
ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกสรุป

เลขทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

วัน/เดือน/ปสีัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

1 คําน้ํามันเชื้อเพลิงเดือน ก.ย. 61 19,570.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั สหภณัฑ๑บริการลาดยาว จํากัด บริษทั สหภณัฑ๑บริการลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
1/63 05/10/61

2 คําถํายเอกสารพร๎อมเข๎าเลํม 6,120.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน Ck.Copy ร๎าน Ck.Copy

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
2/63 05/10/61

2.1 ข๎องอ,กาว,ปูนซีเมนต๑ 400.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านพงศ๑เจริญค๎าไม๎ ร๎านพงศ๑เจริญค๎าไม๎

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
3/63 05/10/61

3 ป้ายไวนิล 300.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านบี อาร๑ต ร๎านบี อาร๑ต

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
4/63 08/10/61

4 สีน้ํา 720.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านศรีสมบูรณ๑ ร๎านศรีสมบูรณ๑

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
5/63 08/10/61

5 คําจ๎างทําอาหารกลางวนัและอาหารวาํง 10,625.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นางทองมา  วงษ๑มี นางทองมา  วงษ๑มี

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
6/63 09/10/61

6 ซํอมเคร่ืองปรับอากาศ 2,000.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านมนัสเคร่ืองเย็น 2004 ร๎านมนัสเคร่ืองเย็น 2004

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
7/63 09/10/61

7
กระดาษ,กระดาษ,สีโปสเตอร๑,สีโปสเตอร๑,สีโปสเตอร๑,สีโปสเตอร๑,กาว,สเปรย๑กาว

,กระดาษกาว,ปืนกาว,กาวเทียน,ปากกา,พูํกันแบน,พูํกันแบน,พูํกันกลม,พูํกันกลม

,พูํกันกลม,พูํกันกลม,ดินสอ,สีน้ํา

8,126.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
8/63 10/10/61

7.1 ตลับหมึก 830.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ. ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด บ. ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
9/63 18/10/61

7.2 เข็มหมุด 100.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านกิจเจริญ ร๎านกิจเจริญ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
10/63 18/10/61

7.3 ผ๎าเทปสี 70.00             
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเพื่อนเรียน ร๎านเพื่อนเรียน

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
11/63 18/10/61

8
ลวดเย็บกระดาษ,คลิปดํา,คลิปดํา,คลิปดํา,คลิปดํา,หมึกเติมตลับชาด,คัดเตอร๑,

ปากกาลบคําผิด,ยางลบ,ลวดเสียบ,ทะเบียนหนังสือรับ,ซองเอกสาร,แฟม้
5,250.00         

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านวนิัย ร๎านวนิัย

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
12/63 30/10/61

9 กระดาษเอ4,กระดาษการ๑ด,กระดาษกาวยํน 3,550.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านวนิัย ร๎านวนิัย

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
13/63 30/10/61

10 พวงมาลา 3,000.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านดอกไม๎มณฑา ร๎านดอกไม๎มณฑา

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
14/63 30/10/61

สรุปผลการการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562



11 คําซํอมเคร่ืองปร๊ิน Canon,Epson 600.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวซ๑ ลาดยาว จํากัด บริษทั แอดไวซ๑ ลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
15/63 31/10/61

12 เส้ือโปโล,เส้ือแจ๏คเก็ต 37,500.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านการัณย๑ ร๎านการัณย๑

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
16/63 31/10/61

13 เส้ือโปโล,เส้ือแจ๏คเก็ต 2,850.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านการัณย๑ ร๎านการัณย๑

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
17/63 31/10/61

14 คําจ๎างซักผ๎าปูนอนเวร เดือน ต.ค. 61 600.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นางบุญนาก  มากร่ืน นางบุญนาก  มากร่ืน

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
18/63 31/10/61

15 ซํอมเคร่ืองดนตรีสากล 15 เคร่ือง 17,500.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน UTHAI-MARCHING ร๎าน UTHAI-MARCHING

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
19/63 01/11/61

16 อุปกรณ๑เคร่ืองดนตรีสากล,น้ํามันวาว 7,500.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน UTHAI-MARCHING ร๎าน UTHAI-MARCHING

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
20/63 01/11/61

17 คําจ๎างเหมาทําฉากการแสดงแขํงขันศิลปหัตกรรม 1,200.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง น.ส.รําไพร  พลึิก น.ส.รําไพร  พลึิก

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
21/63 01/11/61

18 ป้ายไวนิลพร๎อมโครงไม๎ 5,000.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านจ.จักรอิงค๑เจ็ท ร๎านจ.จักรอิงค๑เจ็ท

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
22/63 01/11/61

19 ไม๎ไผํ 3,000.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นางจํารูญ  ฤทธิลื์อชัย นางจํารูญ  ฤทธิลื์อชัย

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
23/63 01/11/61

20 ใยสงเคราะห๑ 100.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านชายสากล ร๎านชายสากล

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
24/63 02/11/61

21 ป้ายไวนิล 780.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บจก.โมเดิร๑นอาร๑ต กราฟฟคิ บจก.โมเดิร๑นอาร๑ต กราฟฟคิ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
25/63 02/11/61

22 ปากกาเจล,ปากกาเจล,ปากกาผิดมํา 145.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
26/63 02/11/61

23 ปากกาเจล,ปากกาเจล 126.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั วถิีเทพสรรพสินค๎า จํากัด บริษทั วถิีเทพสรรพสินค๎า จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
27/63 02/11/61

24 ต๎ู 1,300.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเจ๏เล๊ียบเฟอร๑นิเจอร๑ ร๎านเจ๏เล๊ียบเฟอร๑นิเจอร๑

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
28/63 02/11/61

25

กระดาษดับเบิ้ลเอ,กระดาษโฟโต๎,กระดาษไอเดีย,การะดาษการ๑ดขาว,กระดาษ

การ๑ดขาว,กระดาษปกสี}กระดาษบรูฟ,ไส๎แฟม้,แฟม้,แฟม้,แฟม้,แฟม้ซอง,กลํอง

เอกสาร3ชํอง,ปากกาไวท๑บอร๑ด,กระดาษกาวยํน,กาว,กาว,กรรไกร,แผํนใส,สีไม๎

,กระดาษ100 ปอนด,เคร่ืองเย็บแม็ก,ซองน้ําตาล

8,599.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
29/63 05/11/61

26 แบตรถยนต๑ 3,852.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.สมานมิตรจักรกล 2561 หจก.สมานมิตรจักรกล 2561

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
30/63 05/11/61

27 เคร่ืองปรับอากาศLG,เคร่ืองปรับอากาศไฮเออร๑ 35,000.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านมันสเคร่ืองเย็น 2004 ร๎านมันสเคร่ืองเย็น 2004

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
31/63 05/11/61



28 สามทาง,ประตูน้ํา,ประตูน้ํา,ข๎องอ,สามทาง,ทํอPVC,กาว,ตํอตรง 3,210.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านภพโชค ร๎านภพโชค

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
32/63 05/11/61

29 ป้ายไวนิล 550.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านแมวทองอิงค๑เจ๏ค ร๎านแมวทองอิงค๑เจ๏ค

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
33/63 05/11/61

30 กระดาษโฟโต๎,กระดาษโฟโต๎,กระดาษปกสี 2,060.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
34/63 05/11/61

31
ตะกร๎าใสํของ,กลํองใสํของ,ดอกไม,๎ฟวิเจอร๑บอร๑ด,สติกเกอร๑,โต๏ะญีปุ่่น,กระดาษ

หํอของขัวญ,กระดาษโพทอิท,ปากกา,กระเป่า,คลิปหนีบกระดาษ,ผ๎าลูกไม๎
2,431.00         

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านคงไทยช็อป ร๎านคงไทยช็อป

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
35/63 05/11/61

32 ใบไม,๎สร๎อยมุก,ไม๎คาดผม,แฮรืพชี,กลํองลัง 910.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านโค๎วกิมเส็ง ร๎านโค๎วกิมเส็ง

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
36/63 06/11/61

33 คําถํายเอกสารพร๎อมเข๎าเลํม 690.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน Ck.Copy ร๎าน Ck.Copy

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
37/63 06/11/61

34 คําจ๎างเหมาทําชุดการแสดงพร๎อมผ๎า 2,200.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นางศรีประไพร  ศรีคํา นางศรีประไพร  ศรีคํา

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
38/63 06/11/61

34.1 กระดาษเอ4,กาว 2 หน๎า,กระดาษสต๊ิกเกอร๑,ถุงซิป,กระปุก 965.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านถํายเอกสารวงัซําน ร๎านถํายเอกสารวงัซําน

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
39/63 06/11/61

34.2 สต๊ิกเกอร๑ 1,219.80         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั เทคโนอาร๑ต อิงค๑เจ็ท จํากัด บริษทั เทคโนอาร๑ต อิงค๑เจ็ท จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
40/63 06/11/61

35 คําน้ํามันประจําเดือน ต.ค. 61 10,410.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั สหภณัฑ๑บริการลาดยาว จํากัด บริษทั สหภณัฑ๑บริการลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
41/63 07/11/61

36 ปล๊ักไฟ,ปล๊ักไฟ 3 ชํอง 967.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั เพาเวอร๑บาย จํากัด บริษทั เพาเวอร๑บาย จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
42/63 07/11/61

37 คัตเตอร๑,กรรไกร,แทํงกาว,ปืนกาว,ผ๎าปูโต๏ะ,ดินน้ํามัน,เข็ม+ด๎าย,หลอดกาแฟ 330.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านดี ดี 20 ร๎านดี ดี 20

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
43/63 07/11/61

37.1 ตุ๏กตาปูนปั้น,ดอกไม,๎ดอกไม๎ตะกล๎า,กระดาษทิชชู 140.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านดีดี ร๎านดีดี 

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
44/63 07/11/61

37.2 ส๎มโอ,น้ําตาลทราย,มะขามเปียก,เกลือ,พริกป่น 1,690.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นางทัศนีย๑ ผ้ึงวรางคณา นางทัศนีย๑ ผ้ึงวรางคณา

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
45/63 07/11/61

37.3 คํายเอกสาร กบ.7 227.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านคนาทรัพย๑ ร๎านคนาทรัพย๑

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
46/63 07/11/61

38 คอมพวิเตอร๑ Lenovo all in one 310-20IAP/F0C 10,990.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั เพาเวอร๑บาย จํากัด บริษทั เพาเวอร๑บาย จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
47/63 08/11/61

39 คอมพวิเตอร๑ AIO HP PENTIUM QUAD-J3710 2CB94 9,194.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั เพาเวอร๑บาย จํากัด บริษทั เพาเวอร๑บาย จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
48/63 08/11/61

40
สต๊ิกเกอร๑ใส,ฟวิเจอร๑บอร๑ด,แตํงบอร๑ด,กาว2หน๎า,แตํงบอร๑ด,เทปตีเส๎น,สต๊ิกเกอร๑

การ๑ตูน,กระดาษโฟโต๎
524.00            

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเพื่อนเรียน ร๎านเพื่อนเรียน

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
49/63 08/11/61



40.1 กระติกน้ําร๎อน,ปล๊ัก 3 ตา 2,358.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเลํากีเ่ส็งการไฟฟา้ ร๎านเลํากีเ่ส็งการไฟฟา้

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
50/63 08/11/61

41 คําจํางเหมารถโดยสารพานักเรียนไปแขํงขันศิลปหัตกรรมที่ จ.นครสวรรค๑ 2 วนั 10,000.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง น.ส.สุภาภรณ๑ ครูบรร น.ส.สุภาภรณ๑ ครูบรร

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
51/63 09/11/61

42 หมึกเติมEpson,Canon 390.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวซ๑ ลาดยาว จํากัด บริษทั แอดไวซ๑ ลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
52/63 09/11/61

43 ฟวิเจอร๑บอร๑ด,คําเข๎าเลํม 320.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านบูญชูถํายเอกสาร ร๎านบูญชูถํายเอกสาร

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
53/63 09/11/61

43.1 ขนม,แก๎ากาแฟ,ช๎อนกาแฟ,หลอดกาแฟ,ขนมปัง,กาแฟ,กาแฟ,โอวลัติน,ชาลิปตัน,ถุงขยะ,น้ําส๎ม 2,122.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านธนาภณัฑ๑ ร๎านธนาภณัฑ๑

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
54/63 09/11/61

44 คําจ๎างเหมาไถดินและสูบน้ํา 700.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นายชาติชาย  ติยะสันต๑ นายชาติชาย  ติยะสันต๑

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
55/63 12/11/61

45 คําซํอมเคร่ืองปร๊ิตเตอร๑ Canon G2000 1,300.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวซ๑ ลาดยาว จํากัด บริษทั แอดไวซ๑ ลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
56/63 12/11/61

46 กรอบเกียรติบัตร 2,000.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านมี ดี กรอบรูป ร๎านมี ดี กรอบรูป

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
57/63 12/11/61

47 เคร่ืองปร๊ินเตอร๑Canon 2,490.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
58/63 12/11/61

47.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร๑ CPU NEXT INTEL CORE I3-4130 3.40 GHz,เคร่ืองปร๊ินเตอร๑ 19,090.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
59/63 12/11/61

47.2 เคร่ืองปร๊ินเตอร๑ Epson LQ-310 7,990.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
60/63 12/11/61

48 เร๎าเตอร๑ไวไฟ (ตัวกรายสัญญาณอินเตอร๑),เคร่ืองสํารองไฟ 4,870.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวซ๑ ลาดยาว จํากัด บริษทั แอดไวซ๑ ลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
61/63 13/11/61

49 โต๏ะทํางาน 2,300.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเจ๏เล๊ียบเฟอร๑นิเจอร๑ ร๎านเจ๏เล๊ียบเฟอร๑นิเจอร๑

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
62/63 13/11/61

50 แผํนพลาสติก 360.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านกมลศิลป์ ร๎านกมลศิลป์

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
63/63 13/11/61

51
กระเด่ืองกลอง,สายกีต๎าร๑,สายไวโอลีน,สายไวโอลีน,สายกีต๎าร๑,สายแจ๏ค,สายแจ๏ค

,หัวไฮแรท,ไม๎กลอง
8,500.00         

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านนิวห๎างกีฬามิวสิค ร๎านนิวห๎างกีฬามิวสิค

