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรอืจำ้ง

1

ค่าใช้สอย - จา้งเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชลิต จนัทรมณี และราคาที่
เสนอ 8,500 บาท

นายชลิต จนัทรมณี และราคา 
8,500 บาท

1. รายละเอยีดถูกต้อง       
2. เสนอราคาไม่เกนิวงเงินที่
ก าหนด

ใบส่ังจา้งที่ 1/2563 
ลงวันที่ 22 ตุลาคม 
2562

2

ค่าใช้สอย - จา้งเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเมวิกา  ศรีฉ่ า และ
ราคาที่เสนอ 8,500 บาท

นางสาวเมวิกา  ศรีฉ่ า และราคา
 8,500 บาท

 " ใบส่ังจา้งที่ 2/2563 
ลงวันที่ 22 ตุลาคม 
2562

3

ค่าใช้สอย - จา้งเหมาบริการ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพล กะนะแสง และ
ราคาที่เสนอ 9,000 บาท

นายสมพล กะนะแสง และราคา
 9,000 บาท

 " ใบส่ังจา้งที่ 3/2563 
ลงวันที่ 22 ตุลาคม 
2562

4

ค่าซ่อมวัสดุคอมพิวเตอร์ 150.00 150.00 เฉพาะเจาะจง Advice sevice และราคาที่
เสนอ 150 บาท

Advice sevice และ ราคา 
150 บาท

 "

5

ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและ
หล่อล่ืน

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองอตุรดิตถ์
 จ ากดั  และ ราคาที่เสนอ 
1,800 บาท

สหกรณ์การเกษตรเมืองอตุรดิตถ์
 จ ากดั และ ราคา 1,800 บาท

 "

6

ค่าวัสดุการเกษตร(แผ่นวีว่า
บอร์ด)

868.00 868.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าท์ จ ากดั
(มหาชน)  และ ราคาที่เสนอ 
868 บาท

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าท์ จ ากดั
(มหาชน) และ ราคา  868  
บาท

 "

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2563
หน่วยงำน...  ส ำนักงำนประมงจังหวัดอุตรดิตถ์  ...



7

ค่าจา้งเหมาบริการจดัท า
รูปเล่มเอกสารเกษตรกรดีเด่น

4,790.00 4,790.00 เฉพาะเจาะจง วิไลถ่ายเอกสาร  และ ราคาที่
เสนอ 4,790 บาท

วิไลถ่ายเอกสาร และ ราคา 
4,790 บาท

 "

8

ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและ
หล่อล่ืน

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองอตุรดิตถ์
 จ ากดั  และ ราคาที่เสนอ 
1,000 บาท

สหกรณ์การเกษตรเมืองอตุรดิตถ์
 จ ากดั และ ราคา 1,000 บาท

 "

9

ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและ
หล่อล่ืน

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองอตุรดิตถ์
 จ ากดั  และ ราคาที่เสนอ 
1,000 บาท

สหกรณ์การเกษตรเมืองอตุรดิตถ์
 จ ากดั และ ราคา 1,000 บาท

 "

10

ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและ
หล่อล่ืน

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองอตุรดิตถ์
 จ ากดั  และ ราคาที่เสนอ 500
 บาท

สหกรณ์การเกษตรเมืองอตุรดิตถ์
 จ ากดั และ ราคา 500 บาท

 "

11

ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและ
หล่อล่ืน

1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองอตุรดิตถ์
 จ ากดั  และ ราคาที่เสนอ 
1,300 บาท

สหกรณ์การเกษตรเมืองอตุรดิตถ์
 จ ากดั และ ราคา 1,300 บาท

 "

12

ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและ
หล่อล่ืน

1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองอตุรดิตถ์
 จ ากดั  และ ราคาที่เสนอ 
1,300 บาท

สหกรณ์การเกษตรเมืองอตุรดิตถ์
 จ ากดั และ ราคา 1,300 บาท

 "

13

ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและ
หล่อล่ืน

1,560.00 1,560.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองอตุรดิตถ์
 จ ากดั  และ ราคาที่เสนอ 
1,560 บาท

สหกรณ์การเกษตรเมืองอตุรดิตถ์
 จ ากดั และ ราคา 1,560 บาท

 "

14

ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและ
หล่อล่ืน

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองอตุรดิตถ์
 จ ากดั  และ ราคาที่เสนอ 
1,000 บาท

สหกรณ์การเกษตรเมืองอตุรดิตถ์
 จ ากดั และ ราคา 1,000 บาท

 "



15

ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและ
หล่อล่ืน

720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองอตุรดิตถ์
 จ ากดั  และ ราคาที่เสนอ 720
 บาท

สหกรณ์การเกษตรเมืองอตุรดิตถ์
 จ ากดั และ ราคา 720 บาท

 "

16

ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและ
หล่อล่ืน

1,370.00 1,370.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองอตุรดิตถ์
 จ ากดั  และ ราคาที่เสนอ 
1,370 บาท

สหกรณ์การเกษตรเมืองอตุรดิตถ์
 จ ากดั และ ราคา 1,370 บาท

 "

17

ค่าวัสดุส านักงาน 240.00 240.00 เฉพาะเจาะจง กราฟฟิก อมิเมจ  และ ราคาที่
เสนอ 240 บาท

กราฟฟิก อมิเมจ  และ ราคา 
240 บาท

 "

18

ค่าวัสดุส านักงาน 230.00 230.00 เฉพาะเจาะจง กราฟฟิก อมิเมจ  และ ราคาที่
เสนอ 230 บาท

กราฟฟิก อมิเมจ  และ ราคา 
230 บาท

 "

19

ค่าวัสดุส านักงาน 6,201.00 6,201.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา  
และ ราคาที่เสนอ 6,201 บาท

หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา 
และ ราคา 6,201  บาท

 "

20

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,860.00 2,860.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา  
และ ราคาที่เสนอ 2,860

หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา 
และ ราคา 2,860  บาท

 "









�บบ��ขร.1

ล��ด�บท�� ง�นจ�ดซ���จ�ดจ��ง
วง�ง�นท��จ�ซ���
�ร��จ��ง

ร�ค�กล�ง ว�ธ�ซ���/จ��ง
ร�ยช���ผ����น�ร�ค��ล�ร�ค�ท��

��น�
ผ��ท���ด�ร�บก�รค�ด�ล��ก�ล�ร�ค�

ท��ตกลงซ����ร��จ��ง
��ต�ผลท��ค�ด�ล��ก�ดย��ง�ขป

�ลขท���ล�ว�นท��ข�ง
��ญญ��ร��ข��ตกลง�น

ก�รซ����ร��จ��ง

1

ค���ช���ย�- จ��ง��ม�บร�ก�ร 8,500.00 8,500.00 �ฉพ���จ��จง น�ยชล�ต�จ�นทรมณ���ล�ร�ค�ท��
��น��8,500 บ�ท

