
                                                            แบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2                                             แบบ สขร. 1 
ประจ าเดือน ตุลาคม 2562  ปีงบประมาณ 2563 

ล าดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจัดซื้อ/
จัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีของสัญญา/
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 

วันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

1 ค่าวัสด ุ 516.- 516.- เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามแม็คโคร บริษัทสยามแม็ทโคร เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 2/10/62 
2 ค่าจ้างตัดหญ้า 2,000.- 2,000.- เฉพาะเจาะจง นางอุไรวรรณ  รัตนสุข นางอุไรวรรณ  รัตนสุข เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 3/10/62 
3 ค่าจ้างท าอาหารเช้า 1,500.- 1,500.- เฉพาะเจาะจง นางสมหมาย  ชูเสียงแจ้ว นางสมหมาย  ชูเสียงแจ้ว เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 7/10/62 
4 ค่าน้ ามัน 1,080.- 1,080.- เฉพาะเจาะจง นายพยุง  ชัยเพชร นายพยุง  ชัยเพชร เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 8/10/62 
5 ค่าพวงมาลาดอกไม้สด 1,200.- 1,200.- เฉพาะเจาะจง วังดอกไม ้ วังดอกไม ้ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 13/10/62 
6 ค่าพวงมาลาดอกไม้สด 1,200.- 1,200.- เฉพาะเจาะจง วังดอกไม ้ วังดอกไม ้ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 23/10/62 
7 ค่าวัสดุเกษตร 235.- 235.- เฉพาะเจาะจง นาโยงยนต์เกษตร นาโยงยนต์เกษตร เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 27/10/62 

8 ค่าน้ ามัน 700.- 700.- เฉพาะเจาะจง ปั๊มโคกทราย ปั๊มโคกทราย เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 28/10/62 
9 ค่าถ่ายเอกสาร 6,008.94 6,008.94 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้(ประเทศไทย) บริษัทริโก้(ประเทศไทย) เสนอราคาต่ าสุด 1/63 31/10/62 

          
          

          
          

          
          
          

          
          
          
          

 



                                                          แบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2                                             แบบ สขร. 1 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2562  ปีงบประมาณ 2563 

ล าดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจัดซื้อ/
จัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีของสัญญา/
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 

วันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

1 ค่าวัสดสุ านักงาน 1,400.- 1,400.- เฉพาะเจาะจง องค์การค้า สกสค. องค์การค้า สกสค. เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 6/11/62 
2 ค่าจ้างตัดหญ้า 2,000.- 2,000.- เฉพาะเจาะจง นางอุไรวรรณ  รัตนสุข นางอุไรวรรณ  รัตนสุข เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 13/11/62 
3 ค่าถ่ายเอกสาร 8,132.- 8,132.- เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้(ประเทศไทย) บริษัทริโก้(ประเทศไทย) เสนอราคาต่ าสุด 2/63 15/11/62 
4 ค่าน้ ามัน 1,345.- 1,345.- เฉพาะเจาะจง นายพยุงศักดิ์  ชัยเพชร นายพยุงศักดิ์  ชัยเพชร เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 19/11/62 
5 ค่าตอบแทนวิทยากร 3,000.- 3,000.- เฉพาะเจาะจง พระมหารัตนากร นาคพล พระมหารัตนากร นาคพล เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 26/11/62 
6 ค่าจ้างซ่อมคอมพิวเตอร ์ 7,200.- 7,200.- เฉพาะเจาะจง นายยุทธนา  ชูบาล นายยุทธนา  ชูบาล เสนอราคาต่ าสุด 2/63 27/11/62 
7 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ 400.- 400.- เฉพาะเจาะจง ร้านคอนเนคไอที ร้านคอนเนคไอที เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 28/11/62 

8 ค่าถ่ายเอกสาร 750.- 750.- เฉพาะเจาะจง ร้านจอย ร้านจอย เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 28/11/62 
9 ค่าวัสดสุ านักงาน 475.- 475.- เฉพาะเจาะจง ร้านน้องบราซิล ร้านน้องบราซิล เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 28/11/62 

10 ซื้อโทรทัศน์+ขาแขวน 22,560.- 22,560.- เฉพาะเจาะจง บริษัทโฮมโปรดักสเ์ซ็นเตอร ์ บริษัทโฮมโปรดักสเ์ซ็นเตอร ์ เสนอราคาต่ าสุด 3/63 28/11/62 
11 ค่าอาหาร 580.- 580.- เฉพาะเจาะจง นายชรินทร์  นานช้า นายชรินทร์  นานช้า เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 29/11/62 