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
64/63 14/11/61

52 เคร่ืองควบคุม,ขาต้ังลําโพง 2,632.20         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั เอไอ-ไพศาล นครสวรรค๑ จํากัด บริษทั เอไอ-ไพศาล นครสวรรค๑ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
65/63 14/11/61

53 ไดร๑ชาร๑ท 9,800.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน BM Nakhonsawan ร๎าน BM Nakhonsawan

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
66/63 14/11/61

53.1 กรอบรูปเอ4 7,000.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเต๎ยเปรม กรอบรูป ร๎านเต๎ยเปรม กรอบรูป

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
67/63 14/11/61



54 เคร่ืองคอมพวิเตอร๑ ALL-IN-ONE HP 20- C408D 330,720.00      
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
68/63 15/11/61

55 กลองไฟฟา้ 1,990.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซ๑ซิม ไทย เทรดด้ิง จํากัด บริษทั เอ็กซ๑ซิม ไทย เทรดด้ิง จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
69/63 15/11/61

56 โต๏ะทํางาน 3,700.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเจ๏เล๊ียบเฟอร๑นิเจอร๑ ร๎านเจ๏เล๊ียบเฟอร๑นิเจอร๑

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
70/63 15/11/61

57 โต๏ะทํางาน,เก๎าอี้ 9,900.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเจ๏เล๊ียบเฟอร๑นิเจอร๑ ร๎านเจ๏เล๊ียบเฟอร๑นิเจอร๑

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
71/63 15/11/61

57.1 เทียน,ธปูก๎าน 50.00             
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเซียงฮวดหลี ร๎านเซียงฮวดหลี

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
72/63 15/11/61

58 กระดาษเอ4,กระดาษโฟโต๎ 2,600.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านวนิัย ร๎านวนิัย

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
73/63 16/11/61

59 กระดาษโฟโต๎,คลิปดํา,ลวดเสียบ 740.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านวนิัย ร๎านวนิัย

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
74/63 16/11/61

60
ชุดควบคุมมอเตอร๑,หุํนยนต๑อัโมนัติ,เซนเซอร๑สะท๎อนแสง,เซนเซอร๑แสงสีแดง,ชุด

ควบคุมหุํนยนต๑,เคร่ืองชาร๑จ,แบตเตอร๑ร่ี,ขั่วแบต
10,190.00        

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านมอนต๎า เทรนนิ่ง แอนด๑เซอร๑วสิต๑ ร๎านมอนต๎า เทรนนิ่ง แอนด๑เซอร๑วสิต๑

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
75/63 16/11/61

60.1 โฟม,สีน้ํา 400.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านกิจนิยม 1999 ร๎านกิจนิยม 1999

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
76/63 16/11/61

60.2 คําถํายเอกสารพร๎อมเข๎าเลํม 2,000.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านCk.Cpoy ร๎านCk.Cpoy

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
77/63 16/11/61

60.3 น้ําลัง,น้ําแข็งหลอด,น้ําถัง 3,120.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านน้ําแข็งเกํง ร๎านน้ําแข็งเกํง

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
78/63 16/11/61

61
เคร่ืองเย็บกระดาษ,ลาดเย็บกระดาษ,พลาสติกเคลือบบัตร,กุญแจ,เทปผ๎ากาว,

กระดาษโฟโต๎,กระดาษโฟโต๎,เคร่ืองเย็บกระดาษ
1,688.00         

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั ที.เอ็น.ดี คิทเชํนแวร๑ จํากัด บริษทั ที.เอ็น.ดี คิทเชํนแวร๑ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
79/63 19/11/61

62 ตัวจับวตัถ,ุตัวยก,ตัวรองหุํนยนต๑,มอเตอร๑,มอเตอร๑,กระบะถําน 4,710.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านบัตเตอร๑ฟลาย ช๏อป ร๎านบัตเตอร๑ฟลาย ช๏อป

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
80/63 19/11/61

63 โปรเจคเตอร๑,หมึกเติม Canon 16,380.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
81/63 19/11/61

64 คําจ๎างล้ือกัน้ห๎องพร๎อมตัดกระจกปูโต๏ะ 8,000.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นายไชยวฒัน๑  ชวนะรานนท๑ นายไชยวฒัน๑  ชวนะรานนท๑

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
82/63 19/11/61

65 คําจ๎างกระจกปูโต๏ะ,เปล่ียนประตูมือจับ 2,400.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นายไชยวฒัน๑  ชวนะรานนท๑ นายไชยวฒัน๑  ชวนะรานนท๑

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
83/63 19/11/61

66 คําจ๎างซํอมรถฟอร๑ดทะเบียน กธ 7417 นว 20,450.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน BM Nakhonsawan ร๎าน BM Nakhonsawan

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
84/63 19/11/61

67 คําจ๎างตรวจเช็คสภาพรถ 6 ล๎อ 5,476.26         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยฮีโนํ (นครสวรรค๑) จํากัด บริษทั ไทยฮีโนํ (นครสวรรค๑) จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
85/63 19/11/61



68 เก๎าอี้ 3,400.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเจ๏เล๊ียบเฟอร๑นิเจอร๑ ร๎านเจ๏เล๊ียบเฟอร๑นิเจอร๑

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
86/63 20/11/61

69 โต๏ะทํางาน,เก๎าอี้ 4,800.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเจ๏เล๊ียบเฟอร๑นิเจอร๑ ร๎านเจ๏เล๊ียบเฟอร๑นิเจอร๑

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
87/63 20/11/61

70 เตียง 3,500.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเจ๏เล๊ียบเฟอร๑นิเจอร๑ ร๎านเจ๏เล๊ียบเฟอร๑นิเจอร๑

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
88/63 20/11/91

71 กระดาษโฟโต๎,สต๊ิกเกอร๑,แฟม้,ไส๎แฟม้,กรรไกร 1,140.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
89/63 20/11/61

72
น้ําเกลือ,ก๏อส,แอมโมเนีย,โพลิดีน,พารา,ยาแก๎แพ,๎พลาสเตอร๑ยา,ธาตุน้ําขาว,

แซมบัส,ยานวด,หน๎ากาอนามัย,ยาแก๎เมารถ,สําลี
3,400.00         

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านคลังเภสัช ร๎านคลังเภสัช

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
90/63 20/11/61

72.1 ดอกไม,๎ใบเฟริ๑น,เลเซอร๑เส๎น,กระดาษโปสเตอร๑,โฟม,เข็มหมุด,กาว 1,500.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านดวงกมล ร๎านดวงกมล

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
91/63 20/11/61

72.2 ป้ายไวนิล 900.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านแมวทองอิงค๑เจ๏ค ร๎านแมวทองอิงค๑เจ๏ค

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
92/63 20/11/61

73 คําจ๎างล๎างแอร๑และย๎ายแอร๑ 3,500.00         ร๎านมนัสเคร่ืองเย็น 2004 ร๎านมนัสเคร่ืองเย็น 2004
มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
21/11/61

74 คําจ๎างล๎างแอร๑และย๎ายแอร๑ 6,500.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านมนัสเคร่ืองเย็น 2004 ร๎านมนัสเคร่ืองเย็น 2004

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
93/63 21/11/61

75 ล๎างแอร๑พร๎อมเติมน้ํายาแอร๑ 10,400.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านมันสเคร่ืองเย็น 2005 ร๎านมันสเคร่ืองเย็น 2005

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
94/63 21/11/61

76 เคร่ืองพมิพ๑ Samsong รํุน SL-M2885F 7,850.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวซ๑ ลาดยาว จํากัด บริษทั แอดไวซ๑ ลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
95/63 21/11/61

77 ตลับหมึก Canon 1,810.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
96/63 21/11/61

78 สเปย๑แก๎ปวด 580.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก. พฤกษเภสัช หจก. พฤกษเภสัช

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
97/63 21/11/61

79 นกหวดี 350.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านการัณย๑ ร๎านการัณย๑

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
98/63 22/11/61

80 หวัแรง,ใบเจยี,ใบตัด,กระดาษทราย,ลวดเชื่อม,แปรงลวด,สีน้ํามันสน,สีรองพืน้,น้ํามันสน,แปรง 4,000.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านภพโชค ร๎านภพโชค

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
99/63 22/11/61

81 ดอกสวาํน,สกรู,ดอกสําวน,ตะป,ูกลํองไฟฟา้ 840.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านภพโชค ร๎านภพโชค

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
100/63 22/11/61

82 กระดาษดับเบิ้ลเอ,ลวดเย็บ,ลูกแม็กซ๑ 3,775.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
101/63 22/11/61

83 ลงโปรแกรมWindon,เปล่ียนPower Supply 1,380.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
102/63 22/11/61



83.1 คําจ๎างเหมาทํากระทง 3,000.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นางวภิา  อัศจรรย๑ นางวภิา  อัศจรรย๑

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
103/63 22/11/61

83.2 สีymcko,สีดํา,การ๑ดขาว 6,270.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั ธนาบุตร จํากัด บริษทั ธนาบุตร จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
104/63 22/11/61

84 คําจ๎างเหมาทําฉากการแสดงแขํงขันศิลปหัตกรรม 2,000.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง น.ส.รําไพร  พลึิก น.ส.รําไพร  พลึิก

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
105/63 23/11/61

85 เปล่ียนอะไหลํประตูรถกระบะ (คันแดง) ทะเบียน บบ-1911 นว 2,500.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านอูแํฉล๎มการชําง ร๎านอูแํฉล๎มการชําง

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
106/63 23/11/61

86 คําจ๎างทํากระทํอมไม๎ไผํ,แครํ,ชั้นวางของ,อัดฟางก๎อน 7,300.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นายธนชัย  สัตย๑ชาพงษ๑ นายธนชัย  สัตย๑ชาพงษ๑

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
107/63 23/11/61

87
เฟริน๑นาคราชาเคระ,พรมออสเตรเลีย,ลายน้ําทอง,โตเกียว,เฟริน๑ข๎าหลวง,เฟริน๑

เจ๎าฟา้,เฟริน๑ข๎าหลวง,เฟริน๑กุหลาบเขียว,เฟริน๑กนกนารี,แอฟริกัน,ข๎าวตอก,ออม

เงินแคระ,มอสจัดสวน

1,020.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านอุดมทรัพย๑ ร๎านอุดมทรัพย๑

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
108/63 23/11/61

88 พรมออสเตรเลีย,ถาดใสํต๎นไม,๎ต๎นไม๎จิว๋,มอส,เฟริน๑นาคราช 2,020.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านไม๎งามเมือง ร๎านไม๎งามเมือง

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
108.1/63 23/11/61

89 ผ๎าขนหนูเย็น 648.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามแม็คโคร จํากัด บริษทั สยามแม็คโคร จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
109/63 23/11/61

89.1 แฟ้ม,กระดาษการ๑ดหอม,กลํองใสํเอกสาร,กระดาษเอ4,การะดาษการ๑ด,กลํอง,กลํอง,แฟ้ม 2,238.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามแม็คโคร จํากัด บริษทั สยามแม็คโคร จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
110/63 23/11/61

90 สายไฟ,ราง,ปล๊ักไฟ 3 รู,ผ๎าเทป,กิป๊,ปล๊ักตัวผ๎ู 365.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเมษาวทิยุ ร๎านเมษาวทิยุ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
111/63 26/11/61

91 ซํอมเคร่ืองขยายเสียง 1,100.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านศูนย๑เทคโน ร๎านศูนย๑เทคโน

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
112/63 26/11/61

92 โต๏ะคอม,ชั้น 4 ชํอง 2,100.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเจ๏เล๊ียบเฟอร๑นิเจอร๑ ร๎านเจ๏เล๊ียบเฟอร๑นิเจอร๑

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
113/63 26/11/61

93 กระดาษเอ4,กระดานไม๎หมุน,แฟม้ 2,900.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
114/63 26/11/61

94 เปล่ียนตลับหมึก,เปล่ียน Tray 1,280.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
115/63 26/11/61

94.1 หมึกเติม 120.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ. ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด บ. ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
116/63 26/11/61

95 ตะกร๎า,กลํอง,ชั้นวางของ 1,046.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเล๊ียบพลาสติก ร๎านเล๊ียบพลาสติก

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
117/63 27/11/61

96 น้ําแข็ง,ข้ําขวด,น้ําอัดลม 3,600.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านนฤมล กิตติรัตนไพศาล ร๎านนฤมล กิตติรัตนไพศาล

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
118/63 27/11/61



97 สายไฟ,ปล๊ักฝัง,สวิทซ๑,หน๎ากาก,กลํองลอย,เคเบิ้ลไทร๑,ผ๎าเทป,คัดเอาท๑,ตะปู,ลูกต๎ุม,หลอดไฟ 2,717.58         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั แสงพทิักษ๑การไฟฟา้ จํากัด บริษทั แสงพทิักษ๑การไฟฟา้ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
119/63 27/11/61

98 ตลับหมึกSamsung,ตลับหมึกSamsung,เอก็ซ๑ทานอล,เคร่ืองสํารองไฟ,แฟลตไดร๑,Power Bar,เมาส๑ 18,475.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวซ๑ ลาดยาว จํากัด บริษทั แอดไวซ๑ ลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
120/63 27/11/61

99 จะเข,๎ไม๎ขิม,กระเป๋าโทน-รํามะนา,ขาต้ังขิม 20,000.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านบ๎านครูอิง ร๎านบ๎านครูอิง

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
121/63 27/11/61

99.1 พดัลม 9,990.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั เพาเวอร๑บาย จํากัด บริษทั เพาเวอร๑บาย จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
122/63 27/11/61

100 คําถํายเอกสาร 730.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน Ck.Copy ร๎าน Ck.Copy

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
123/63 28/11/61

101 แว๏กขัดพื้นไม๎ 450.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านภพโชค ร๎านภพโชค

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
124/63 28/11/61

102 ชั้นไม,๎ชั้นไม๎ 2,500.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเจ๏เล๊ียบเฟอร๑นิเจอร๑ ร๎านเจ๏เล๊ียบเฟอร๑นิเจอร๑

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
125/63 28/11/61

103 ตัวเสียบกระจายสัญญาณ 380.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวซ๑ ลาดยาว จํากัด บริษทั แอดไวซ๑ ลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
126/63 28/11/61

104 แฟลตไดร๑,หมึกเติม 1,154.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
127/63 28/11/61

104.1 กระดาษการ๑ดสี,กระดาษโฟโต๎,กระดาษเอ4,สต๊ิกเกอร๑ 1,720.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน Ck.Copy ร๎าน Ck.Copy