น�ยชล�ต�จ�นทรมณ���ล�ร�ค��
8,500 บ�ท

1. ร�ยล����ยดถ�กต��ง�������
2. ��น�ร�ค��ม��ก�นวง�ง�นท��
ก���นด

�บ���งจ��งท���1/2563 
ลงว�นท���22 ต�ล�คม�
2562

2

ค���ช���ย�- จ��ง��ม�บร�ก�ร 8,500.00 8,500.00 �ฉพ���จ��จง น�ง��ว�มว�ก���ศร�ฉ�����ล�
ร�ค�ท����น��8,500 บ�ท

น�ง��ว�มว�ก���ศร�ฉ�����ล�ร�ค�
 8,500 บ�ท

 " �บ���งจ��งท���2/2563 
ลงว�นท���22 ต�ล�คม�
2562

3

ค���ช���ย�- จ��ง��ม�บร�ก�ร 9,000.00 9,000.00 �ฉพ���จ��จง น�ย�มพล�ก�น���ง��ล�
ร�ค�ท����น��9,000 บ�ท

น�ย�มพล�ก�น���ง��ล�ร�ค�
 9,000 บ�ท

 " �บ���งจ��งท���3/2563 
ลงว�นท���22 ต�ล�คม�
2562

�ร�ปผลก�รด���น�นก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�นร�บ�ด��น�ม�น�คม�2563

�น�วยง�น...  ���น�กง�นปร�มงจ�ง�ว�ด��ตรด�ตถ���...



�บบ��ขร.1

ล��ด�บท�� ง�นจ�ดซ���จ�ดจ��ง
วง�ง�นท��จ�ซ���
�ร��จ��ง

ร�ค�กล�ง ว�ธ�ซ���/จ��ง
ร�ยช���ผ����น�ร�ค��ล�ร�ค�ท��

��น�
ผ��ท���ด�ร�บก�รค�ด�ล��ก�ล�ร�ค�

ท��ตกลงซ����ร��จ��ง
��ต�ผลท��ค�ด�ล��ก�ดย��ง�ขป

�ลขท���ล�ว�นท��ข�ง
��ญญ��ร��ข��ตกลง�น

ก�รซ����ร��จ��ง

1

ค���ช���ย�- จ��ง��ม�บร�ก�ร 8,500.00 8,500.00 �ฉพ���จ��จง น�ยชล�ต�จ�นทรมณ���ล�ร�ค�ท��
��น��8,500 บ�ท

น�ยชล�ต�จ�นทรมณ���ล�ร�ค��
8,500 บ�ท

1. ร�ยล����ยดถ�กต��ง�������
2. ��น�ร�ค��ม��ก�นวง�ง�นท��
ก���นด

�บ���งจ��งท���1/2563 
ลงว�นท���22 ต�ล�คม�
2562

2

ค���ช���ย�- จ��ง��ม�บร�ก�ร 8,500.00 8,500.00 �ฉพ���จ��จง น�ง��ว�มว�ก���ศร�ฉ�����ล�
ร�ค�ท����น��8,500 บ�ท

น�ง��ว�มว�ก���ศร�ฉ�����ล�ร�ค�
 8,500 บ�ท

 " �บ���งจ��งท���2/2563 
ลงว�นท���22 ต�ล�คม�
2562

3

ค���ช���ย�- จ��ง��ม�บร�ก�ร 9,000.00 5,010.00 �ฉพ���จ��จง น�ย�มพล�ก�น���ง��ล�
ร�ค�ท����น��9,000 บ�ท

น�ย�มพล�ก�น���ง��ล�ร�ค�
 9,000 บ�ท

 " �บ���งจ��งท���3/2563 
ลงว�นท���22 ต�ล�คม�
2562

4

ค���ช���ย�- จ��ง��ม�บร�ก�ร
(ซ��มค�มพ�ว�ต�ร�)

900.00 900.00 �ฉพ���จ��จง ร��นซ�จ��ซ�พพ�ร�ท��ล�ร�ค�ท��
��น��900 บ�ท

ร��นซ�จ��ซ�พพ�ร�ท��ล�ร�ค��
900 บ�ท

 " �ลขท���24 ลงว�นท���20 
�ม��ยน�2563

5

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

1,050.00 1,050.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��1,050
�บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��1,050 บ�ท

 "

6

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

1,270.00 1,270.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��1,270
�บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��1,270 บ�ท

 "

�ร�ปผลก�รด���น�นก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�นร�บ�ด��น��ม��ยน�2563

�น�วยง�น...  ���น�กง�นปร�มงจ�ง�ว�ด��ตรด�ตถ���...



7

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

1,610.00 1,610.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��1,610
�บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��1,610 บ�ท

 "

8

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

800.00 800.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��800 
บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��800 บ�ท

 "

9

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

1,770.00 1,770.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��1,770
�บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��1,770 บ�ท

 "

10

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

900.00 900.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��900 
บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��900 บ�ท

 "

11

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

1,100.00 1,100.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��1,100
�บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��1,100 บ�ท

 "

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

1,000.00 1,000.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��1,000
�บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��1,000 บ�ท

 "

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

960.00 960.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��960 
บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��960 บ�ท

 "

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

500.00 500.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��500 
บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��500 บ�ท

 "



ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

520.00 520.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��520 
บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��520 บ�ท

 "

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

550.00 550.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��550 
บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��550 บ�ท

 "

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

870.00 870.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��870 
บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��870 บ�ท

 "

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

1,700.00 1,700.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��1,700
�บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��1,700 บ�ท

 "

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

530.00 530.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��530 
บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��530 บ�ท

 "

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

880.00 880.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��880 
บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��880 บ�ท

 "

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

900.00 900.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��900 
บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��900 บ�ท

 "

ค��ว��ด�ย�นพ��น�(รถยนต��ม
 2085 �ต.)

2,247.00 2,247.00 �ฉพ���จ��จง �ทพน�ม�ตร�บ�ต�ร����ล�ร�ค�ท��
��น��2,247 บ�ท

�ทพน�ม�ตร�บ�ต�ร����ล�ร�ค��
2,247 บ�ท

 "



ค��ว��ด�ย�นพ��น��(รถยนต��
กข�5745 �ต.)

2,889.00 2,889.00 �ฉพ���จ��จง �ทพน�ม�ตร�บ�ต�ร����ล�ร�ค�ท��
��น��2,889 บ�ท

�ทพน�ม�ตร�บ�ต�ร����ล�ร�ค��
2,889 บ�ท

 "

ค��ว��ด�ก�ร�ก�ตร 2,740.00 2,740.00 �ฉพ���จ��จง �ก�ยรต�ศ�กด��พ�นธ��ปล��2 �ล�
ร�ค�ท����น��2,740 บ�ท

�ก�ยรต�ศ�กด��พ�นธ��ปล��2 �ล�
ร�ค��2,740 บ�ท

 "

ค��ว��ด����น�กง�น 4,209.00 4,209.00 �ฉพ���จ��จง �จก.คล�ง�คร���ง�ข�ยน�ภ�ญญ��
�ล�ร�ค�ท����น��4,209 บ�ท

�จก.คล�ง�คร���ง�ข�ยน�ภ�ญญ��
�ล�ร�ค��4,209 บ�ท

 "

ค��ว��ด�ค�มพ�ว�ต�ร� 2,083.00 2,083.00 �ฉพ���จ��จง �จก.คล�ง�คร���ง�ข�ยน�ภ�ญญ��
�ล�ร�ค�ท����น��2,083 บ�ท

