
1
เช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง จ านวน 3 วงจร

          2,749.90     2,749.90
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง.
บ.กสท โทรคมนาคม (มหาชน) 
จก. ราคารวม 2,749.90

บ.กสท โทรคมนาคม (มหาชน) 
จก. ราคารวม 2,749.90

คุณสมบัติเหมาะสม
กับราคา

ใบส่ังเช่าท่ี 1/2565 ลว.
08/11/64

2
ซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(โถดูดความช้ืน) จ านวน 1 รายการ

        15,000.00   15,000.00
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง.
หจก.จีโอเซาท์ ราคา 
15,000.00 บาท

หจก.จีโอเซาท์ ราคา 
15,000.00 บาท

คุณสมบัติเหมาะสม
กับราคา

ใบส่ังซ้ือท่ี 01/2565 ลว.
03/11/64

3
ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 
รายการ

        13,020.00   13,020.00
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง.
หจก.อุตสาหกรรมปลาป่นกันตัง
 ราคา 13,020.00 บาท

หจก.อุตสาหกรรมปลาป่นกันตัง
 ราคา 13,020.00 บาท

คุณสมบัติเหมาะสม
กับราคา

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 03/2565 
ลว.11/11/64

4
ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 8 
รายการ

          6,010.00     6,010.00
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง.
ร้านนาโต๊ะหมิงการเกษตร ราคา
 6,010.00 บาท

ร้านนาโต๊ะหมิงการเกษตร ราคา
 6,010.00 บาท

คุณสมบัติเหมาะสม
กับราคา

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 04/2565 
ลว.11/11/64

5
ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 
รายการ

        13,800.00   13,800.00
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง.
นายสมเกียรติ ภาษีทวีเกียรติ 
ราคา 13,800.00 บาท

นายสมเกียรติ ภาษีทวีเกียรติ 
ราคา 13,800.00 บาท

คุณสมบัติเหมาะสม
กับราคา

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 05/2565 
ลว.11/11/64

6
ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงเดือน ตค. 
64 น้ ามันดีเซล 190 ลิตร

          5,745.40     5,745.40
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง.
บริษัท กอลการออยล์ จ ากัด 
ราคา 5,745.40 บาท

บริษัท กอลการออยล์ จ ากัด 
ราคา 5,745.40 บาท

คุณสมบัติเหมาะสม
กับราคา

ใบแจ้งหน้ี SL21111685 
ลว.10/11/64

7 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 21 รายการ           6,806.27     6,806.27
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง.
บริษัท ท่งฮวด จ ากัด ราคา 
6,806.27  บาท

บริษัท ท่งฮวด จ ากัด ราคา 
6,806.27  บาท

คุณสมบัติเหมาะสม
กับราคา

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 06/2565 
ลว.11/11/64

8 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 17 รายการ 9,729.51          9,729.51    
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง.
บริษัท ท่งฮวด จ ากัด ราคา 
9,729.51 บาท

บริษัท ท่งฮวด จ ากัด ราคา 
9,729.51 บาท

คุณสมบัติเหมาะสม
กับราคา

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 07/2565 
ลว.11/11/64

9
ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองป้ัมลม 
จ านวน 1 ชุด

      280,000.00 ##########
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง.

ร้านกิตติชัยมอเตอร์ โดยนาย
ประเวช ทองเคร็ง ราคา 
280,000.00 บาท

ร้านกิตติชัยมอเตอร์ โดยนาย
ประเวช ทองเคร็ง ราคา 
280,000.00 บาท

คุณสมบัติเหมาะสม
กับราคา

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 2/2565 ลว.
04/11/64

10 วัสดุยานยาหนะ จ านวน 2 รายการ           7,000.00     7,000.00
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง.
บริษัท ช ยางยนต์ เซอร์วิส 
จ ากัด ราคา 7,000.00 บาท

บริษัท ช ยางยนต์ เซอร์วิส 
จ ากัด ราคา 7,000.00 บาท

คุณสมบัติเหมาะสม
กับราคา

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 08/2565 
ลว.23/11/64
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