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
128/63 28/11/61

104.2 คําถํายเอกสาร 1,300.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน Ck.Copy ร๎าน Ck.Copy

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
129/63 28/11/61

105 ป้ายไวนิล 2,400.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านจ.จักรอิงค๑เจ็ท ร๎านจ.จักรอิงค๑เจ็ท

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
130/63 29/11/61

106 คําเข๎าเลํมสันกาว 75.00             
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน Ck.Copy ร๎าน Ck.Copy

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
131/63 29/11/61

107 คําถํายเอกสารพร๎อมเข๎าเลํมชั้นตรี,โท,เอก 49,110.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน Ck.Copy ร๎าน Ck.Copy

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
132/63 29/11/61

108 ชั้นวางของ,บอร๑ด,เชือกฟาง,ลูกปัด,ดอกไม๎ 2,471.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านคงไทยช๏อป ร๎านคงไทยช๏อป

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
133/63 29/11/61

109 คําเข๎าเลํมสันกาว 125.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน Ck.Copy ร๎าน Ck.Copy

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
134/63 29/11/61

109.1 กรอบรูป,ธงสี 1,350.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านพลาสติก นครสวรรค๑ ร๎านพลาสติก นครสวรรค๑

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
135/63 29/11/61

110 น้ําแข็งหลอด 500.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านน้ําแข็งเกํง ร๎านน้ําแข็งเกํง

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
136/63 30/11/61



111 จ๎างซักผ๎าปูนอนเวร เดือน พ.ย. 61 600.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นางบุญนาก  มากร่ืน นางบุญนาก  มากร่ืน

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
137/63 30/11/61

112 คําหนังสือพมิพ๑ประจําเดือน พ.ย. 61 1,530.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านวนิัย ร๎านวนิัย

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
138/63 30/11/61

113 คําตัดกระจกปูโต๏ะ 700.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นายไชยวฒัน๑  ชวนะรานนท๑ นายไชยวฒัน๑  ชวนะรานนท๑

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
139/63 30/11/61

114 คําถํายเอกสารเอ4 644.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน Ck.Copy ร๎าน Ck.Copy

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
140/63 30/11/61

114.1 ป้ายฟวิเจอร๑บอร๑ด,ป้ายไวนิล 1,750.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน จ. จักรอิงค๑เจ็ท ร๎าน จ. จักรอิงค๑เจ็ท

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
141/63 30/11/61

115 สต๊ิกเกอร๑,สต๊ิกเกอร๑,ป้ายไวนิล,ป้ายไวนิล 3,600.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านแฟชั้นสปอร๑ต ร๎านแฟชั้นสปอร๑ต

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
142/63 03/12/61

116 คําเชําหมวก,เส้ือเชิ้ต,ชุดเจ๎าหญิง,กางเกง 1,460.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านชุดสวย ร๎านชุดสวย

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
143/63 03/12/61

117
ดินสอเขียวค้ิว,ขนตาปลอม,กาวติดขนตา,ใบมีดโกน,แป้งตลับ,อายไลน๑เนอร๑,ที่

ดัดขนตา,ที่ปัดขนตา,แป้งลองพื้น
520.00            

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านดี ดี 20 ร๎านดี ดี 20

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
144/63 03/12/61

118 ป้ายไวนิล 3,000.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านArt Made ร๎านArt Made

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
145/63 03/12/61

119 ต๎นคอสมอส,ต๎นเดฟ,แคสตัส 2,000.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านนิตยาพนัธุ๑ไม๎ ร๎านนิตยาพนัธุ๑ไม๎

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
146/63 03/12/61

120 เสาธง 1,000.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านไทยรํุงเรือง ร๎านไทยรํุงเรือง

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
147/63 04/12/61

121 กระเป๋าเป้ 100.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเพื่อนเรียน ร๎านเพื่อนเรียน

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
148/63 04/12/61

122 คําเชําเส้ือกัก๊พร๎อมหมวก 400.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านป๊อบปูลํา ร๎านป๊อบปูลํา

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
149/63 04/12/61

123 คําเข๎าเลํมบทละครภาษาอังกฤษ,เข๎าเลํมสรุปผลการแขํงขัน 540.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน Ck.Copy ร๎าน Ck.Copy

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
150/63 04/12/61

124 น้ําแข็ง,น้ําแก๎ว 400.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านน้ําแข็งเกํง ร๎านน้ําแข็งเกํง

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
151/63 04/12/61

125 ป้ายไวนิล 6,400.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน จ. จักรอิงค๑เจ็ท ร๎าน จ. จักรอิงค๑เจ็ท

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
152/63 06/12/61

126 หลอดนิออน,สายไฟ,ปล๊ัก,ข๎องอ,ข๎องอ,ก๏อกน้ํา,กาว,เทปพนัเกลียว,ฝาครอบ 950.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านภพโชค ร๎านภพโชค

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
153/63 06/12/61

127 ปั๊มหอยโขํงไฟฟา้,ปั๊มน้ําอัตโนมัติ 19,100.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.นครสวรรค๑ ไทยสมบูรณ๑ หจก.นครสวรรค๑ ไทยสมบูรณ๑

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
154/63 06/12/61



128 รูปบุคลากร 495.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านสวยสด ร๎านสวยสด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
155/63 06/12/61

129 กระดาษแบง็ค๑,ไม๎บรรทัด,เทปผ๎า,ตลับชาด,หมึกเติม,ปากกา,หมึกเติม,ปากกา,ปากกา,ปากกา 1,064.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
156/63 06/12/61

130 คําจ๎างเหมารถโดยสารพา นศท.ไปสวนสนามที่คํายจิระประวติั 5,000.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นายธนัท  เสรีรัฐ นายธนัท  เสรีรัฐ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
157/63 07/12/61

131
สามทาง,ข๎องอ,ทํอ,สามทาง,ทํอ,กาว,บอลวาว,ตรงกลียวนอก,ข๎องอ,ทํอ,สามทาง

,ข๎องอ,เทปพนัเกลียว,พกุเหล็ก,ใบเล่ือย,ตํอตรง
4,615.00         

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านภพโชค ร๎านภพโชค

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
158/63 07/12/61

132 คําไปรษณีย๑เดือน ธ.ค. 61 411.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั ไปรษณีย๑ไทย จํากัด บริษทั ไปรษณีย๑ไทย จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
159/63 07/12/61

133 คําน้ํามันประจําเดือน พ.ย. 61 23,910.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั สหภณัฑ๑บริการลาดยาว จํากัด บริษทั สหภณัฑ๑บริการลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
160/63 07/12/61

134 เคร่ืองปร๊ินเตอร๑,สายUSB,สายUSB,แผํนรองเมาส๑ 2,360.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวซ๑ ลาดยาว จํากัด บริษทั แอดไวซ๑ ลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
161/63 07/12/61

135
เคร่ืองเย็บกระดาษ,กาว,ลวดเสียบกระดาษ,ปากกา,ขี้ผ้ึงนับแบงค๑,ปากกาเคม,ี

เทปใส,ตัวหนีบ,ตัวหนีบ,ตัวหนีบ,ตัวหนีบ,กรรไกร,ตลับชาด
2,497.00         

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
162/63 11/12/61

136 กระดาษไอเดีย 24,500.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
163/63 11/12/61

137 ผงหมึกพมิพ๑,ลูกแม็คเย็บกระดาษ 9,050.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านพมิพ๑ทอง โทนเนอร๑ ร๎านพมิพ๑ทอง โทนเนอร๑

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
164/63 11/12/61

138
กระดาษดับเบิ้ลเอ,กระดาษโฟโต๎,ลวดเย็บกระดาษ,กาว,เยือ่กาว,ไม๎บรรทัด

,เคร่ืองเย็บกระดาษ,กระดาษโปสเตอร๑,เคร่ืองเย็บกระดาษ,ลูกแม็ก
7,892.00         

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
165/63 11/12/61

139 ป้ายผ๎าไอที,ป้ายผ๎าไอที,ป้ายผ๎าไอท,ีป้ายผังเวที 1,920.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านศิริพรดิจิตอลแอนด๑สตูดิโอ ร๎านศิริพรดิจิตอลแอนด๑สตูดิโอ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
166/63 11/12/61

140 คําจ๎างเหมาไถํปรับพื้นที่ทําสนามกีฬา 13,500.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นายเสกสรรค๑  บุญแสงทอง นายเสกสรรค๑  บุญแสงทอง

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
167/63 12/12/61

141 คําจ๎างดูดส๎วม 1,600.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นายอดุลย๑ พสัสาริกรณ๑ นายอดุลย๑ พสัสาริกรณ๑

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
168/63 12/12/61

142
ตาขํายโกฟตุบอล,เน็ตตะกร๎อ,ตาขํายวอลเลํบอล,วอลเลํบอล,ตะกร๎าแชร๑บอล

,ลูกแชร๑บอล,ลูกฟตุบอล,กระดานหมากรุก,ถ๎วยรางวลัขนาดใหญ,ํถ๎วยรางวลั

ขนาดกลาง,ถ๎วยรางวลัขนาดเล็ก,กระการ๑ดขาว

38,675.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
169/63 12/12/61

143 เหล็ก,ใบตัด,หมุดย้าํ,ใบเจีย,สีกันสนิม 3,910.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านภพโชค ร๎านภพโชค

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
170/63 12/12/61

144 ผ๎าสี 1,200.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเลาเซ็งฮะ ร๎านเลาเซ็งฮะ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
171/63 12/12/61



145 ไม๎กวาดทางมะพร๎าว 1,500.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นายปี  เรือศรีจันทร๑ นายปี  เรือศรีจันทร๑

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
172/63 13/12/61

146 ตลับหมึก,ตลับหมึก 1,810.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
173/63 13/12/61

147 โทรโขํง 1,600.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
174/63 13/12/61

148 ป้ายแขํงขันกีฬา 350.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านจ.จักรอิงค๑เจ็ท ร๎านจ.จักรอิงค๑เจ็ท

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
175/63 13/12/61

149 ถ๎วยรางวลั 2,800.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
176/63 13/12/61

150 ซองจดหมายแดง,กระดาษดับเบิ้ลเอ,เทปใส,ตะเกียบอนามัย 300.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านบอสซุปเปอร๑ถูก ร๎านบอสซุปเปอร๑ถูก

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
177/63 14/12/61

151 ล๎างเคร่ืองปรับอากาศแบบแขวและผนังในห๎องโสตฯและห๎องประชุม 10,400.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านมนัสเคร่ืองเย็น 2004 ร๎านมนัสเคร่ืองเย็น 2004

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
178/63 14/12/61

152 สีน้ํา,ตะป,ูปอฟาง,ปูนขาว,ไม๎อัด,ไม๎อัด,สีน้ํา,ไม,๎กระดาษขาว,โฟม,สีน้ํา 7,720.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านภพโชค ร๎านภพโชค

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
179/63 14/12/61

153 ที่คาดเอวนักมวย 1,600.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั เนชั่นแมน (ไทยแลน๑ด) จํากัด บริษทั เนชั่นแมน (ไทยแลน๑ด) จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
180/63 14/12/61

154 คําซํอมรถ 6 ล๎อ ทะเบียน นว.40-0349 4,301.40         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยฮีโนํ (นครสวรรค๑) จํากัด บริษทั ไทยฮีโนํ (นครสวรรค๑) จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
181/63 14/12/61

155
หลอดภาพโปคเจคเตอร๑,กลํองสัญญาณ Extender Hdmi,กลํองรับสัญญาณไร๎

สาย Viewsonic WP371
27,500.00        

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเอสเคเค เซลล๑ แอนด๑ เซอร๑วสิ ร๎านเอสเคเค เซลล๑ แอนด๑ เซอร๑วสิ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
182/63 17/12/61

156 น้ําแก๎ว 1,375.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านโชคอนันต๑พาณิชย๑ ร๎านโชคอนันต๑พาณิชย๑

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
183/63 17/12/61

157 ป้ายไวนิล 600.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านแมวทองอิงค๑เจ็ท ร๎านแมวทองอิงค๑เจ็ท

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
184/63 17/12/61

158 คําจ๎างเหมารถ 6 ล๎อพานักเรียน ม.6 ไปทัศนศึกษา จ.อุทัยธานี 14,000.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นายสอน ภูํเกตุ นายสอน ภูํเกตุ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
185/63 17/12/61

158.1 ปล๊ักไฟ,ปล๊ักไฟ,หมึกเติม 1,890.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
186/63 17/12/61

159 เกียงตบหิน,กากน้ําตาล,หัวเชื้อEM 1,021.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามโกลบอลเฮ๎าส๑ จํากัด บริษทั สยามโกลบอลเฮ๎าส๑ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
187/63 14/12/61

160 คําพลุพธิเีปิดกีฬาวนัวานสายสัมพนัธ๑สามัญศึกษานครสวรรค๑ คร้ังที4่ 13,000.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นายธรรมนูญ  สุภาพรูป นายธรรมนูญ  สุภาพรูป

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
188/63 18/12/61

161 น้ําแข็ง 960.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านน้ําแข็งเกํง ร๎านน้ําแข็งเกํง

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
189/63 18/12/61



162 คําถํายเอกสารพร๎อมเข๎าเลํมสันกาว 3,255.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน Ck.Copy ร๎าน Ck.Copy

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
190/63 18/12/61

163 คําถํายเอกสาร 910.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน Ck.Copy ร๎าน Ck.Copy

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
191/63 18/12/61

164 ผ๎าเย็น 260.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านบอสซุปเปอร๑ถูก ร๎านบอสซุปเปอร๑ถูก

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
192/63 18/12/61

165 หนังสือเรียนงานธรุกิจ 2,607.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั อักษรเจริญทัศน๑ อจท. จํากัด บริษทั อักษรเจริญทัศน๑ อจท. จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
193/63 19/12/61

166 เปล่ียนหลอดไฟรถ 6 ล๎อ ทะเบียน นว.40-0349 750.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านศักด์ิ ไดนาโม แอร๑ ร๎านศักด์ิ ไดนาโม แอร๑

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
194/63 19/12/61

167 เปล่ียนถํายน้ํามันเคร่ืองรถต๎ู ทะเบียน นค-4400 นว 20,421.49        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยต๎านครสวรรค๑ 1981 จํากัด บริษทั โตโยต๎านครสวรรค๑ 1981 จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
195/63 19/12/61

168 ผ๎าสี 380.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านชายสากล ร๎านชายสากล