�จก.คล�ง�คร���ง�ข�ยน�ภ�ญญ��
�ล�ร�ค��2,083 บ�ท

 "

ค���ช���ย���น�(พ�นพ��ม
ด�ก�ม��ว�นข��ร�ชก�รพล�ร��น)

800.00 800.00 �ฉพ���จ��จง ร��นข�นต�น�ฟล�ร��ต���ล�ร�ค�ท��
��น��800 บ�ท

ร��นข�นต�น�ฟล�ร��ต���ล�ร�ค��
800 บ�ท

 "

ค���ช���ย���น�(พ�นพ��ม
ด�ก�ม��ว�นจ�กรกร�)

800.00 800.00 �ฉพ���จ��จง ร��นข�นต�น�ฟล�ร��ต����ล�ร�ค�
ท����น��800 บ�ท

ร��นข�นต�น�ฟล�ร��ต���ล�ร�ค��
800 บ�ท

 "

ค��ว��ด�ท��คว�ม����ดฆ���ช���
�รค�(�รคต�ด�ช����วร���ค�รน�
 2019�ร���รค�คว�ด�19)

2,900.00 2,900.00 �ฉพ���จ��จง ป�ญญ�ก�ร�ก�ตร���ล�ร�ค�ท��
��น��2,900 บ�ท

ป�ญญ�ก�ร�ก�ตร��ล�ร�ค��
2,900 บ�ท

 " �ลขท���26 ลงว�นท���27 
�ม��ยน�2564

ค��ว��ด�ท��คว�ม����ดฆ���ช���
�รค�(�รคต�ด�ช����วร���ค�รน�
 2019�ร���รค�คว�ด�19)

1,490.00 1,490.00 �ฉพ���จ��จง �จก.�ค��ภ�ณฑ����ล�ร�ค�ท��
��น��1,490 บ�ท

�จก.�ค��ภ�ณฑ����ล�ร�ค��
1,490 บ�ท

 " �ลขท���25 ลงว�นท���27 
�ม��ยน�2565



ค��ว��ด�ท��คว�ม����ดฆ���ช���
�รค�(�รคต�ด�ช����วร���ค�รน�
 2019�ร���รค�คว�ด�19)

588.00 588.00 �ฉพ���จ��จง �จก.ท�ป��ตร���ล�ร�ค�ท����น�
 588 บ�ท

�จก.ท�ป��ตร���ล�ร�ค��588 
บ�ท

 " �ลขท���27 ลงว�นท���27 
�ม��ยน�2566



�บบ��ขร.1

ล��ด�บท�� ง�นจ�ดซ���จ�ดจ��ง
วง�ง�นท��จ�ซ���
�ร��จ��ง

ร�ค�กล�ง ว�ธ�ซ���/จ��ง
ร�ยช���ผ����น�ร�ค��ล�ร�ค�ท��

��น�
ผ��ท���ด�ร�บก�รค�ด�ล��ก�ล�ร�ค�

ท��ตกลงซ����ร��จ��ง
��ต�ผลท��ค�ด�ล��ก�ดย��ง�ขป

�ลขท���ล�ว�นท��ข�ง
��ญญ��ร��ข��ตกลง�น

ก�รซ����ร��จ��ง

1

ค���ช���ย�- จ��ง��ม�บร�ก�ร 8,500.00 8,500.00 �ฉพ���จ��จง น�ยชล�ต�จ�นทรมณ���ล�ร�ค�ท��
��น��8,500 บ�ท

น�ยชล�ต�จ�นทรมณ���ล�ร�ค��
8,500 บ�ท

1. ร�ยล����ยดถ�กต��ง�������
2. ��น�ร�ค��ม��ก�นวง�ง�นท��
ก���นด

�บ���งจ��งท���1/2563 
ลงว�นท���22 ต�ล�คม�
2562

2

ค���ช���ย�- จ��ง��ม�บร�ก�ร 8,500.00 8,500.00 �ฉพ���จ��จง น�ง��ว�มว�ก���ศร�ฉ�����ล�
ร�ค�ท����น��8,500 บ�ท

น�ง��ว�มว�ก���ศร�ฉ�����ล�ร�ค�
 8,500 บ�ท

 " �บ���งจ��งท���2/2563 
ลงว�นท���22 ต�ล�คม�
2562

3

ค���ช���ย�- จ��ง��ม�บร�ก�ร 9,000.00 5,010.00 �ฉพ���จ��จง น�ย�มพล�ก�น���ง��ล�
ร�ค�ท����น��9,000 บ�ท

น�ย�มพล�ก�น���ง��ล�ร�ค�
 9,000 บ�ท

 " �บ���งจ��งท���3/2563 
ลงว�นท���22 ต�ล�คม�
2562

4

ค��จ��ง��ม�บร�ก�ร(ซ��ม
บ��ร�งย�นพ��น��กฉ�8736
���ตรด�ตถ�)

8,443.94 8,443.94 �ฉพ���จ��จง บร���ท���ซ�ซ���ตรด�ตถ��ก��นต��ง�
จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��
8,443.94 บ�ท

บร���ท���ซ�ซ���ตรด�ตถ��ก��นต��ง�
จ��ก�ด��ล�ร�ค��8,443.94 
บ�ท

 " �บ���งจ��งท���2/2563 
ลงว�นท���18 พฤ�ภ�คม�
2563

5

ค��จ��ง��ม�บร�ก�ร(ซ��ม
บ��ร�งย�นพ��น��กฉ�1398
���ตรด�ตถ�)

10,918.58 10,918.58 �ฉพ���จ��จง บร���ท���ซ�ซ���ตรด�ตถ��ก��นต��ง�
จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��
10,918.58 บ�ท

บร���ท���ซ�ซ���ตรด�ตถ��ก��นต��ง�
จ��ก�ด��ล�ร�ค��10,918.58 
บ�ท

 " �บ���งจ��งท���3/2563 
ลงว�นท���19 พฤ�ภ�คม�
2563

6

ค��จ��ง��ม�บร�ก�ร(ซ��ม
บ��ร�งย�นพ��น��กข�4816
���ตรด�ตถ�)

400.00 400.00 �ฉพ���จ��จง ร��นฟ�ล�วฟ��ล�ร�ค�ท����น��
400 บ�ท

ร��นฟ�ล�วฟ��ล�ร�ค��400 บ�ท  "

�ร�ปผลก�รด���น�นก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�นร�บ�ด��น�พฤ�ภ�คม�2563

�น�วยง�น...  ���น�กง�นปร�มงจ�ง�ว�ด��ตรด�ตถ���...