12 ค่าถ่ายเอกสาร 3,525,36 3,525,36 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้(ประเทศไทย) บริษัทริโก้(ประเทศไทย) เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 30/11/62 
          

          
          
          

          
          
          
          

          
          



 
 

                                                            แบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2                                             แบบ สขร. 1 
ประจ าเดือน ธันวาคม 2562  ปีงบประมาณ 2563 

ล าดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจัดซื้อ/
จัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีของสัญญา/
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 

วันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

1 ค่าจ้างตัดหญ้า 2,000.- 2,000.- เฉพาะเจาะจง นางอุไรวรรณ  รัตนสุข นางอุไรวรรณ  รัตนสุข เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 12/12/62 
2 ค่าน้ ามัน 1,305.- 1,305.- เฉพาะเจาะจง นายพยุงศักดิ์  ชัยเพชร นายพยุงศักดิ์  ชัยเพชร เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 18/12/62 

3 ค่าวัสดสุ านักงาน 2,940.- 2,940.- เฉพาะเจาะจง บริษัทภัทรพิทยาภณัฑ ์ บริษัทภัทรพิทยาภณัฑ ์ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 20/12/62 
4 ค่าจ้างเปลี่ยนวสัดุ

คอมพิวเตอร ์
1,800.- 1,800.- เฉพาะเจาะจง ร้านคอนเนคไอที ร้านคอนเนคไอที เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 20/12/62 

5 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร ์ 3,000.- 3,000.- เฉพาะเจาะจง ตรังเซฟตีไ้ฟล ์ ตรังเซฟตีไ้ฟล ์ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 23/12/62 
6 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 533.- 533.- เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามแม็คโคร บริษัทสยามแม็ทโคร เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 25/12/62 

7 ค่าวัสดสุ านักงาน 413.- 413.- เฉพาะเจาะจง บริษัทภัทรพิทยาภณัฑ ์ บริษัทภัทรพิทยาภณัฑ ์ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 25/12/62 
8 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 400.- 400.- เฉพาะเจาะจง บริษัทเตือนใจพาณิชย์กรุ๊ป บริษัทเตือนใจพาณิชย์กรุ๊ป เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 26/12/62 

9 ค่าวัสดสุ านักงาน 800.- 800.- เฉพาะเจาะจง องค์การค้า สกสค. องค์การค้า สกสค. เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 27/12/62 
10 ค่าถ่ายเอกสาร 4,765.17 4,765.17 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้(ประเทศไทย) บริษัทริโก้(ประเทศไทย) เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 31/12/62 
          

          
          

          
          
          
          

 



                                                            แบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2                                             แบบ สขร. 1 
ประจ าเดือน มกราคม 2563  ปีงบประมาณ 2563 

ล าดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจัดซื้อ/
จัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีของสัญญา/
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 

วันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

1 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 470.- 470.- เฉพาะเจาะจง นางสมพิศ  จิตรบญุ นางสมพิศ  จิตรบญุ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 3/1/63 
2 ค่าจ้างเข้าเลม่เคลือบปก 385.- 385.- เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์จัง ร้านพิมพ์จัง เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 6/1/63 
3 ค่าจ้างเหมารถ 5,200.- 5,200.- เฉพาะเจาะจง นายวิทยา  คงช านาญ นายวิทยา  คงช านาญ เสนอราคาต่ าสุด 3/63 6/1/63 
4 ค่าวัสดสุ านักงาน 900.- 900.- เฉพาะเจาะจง ร้านคอนเนคไอที ร้านคอนเนคไอที เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 7/1/63 
5 ค่าวัสดสุ านักงาน 24,396.- 24,396.- เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้(ประเทศไทย) บริษัทริโก้(ประเทศไทย) เสนอราคาต่ าสุด 5/63 7/1/63 
6 ซื้อหนังสือ 20,000.- 20,000.- เฉพาะเจาะจง ร้านเจรญิวิทย ์ ร้านเจรญิวิทย ์ เสนอราคาต่ าสุด 4/63 10/1/63 
7 ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย 360.- 360.- เฉพาะเจาะจง ศูนย์ผ้าพรทวี ศูนย์ผ้าพรทวี เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 10/1/63 

8 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 910.- 910.- เฉพาะเจาะจง ร้านเค้กมงกุฎ ร้านเค้กมงกุฎ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 13/1/63 
9 ค่าวัสดสุ านักงาน 519.- 519.- เฉพาะเจาะจง บริษัทภัทรพิทยาภณัฑ ์ บริษัทภัทรพิทยาภณัฑ ์ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 13/1/63 