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
196/63 19/12/61

169 คําถํายเอกสารเดือน ธ.ค. 61 1,208.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน Ck.Copy ร๎าน Ck.Copy

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
197/63 19/12/61

170 คําซํอมรถโรงเรียน 6,700.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านชํางน๎อย ลาดยาว ร๎านชํางน๎อย ลาดยาว

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
198/63 20/12/61

171 สีน้ํา 1,000.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านภพโชค ร๎านภพโชค

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
199/63 20/12/61

172 ธงไลน๑แมน,ผ๎าพนัมือ,กางเกงกีฬา 1,360.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านวชิั่นสปอร๑ต ร๎านวชิั่นสปอร๑ต

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
200/63 20/12/61

173 หมึกเติม Canon 420.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวซ๑ ลาดยาว จํากัด บริษทั แอดไวซ๑ ลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
201/63 20/12/61

174 คําถํายเอกสารเดือน ธ.ค. 61 1,419.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน Ck.Copy ร๎าน Ck.Copy

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
202/63 20/12/61

175 คําซํอมรถต๎ูโรงเรียน 1,680.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านจรัญมอเตอร๑ไดนาโม ร๎านจรัญมอเตอร๑ไดนาโม

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
203/63 21/12/61

176 น้ําแก๎ว 530.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านโชคอนันต๑ ร๎านโชคอนันต๑

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
204/63 21/12/61

177 กรอบรูปเอ 3 2,000.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านมีดีกรอบรูป ร๎านมีดีกรอบรูป

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
205/63 21/12/61

178 พาน,ลิลสี,กลีบตอก,หัวตูม,หัวดอก,คาเมาเลีย,กุหลาบ,กาวแทํง,ธามิ่งหลอด 2,350.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านสมนึกดอกไม๎ผ๎า ร๎านสมนึกดอกไม๎ผ๎า

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
206/63 21/12/61

179 คําถํายเอกสารเดือน ธ.ค. 61 61.00             
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน Ck.Copy ร๎าน Ck.Copy

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
207/63 21/12/61



180 คําจ๎างเหมารถพาครูและนักเรียนไปแขงํขนัศิลปหัตกรรมที่ จ .พะเยา ระหวาํงวนัที่ 19-22 ธ.ค. 61 75,000.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นายสุวฒัน๑  ไชยพร นายสุวฒัน๑  ไชยพร

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
208/63 24/12/61

181 คําจ๎างเหมารถพาครูและนักเรียนไปแขงํขนัศิลปหัตกรรมที่ จ .พะเยา ระหวาํงวนัที่ 20-22 ธ.ค. 61 9,000.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นายประภสั  คงสิงห๑ นายประภสั  คงสิงห๑

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
209/63 24/12/61

182 เหล็กกลํอง,เหล็กกลํอง,เหล็กกลํอง,เหล็กแผํน,สีขาว,ทนิเนอร๑,บานพับ,หชู๎าง,เหล็กกลํอง 8,990.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเหล็กนาบัว ร๎านเหล็กนาบัว

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
210/63 24/12/61

183 ใบตัด,จานรอง,เบ๎าลูกปืน,น๏อต,คาร๑บูเรเตอร๑ 4,940.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านรํุงเรืองการเกษตร ร๎านรํุงเรืองการเกษตร

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
211/63 24/12/61

184 คําน้ํามันเชื้อเพลิง 8,700.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
212/63 24/12/61

185
ข๎องอ,ตรงเกียวนอก,ข๎อตรง,เทปพนัเกียว,ข๎อตรง,กาว,ข๎องอ,สามทาง,ยุเนียน

,เต๎า,หูช๎าง,สีฝุ่น,คัดเอาท๑,ใบจิกซอ,ค๎อน,ตะปูฝาครอบ,ข๎องอ,ข๎อตรง,ตรงเกียวน

อก,หัวกะโหลก,ทํอ,เทปพนัเกียว,แป้นไฟ,ประตูน้ํา,ประตูน้ํา,ข๎อตรงใน,ก๏อกน้ํา

4,665.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านภพโชค ร๎านภพโชค

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
213/63 25/12/61

186
ข๎องอ,ตํอตรง,ข๎องอเกลียวนอก,สายยาง,ตํอตรง,กาว,สามทาง,ก๏อก,ข๎องอเกลียว

ใน,ข๎อตรง,สามทาง,หางปลา,ประตูน้ํา,ประตูน้ํา
3,195.00         

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านภพโชค ร๎านภพโชค

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
214/63 25/12/61

187 คํารถเครน,คํารถไถปรับพื้นที่พร๎อมขุดดิน,คําต๎นไม๎ 13,000.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นายทว ี ทองกลัด นายทว ี ทองกลัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
215/63 25/12/61

188 เปล่ียนตลับหมึกสี MP287 880.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านกัปตันสมาร๑ทฟกิซ๑ ร๎านกัปตันสมาร๑ทฟกิซ๑

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
216/63 25/12/61

189
สารกรองน้ํา,สารกรองน้ํา,สารกรองน้ํา,สารกรองน้ํา,กรองใยสังเคราะห๑,เคร่ือง

กรองน้ํา,มอเตอร๑พดัลม,คอลโทรล,ไดเออร๑,ทํอฉีดน้ํา,ก๏อกน้ํา,น้ํายา,

คอมเพรสเซอร๑,หัวชารทน้ํายา,ลูกลอย,ชุดป้องกันไฟฟา้

48,396.10        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านสุดดีพงษ๑  พาณิชย๑ ร๎านสุดดีพงษ๑  พาณิชย๑

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
217/63 25/12/61

190 ตลับหมึก Canon 830.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
218/63 26/12/61

191 ป้ายห๎องพยาบาล 180.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านจันทร๑ลอยการพมิพ๑ ร๎านจันทร๑ลอยการพมิพ๑

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
219/63 26/12/61

192 คําจ๎างปูกระเบื้องป้อมยามพร๎อมติดต้ังมุงลวด 7,500.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านวเิชียรการชําง ร๎านวเิชียรการชําง

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
220/63 26/12/61

193 บันได,หลอดนิออน,เบรกเกอร๑ 4,690.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านภพโชค ร๎านภพโชค

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
221/63 27/12/61

194 ล๎างเคร่ืองปรับอากาศ 400.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านมนัสเคร่ืองเย็น 2004 ร๎านมนัสเคร่ืองเย็น 2004

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
222/63 27/12/61

195 คําจ๎างติดต้ังกระจกบานเล่ือน 1,500.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นายไชยวฒัน๑  ชวนะรานนท๑ นายไชยวฒัน๑  ชวนะรานนท๑

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
223/63 27/12/61

196 จ๎างซักผ๎าปูนอนเวร เดือน ธ.ค. 61 600.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นางบุญนาก  มากร่ืน นางบุญนาก  มากร่ืน

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
224/63 28/12/61



197 คําหนังสือพมิพ๑ประจําเดือน ธ.ค. 61 1,530.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านวนิัย ร๎านวนิัย

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
225/63 28/12/61

198 ล้ินชัก 470.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั ที.เอ็น.ดี คิทเชํนแวร๑ จํากัด บริษทั ที.เอ็น.ดี คิทเชํนแวร๑ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
226/63 02/01/62

199 ป้ายไวนิล 2,000.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านศิริพรดิจิตอลแอนด๑สตูดิโอ ร๎านศิริพรดิจิตอลแอนด๑สตูดิโอ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
227/63 02/01/62

199.1 คํานํามันประจําเดือน ธ.ค. 61 17,320.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั สหภณัฑ๑บริการลาดยาว จํากัด บริษทั สหภณัฑ๑บริการลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
228/63 02/01/62

200
ข๎อตํอตรง,ข๎องอฉาก,ฝาครอบ,หางปลา,หางปลา,หางปลา,บอลวาวล๑,บอลวาวล๑,

น้ํายาประสานทํอ,สปริงเกอร๑,สปริงเกอร๑,ข๎อตํอ,วานิชเงา,ทินเนอร๑,สปริงเกอร๑

,สปริงเกอร๑,สามทาง,ข๎อตํอตรงเกลียวนอก,ข๎อตํอตรงเกลียวใน

2,629.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามโกลบอลเฮ๎าส๑ จํากัด บริษทั สยามโกลบอลเฮ๎าส๑ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
229/63 03/01/62

201 กลํองข๎าว,เหยือก,ถังเอนกประสงค๑,ถังหิ้ว,ตะกร๎า 780.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยวตัตส๑ จํากัด บริษทั ไทยวตัตส๑ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
230/63 03/01/62

202 ตลับหมึกSamsung 1,320.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวซ๑ ลาดยาว จํากัด บริษทั แอดไวซ๑ ลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
231/63 04/01/62

203
ปากกา,ปากกา,ออมสิน,ล้ินชัก,ปากกา,ของเลํนรวม,ปิ่นโต,พวงกุญแจ,ออมสิน,

เกมแปลคําศัพท๑,กระเป๋าดินสอ,เกมบิงโก,ขวดน้ํา,แก๎วน้ํา,ปากกา,เกมส๑เศรษฐี

,ลูกบอล,พวงกุญแจ,สัตว๑น้ํา,ผ๎าหํม,ออมสิน,ตุ๏กตาหมี

5,246.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั ที.เอ็น.ดี คิทเชํนแวร๑ จํากัด บริษทั ที.เอ็น.ดี คิทเชํนแวร๑ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
232/63 04/01/62

204 คําจ๎างตัดกระจกปูโต๏ะ 3,100.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นายไชยวฒัน๑  ชวนะรานนท๑ นายไชยวฒัน๑  ชวนะรานนท๑

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
233/63 07/01/62

205 คําเคร่ืองเสียงงานปีใหมํโรงเรียน 2,000.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นายพมิาน  เพชรรัตน๑ นายพมิาน  เพชรรัตน๑

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
234/63 07/01/62

205.1 ถังน้ําเย็น 3,500.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเจ๏เล๊ียบ ร๎านเจ๏เล๊ียบ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
235/63 07/01/62

205.2 เก๎าอีจ้ัดเล้ียง,เก๎าอีสํ้านักงาน 5,300.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเจ๏เล๊ียบเฟอร๑นิเจอร๑ ร๎านเจ๏เล๊ียบเฟอร๑นิเจอร๑

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
236/63 07/01/62

206 คําจ๎างตัดกระจกปูโต๏ะ 300.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นายไชยวฒัน๑  ชวนะรานนท๑ นายไชยวฒัน๑  ชวนะรานนท๑

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
237/63 08/01/62

207 ต๎ูเหล็ก 4,000.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเจ๏เล๊ียบเฟอร๑นิเจอร๑ ร๎านเจ๏เล๊ียบเฟอร๑นิเจอร๑

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
238/63 08/01/62

208 ตรายาง 190.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านพ ีเอส ก๏อปปี๊ แอนด๑ คอมพวิเตอร๑ ร๎านพ ีเอส ก๏อปปี๊ แอนด๑ คอมพวิเตอร๑

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
239/63 09/01/62

209 หมึกเติม 500.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
240/63 09/01/62

210 คําจ๎างเหมาทําอาหารกลางวนัพร๎อมเคร่ืองด่ืม 1,920.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นางเพญ็พกัต๑  มํวงจัน่ นางเพญ็พกัต๑  มํวงจัน่

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
241/63 09/01/62



211 ตัวรับสัญญานไวไฟล๑ 660.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
242/63 10/01/62

212 สมุดหมายเหตุ 260.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก. วทิยาภณัฑ๑ 1974 หจก. วทิยาภณัฑ๑ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
243/63 10/01/62

213 กระดาษไอเดีย 24,500.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
244/63 10/01/62

214 ตลับหมึก HP,ตลับหมึก Samsong 104S,หมึกเติม Canon 3,955.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวซ๑  ลาดยาว จํากัด บริษทั แอดไวซ๑  ลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
245/63 11/01/62

215 สายRG,PF,สายชําระ 440.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านมงคลอิเลคทรอนิคส๑ ร๎านมงคลอิเลคทรอนิคส๑

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
246/63 11/01/62

216
กระดาษเอ3,กระดาษดับเบิ้ลเอ,กระดาษอลิต้ี,สายฉีดชําระ,กุญแจ,กลํอง

Android Gmmz,เตียงพบั,พดัลม,น้ํายาSonax
7,097.00         

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บมจ.บิ๊กซีซูเปอร๑เซ็นเตอร๑ (ลาดยาว) บมจ.บิ๊กซีซูเปอร๑เซ็นเตอร๑ (ลาดยาว)

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
247/63 11/01/62

216.1 คําจ๎างเหมารถโดยสารพานักเรียน ม.4/1 ไปทัศนศึกษาที่ จ.สุพรรณบุรี 12,000.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นางภสันา  สวาํงวฒิุไกร นางภสันา  สวาํงวฒิุไกร

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
248/63 12/01/62

217 กรอบรูปทําเนียบบุคลากร 940.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน ไอซีก๏อปปี้ ร๎าน ไอซีก๏อปปี้

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
249/63 14/01/62

218 คําเชําหมวกผ๎ูหญิง,เส้ือเชิ้ต,กางเกง,ชุดเจ๎าหญิง 1,600.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านชุดสวย ร๎านชุดสวย

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
250/63 14/01/62

219 คําเชําชุดแสดงละครชาย-หญิงพร๎อมเคร่ืองประดับ 1,400.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านป๊อปปูลํา ร๎านป๊อปปูลํา

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
251/63 14/01/62

220 เคร่ืองคอมพวิเตอร๑ HP Pavilion 22-c0036d #4YT18AA 31,800.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั ริโก๎ (ประเทศไทย) จํากัด บริษทั ริโก๎ (ประเทศไทย) จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
252/63 14/01/62

221 ป้ายไวนิล 3,000.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านแฟชั่นสปอร๑ต ร๎านแฟชั่นสปอร๑ต

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
253/63 15/01/62

222 คําถํายเอกสารพร๎อมเข๎าเลํม 2,700.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน Ck.Copy ร๎าน Ck.Copy 

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
254/63 15/01/62

223 กระดาษดับเล้ิเอ 6,000.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
255/63 15/01/62

224 คําจ๎างซํอมเคร่ืองตัดหญ๎า 2,650.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านวฒัน๑  การชําง ร๎านวฒัน๑  การชําง