7

ค��จ��ง��ม�บร�ก�ร(ซ��ม
ค�มพ�ว�ต�ร�)

700.00 700.00 �ฉพ���จ��จง ร��นด�ด�ค�ม�ซ�ร�ว����ล�ร�ค�ท��
��น��700 บ�ท

ร��นด�ด�ค�ม�ซ�ร�ว����ล�ร�ค��
700 บ�ท

 "

8

ค��จ��ง��ม�บร�ก�ร(ซ��ม
บ��ร�งย�นพ��น��กข�5745
���ตรด�ตถ�)

4,000.00 4,000.00 �ฉพ���จ��จง ร��นฟ�ล�วฟ��ล�ร�ค�ท����น��
4,000 บ�ท

ร��นฟ�ล�วฟ��ล�ร�ค��4,000 
บ�ท

 "

9

ค��จ��ง��ม�บร�ก�ร(ซ��ม
บ��ร�งย�นพ��น��ม�2085 
��ตรด�ตถ�)

4,900.00 4,900.00 �ฉพ���จ��จง ร��นฟ�ล�วฟ��ล�ร�ค�ท����น��
4,900 บ�ท

ร��นฟ�ล�วฟ��ล�ร�ค��4,900 
บ�ท

 "

10

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

500.00 500.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��500 
บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��500 บ�ท

 "

11

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

690.00 690.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��690 
บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��690 บ�ท

 "

12

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

830.00 830.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��830 
บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��830 บ�ท

 "

13

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

1,010.00 1,010.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��1,010
�บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��1,010 บ�ท

 "

14

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

730.00 730.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��730 
บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��730 บ�ท

 "



15

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

600.00 600.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��600 
บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��600 บ�ท

 "

16

จ��ง��ม�บร�ก�ร(ป��ย�วน�ล) 4,050.00 4,050.00 �ฉพ���จ��จง ���ง���น��วนจ��ก�ด���ย���กร�ฟ
ฟ�ก�����นด��ปร��นท���ล�ร�ค�ท��
��น��4,050 บ�ท

���ง���น��วนจ��ก�ด���ย���กร�ฟ
ฟ�ก�����นด��ปร��นท���ล�ร�ค��
4,050 บ�ท

 "

17

จ��ง��ม�บร�ก�ร(ป��ย�วน�ล) 2,700.00 2,700.00 �ฉพ���จ��จง ���ง���น��วนจ��ก�ด���ย���กร�ฟ
ฟ�ก�����นด��ปร��นท���ล�ร�ค�ท��
��น��2,700 บ�ท

���ง���น��วนจ��ก�ด���ย���กร�ฟ
ฟ�ก�����นด��ปร��นท���ล�ร�ค��
2,700 บ�ท

 "

18

ค��ว��ด����น�กง�น 4,135.00 4,135.00 �ฉพ���จ��จง ���ง���น��วนจ��ก�ดคล�ง�คร���ง
�ข�ยน�ภ�ญญ���ล�ร�ค�ท����น�
 4,135 บ�ท

���ง���น��วนจ��ก�ดคล�ง�คร���ง
�ข�ยน�ภ�ญญ���ล�ร�ค��
4,135  บ�ท

 "



�บบ��ขร.1

ล��ด�บท�� ง�นจ�ดซ���จ�ดจ��ง
วง�ง�นท��จ�ซ���
�ร��จ��ง

ร�ค�กล�ง ว�ธ�ซ���/จ��ง
ร�ยช���ผ����น�ร�ค��ล�ร�ค�ท��

��น�
ผ��ท���ด�ร�บก�รค�ด�ล��ก�ล�ร�ค�

ท��ตกลงซ����ร��จ��ง
��ต�ผลท��ค�ด�ล��ก�ดย��ง�ขป

�ลขท���ล�ว�นท��ข�ง
��ญญ��ร��ข��ตกลง�น

ก�รซ����ร��จ��ง

1

ค���ช���ย�- จ��ง��ม�บร�ก�ร 8,500.00 8,500.00 �ฉพ���จ��จง น�ยชล�ต�จ�นทรมณ���ล�ร�ค�ท��
��น��8,500 บ�ท

น�ยชล�ต�จ�นทรมณ���ล�ร�ค��
8,500 บ�ท

1. ร�ยล����ยดถ�กต��ง�������
2. ��น�ร�ค��ม��ก�นวง�ง�นท��
ก���นด

�บ���งจ��งท���1/2563 
ลงว�นท���22 ต�ล�คม�
2562

2

ค���ช���ย�- จ��ง��ม�บร�ก�ร 8,500.00 8,500.00 �ฉพ���จ��จง น�ง��ว�มว�ก���ศร�ฉ�����ล�
ร�ค�ท����น��8,500 บ�ท

น�ง��ว�มว�ก���ศร�ฉ�����ล�ร�ค�
 8,500 บ�ท

 " �บ���งจ��งท���2/2563 
ลงว�นท���22 ต�ล�คม�
2562

3

ค���ช���ย�- จ��ง��ม�บร�ก�ร 9,000.00 9,000.00 �ฉพ���จ��จง น�ย�มพล�ก�น���ง��ล�
ร�ค�ท����น��9,000 บ�ท

น�ย�มพล�ก�น���ง��ล�ร�ค�
 9,000 บ�ท

 " �บ���งจ��งท���3/2563 
ลงว�นท���22 ต�ล�คม�
2562

4

ค��ว��ด����น�กง�น 390.00 390.00 �ฉพ���จ��จง �จก.คล�ง�คร���ง�ข�ยน�ภ�ญญ��
�ล�ร�ค�ท����น��390.00 บ�ท

�จก.คล�ง�คร���ง�ข�ยน�ภ�ญญ��
�ล�ร�ค��390.00 บ�ท

 "

5

ค��ว��ด�ค�มพ�ว�ต�ร� 520.00 520.00 �ฉพ���จ��จง �จก.คล�ง�คร���ง�ข�ยน�ภ�ญญ��
�ล�ร�ค�ท����น��520.00 บ�ท

�จก.คล�ง�คร���ง�ข�ยน�ภ�ญญ��
�ล�ร�ค��520.00 บ�ท

 "

6

ค��ว��ด�ก�ร�ก�ตร 53,800.00 53,800.00 �ฉพ���จ��จง �ก�ยรต�ศ�กด��พ�นธ��ปล��2 (น�ย
ธ�นศ��ข�ยว���ด) �ล�ร�ค�ท��
��น��53,000.00 บ�ท

�ก�ยรต�ศ�กด��พ�นธ��ปล��2 (น�ย
ธ�นศ��ข�ยว���ด) �ล�ร�ค��
53,000.00 บ�ท

 " �บ���งซ����4/2563 ลง
ว�นท���14 พฤ�ภ�คม�
2563

�ร�ปผลก�รด���น�นก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�นร�บ�ด��น�ม�ถ�น�ยน�2563

�น�วยง�น...  ���น�กง�นปร�มงจ�ง�ว�ด��ตรด�ตถ���...