10 ค่าวัสดสุ านักงาน 3,353.- 3,353.- เฉพาะเจาะจง บริษัทมิตรสาส์นตรังพณิชย ์ บริษัทมิตรสาส์นตรังพณิชย ์ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 15/1/63 
11 ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย 460.- 460.- เฉพาะเจาะจง ห้างผ้าทวีชัยเท็กซ์ไทล ์ ห้างผ้าทวีชัยเท็กซ์ไทล ์ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 27/1/63 

12 ฟิวเจอรบอร์ด 1,185.- 1,185.- เฉพาะเจาะจง ร้านพีแอนด์เค ร้านพีแอนด์เค เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 30/1/63 
13 จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศ 3,000.- 3,000.- เฉพาะเจาะจง ตรังเคแอร์แอนด์เซอร์วสิ ตรังเคแอร์แอนด์เซอร์วสิ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 30/1/63 

14 ค่าถ่ายเอกสาร 4,032.90 4,032.90 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้(ประเทศไทย) บริษัทริโก้(ประเทศไทย) เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 31/1/63 
15 ค่าน้ ามัน 1,700.- 1,700.- เฉพาะเจาะจง สหกรณ์เกษตรย่านตาขาว สหกรณ์เกษตรย่านตาขาว เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 31/1/63 
          

          
          
          
          

 



                                                            แบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2                                             แบบ สขร. 1 
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2563  ปีงบประมาณ 2563 

ล าดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจัดซื้อ/
จัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีของสัญญา/
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 

วันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

1 ค่าจ้างซ่อมวัสดุห้องโสต 560.- 560.- เฉพาะเจาะจง นายพัสกร  ถาวรนลิะ นายพัสกร  ถาวรนลิะ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 5/2/63 
2 ค่าจ้างซ่อมวัสดุห้องโสต 700.- 700.- เฉพาะเจาะจง ร้านวิรัช  อิเลคทรอนิคส ์ ร้านวิรัช  อิเลคทรอนิคส ์ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 5/2/63 
3 ค่าวัสดสุ านักงาน 420.- 420.- เฉพาะเจาะจง ไพจิตร ไพจิตร เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 6/2/63 
4 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 2,000.- 2,000.- เฉพาะเจาะจง ร้านเจี๊ยบ ร้านเจี๊ยบ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 7/2/63 
5 ค่าอาหารกล่อง 7,200.- 7,200.- เฉพาะเจาะจง นางสุพร  ชูแก้ว นางสุพร  ชูแก้ว เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 8/2/63 
6 ค่าจ้างเหมารถ 6,660.- 6,660.- เฉพาะเจาะจง นางสาวบุปผา  จันทรส์ว่าง นางสาวบุปผา  จันทรส์ว่าง เสนอราคาต่ าสุด 4/63 8/2/63 
7 ค่าจ้างเหมารถ 7,380.- 7,380.- เฉพาะเจาะจง นางอุบล  อ่อนเกลี้ยง นางอุบล  อ่อนเกลี้ยง เสนอราคาต่ าสุด 5/63 8/2/63 

8 ค่าจ้างเหมารถ 3,000.- 3,000.- เฉพาะเจาะจง นายวิทยา  คงช านาญ นายวิทยา  คงช านาญ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 8/2/63 
9 ค่าจ้างเหมารถ 3,000.- 3,000.- เฉพาะเจาะจง นายสมพงษ์  นวลจันทร ์ นายสมพงษ์  นวลจันทร ์ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 8/2/63 

10 ค่าจ้างเหมารถ 2,500.- 2,500.- เฉพาะเจาะจง นายสุคลธ์  สองหลง นายสุคลธ์  สองหลง เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 8/2/63 
11 ค่าจ้างเหมารถ 2,500.- 2,500.- เฉพาะเจาะจง นางสุไรยา  และต ี นางสุไรยา  และต ี เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 8/2/63 

12 ค่าวัสดสุ านักงาน 180.- 180.- เฉพาะเจาะจง ร้านจันทร์เกตุการด์ ร้านจันทร์เกตุการด์ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 11/2/63 
13 ค่าวัสดุก่อสร้าง 2,675.- 2,675.- เฉพาะเจาะจง ร้านอันดามันอลูมิเนยีม ร้านอันดามันอลูมิเนยีม เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 12/2/63 