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
256/63 16/01/62

225
เคร่ืองเย็บกระดาษ,กรรไกร,คัดเตอร๑,ไม๎บรรทัด,กาว,เทปใส,ดินสอ,ลวดเย็บ

กระดาษ,ลวดเสียบกระดาษ,เทปผ๎า,ยางลบ,ตัวหนีบ,ตัวหนีบ
1,100.00         

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
257/63 16/01/62

226 ป้ายไวนิล,โปสเตอร๑ 500.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านศิริพรดิจิตอลแอนด๑สตูดิโอ ร๎านศิริพรดิจิตอลแอนด๑สตูดิโอ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
258/63 16/01/62

227
โครงเล่ือย,ระดับน้ํา,คีมปากจิง้จก,แคลมป์จับชิ้นงาน,ตะไบ,ปักเต๎าตีเส๎น,คีมปาก

แหลม,ไขควงปากแฉก,ไขควงปากแบน,ตะไบ,ค๎อน,คัดเตอร๑ตัดทํอ,กรรไกรตัดสาย
4,852.00         

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามโกลบอลเฮ๎าส๑ จํากัด บริษทั สยามโกลบอลเฮ๎าส๑ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
259/63 17/01/62



228 คําถํายเอกสารเดือน ต.ค.61,พ.ย.61,ธ.ค.61,ม.ค.62 7,531.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน Ck.Copy ร๎าน Ck.Copy 

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
260/63 17/01/62

229 คําถํายเอกสารเดือน ก.ย.61,ต.ค.61,พ.ย.61,ธ.ค.61,ม.ค.62 4,305.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน Ck.Copy ร๎าน Ck.Copy 

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
261/63 17/01/62

230 เคร่ืองปร๊ิน Canon 4,590.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
262/63 18/01/62

231 ไม๎อัดยาง 2,097.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามโกลบอลเฮ๎าส๑ จํากัด บริษทั สยามโกลบอลเฮ๎าส๑ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
263/63 18/01/62

232
พรีฟอร๑ม,รอกโยก,แค๎ลมลูกตาล,ลวดกลม,เทปละลาย,เทปพนัสายไฟ,สายBCC,

เคร่ืองเชื่อม,แคล๎มมิเตอร๑,เต๎ารับเด่ียว,ฝาสวทิซ๑,สวทิซ๑,เต๎ารับคํู,ปล๊ักขาแบน,ปล๊ัก

เสียบตัวเมีย,สายไฟ

27,894.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามโกลบอลเฮ๎าส๑ จํากัด บริษทั สยามโกลบอลเฮ๎าส๑ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
264/63 18/01/62

233 ทํอปะปา,ทํอปะปา,เชลล๑ไดร๑ท,ขอ๎ตํอตรง,ม็อบดันฝุ่น,ผ๎าม็อบ,ผ๎าม็อบ,ไม๎บอร๑ดพารา 4,781.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามโกลบอลเฮ๎าส๑ จํากัด บริษทั สยามโกลบอลเฮ๎าส๑ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
265/63 18/01/62

234 คําจ๎างเหมารถโดยสารพานักเรียน ม.1 ไปทัศนศึกษาที่ จ.ลพบุรีและ จ.สิงห๑บุรี 82,500.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.เสถียรเจริญทัวร๑ หจก.เสถียรเจริญทัวร๑

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
266/63 21/01/62

235 คําจ๎างเหมารถโดยสารพานักเรียน ม.5 ไปทัศนศึกษาที่ จ.อยุธยา 69,600.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นายอดุล  กลํองเนียม นายอดุล  กลํองเนียม

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
267/63 21/01/62

236 คําจ๎างเหมาทําอาหารกลางวนั 7,000.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นางเพญ็พกัต๑  มํวงจัน่ นางเพญ็พกัต๑  มํวงจัน่

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
268/63 21/01/62

237 คําเคร่ืองเสียงจัดกิจกรรม Christmas Day 3,000.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นายมนัส  เขตรวทิย๑ นายมนัส  เขตรวทิย๑

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
269/63 21/01/62

238 คําจ๎างเหมาทําหลังคากันสาดเมทัลชีล 8,000.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นายวเิชียร  ปกเกษ นายวเิชียร  ปกเกษ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
270/63 22/01/62

239 คําถํายเอกสารสรุปโครงการ 200.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน Ck.Copy ร๎าน Ck.Copy

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
271/63 22/01/62

240 คําจ๎างทําโต๏ะเรียนไม๎ไผํ 5,000.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นายธนชัย  สัตย๑ชาพงษ๑ นายธนชัย  สัตย๑ชาพงษ๑

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
272/63 22/01/62

240.1 กระดาษการ๑ดขาว,กระดาษโฟโต๎,ปากกา,แฟม้หนีบ 740.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
273/63 22/01/62

241 คําจ๎างเหมาทําอาหารกลางวนัพร๎อมอารหารวาํงสําหรับลูกเสือ-เนรตนารี ม.1 26,400.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นางเพญ็พกัต๑  มํวงจัน่ นางเพญ็พกัต๑  มํวงจัน่

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
274/63 23/01/62

242 สวชิลูกลอยไฟฟา้ 500.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านภพโชค ร๎านภพโชค

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
275/63 23/01/61

243 เปล่ียนตลับหมึกเคร่ืองปร๊ินเตอร๑ 2,140.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านกัปตันสมาร๑ทฟกิซ๑ ร๎านกัปตันสมาร๑ทฟกิซ๑

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
276/63 23/01/62



243.1 ป้ายไวนิล 700.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านแมวทองอิงค๑เจ็ท ร๎านแมวทองอิงค๑เจ็ท

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
277/63 23/01/62

244 คําจ๎างเหมาซํอมประตูห๎องเรียนคหกรรม 12,000.00        นายดิเรก  พละผัด นายดิเรก  พละผัด
มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
24/01/62

245 กระดาษทิชชู 4,100.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็มที อุปกรณ๑การแพทย๑ จํากัด บริษทั เอ็มที อุปกรณ๑การแพทย๑ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
278/63 24/01/62

246 คําจัดคํายกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ณ ภมูิรพีแคมป ์บา๎นหนองแบน จ.นครสวรรค๑ 82,700.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นางนุชจรี  เจริญสุข นางนุชจรี  เจริญสุข

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
279/63 24/01/62

247 คํางจ๎างเหมารถพานักเรียน ม.2 ไปเข๎าคํายลูกเสือที่ จ.นครสวรรค๑ 11,200.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นายสอน  ภูํเกตุ นายสอน  ภูํเกตุ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
280/63 24/01/62

248 คําจ๎างเหมารถโดยสารพานักเรียน ม.3 ไปทัศนศึกษาที่ จ.ลพบุรี 95,100.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นายอดุล  กลํองเนียม นายอดุล  กลํองเนียม

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
281/63 25/01/62

249 คําซํอมเคร่ืองปร๊ินเตอร๑ Canon 700.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวซ๑ ลาดยาว จํากัด บริษทั แอดไวซ๑ ลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
282/63 25/01/62

250 คําถํายเอกสาร 4,570.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน Ck.Copy ร๎าน Ck.Copy 

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
283/63 25/01/62

250.1 คําถํายเอกสารพร๎อมเข๎าเลํม 29,060.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน Ck.Copy ร๎าน Ck.Copy 

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
284/63 25/02/62

251 เคร่ืองปร๊ินเตอร๑ Canon MP 287 2,990.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวซ๑ ลาดยาว จํากัด บริษทั แอดไวซ๑ ลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
285/63 28/01/62

252 คําจ๎างเหมารถโดยสารพานักเรียน ม.4 ไปทัศนศึกษาที่ จ.สุพรรณบุรี 60,000.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นางภสันา  สวาํงวฒิุไกร นางภสันา  สวาํงวฒิุไกร

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
286/63 28/01/62

253 คําถํายเอกสาร ม.4 1,780.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน Ck.Copy ร๎าน Ck.Copy

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
287/63 28/01/62

254 คําจ๎างเหมารถโดยสารพานักเรียน ม.2 ไปทัศนศึกษาที่ จ.พษิณุโลกและ จ.สุโขทัย 76,000.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นายอดุล  กลํองเนียม นายอดุล  กลํองเนียม

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
288/63 28/01/62

255 คําถํายเอกสาร ม.2 685.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน Ck.Copy ร๎าน Ck.Copy

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
289/63 28/01/62

256
ไม๎อัด,เหล็กกลํอง,เหล็กกลํอง,สีกันสนิม,แปรงทาสี,ทินเนอร๑,สกรูยิงเหล็ก,สกรูยิง

ไม,๎เพค,ประปา,ฉาก,พกุ,พกุ
5,290.00         

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเหล็กลาดยาว ร๎านเหล็กลาดยาว

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
290/63 29/01/62

257 ต๎ูเหล็ก 4,000.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเจ๏เล๊ียบเฟอร๑นิเจอร๑ ร๎านเจ๏เล๊ียบเฟอร๑นิเจอร๑

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
291/63 29/01/62

258 หมึกเติม 380.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
292/63 29/01/62

259 กระดาษดับเบิ้ลเอ,กระดาษโฟโต๎ 980.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านวนิัย ร๎านวนิัย

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
293/63 29/01/62



259.1 ต๎ูเหล็ก,โต๏ะญีปุ่่น 4,150.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเจ๏เล๊ียบเฟอร๑นิเจอร๑ ร๎านเจ๏เล๊ียบเฟอร๑นิเจอร๑

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
294/63 29/01/62

259.2 โน๏คบุ๏คHP,หมึกเติมCanon,ตลับหมึกCanon 25,290.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
295/63 09/01/62

260 คําถํายเอกสาร 209.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน Ck. Copy ร๎าน Ck. Copy

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
296/63 30/01/62

261

สีไม,สีไม,๎ยางลบ,ยางลบ,พูํกัน,พูํกัน,พูํกัน,พูํกัน,ปากกาเขียนแผํนซีดี,เยือ่กาว

,สต๊ิกเกอร๑ใส,ทิชชู,กระดาษ100ปอน๑ด,กระดาษวาดเขียน,เคร่ืองเหลา,เคร่ือง

เหลาดินสอ,คัดเตอร๑,ใบมีดคัดเตอร๑,ลวดเสียบกระดาษ,ดินสอ,ไม๎บรรทัด,หนังสือ

รวมคําศัพท๑,คํูมือการเลํมคําคม

4,465.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
297/63 30/01/62

262 คําถํายเอกสารเอ4 1,544.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน Ck.Cpoy ร๎าน Ck.Cpoy

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
298/63 30/01/62

263 USB HUB 4 Port,เมาส๑,ปล๊ักไฟ 870.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวซ๑  ลาดยาว จํากัด บริษทั แอดไวซ๑  ลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
299/63 30/01/62

264 กระดาษดับเบิ้ลเอ 6,000.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านวนิัย ร๎านวนิัย

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
300/63 30/01/62

265 กรดาษเอ4,กระดาษโฟโต๎,การะดาษการ๑ดสี,แฟม้ 6,860.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านวนิัย ร๎านวนิัย

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
301/63 30/01/62

266 สาย VGA 250.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
31/01/62

267 คําหนังสือพมิพ๑ประจําเดือน ม.ค. 62 1,530.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านวนิัย ร๎านวนิัย

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
31/01/62

268 คําจ๎างจัดทําวารสารโรงเรียน 35,000.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน จ.จักรอิงค๑เจ็ท ร๎าน จ.จักรอิงค๑เจ็ท

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
31/01/62

269 ลงโปรแกรมwindon,เปล่ียน Harddisk Pc Western 2,150.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
31/01/62

270 เคร่ืองสํารองไฟ 1,760.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
31/01/62

271 จ๎างซักผ๎าปูนอนเวร เดือน ม.ค. 62 600.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นางบุญนาก  มากร่ืน นางบุญนาก  มากร่ืน

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
31/01/62

272 บัลลาส 390.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านลํงเฮง ร๎านลํงเฮง

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
31/01/62

273 กระดาษโฟโต๎,เคร่ืองคิดเลข 920.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
01/02/62

274 กระดาษดับเบิ้ลเอ,กระดาษโฟโต๎,หมิกเติม Canon 5,520.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวซ๑ ลาดยาว จํากัด บริษทั แอดไวซ๑ ลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
01/02/62



275 สตาร๑เตอร๑ 375.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านภพโชค ร๎านภพโชค

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
01/02/62

276
แฟม้,รางปล๊ักไฟ,ปล๊ักไฟ,กระดาษน้ําตาล,เคร่ืองเย็บ,กรรไกร,กรรไกร,ถําน,

กระดาษบรูฟ,ทินเนอร๑,ปากกา,ปากกา,กระดาษกรอง
8,450.00         

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
01/02/62

277 คําอาหารกลางและอาหารวาํงพร๎อมเคร่ืองด่ืม 6,100.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นางเพญ็พกัต๑  มํวงจัน่ นางเพญ็พกัต๑  มํวงจัน่

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
01/02/62

277.1 คําวทิยากร 4,800.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง น.ส.ณิชากรภทัร๑  จตุรภทัร๑ถิระโชติ น.ส.ณิชากรภทัร๑  จตุรภทัร๑ถิระโชติ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
314/63 01/02/62

277.2 สีน้ํามัน,ทินเนอร๑,แปรง 680.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านภพโชค ร๎านภพโชค

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
315/63 01/02/62

278 คําจ๎างปรังปรุงซํอมแซม ตํอเติมอาคารกิจการนักเรียน 207,000.00      
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านรัชชานนท๑กํอสร๎าง ร๎านรัชชานนท๑กํอสร๎าง

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
316/63 04/02/62

279 คําซํอมแซมประตูห๎องปฏบิัติการคอมพวิเตอร๑ 1-5 และห๎องพกัครู 16,000.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นายโยธนิ  แก๎วการไถ นายโยธนิ  แก๎วการไถ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
317/63 04/02/62

280 เมาส๑,สายวาย,การ๑ดจอ 3,215.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
318/63 04/02/62

281 ลงโปรแกรมโน๏คบุ๏ค,เปล่ียนเมนบอร๑ดเคร่ืองPCU,เปล่ียนเมนบอร๑ดเคร่ืองปร๊ินเตอร๑ Canon 1,700.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวซ๑  ลาดยาว จํากัด บริษทั แอดไวซ๑  ลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
319/63 04/02/62

282 สีโปสเตอร๑,สีโปสเตอร๑,สีสะท๎อนแสง,ผ๎าขาว,ริบบิ้น 580.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านป้าใหญํเคร่ืองเขียน ร๎านป้าใหญํเคร่ืองเขียน

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
320/63 04/02/62

282.1 เปล่ียนตลับหมึก Canon 830.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
321/63 04/02/62