7

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

960.00 960.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��
960.00 บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��960.00 บ�ท

 "

8

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

960.00 960.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��
960.00 บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��960.00 บ�ท

 "

9

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

380.00 380.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��
380.00 บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��380.00 บ�ท

 "

10

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

500.00 500.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��500 
บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��500 บ�ท

 "

11

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

1,020.00 1,020.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��
1,020.00บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��1,020.00 
บ�ท

 "

12

ค��ว��ด����น�กง�น 4,539.00 4,539.00 �ฉพ���จ��จง �จก.คล�ง�คร���ง�ข�ยน�ภ�ญญ��
�ล�ร�ค�ท����น��4,539.00 
บ�ท

�จก.คล�ง�คร���ง�ข�ยน�ภ�ญญ��
�ล�ร�ค���4,539.00  บ�ท

 "

13

ค��ว��ด��ฆ�ณ��ล��ผย�พร� 4,125.00 4,125.00 �ฉพ���จ��จง �จก.��ย���กร�ฟฟ�ก�����นด��
ปร��นท���ล�ร�ค�ท����น��
4,125.00 บ�ท

�จก.��ย���กร�ฟฟ�ก�����นด��
ปร��นท����ล�ร�ค��4,125.00 
บ�ท

 "

14

ค��ว��ด�ค�มพ�ว�ต�ร� 1,820.00 1,820.00 �ฉพ���จ��จง �จก.คล�ง�คร���ง�ข�ยน�ภ�ญญ��
�ล�ร�ค�ท����น��1,820.00 
บ�ท

�จก.คล�ง�คร���ง�ข�ยน�ภ�ญญ��
�ล�ร�ค��1,820.00  บ�ท

 "



15

ค��ว��ด��ฆ�ณ��ล��ผย�พร� 1,260.00 1,260.00 �ฉพ���จ��จง ร��น�ต��ก�ก�ร�ด���ซน��(����
�ม�ณ�) �ล�ร�ค�ท����น��
1,260.00 บ�ท

ร��น�ต��ก�ก�ร�ด���ซน��(����
�ม�ณ�)  �ล�ร�ค��1,260.00
�บ�ท

 "

16

ค��จ��ง��ม�บร�ก�ร�(ล��ง
รถยนต�)

200.00 200.00 �ฉพ���จ��จง ล�บ�ลค��คร���ล�ร�ค�ท����น��
200.00 บ�ท

ล�บ�ลค��คร���ล�ร�ค��
200.00 บ�ท

 "

17

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

980.00 980.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��
980.00บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��980.00 บ�ท

 "

18

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

1,000.00 1,000.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��
1,000.00บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��1,000.00 
บ�ท

 "

19

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

500.00 500.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��
500.00บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��500.00 บ�ท

 "

20

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

1,030.00 1,030.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��
1,030.00บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��1,030.00 
บ�ท

 "

21

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

700.00 700.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��
700.00บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��700.00 บ�ท

 "

100,684.00



�บบ��ขร.1

ล��ด�บท�� ง�นจ�ดซ���จ�ดจ��ง
วง�ง�นท��จ�ซ���
�ร��จ��ง

ร�ค�กล�ง ว�ธ�ซ���/จ��ง
ร�ยช���ผ����น�ร�ค��ล�ร�ค�ท��

��น�
ผ��ท���ด�ร�บก�รค�ด�ล��ก�ล�ร�ค�

ท��ตกลงซ����ร��จ��ง
��ต�ผลท��ค�ด�ล��ก�ดย��ง�ขป

�ลขท���ล�ว�นท��ข�ง
��ญญ��ร��ข��ตกลง�น

ก�รซ����ร��จ��ง

1

ค���ช���ย�- จ��ง��ม�บร�ก�ร 8,500.00 8,500.00 �ฉพ���จ��จง น�ยชล�ต�จ�นทรมณ���ล�ร�ค�ท��
��น��8,500 บ�ท

น�ยชล�ต�จ�นทรมณ���ล�ร�ค��
8,500 บ�ท

1. ร�ยล����ยดถ�กต��ง�������
2. ��น�ร�ค��ม��ก�นวง�ง�นท��
ก���นด

�บ���งจ��งท���1/2563 
ลงว�นท���22 ต�ล�คม�
2562

2

ค���ช���ย�- จ��ง��ม�บร�ก�ร 8,500.00 8,500.00 �ฉพ���จ��จง น�ง��ว�มว�ก���ศร�ฉ�����ล�
ร�ค�ท����น��8,500 บ�ท

น�ง��ว�มว�ก���ศร�ฉ�����ล�ร�ค�
 8,500 บ�ท

 " �บ���งจ��งท���2/2563 
ลงว�นท���22 ต�ล�คม�
2562

3

ค���ช���ย�- จ��ง��ม�บร�ก�ร 9,000.00 9,000.00 �ฉพ���จ��จง น�ย�มพล�ก�น���ง��ล�
ร�ค�ท����น��9,000 บ�ท

น�ย�มพล�ก�น���ง��ล�ร�ค�
 9,000 บ�ท

 " �บ���งจ��งท���3/2563 
ลงว�นท���22 ต�ล�คม�
2562

4

ค���ช���ย�- จ��ง��ม�บร�ก�ร 7,380.00 7,380.00 �ฉพ���จ��จง ซ�จ��ซ�พพ�ร�ท��ล�ร�ค�ท����น��
7,380.00 บ�ท

ซ�จ��ซ�พพ�ร�ท��ล�ร�ค��
7,380.00  บ�ท

 " �บ���งจ��งท���4/2563 
ลงว�นท���3 กรกฎ�คม�
2563

5

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

1,300.00 1,300.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��
1,300.00 บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��1,300.00 
บ�ท

 "

6

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

1,000.00 1,000.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��
1,000.00 บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��1,000.00 
บ�ท

 "

�ร�ปผลก�รด���น�นก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�นร�บ�ด��น�กรกฎ�คม�2563

�น�วยง�น...  ���น�กง�นปร�มงจ�ง�ว�ด��ตรด�ตถ���...



7

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

1,320.00 1,320.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��
1,320.00 บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��1,320.00 
บ�ท

 "

8

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

1,000.00 1,000.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��
1,000.00 บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��1,000.00 
บ�ท

 "

9

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

400.00 400.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��
400.00 บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��400.00 บ�ท

 "

10

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

500.00 500.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��500 
บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��500 บ�ท

 "

11

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

950.00 950.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��
950.00บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��950.00 บ�ท

 "

12

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

200.00 200.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��
200.00บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��200.00 บ�ท

 "

13

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

860.00 860.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��
860.00บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��860.00 บ�ท

 "

14

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

1,000.00 1,000.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��
1,000.00บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��1,000.00 
บ�ท

 "



15

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

1,180.00 1,180.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��
1,180.00บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��1,180.00 
บ�ท

 "

16

ค��ว��ด��ฆ�ณ��ล��ผย�พร� 3,800.00 3,800.00 �ฉพ���จ��จง �ต��ก�ก�ร�ด���ซน����ล�ร�ค�ท��
��น��3,800.00บ�ท

�ต��ก�ก�ร�ด���ซน���ล�ร�ค��
3,800.00 บ�ท

 "

17

ค��ว��ด��ฆ�ณ��ล��ผย�พร� 2,300.00 2,300.00 �ฉพ���จ��จง �ต��ก�ก�ร�ด���ซน����ล�ร�ค�ท��
��น��2,300.00บ�ท

�ต��ก�ก�ร�ด���ซน���ล�ร�ค��
2,300.00 บ�ท

 "