14 ค่าวัสดไุฟฟ้า 3,110.- 3,110.- เฉพาะเจาะจง บริษัทพีเคเทคนิค บริษัทพีเคเทคนิค เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 12/2/63 
15 ค่าน้ ามัน 1,400.- 1,400.- เฉพาะเจาะจง สหกรณ์เกษตรย่านตาขาว สหกรณ์เกษตรย่านตาขาว เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 12/2/63 
16 ค่าวัสดุเกษตร 680.- 680.- เฉพาะเจาะจง ธนาสินตรัง ธนาสินตรัง เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 12/2/63 

17 ค่าจ้างลงโปรแกรม 400.- 400.- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญใบไม้ฯ ห้างหุ้นส่วนสามัญใบไม้ฯ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 12/2/63 
18 ค่าวัสดุยานพาหนะ 3,630.- 3,630.- เฉพาะเจาะจง นาโยงยนต์เกษตร นาโยงยนต์เกษตร เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 17/2/63 
19 ค่าจ้างล้างคาร์บิว 410.- 410.- เฉพาะเจาะจง นาโยงยนต์เกษตร นาโยงยนต์เกษตร เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 17/2/63 
20 ค่าวัสดไุฟฟ้า 160.- 160.- เฉพาะเจาะจง สุธีการไฟฟ้า สุธีการไฟฟ้า เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 19/2/63 

21 ค่าวัสดสุ านักงาน 750.- 750.- เฉพาะเจาะจง ร้านคอนเนคไอที ร้านคอนเนคไอที เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 20/2/63 
22 ค่าวัสดสุ านักงาน 80.- 80.- เฉพาะเจาะจง ร้านจ๊ะน๊ะบา้นโคกทราย ร้านจ๊ะน๊ะบา้นโคกทราย เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 24/2/63 



                                                         แบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2                                             แบบ สขร. 1 
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2563  ปีงบประมาณ 2563 

ล าดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจัดซื้อ/
จัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีของสัญญา/
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 

วันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

23 ค่าถ่ายเอกสาร 1,600.- 1,600.- เฉพาะเจาะจง ร้านจันทร์เกตุการด์ ร้านจันทร์เกตุการด์ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 25/2/63 
24 ค่าถ่ายเอกสาร 4,196.58 4,196.58 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้(ประเทศไทย) บริษัทริโก้(ประเทศไทย) เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 29/2/63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                            แบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2                                             แบบ สขร. 1 
ประจ าเดือน มีนาคม 2563  ปีงบประมาณ 2563 

ล าดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจัดซื้อ/
จัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีของสัญญา/
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 

วันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

1 ค่าวัสดสุ านักงาน 2,378.- 2,378.- เฉพาะเจาะจง บริษัทภัทรพิทยาภณัฑ ์ บริษัทภัทรพิทยาภณัฑ ์ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 9/3/63 
2 ค่าจ้างป้ายไวนลิ 345.- 345.- เฉพาะเจาะจง พีแอนด์เคกราฟฟิกดไีซน ์ พีแอนด์เคกราฟฟิกดไีซน ์ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 12/3/63 
3 ค่าจ้างป้ายไวนลิ 1,050.- 1,050.- เฉพาะเจาะจง พีแอนด์เคกราฟฟิกดไีซน ์ พีแอนด์เคกราฟฟิกดไีซน ์ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 12/3/63 
4 ค่าวัสดสุ านักงาน 27,565.- 27,565.- เฉพาะเจาะจง บริษัทภัทรพิทยาภณัฑ ์ บริษัทภัทรพิทยาภณัฑ ์ เสนอราคาต่ าสุด 6/63 13/3/63 
5 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ 810.- 810.- เฉพาะเจาะจง ร้านคอนเนคไอที ร้านคอนเนคไอที เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 20/3/63 
6 ค่าวัสดสุ านักงาน 7,459.- 7,459.- เฉพาะเจาะจง บริษัทภัทรพิทยาภณัฑ ์ บริษัทภัทรพิทยาภณัฑ ์ เสนอราคาต่ าสุด 7/63 23/3/63 
7 ค่าวัสดสุ านักงาน 3,737.- 3,737.- เฉพาะเจาะจง บริษัทภัทรพิทยาภณัฑ ์ บริษัทภัทรพิทยาภณัฑ ์ เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 24/3/63 

8 ค่าถ่ายเอกสาร 4,935.45 4,935.45 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้(ประเทศไทย) บริษัทริโก้(ประเทศไทย) เสนอราคาต่ าสุด วงเงินเล็กน้อย 31/3/63 
          

          
          

          
          

          
          
          

          
          
          
          

 