282.2 เหล็ก,เหล็ก 6,450.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านวาสนาค๎าเหล็ก ร๎านวาสนาค๎าเหล็ก

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
322/63 04/02/62

283 น้ํามันดีเซล 500.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั เพชรชมภปูิโตรเลียม จํากัด บริษทั เพชรชมภปูิโตรเลียม จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
323/63 05/02/62

284
กาวยาง,สกรูดํา,ตะป,ูไม๎ปั้ว,เบรคเกอร๑,หลอดไฟ,สตาร๑เตอร๑,บัลลาสต๑,สวชิไฟ,

กระดานไวท๑บอร๑ด,เทปพนัสายไฟ
14,880.00        

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านภพโชค ร๎านภพโชค

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
324/63 05/02/62

285 คํานํามันประจําเดือน ม.ค. 62 16,050.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั สหภณัฑ๑บริการลาดยาว จํากัด บริษทั สหภณัฑ๑บริการลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
325/63 05/02/62

286 คําอาหารกลางและอาหารวาํงพร๎อมเคร่ืองด่ืม 5,200.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นางเพญ็พกัต๑  มํวงจัน่ นางเพญ็พกัต๑  มํวงจัน่

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
326/63 05/02/62

287 คําวทิยากร 4,800.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง น.ส.อินทุอร  ทองแบน น.ส.อินทุอร  ทองแบน

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
327/63 05/02/62

288 คําถํายเอกสารและคําเข๎าเลํมงานหลักสูตรโรงเรียน 10,000.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน Ck.Copy ร๎าน Ck.Copy

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
328/63 05/02/62



289 เคร่ืองปร๊ินCanon,หมึกเติมCanon 5,390.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวซ๑ ลาดยาว จํากัด บริษทั แอดไวซ๑ ลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
329/63 06/02/62

290 โต๏ะทํางาน,เก๎าอี้ 10,500.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเจ๏เล๊ียบเฟอร๑นิเจอร๑ ร๎านเจ๏เล๊ียบเฟอร๑นิเจอร๑

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
330/63 06/02/62

291 POP-BOT X2 Lite ชุดเรียนร๎ูหุํนยนต๑อัตโนมัติ 24,500.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต๑ จํากัด บริษทั อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต๑ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
331/63 06/02/62

291.1 คําเข๎าเลํมสันกาว 575.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน Ck.copy ร๎าน Ck.copy

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
332/63 06/02/62

291.2 กระดาษการ๑ดสี 150.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเพื่อนเรียน ร๎านเพื่อนเรียน

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
333/63 06/02/62

292 เปล่ียนมือจับประตู 500.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านโยธนิอลูมิเนียม ร๎านโยธนิอลูมิเนียม

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
334/63 07/02/62

293 แฟม้ 1,566.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
335/63 07/02/62

294 ตรงเกลียวนอก,ข๎องอ,ยูเนียน,กุญแจ,กาว 690.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านภพโชค ร๎านภพโชค

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
336/63 07/02/62

294.1 คําอาหารกลางวนัและอาหารวาํง 8,000.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นางธนพร  สุขสุวรรณ นางธนพร  สุขสุวรรณ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
337/63 07/02/62

294.2 พรมออสเตรเลีย,พรมออสเตรเลีย,เฟริ๑นกนก,คาเมลํอน,เกล็ดทับทิม,กระดุมมรกต,ไม๎จิ๋ว 1,990.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านไม๎งามเมือง ร๎านไม๎งามเมือง

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
338/63 07/02/62

295 ฮาร๑ดดิสก๑,เมนบอร๑ด,แบตเตอร๑ร่ีเมนบอร๑ด 14,260.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวซ๑ ลาดยาว จํากัด บริษทั แอดไวซ๑ ลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
339/63 08/02/62

296 ไลํน้ําหมึกพร๎อมล๎างหัวพมิพ๑ปร้ินเตอร๑ 150.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
340/63 08/02/62

297
เคร่ืองเย็บกระดาษ,โพอิท,เยือ่กาว,เยือ่กาว,ปากกาลบคําผิด,แฟม้,ซองน้ําตาล,

ซองขาว,ลวดเย็บกระดาษ,ลวดเสียบกระดาษ,ไม๎กวาดดอกหญ๎า,ที่ตักขยะ
5,230.00         

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
341/63 08/02/62

297.1 คําจ๎างทําอาหารวาํง 4,400.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นางอุไร  คงเพช็รศักด์ิ นางอุไร  คงเพช็รศักด์ิ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
342/63 08/02/62

297.2 ป้ายไวนิล 300.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านแมวทององค๑เจ็ท ร๎านแมวทององค๑เจ็ท

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
343/63 08/02/62

298 กลํอง,ตะกร๎า 160.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านดี ดี 20 ร๎านดี ดี 20

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
344/63 11/02/62

299 ซํอมรถฟอร๑ดทะเบียน กธ 7417 นว. 11,100.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน อูชํํางเอเคร่ืองยนต๑ ร๎าน อูชํํางเอเคร่ืองยนต๑

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
345/63 11/02/62



300
ฟวิเจอร๑บอร๑ด,สมุดวาดเขียน,สมุดวาดเขียน,กระดาษวาดเขียน,ชุดสีอะครีลิค,

จานสี,สีสเปย๑,มีดคัดเตอร๑,สีโปรสเตอร๑,พูํกันกลม,พูํกันกลม,พูํกันกลม,พูํกันกลม,

พูํกันกลม,พูํกันกลม,สีไม,๎สีโปรสเตอร๑,ใบมีดคัดเตอร๑

3,900.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
346/63 11/02/62

300.1 แลคซีน,แลคซีน,แฟม้ 2,820.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านป้าใหญํเคร่ืองเขียน ร๎านป้าใหญํเคร่ืองเขียน

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
347/63 11/02/62

300.2 กาว 2 หน๎า,กระดาษโฟโต๎ 830.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านวนิัย ร๎านวนิัย

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
348/63 11/02/62

301 คําจ๎างเหมาปรับปรุงห๎องการเงิน-พสัดุและคําจ๎างเหมาเดินระบบสายไฟพร๎อมอปุกรณ๑ภายในห๎อง 38,000.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นายอิศรานุพงษ๑  สาทสิ นายอิศรานุพงษ๑  สาทสิ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
349/63 12/02/62

302 เคร่ืองปร๊ินเตอร๑ Canon G2010 3,690.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
350/63 12/02/62

303
ทํอพลาสติก,ข๎อตํอPE,ปั้มน้ําอัตโนมัติ,ข๎อลด,สายไฟฟา้,สายไมโคร,หัวน้ําหยด,ตัว

เจาะทํอ,ข๎อตํอทํอ,เทปพนัสายไฟ,เคร่ืองต้ังเวลา,ทํอPVC,ข๎องอ,กาว,ชุดกรองน้ํา

,ข๎อตํอPE,หัวกระโหลก,กลํองคัดเอ๏าท๑,คัตเอ๏าท๑,กลํองพร๎อมปล๊ักเสียบ

16,645.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านภพโชค ร๎านภพโชค

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
351/63 12/02/62

303.1 กระดาษสา,ดอกไม,๎กรไกร,กระดาษสติกเกอร๑,เทปใส 376.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเพื่อนเรียน ร๎านเพื่อนเรียน

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
352/63 12/02/62

303.2 โต๏ะเอนกประสงค๑ 3,300.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเจ๏เล๊ียบเฟอร๑นิเจอร๑ ร๎านเจ๏เล๊ียบเฟอร๑นิเจอร๑

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
353/63 12/02/62

304 กรอบรูป,กรอบรูป 3,000.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านมีดี กรอบรูป ร๎านมีดี กรอบรูป

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
354/63 13/02/62

305 เก๎าอีสํ้านักงาน 3,000.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเจ๏เล๊ียบเฟอร๑นิเจอร๑ ร๎านเจ๏เล๊ียบเฟอร๑นิเจอร๑

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
355/63 13/02/62

306 กระดาษไอเดีย 24,500.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
356/63 13/02/62

306.1 คําถํายเอกสารพร๎อมเข๎าเลํม 9,940.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน Ck.copy ร๎าน Ck.copy

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
357/63 13/02/62

306.2 คําถํายเอกสารพร๎อมเข๎าเลํม 2,000.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน Ck.copy ร๎าน Ck.copy

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
358/63 13/02/61

307 เคร่ืองปร๊ินเตอร๑ Epson L3110 8,580.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
359/63 14/02/62

308 กระดาษไข,หมึกพมิพ๑ 42,800.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั ริโซํ (ประเทศไทย) จํากัด บริษทั ริโซํ (ประเทศไทย) จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
360/63 14/02/62

309 เอ็กซ๑ทานอล 2,750.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
361/63 14/02/62

309.1 ชั้นเหล็ก,แฟม้,กลํอง,กลํองล๎อเล่ือน,แฟม้ 5,469.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามแม็คโคร จํากัด บริษทั สยามแม็คโคร จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
362/63 14/02/62



309.2
กระดาษเอ4,กระดาษโฟโต๎,กระดาษการ๑ดสี,ปากกา,ลวดเสีบยกระดาษ,กรรไกร

,กาว2หน๎า,ดินสอ,ปากกาลบคําผิด
5,525.00         

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านวนิัย ร๎านวนิัย

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
363/63 14/02/62

309.3 พรมออสเตรเลีย,เฟริ๑นกนก,เฟริ๑นนาคราช,พรมออสเตรเลีย,เฟริ๑นกนก,พวงไขํ,เฟริ๑นข๎าหลวง,มอสจดัสวน 1,350.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านอุดมทรัพย๑ ร๎านอุดมทรัพย๑

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
364/63 14/02/62

310 พาวเวอร๑ซัสพลาย 880.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
365/63 15/02/62

311 ผงหมึกพมิพ๑ 15,600.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านพมิพ๑ทอง โทนเนอร๑ ร๎านพมิพ๑ทอง โทนเนอร๑

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
366/63 15/02/62

312 เหล็กกลํอง,เหล็กกลํอง 1,660.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเหล็กนาบัว ร๎านเหล็กนาบัว

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
367/63 15/02/62

313 ลวดเสียบกระดาษ,ตัวหนีบ,ตัวหนีบ,ตัวหนีบ,ดินสอ,กรรไกร,ตลับชาด,กรรไกร 733.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
368/63 15/02/62

314 เปล่ียนมอเตอร๑พัดลม,เปล่ียนใบพัดลม,เปล่ียนทาปาซิเตอร๑,ติดต้ังพัดลมดูดอากาศ 6,450.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านมันสเคร่ืองเย็น 2004 ร๎านมันสเคร่ืองเย็น 2004

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
369/63 15/02/62

315 แมํพมิพ๑บล๏อกสามอาร๑แบบลูกเต๐า,แปดเหล่ียม,หกเหล่ียมเบน,กระดูก,ผืนผ๎า 22,100.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านสามอาร๑ ร๎านสามอาร๑

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
370/63 15/02/62

315.1 แฟลตไดร๑ 199.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
371/63 15/02/62

315.2 คํางเหมาทําอากลางวนัพร๎อมอาหารวาํง 22,500.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นางเพญ็พกัต๑  มํวงจัน่ นางเพญ็พกัต๑  มํวงจัน่

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
372/63 15/02/62

316
เล่ือยฉลุ,ประแจ,ใบเล่ือยตัดเหล็ก,ใบเล่ือยคันธนู,โครงเล่ือยคันธน,ูตะป,ูตะป,ูตะปู

,ตะป,ูใบเล่ือยอํอนตัว,ปั้มลม,สายลมสปริง,ปืน,ปืน,ตะป,ูสายลม,สวทิซ๑ลูกลอย
9,465.00         

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามโกลบอลเฮ๎าส๑ จํากัด บริษทั สยามโกลบอลเฮ๎าส๑ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
373/63 18/02/62

317 ล๎างเคร่ืองปรับอากาศ 800.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านมนัสเคร่ืองเย็น 2004 ร๎านมนัสเคร่ืองเย็น 2004

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
374/63 18/02/62

318
กระดาษดับเบิ้ลเอ,ป้ายชื่อ,สต๊ิกเกอร๑ขาว,กระดาษโฟโต๎,ปากกาลบคําผิด,เคร่ือง

เย็บกระดาษ,ลวดเย็บกระดาษ,กระดาษอาร๑ตมัน,ปากกา
5,190.00         

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
375/63 18/02/62

319 คําถํายเอกสารพร๎อมเข๎าเลํม 2,000.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน Ck.copy ร๎าน Ck.copy

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
376/63 18/02/62

320 คําถํายเอกสารเอ4 3,190.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน Ck.copy ร๎าน Ck.copy

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
377/63 18/02/62

321 คําจ๎างทําอาหารกลางวนั 10,000.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นางเพญ็พกัต๑  มํวงจัน่ นางเพญ็พกัต๑  มํวงจัน่

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
378/63 18/02/62

321.1 เชือกปอ 245.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั บีทูเอส จํากัด บริษทั บีทูเอส จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
379/63 18/02/62

321.2 หมึกเติม Canon,กระดาโฟโต๎,ปล๊ักไฟ,เมาส๑ 2,220.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านปรีชาประดิษฐ๑  คอมพวิเตอร๑ ร๎านปรีชาประดิษฐ๑  คอมพวิเตอร๑

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
380/63 18/02/62



321.3 คําตอบแทนวยิากร 27,000.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
381/63 18/02/62

322 เคร่ืองเย็บกระดาษ,เคร่ืองคิดเลข,แฟ้ม,กาว,สต๊ิกเกอร๑ขาว,ถําน,ปากกาลบคําผิด,กระดาษโฟโต๎ 1,798.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ๑  1974 หจก.วทิยาภณัฑ๑  1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
382/63 20/02/62

323 คําถํายเอกสารพร๎อมเข๎าเลํม 1,000.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน Ck.copy ร๎าน Ck.copy

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
383/63 20/02/62

324 กลํองดินสอ,ปากกาเจล,สมุดโน๏ต,สีไม,๎ปากกา 1,000.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเล๊ียบพลาสติก ร๎านเล๊ียบพลาสติก

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
384/63 20/02/62

325 บอร๑ดโครงงาน,กรอบรูป 4,000.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเพน๎ท๑ต้ิง แกลลอร่ี ร๎านเพน๎ท๑ต้ิง แกลลอร่ี