18

ค���ช���ย�- จ��ง��ม�บร�ก�ร 900.00 900.00 �ฉพ���จ��จง ร��นซ�จ��ซ�พพ�ร�ท���ล�ร�ค�ท��
��น��900.00บ�ท

ร��นซ�จ��ซ�พพ�ร�ท��ล�ร�ค��
900.00 บ�ท

 "

19

ค��ว��ด�ก�ร�ก�ตร 300,000.00 300,000.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ผ���พ���ล��ยง��ตว�น����ล�
ก�ร�ก�ตร���พรรณบ�ร��จ��ก�ด��
�ล�ร�ค�ท����น��
300,000.00บ�ท

��กรณ�ผ���พ���ล��ยง��ตว�น����ล�
ก�ร�ก�ตร���พรรณบ�ร��จ��ก�ด�
�ล�ร�ค��300,000.00 บ�ท

 " �บ���งซ���ท���5/2563 ลง
ว�นท���16 กรกฎ�คม�
2563



�บบ��ขร.1

ล��ด�บท�� ง�นจ�ดซ���จ�ดจ��ง
วง�ง�นท��จ�ซ���
�ร��จ��ง

ร�ค�กล�ง ว�ธ�ซ���/จ��ง
ร�ยช���ผ����น�ร�ค��ล�ร�ค�ท��

��น�
ผ��ท���ด�ร�บก�รค�ด�ล��ก�ล�ร�ค�

ท��ตกลงซ����ร��จ��ง
��ต�ผลท��ค�ด�ล��ก�ดย��ง�ขป

�ลขท���ล�ว�นท��ข�ง
��ญญ��ร��ข��ตกลง�น

ก�รซ����ร��จ��ง

1

ค���ช���ย�- จ��ง��ม�บร�ก�ร 8,500.00 8,500.00 �ฉพ���จ��จง น�ยชล�ต�จ�นทรมณ���ล�ร�ค�ท��
��น��8,500 บ�ท

น�ยชล�ต�จ�นทรมณ���ล�ร�ค��
8,500 บ�ท

1. ร�ยล����ยดถ�กต��ง�������
2. ��น�ร�ค��ม��ก�นวง�ง�นท��
ก���นด

�บ���งจ��งท���1/2563 
ลงว�นท���22 ต�ล�คม�
2562

2

ค���ช���ย�- จ��ง��ม�บร�ก�ร 8,500.00 8,500.00 �ฉพ���จ��จง น�ง��ว�มว�ก���ศร�ฉ�����ล�
ร�ค�ท����น��8,500 บ�ท

น�ง��ว�มว�ก���ศร�ฉ�����ล�ร�ค�
 8,500 บ�ท

 " �บ���งจ��งท���2/2563 
ลงว�นท���22 ต�ล�คม�
2562

3

ค���ช���ย�- จ��ง��ม�บร�ก�ร 9,000.00 9,000.00 �ฉพ���จ��จง น�ย�มพล�ก�น���ง��ล�
ร�ค�ท����น��9,000 บ�ท

น�ย�มพล�ก�น���ง��ล�ร�ค�
 9,000 บ�ท

 " �บ���งจ��งท���3/2563 
ลงว�นท���22 ต�ล�คม�
2562

4

ค��จ��ง��ม�บร�ก�ร(จ�ดท��
ป��ย�ฆ�ณ��ล��ผย�พร�)

450.00 450.00 �ฉพ���จ��จง �จก.��ย���กร�ฟฟ�ก�����นด��
ปร��นท���ล�ร�ค�ท����น��
450.00 บ�ท

�จก.��ย���กร�ฟฟ�ก�����นด��
ปร��นท���ล�ร�ค��450.00  บ�ท

 "

5

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

1,360.00 1,360.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��
1,360.00 บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��1,360.00 
บ�ท

 "

6

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

660.00 660.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��
660.00 บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��660.00 บ�ท

 "

�ร�ปผลก�รด���น�นก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�นร�บ�ด��น���ง��คม�2563

�น�วยง�น...  ���น�กง�นปร�มงจ�ง�ว�ด��ตรด�ตถ���...



7

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

940.00 940.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��
940.00 บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��940.00 บ�ท

 "

8

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

980.00 980.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��
980.00 บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��980.00 บ�ท

 "

9

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

620.00 620.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��
620.00 บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��620.00 บ�ท

 "

10

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

470.00 470.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��470 
บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��470 บ�ท

 "

11

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

1,600.00 1,600.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��
1,600.00บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��1,600.00 
บ�ท

 "

12

ค��ว��ด����น�กง�น 2,569.00 2,569.00 �ฉพ���จ��จง �จก.คล�ง�คร���ง�ข�ยน�ภ�ญญ��
�ล�ร�ค�ท����น��2,569.00
บ�ท

�จก.คล�ง�คร���ง�ข�ยน�ภ�ญญ��
�ล�ร�ค��2,569.00 บ�ท

 "

13

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

1,130.00 1,130.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��
1,130.00บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��1,130.00 
บ�ท

 "

14

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

1,500.00 1,500.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��
1,500.00บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��1,500.00 
บ�ท

 "



15

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

1,430.00 1,430.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��
1,430.00บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��1,430.00 
บ�ท

 "

16

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

1,340.00 1,340.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��
1,340.00บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��1,340.00 
บ�ท

 "

17

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

1,400.00 1,400.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��
1,400.00บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��1,400.00 
บ�ท

 "

18

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

1,060.00 1,060.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��
1,060.00บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��1,060.00 
บ�ท

 "

19

ค��จ��ง��ม�บร�ก�ร(���รวจ
ข��ม�ล�ล�ปร�บปร�งท��บ�ยน
�ก�ตรกร)

17,010.00 17,010.00 �ฉพ���จ��จง น.�.��ทธ�ช��บ�ว��ม��ล�ร�ค�ท��
��น��17,010.00บ�ท

น.�.��ทธ�ช��บ�ว��ม��ล�ร�ค��
17,010.00 บ�ท

 " �บ���งจ��งท���5/2563 
ลงว�นท���10 กรกฎ�คม�
2563

20

ค��ว��ด�ย�นพ��น��(ซ���ย�ง
รถยนต��กฉ1398 �ต.)