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
385/63 20/02/62

325.1 ใบเจยี,ทํอ,ข๎อตํอตรง,เทปพันเกลียว,บอลวาว,ตรงเกลียวนอก,ลดเหล่ียม,สามทาง,ข๎องอ,ยูเนียน 1,030.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านภพโชค ร๎านภพโชค

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
386/63 20/02/62

325.2 กระดาษเอ 4 ,ป้ายชื่อ 2,370.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีมาตุลีเซ็นเตอร๑ หจก.ศรีมาตุลีเซ็นเตอร๑

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
387/63 20/02/62

325.3 ป้ายไวนิล 1,200.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านแมวทอง ร๎านแมวทอง

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
388/63 20/02/62

326 ต๎ูลําโพงพร๎อมไมค๑ลอย 5,200.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
389/63 21/02/62

327 ดอกกุหลาบ,กล๎วยไม,๎กุหลาบ,ใบกล๎วยไม,๎ลิลล่ี 2,975.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านไม๎จริง ร๎านไม๎จริง

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
390/63 21/02/62

328 หมึกเติม Canon,ตลับหมึก Samsung,ตลับหมึก Samsung 9,540.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวซ๑ ลาดยาว จํากัด บริษทั แอดไวซ๑ ลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
391/63 21/02/62

328.1 แฟม้สอด,ไส๎แฟม้,กรอบรูป,กระดาษดับเบิ้ลเอ,เทปผ๎า,กาว2หน๎า 12,080.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านวนิัย ร๎านวนิัย

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
392/63 21/02/62

328.2 ขาต้ังดอกไม,๎แจกันดอกไม๎ 4,600.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านกฤษณ๑ศิริ ร๎านกฤษณ๑ศิริ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
21/02/62

328.3 เส้ือผ๎าตํวนแขนกระบอก,เส้ือผ๎าตํวนคอกลม,สไบขิดแพรวา,ตํางหู 4,540.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านอุบลเคร่ืองประดับชุดไทย ร๎านอุบลเคร่ืองประดับชุดไทย

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
394/63 21/02/62

328.4 กลํองใสํเอกสาร,ป้ายชื่อ,กระดาษเอ4,ใส๎แฟ้ม,แฟ้ม,เม็ดแมํเหล็กกลม,เม็กแมํเหล็กเปลือย 2,300.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีมาตุลีเซ็นเตอร๑ หจก.ศรีมาตุลีเซ็นเตอร๑

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
395/63 21/02/62

329 ตลับหมึก HP 78A,ตลับหมึก HP 12A 10,200.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
396/63 22/02/62

330 แฟม้,กระดาษโฟโต๎,กระดาษการ๑ดสี,แทํนป้าย 5,400.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ๑  1974 หจก.วทิยาภณัฑ๑  1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
397/63 22/02/62

331 ชั้นวาง,ตะกร๎า 648.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านไม๎งามเมือง ร๎านไม๎งามเมือง

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
398/63 22/02/62



332
สต๊ิกเกอร๑ใส,เทปใส,กาว2หน๎า,ลวดเย็บกระดาษ,ลวดเย็บกระดาษ,ใบมีดคัดเตอร๑

,ใบมีดคัดเตอร๑,ลวดแย็บกระดาษ,กระดาษดับเบิ้ลเอ
5,225.00         

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านวนิัย ร๎านวนิัย

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
399/63 22/02/62

332.1 เหล็กโชว๑เอกสาร,เหล็กกัน้ใหญ,ํคัดเตอร๑,คัดเตอร๑ 2,210.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านวนิัย ร๎านวนิัย

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
400/63 22/02/62

332.2
ไส๎แฟม้,คลิปดํา,ลวดเสียบ,กระดาษดับเบิ้ลเอ,ลวดเย็บกระดาษ,ปากกาไวท๑บอร๑ด

,แฟม้,กระดาษปกสี,แฟม้ปก
5,071.00         

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ๑  1974 หจก.วทิยาภณัฑ๑  1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
401/63 22/02/62

332.3 ป้ายไวนิล 4,000.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านบีอาร๑ต ร๎านบีอาร๑ต

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
402/63 22/02/62

333 ตุ๏กตา,กลํองดินสอ,ตุ๏กตาหมี 2,957.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยทอยส๑ ค๎าสํง หจก.ไทยทอยส๑ ค๎าสํง

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
403/63 25/02/62

334 ปั้ม,บัวรดน้ํา,คราด,เสียม,ทํอ,ข๎อตํอตรง 5,000.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านภพโชค ร๎านภพโชค

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
404/63 25/02/62

335 ป้ายไวนิล,ป้ายไวนิล,ป้ายไวนิล 3,375.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านหงส๑หยก ร๎านหงส๑หยก

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
25/02/62

336 กาว,ปากกา 550.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
406/63 25/02/62

337
ไส๎แฟม้,ตลับชาด,ตัวหนีบ,ตัวหนีบ,ตัวหนีบ,ตัวหนีบ,ปากกา,ปากกาเขียน CD,

กาวยูฮู,ปากกา,ตรายาง,คลิปบอร๑ด,กระดาษการ๑ด,ชอล๑กสี,กระดาษปก,แฟม้
6,937.00         

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ๑  1974 หจก.วทิยาภณัฑ๑  1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
407/63 25/02/62

337.1 เหล็ก,สีเทากันสนิม,ทินเนอร๑,แปรงทาสี 6,900.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเหล็กนาบัว ร๎านเหล็กนาบัว

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
408/63 25/02/62

337.2 เหล็ก 9,600.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเหล็กนาบัว ร๎านเหล็กนาบัว

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
409/63 25/02/62

338 ฮาร๑ดดิสก๑ 1,760.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
410/63 26/02/62

339 กระติกน้ําร๎อน 950.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเจ๏เล๊ียบ ร๎านเจ๏เล๊ียบ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
411/63 26/02/62

340 คําจ๎างเหมาไถปรับพื้นที่ 12,000.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นายทว ี ทองกลัด นายทว ี ทองกลัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
412/63 26/02/62

341
เมนทอล,การบูร,พมิเสน,กานพลู,เซริงพลาสติก,น้ํามันกล่ินกุหลาบ,น้ํามันกล่ิน

หอมละเหย,น้ํามันกล่ินกระดังงา,น้ํามันกล่ินดอกบัว,น้ํามันกล่ินราชาวดี,น้ํามัน

กล่ินตะไคร๎,น้ํามันยูคาลิปตัส

4,510.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านสงําโอสถ ร๎านสงําโอสถ 

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
41363 26/02/62

342 ผ๎าลินิน 100.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเลําเซํงฮะ ร๎านเลําเซํงฮะ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
414/63 26/02/62

343 คําถํายเอกสาร 908.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน Ck.Copy ร๎าน Ck.Copy

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
415/63 26/02/62



344 คําถํายเอกสารพร๎อมเข๎าเลํม 370.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน Ck.Copy ร๎าน Ck.Copy

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
416/63 27/02/62

345
ทํอPVC,3ทาง,ข๎อตํอตรง,ประตูน้ํา,ประตูน้ํา,หางปลา,เทปพนัเกลียว,ฝาอุด,กาว

,สปริงใหญ,ํสายยาง,เคร่ืองพนํยา,เคร่ืองตัดหญ๎า,ค๎อน,กรรไกร,ใบตัดหญ๎า,

กรรไกรตัดหญ๎า,กรรไกรตัดกิง่,เล่ือยโค๎ง,ใบเล่ือย,ใบตัดหญ๎า

9,000.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านรํุงเรืองการเกษตร ร๎านรํุงเรืองการเกษตร

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
417/63 27/02/62

346 คําถํายเอกสารพร๎อมเข๎าเลํม 1,000.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน Ck.Copy ร๎าน Ck.Copy

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
418/63 27/02/62

347 จอบ,บุ๎งกี,้เสียม,สแลม,พลัว,รองเท๎าบูท 3,600.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านวรีวฒัน๑ ร๎านวรีวฒัน๑

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
419/63 27/02/62

348
รถเข็นปูน,รถเข็นปูน,หัวพนํไฟ,เคร่ืองปั่นอาหาร,สายยาง,คราด,เม็ดดิน,กรรไกร

,เคร่ืองน้ําผลไม,๎แก๏สกระป๋อง,เคร่ืองปั่นน้ําผลไม,๎ดินวทิยาศาตร๑
6,109.00         

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามโกลบอลเฮ๎าส๑ จํากัด บริษทั สยามโกลบอลเฮ๎าส๑ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
420/63 27/02/62

349 กระบวย,มีดปลอก,ครองแครง,ดอกจอก,กระบวยโปรํง,ผ๎าขาวบาง,ครกหนิ,ครกหนิ 1,795.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านบอสซุปเปอร๑ถูก ร๎านบอสซุปเปอร๑ถูก

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
421/63 27/02/62

350 กรรไกรตักกิง่,กรรไกรตัดกิง่ 638.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามโกลบอลเฮ๎าส๑ จํากัด บริษทั สยามโกลบอลเฮ๎าส๑ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
422/63 27/02/62

350.1 คําจ๎างเหมาทําอาหารวาํง 1,000.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง น.ส.วไิลวรรณ  ศรลัพมพ๑ น.ส.วไิลวรรณ  ศรลัพมพ๑

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
423/63 27/02/62

351 เคร่ืองปร๊ินเตอร๑ Canon,หมึกเติม Canon 6,190.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
424/63 28/02/62

352 แจกันดอกไม๎แห๎ง 1,500.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านดอกไม๎มณฑา ร๎านดอกไม๎มณฑา

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
425/63 28/02/62

353 ผ๎าซับใน,ผ๎าตราด,พลาสติกใส 1,125.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเลําเซํงฮะ ร๎านเลําเซํงฮะ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
426/63 28/02/62

354 ป้ายไวนิล,ป้ายไวนิล 730.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านบี อาร๑ต ร๎านบี อาร๑ต

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
427/63 28/02/62

355 แก็ส,เตาแก็ส 4,670.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านกิจนิยม 1999 ร๎านกิจนิยม 1999

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
428/63 28/02/62

356
คลิปหนีบ,เคร่ืองเย็บกระดาษ,กระดาษถํายเอ4,ป้ายสติกเกอร๑,กรรไกร,กระดาษ

เอ4,สต๊ิกเกอร๑,ฟลิม๑,กระดาษอิงค๑เจ๏ท,กระทะ,คัดเตอร๑
3,247.00         

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามแม็คโคร จํากัด บริษทั สยามแม็คโคร จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
429/63 28/02/62

357 ทรายหยาบ 3,500.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านนาบัวคอนกรีต ร๎านนาบัวคอนกรีต

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
430/63 28/02/62

358 ต๎ูเย็น 6,500.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเจ๏เล๊ียบ ร๎านเจ๏เล๊ียบ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
431/63 28/02/62

359 เก๎าอี,้ต๎ูเหล็ก,โต๏ะทํางาน,เก๎าอี,้ต๎ูเก็บเอกสาร,โต๏ะทํางาน,โต๏ะเอนกประสงค๑ 23,200.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเจ๏เล๊ียบเฟอร๑นิเจอร๑ ร๎านเจ๏เล๊ียบเฟอร๑นิเจอร๑

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
432/63 28/02/62



360 จ๎างซักผ๎าปูนอนเวร เดือน ก.พ. 62 600.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นางบุญนาก  มากร่ืน นางบุญนาก  มากร่ืน

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
433/63 28/02/62

361 ต๎ู 4,200.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเจ๏เล๊ียบเฟอร๑นิเจอร๑ ร๎านเจ๏เล๊ียบเฟอร๑นิเจอร๑

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
434/63 28/02/62

362 คําหนังสือพมิพ๑ประจําเดือน ก.พ. 62 1,440.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านวนิัย ร๎านวนิัย

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
435/63 28/02/62

363 เมาส๑ 270.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
436/63 28/02/62

364 ปากกาเมจิก 120.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเพื่อนเรียน ร๎านเพื่อนเรียน

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
437/63 01/03/62

365 สีสะท๎อนแสง,เข็มหมุด 375.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านกิจนิยม 1999 ร๎านกิจนิยม 1999

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
438/63 01/03/62

366 ถุงแก๎ว 110.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านบ๎านบรรจุภณัฑ๑ ร๎านบ๎านบรรจุภณัฑ๑

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
439/63 04/03/60

367 สายสิญจน๑ 400.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านซ้ิมฮงเฮง ร๎านซ้ิมฮงเฮง

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
440/63 04/03/62

368 สายสิญจน๑ 450.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเซียงฮวดหลี ร๎านเซียงฮวดหลี

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
441/63 05/03/62

369 คําจ๎างอัดรูป 225.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านศิริพรดิจิตอลแอนด๑สตูดิโอ ร๎านศิริพรดิจิตอลแอนด๑สตูดิโอ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
442/63 05/03/60

370 คําซํอมรถ 6 ล๎อ ทะเบียน นว.40-0349 8,324.07         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยฮีโนํ (นครสวรรค๑) จํากัด บริษทั ไทยฮีโนํ (นครสวรรค๑) จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
443/63 06/03/62

371 ปล๊ักไฟ,ปล๊ักไฟ 643.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บมจ.บิ๊กซีซูเปอร๑เซ็นเตอร๑ (ลาดยาว) บมจ.บิ๊กซีซูเปอร๑เซ็นเตอร๑ (ลาดยาว)

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
444/63 06/03/62

372 กระดาษดับเบิ้ลเอ,ซองขาว,แฟม้,ไส๎แฟม้,กระดาษการ๑ดสี 3,800.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านวนิัย ร๎านวนิัย

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
445/63 07/03/62

373 คํานํามันประจําเดือน ก.พ. 62 16,100.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั สหภณัฑ๑บริการลาดยาว จํากัด บริษทั สหภณัฑ๑บริการลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
446/63 07/03/62

374 ก๎านลูกโป่ง,จุกลูกโป่ง,ลูกโป่งเล็ก,ลูกโป่งมุก,ลูกโป่ง 2,375.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านนคอร๑เนอร๑ ร๎านนคอร๑เนอร๑

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
447/63 07/03/62

375 ข๎อตํอตรง 90.00             
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านภพโชค ร๎านภพโชค

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
448/63 08/03/62

376 หมึกเติม Canon 1,120.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวซ๑ ลาดยาว จํากัด บริษทั แอดไวซ๑ ลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
449/63 08/03/62

377 คําถํายเอกสาร 1,580.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านCk.Cpoy ร๎านCk.Cpoy