14,200.00 14,200.00 �ฉพ���จ��จง บร���ท��มช�ยก�รย�ง�ซ�ร�ว���
จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��
14,200.00บ�ท

บร���ท��มช�ยก�รย�ง�ซ�ร�ว���
จ��ก�ด��ล�ร�ค��14,200.00 
บ�ท

 " �บ���งซ���ท���7/2563 ลง
ว�นท���7 ��ง��คม�2563

21
ค��จ��ง��ม�บร�ก�ร(จ�ดท��
ป��ย�วน�ล)

380.00 380.00 �ฉพ���จ��จง ร��น����ด�ยด���ล�ร�ค�ท����น��
380.00บ�ท

ร��น����ด�ยด���ล�ร�ค��
380.00 บ�ท

 "

22

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

1,030.00 1,030.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��
1,030.00บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��1,030.00 
บ�ท

 "



23

ค��ว��ด�ค�มพ�ว�ต�ร� 3,640.00 3,640.00 �ฉพ���จ��จง �จก.คล�ง�คร���ง�ข�ยน�ภ�ญญ��
�ล�ร�ค�ท����น��3,640.00
บ�ท

�จก.คล�ง�คร���ง�ข�ยน�ภ�ญญ��
�ล�ร�ค��3,640.00 บ�ท

 "

24

ค��ว��ด�ก���ร��ง 4,900.00 4,900.00 �ฉพ���จ��จง �จก.คล�ง�คร���ง�ข�ยน�ภ�ญญ��
�ล�ร�ค�ท����น��4,900.00
บ�ท

�จก.คล�ง�คร���ง�ข�ยน�ภ�ญญ��
�ล�ร�ค��4,900.00 บ�ท

 "

25

ค��ว��ด����น�กง�น 2,760.00 2,760.00 �ฉพ���จ��จง �จก.คล�ง�คร���ง�ข�ยน�ภ�ญญ��
�ล�ร�ค�ท����น��2,760.00
บ�ท

�จก.คล�ง�คร���ง�ข�ยน�ภ�ญญ��
�ล�ร�ค��2,760.00 บ�ท

 "

26

ค��จ��ง��ม�บร�ก�ร(จ�ดท��
ป��ย�ฆ�ณ��ล��ผย�พร�)

2,800.00 2,800.00 �ฉพ���จ��จง �ต��ก�ก�ร�ด��ซน��(�����ฆ�ณ�) 
�ล�ร�ค�ท����น��2,800.00
บ�ท

�ต��ก�ก�ร�ด��ซน��(�����ฆ�ณ�)  
�ล�ร�ค��2,760.00 บ�ท

 "

27
ค��จ��ง��ม�บร�ก�ร(ซ��ม
ค�มพ�ว�ต�ร�)

1,000.00 1,000.00 �ฉพ���จ��จง ร��นท�ค�มพ�ว�ต�ร���ล�ร�ค�ท��
��น��1,000.00บ�ท

ร��นท�ค�มพ�ว�ต�ร���ล�ร�ค��
1,000.00 บ�ท

 "



�บบ��ขร.1

ล��ด�บท�� ง�นจ�ดซ���จ�ดจ��ง
วง�ง�นท��จ�ซ���
�ร��จ��ง

ร�ค�กล�ง ว�ธ�ซ���/จ��ง
ร�ยช���ผ����น�ร�ค��ล�ร�ค�ท��

��น�
ผ��ท���ด�ร�บก�รค�ด�ล��ก�ล�ร�ค�

ท��ตกลงซ����ร��จ��ง
��ต�ผลท��ค�ด�ล��ก�ดย��ง�ขป

�ลขท���ล�ว�นท��ข�ง
��ญญ��ร��ข��ตกลง�น

ก�รซ����ร��จ��ง

1

ค���ช���ย�- จ��ง��ม�บร�ก�ร 8,500.00 8,500.00 �ฉพ���จ��จง น�ยชล�ต�จ�นทรมณ���ล�ร�ค�ท��
��น��8,500 บ�ท

น�ยชล�ต�จ�นทรมณ���ล�ร�ค��
8,500 บ�ท

1. ร�ยล����ยดถ�กต��ง�������
2. ��น�ร�ค��ม��ก�นวง�ง�นท��
ก���นด

�บ���งจ��งท���1/2563 
ลงว�นท���22 ต�ล�คม�
2562

2

ค���ช���ย�- จ��ง��ม�บร�ก�ร 9,000.00 9,000.00 �ฉพ���จ��จง น�ย�มพล�ก�น���ง��ล�
ร�ค�ท����น��9,000 บ�ท

น�ย�มพล�ก�น���ง��ล�ร�ค�
 9,000 บ�ท

 " �บ���งจ��งท���3/2563 
ลงว�นท���22 ต�ล�คม�
2562

3

ค��ว��ด����น�กง�น 4,000.00 4,000.00 �ฉพ���จ��จง �จก.คล�ง�คร���ง�ข�ยน�ภ�ญญ��
�ล�ร�ค�ท����น��4,000.00 
บ�ท

�จก.คล�ง�คร���ง�ข�ยน�ภ�ญญ��
�ล�ร�ค��4,000.00  บ�ท

 "

4

ค��จ��ง��ม�บร�ก�ร�จ��งท��
ป��ย�วน�ล

2,625.00 2,625.00 �ฉพ���จ��จง ร��น�ต��ก�ก�ร�ด��ซน��(�����ฆ�ณ�)
��ล�ร�ค�ท����น��2,625.00 
บ�ท

ร��น�ต��ก�ก�ร�ด��ซน��(�����ฆ�ณ�)
��ล�ร�ค��2,625.00 บ�ท

 "

5

ค��จ��ง��ม�บร�ก�ร�จ��งซ��ม
บ��นพ�ก

4,500.00 4,500.00 �ฉพ���จ��จง น�ย�มน�ก�จ�นน���ท�วม��ล�
ร�ค�ท����น��4,500.00 บ�ท

น�ย�มน�ก�จ�นน���ท�วม��ล�ร�ค�
 4,500.00 บ�ท

 "

6

ค��จ��ง��ม�บร�ก�ร�จ��งซ��ม
บ��ร�งย�นพ��น��รถ��บบ�
3833 �ต

1,190.00 1,190.00 �ฉพ���จ��จง ล�บ�ลค�ร��คร���ล�ร�ค�ท����น�
 1,190.00 บ�ท

ล�บ�ลค�ร��คร���ล�ร�ค��
1,190.00 บ�ท

 "

�ร�ปผลก�รด���น�นก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�นร�บ�ด��น�ก�นย�ยน�2563

�น�วยง�น...  ���น�กง�นปร�มงจ�ง�ว�ด��ตรด�ตถ���...



7

ค��จ��ง��ม�บร�ก�ร�จ��งซ��ม
บ��ร�งย�นพ��น��รถ��กข�
5745 �ต

1,290.00 1,290.00 �ฉพ���จ��จง ล�บ�ลค�ร��คร���ล�ร�ค�ท����น�
 1,290.00 บ�ท

ล�บ�ลค�ร��คร���ล�ร�ค��
1,290.00 บ�ท

 "

8

ค��จ��ง��ม�บร�ก�ร��ข���ล�ม
��ก��ร

2,000.00 2,000.00 �ฉพ���จ��จง ว��ลถ��ย��ก��ร��ล�ร�ค�ท��
��น��2,000.00 บ�ท

ว��ลถ��ย��ก��ร��ล�ร�ค��
2,000.00 บ�ท

 "

9

ค��ว��ด�ค�มพ�ว�ต�ร� 2,350.00 2,350.00 �ฉพ���จ��จง ร��นซ�จ��ซ�พพ�ร�ท��ล�ร�ค�ท��
��น��2,350.00 บ�ท

ร��นซ�จ��ซ�พพ�ร�ท��ล�ร�ค��
2,350.00 บ�ท

 "

10

ค��ว��ด�ก�ร�ก�ตร 700.00 700.00 �ฉพ���จ��จง น�ง��วศ�ร�พร�กกก���ล�ร�ค�
ท����น��700.00บ�ท

น�ง��วศ�ร�พร�กกก���ล�ร�ค�
 700.00 บ�ท

 "

11

ค��จ��ง��ม�บร�ก�ร�บ�นท�ก
ข��ม�ลก�ร���รวจ�ภ�ว�
�ศร�ฐก�จ�ล���งคมข�ง
�ก�ตรกร

3,000.00 3,000.00 �ฉพ���จ��จง น�ย��ฏฐว�ฒ���ย��ย��ง��ล�ร�ค�ท��
��น��3,000.00 บ�ท

น�ย��ฏฐว�ฒ���ย��ย��ง��ล�ร�ค��
3,000.00 บ�ท

 "

12

ค��ว��ด����น�กง�น 4,033.00 4,033.00 �ฉพ���จ��จง �จก.คล�ง�คร���ง�ข�ยน�ภ�ญญ��
�ล�ร�ค�ท����น��4,033.00 
บ�ท

�จก.คล�ง�คร���ง�ข�ยน�ภ�ญญ��
�ล�ร�ค���4,033.00 บ�ท

 "

13

ค��จ��ง��ม�บร�ก�ร�ถ��ย
��ก��ร�ล��ยงปล��นกร�ช�ง

800.00 800.00 �ฉพ���จ��จง ว��ลถ��ย��ก��ร��ล�ร�ค�ท��
��น��800.00บ�ท

ว��ลถ��ย��ก��ร��ล�ร�ค��
800.00 บ�ท

 "

14

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

1,185.00 1,185.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��
1,185.00บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��1,185.00 
บ�ท

 "



15

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

500.00 500.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��
500.00บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��500.00 บ�ท

 "

16

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

500.00 500.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��
500.00บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��500.00 บ�ท

 "

17

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

900.00 900.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��
900.00บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��900.00 บ�ท

 "

18

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

950.00 950.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��
950.00บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��950.00 บ�ท

 "

19

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

600.00 600.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��
600.00บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��600.00 บ�ท

 "

20

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

1,000.00 1,000.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��
1,000.00บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��1,000.00 
บ�ท

 "

21

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

1,400.00 1,400.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��
1,400.00บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��1,400.00 
บ�ท

 "

22

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

620.00 620.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��
620.00บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��620.00 บ�ท

 "



23

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

920.00 920.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��
920.00บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��920.00 บ�ท

 "

24

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

1,000.00 1,000.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��
1,000.00บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��1,000.00 
บ�ท

 "

25

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

1,470.00 1,470.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��
1,470.00บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��1,470.00 
บ�ท

 "

26

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

1,250.00 1,250.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��
1,250.00บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��1,250.00 
บ�ท

 "

27

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

960.00 960.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��
960.00บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��960.00 บ�ท

 "

28

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

650.00 650.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��
650.00บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��650.00 บ�ท

 "

29

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

360.00 360.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��
360.00บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��360.00 บ�ท

 "

30

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

1,500.00 1,500.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��
1,500.00บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��1,500.00 
บ�ท

 "



31

ค��จ��ง��ม�บร�ก�ร�ล��ง��ดฉ�ด
�กฉ�1398 �ต

200.00 200.00 �ฉพ���จ��จง ล�บ�ลค�ร��คร���ล�ร�ค�ท����น�
 200.00บ�ท

ล�บ�ลค�ร��คร���ล�ร�ค��
200.00 บ�ท

 "

32

ค��ว��ด����น�กง�น 1,300.00 1,300.00 �ฉพ���จ��จง ง�มศ�ลป���ฟ�ต����กซ�พร���ล�
ร�ค�ท����น��1,300.00บ�ท

ง�มศ�ลป���ฟ�ต����กซ�พร���ล�
ร�ค��1,300.00 บ�ท

 "

33
ค��ว��ด�ก�ร�ก�ตร 1,032.00 1,032.00 �ฉพ���จ��จง �จก.�.��ญญธน��ล�ร�ค�ท��

��น��1,032.00 บ�ท
�จก.�.��ญญธน��ล�ร�ค��
1,032.00 บ�ท

 "

34

ค��ว��ด����น�กง�น 1,107.00 1,107.00 �ฉพ���จ��จง �จก.คล�ง�คร���ง�ข�ยน�ภ�ญญ��
�ล�ร�ค�ท����น��1,107.00
บ�ท

�จก.คล�ง�คร���ง�ข�ยน�ภ�ญญ��
�ล�ร�ค��1,107.00 บ�ท

 "

35

ค��ว��ด�ค�มพ�ว�ต�ร� 4,900.00 4,900.00 �ฉพ���จ��จง ร��นซ�จ��ซ�พพ�ร�ท��ล�ร�ค�ท��
��น��4,900.00บ�ท

ร��นซ�จ��ซ�พพ�ร�ท���ล�ร�ค��
4,900.00 บ�ท

 "

36

ค��จ��ง��ม�บร�ก�ร�จ�ด�ต�นท�
พร��ม�คร���ง���ยง�จ�ดง�น
ปล��ยพ�นธ����ตว�น����ว�นปร�มง
���งช�ต�

4,500.00 4,500.00 �ฉพ���จ��จง น�ย�กช��บ�ตรท���ล�ร�ค�ท��
��น��4,500.00บ�ท

น�ย�กช��บ�ตรท���ล�ร�ค��
4,500.00 บ�ท

 "

37

ค��จ��ง��ม�บร�ก�ร�ล��ง��ดฉ�ด
�กฉ�8736 �ต

200.00 200.00 �ฉพ���จ��จง ล�บ�ล�ค�ร��คร����ล�ร�ค�ท��
��น��200.00บ�ท

ล�บ�ล�ค�ร��คร����ล�ร�ค��
200.00 บ�ท

 "

38

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

1,050.00 1,050.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��
1,050.00บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��1,050.00 
บ�ท

 "



39

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

1,130.00 1,130.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��
1,130.00บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��1,130.00 
บ�ท

 "

40

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

1,150.00 1,150.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��
1,150.00บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��1,150.00 
บ�ท

 "

41

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

560.00 560.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��
560.00บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��560.00 บ�ท

 "

42

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

770.00 770.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��
770.00บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��770.00 บ�ท

 "

43

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

700.00 700.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��
700.00บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��700.00 บ�ท

 "

44

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

820.00 820.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��
820.00บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��820.00 บ�ท

 "

45

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

800.00 800.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��
800.00บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��800.00 บ�ท

 "

46

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

550.00 550.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��
550.00บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��550.00 บ�ท

 "



47

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

1,320.00 1,320.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��
1,320.00บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��1,320.00 
บ�ท

 "

48

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

1,000.00 1,000.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��
1,000.00บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��1,000.00 
บ�ท

 "

49

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

773.00 773.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��
773.00บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��773.00 บ�ท

 "

50

ค��ว��ด�น���ม�น�ช����พล�ง�ล�
�ล��ล��น

723.00 723.00 �ฉพ���จ��จง ��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค�ท����น��
723.00บ�ท

��กรณ�ก�ร�ก�ตร�ม��ง��ตรด�ตถ�
�จ��ก�ด��ล�ร�ค��723.00 บ�ท

 "