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
450/63 08/03/62



378 กระเช๎าของขวญั 2,000.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านกฤษณ๑ศิริ ร๎านกฤษณ๑ศิริ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
451/63 11/03/62

379 ป้ายไวนิล 12,650.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านแมวทองอิงค๑เจ็ท ร๎านแมวทองอิงค๑เจ็ท

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
452/63 11/03/62

380 พานใบศรี 600.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านสมบัติ มาลัย ร๎านสมบัติ มาลัย

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
453/63 12/03/62

381 คําถํายเอกสารเอ4 695.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน Ck.Copy ร๎าน Ck.Copy

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
454/63 13/03/62

382 เปล่ียนคอมแอร๑มิตซูบิชิพร๎อมล๎างระบบแอร๑และเติมน้ํายาแอร๑ 13,500.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านมนัสเคร่ืองเย็น 2004 ร๎านมนัสเคร่ืองเย็น 2004

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
455/63 22/03/62

383 เปล่ียนถํายน้ํามันเคร่ืองรถต๎ูทะเบียน นค-4400 นว 12,977.50        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยต๎านครสวรรค๑ 1981 จํากัด บริษทั โตโยต๎านครสวรรค๑ 1981 จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
456/63 28/03/62

384 จ๎างซักผ๎าปูนอนเวร เดือน ม.ีค. 62 600.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นางบุญนาก  มากร่ืน นางบุญนาก  มากร่ืน

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
457/63 29/03/62

385 คําหนังสือพมิพ๑ประจําเดือน ม.ีค. 62 1,580.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านวนิัย ร๎านวนิัย

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
458/63 29/03/62

386 คําน้ํามันประจําเดือน ม.ีค. 62 14,345.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั สหภณัฑ๑บริการลาดยาว จํากัด บริษทั สหภณัฑ๑บริการลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
459/63 04/04/62

387 ชั้นเอนกประสงค๑ 5 ชั้น,ชั้นเอนกประสงค๑ 3 ชั้น,ชั้นเอนกประสงค๑ 4 ชั้น 5,950.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั อินเด็กซ๑ลิฟวิง่มอลล๑ จํากัด (มหาชน) บริษทั อินเด็กซ๑ลิฟวิง่มอลล๑ จํากัด (มหาชน)

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
460/63 09/04/62

387.1 น้ําแก๎ว,น้ําแข็งบด 3,340.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านน้ําแข็งเกํง ร๎านน้ําแข็งเกํง

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
461/63 09/04/62

387.2 คําจ๎างเหมาทําอาหารกลางวนัพร๎อมอาหารวาํง 17,660.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นางอุไร คงเพช็รศักด์ิ นางอุไร คงเพช็รศักด์ิ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
462/63 09/04/62

388 จ๎างซักผ๎าปูนอนเวร เดือน เม.ย. 62 600.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นางบุญนาก  มากร่ืน นางบุญนาก  มากร่ืน

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
463/63 30/04/62

389 โปรแกรมจัดซ้ือจัดจ๎างและการบริหารพสัดุโรงเรียน 2,500.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก. ทรี พอ๎ยท๑ ทู ไลน๑ หจก. ทรี พอ๎ยท๑ ทู ไลน๑ 

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
464/63 01/05/62

390 Accerr Point,Swtching Hub,ราง,ราง,หัวเลน,สายเลน 5,239.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวซ๑ ลาดยาว จํากัด บริษทั แอดไวซ๑ ลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
465/63 02/05/62

391 เคร่ืองปรับอากาศ 34,000.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านมนัสเคร่ืองเย็น 2004 ร๎านมนัสเคร่ืองเย็น 2004

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
466/63 02/05/62

392 เคร่ืองปรับอากาศ (ห๎องพกัครูอังกฤษ) 43,500.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านมนัสเคร่ืองเย็น 2004 ร๎านมนัสเคร่ืองเย็น 2004

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
467/63 02/05/62

393 ล๎างแอร๑,เปล่ียนรีโมทแอร๑,เปล่ียนทาร๑ปาซิเตอร๑,เติมน้ํายาแอร๑ 5,300.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านมนัสเคร่ืองเย็น 2004 ร๎านมนัสเคร่ืองเย็น 2004

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
468/63 03/05/62



394 คําน้ํามันประจําเดือน เม.ย. 62 4,400.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั สหภณัฑ๑บริการลาดยาว จํากัด บริษทั สหภณัฑ๑บริการลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
469/63 03/05/62

395 ลูกกุญแจ 120.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านภพโชค ร๎านภพโชค

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
470/63 03/05/62

396 ตลับหมึก,คีย๑บอร๑ด,เมาส๑ 1,700.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวซ๑ ลาดยาว จํากัด บริษทั แอดไวซ๑ ลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
471/63 03/05/62

397 ซํอมเคร่ืองคอมพวิเตอร๑ 1,500.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวซ๑ ลาดยาว จํากัด บริษทั แอดไวซ๑ ลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
472/63 06/05/62

398 ป้ายไวนิล 1,200.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านวฒันะดิจิตอล ร๎านวฒันะดิจิตอล

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
473/63 06/05/62

399 เบาะยิม 20,000.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านชัยพรศิลป์ ร๎านชัยพรศิลป์

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
474/63 06/05/62

400 คําจ๎างทําความสะอาดโรงอาหาร,คําจ๎างดูแลสนามฟตุบอล 3,300.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นางกันยา  บุญเพง็ นางกันยา  บุญเพง็

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
475/63 07/05/62

401 ล๎างแอร๑,เติมน้ํายาแอร๑,เปล่ียนทาร๑ปาซิเตอร๑ ห๎องคอม 1-5 12,350.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านมนัสเคร่ืองเย็น 2004 ร๎านมนัสเคร่ืองเย็น 2004

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
476/63 07/05/62

402 แว๏กขัดพื้นไม๎ 2,900.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านภพโชค ร๎านภพโชค

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
477/63 07/05/62

403 ลวดเชื่อม,ลวดเชื่อม,สีน้ํามัน,ทินเนอร๑,นิออน,บราลาส,ใบตัด 9,400.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านภพโชค ร๎านภพโชค

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
478/63 07/05/62

404 ธง วปร.,ธงชาติ 1,380.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีมาตุลีเซ็นเตอร๑ หจก.ศรีมาตุลีเซ็นเตอร๑

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
479/63 08/05/62

405 กระดาษเกียรติบัตร,ปากกาน้ําเงิน 6,640.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านป้าใหญํเคร่ืองเขียน ร๎านป้าใหญํเคร่ืองเขียน

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
480/63 08/05/62

406
ถําน,ไมโล,ขนม,ค๎ุกกี,้ขนม,น้ําผมไม,๎ขนม,ขนมปัง,กาแฟ,น้ําผลไม,๎ขนม,กาแฟ

,ชา,แก๎วกาแฟ,ช๎อนคนกาแฟ,หลอดกาแฟ,ถุงขยะ
4,351.00         

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านธนาภณัฑ๑ ร๎านธนาภณัฑ๑

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
481/63 08/05/62

407 ชุดขาต้ังไม,๎เคร่ืองปั้นดินเผา,เรือดินเผา,โอํงโบราญดินเผา 3,940.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน พ.เซรามิก ร๎าน พ.เซรามิก

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
482/63 09/05/62

408 ชุดธปูเทียนแพร 690.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านซ้ิมฮงเฮง ร๎านซ้ิมฮงเฮง

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
483/63 09/05/62

409 โฟม,สีน้ําพลาสติก 800.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านกิจนิยม 1999 ร๎านกิจนิยม 1999

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
484/63 09/05/62

410
ดอกกุหลาบ,ดอกเบญจมาศ,ดอกลิลล่ี,ใบยํอยใบอํอน,ดอกแซมเล็ก,โฟมก๎อน

,หญ๎าเทียม,ไม๎ลูกชิ้น,หัวดอก
16,060.00        

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านสมนึกดอกไม๎ผ๎า ร๎านสมนึกดอกไม๎ผ๎า

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
485/63 10/05/62

411
ธงชาติ,ธงสท.,เคร่ืองเคลือบบัตร,พลาสติกเคลือบบัตร,พลาสติกเคลือบบัตร

,พลาสติกเคลือบบัตร,ที่ถอดลวดเย็บ
6,640.00         

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีมาตุลีเซ็นเตอร๑ หจก.ศรีมาตุลีเซ็นเตอร๑

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
486/63 10/05/62



412 ใบขัดรถถัง,ใบจักร 520.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน SK. สุรกิจ กํอสร๎าง ร๎าน SK. สุรกิจ กํอสร๎าง

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
487/63 10/05/62

413 หัวแลน 1,320.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
488/63 13/05/62

414 ครอบลอนคํู,น๏อตยิงไม,๎ตะแกง 570.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านภพโชค ร๎านภพโชค

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
489/63 13/05/62

415 สีน้ํามัน,ตะป,ูน้ํามันสน,แปรงทาสี,ตลับเมตร 1,180.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านวาสนาค๎าเหล็ก ร๎านวาสนาค๎าเหล็ก

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
490/63 13/05/62

416 ตัวหนีบ 240.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
491/63 14/05/62

417
สีสะท๎อนแสง,เข็มหมุด,มีดคัดเตอร๑,กระดาษกาว,กระดาษกาว,ใบมีดคัดเตอร๑

,โฟมบาง,โฟม,มีดคัดเตอร๑
1,000.00         

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านกิจนิยม 1999 ร๎านกิจนิยม 1999

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
492/63 14/05/62

418 น้ําแก๎ว,น้ําแข็งบด,น้ําถัง 3,390.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านน้ําแข็งเกํง ร๎านน้ําแข็งเกํง

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
493/63 14/05/62

419 โต๏ะคอม 2,600.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเจ๏เล๊ียบเฟอร๑นิเจอร๑ ร๎านเจ๏เล๊ียบเฟอร๑นิเจอร๑

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
494/63 15/05/62

420 ผ๎าเทป,กาวคํู,บล็อก,หน๎ากาก,บล็อก,หน๎ากาก,เคเบิลไทม๑ 590.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านภพโชค ร๎านภพโชค

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
495/63 15/05/62

421 คําอาหารกลางวนัครู 8,840.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นางประนอม  พลูเขตนคร นางประนอม  พลูเขตนคร

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
496/63 15/06/62

422 เปล่ียนประเก็นทํอแป๊ปเทอร๑โบ,เช็คหัวฉีด,แหวนรองทํอไหลกับ 6,093.65         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยต๎านครสวรรค๑ 1981 จํากัด บริษทั โตโยต๎านครสวรรค๑ 1981 จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
เฉพาะเจาะจง 16/05/62

423 ยูโรํเค๎ก,ขนมขาไก,ํขนมปัง,กาแฟ,โอวลัติน 3,670.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านบอสซุปเปอร๑ถูก ร๎านบอสซุปเปอร๑ถูก

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
498/63 16/05/62

424 คําถํายเอกสารพร๎อมเข๎าเลํมสันกาว 3,368.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน Ck.Cpoy ร๎าน Ck.Cpoy

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
499/63 16/05/62

425 เคร่ืองทําน้ําเย็น Standard HRC-134a 4,500.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก. เลํากีเ่ส็ง พนูสุข หจก. เลํากีเ่ส็ง พนูสุข

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
500/63 17/05/62

426 ขาแขวน,ไขควงหัวสลับ,ชุดฉีดชําระ 1,348.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร๑เซ็นเตอร๑ (ลาดยาว) บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร๑เซ็นเตอร๑ (ลาดยาว)

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
501/63 17/05/62

427 ตลับหมึก Ribbon Original Epson LQ-310 440.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
502/63 17/05/62

427.1 น้ําส๎มเกล็ดหิมะ 3,670.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านโจ๎ น้ําส๎มเกล็ดหิมะ ร๎านโจ๎ น้ําส๎มเกล็ดหิมะ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
503/63 17/05/62

428 บัลลาส,หลอดไฟ,สตาร๑ทเตอร๑,กลํอง,เต๎าเสียบ,ผ๎าเทป 1,080.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านภพโชค ร๎านภพโชค

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
503.1/63 21/05/62



429 เคร่ืองปร๊ินเตอร๑ Canon G2010,เคร่ืองปร๊ินเตอร๑ Canon MP287 6,180.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวซ๑ ลาดยาว จํากัด บริษทั แอดไวซ๑ ลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
504/63 21/05/62

430 เคร่ืองพมิพ๑ฉลาก 1,390.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.ลํ้าฟา้ โอเอ แอนด๑ สเตชั่นเนอร่ี หจก.ลํ้าฟา้ โอเอ แอนด๑ สเตชั่นเนอร่ี

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
505/63 21/05/62

430.1 คําจ๎างทําอาหารกลางวนัสําหรับครูและนักเรียน 22,020.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นางเพญ็พกัต๑  มํวงจัน่ นางเพญ็พกัต๑  มํวงจัน่

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
506/63 21/05/62

431 ป้ายไวนิล 2,700.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านศิริพรดิจิตอลแอนด๑สตูดิโอ ร๎านศิริพรดิจิตอลแอนด๑สตูดิโอ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
507/63 22/05/62

432 เติมน้ํายาแอร๑ 300.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านวฒิุชัยแอร๑&เซอร๑วสิ ร๎านวฒิุชัยแอร๑&เซอร๑วสิ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
508/63 22/05/62

433 คอมพวิเตอร๑ ALL-IN-ONE HP 22-C0001D,เคร่ืองสํารองไฟ 14,980.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
509/63 22/05/62

434 มํานม๎วน 2,468.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามโกลบอลเฮ๎าส๑ จํากัด บริษทั สยามโกลบอลเฮ๎าส๑ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
510/63 22/05/62

435 พดัลม 26,000.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเจ๏เล๊ียบ ร๎านเจ๏เล๊ียบ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
511/63 22/05/62

436
คลิปบอร๑ด,กาว,ลวดเสียบกระดาษ,กาวยํน,ตัวเย็บ,ลูกแม็กซ๑,หมึกเติมCanon,

กระดาษไอเดีย
1,743.00         

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
512/63 23/05/62

437 ตรายางรร.,ตรายางรับหนังสือ,ตรายาง4.5x6,ตรายางเกษยีนหนังสือ 1,450.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านพ ีเอส ก๏อปปี๊ แอนด๑ คอมพวิเตอร๑ ร๎านพ ีเอส ก๏อปปี๊ แอนด๑ คอมพวิเตอร๑

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
513/63 23/05/62

438 กระดาษโฟโต๎,กาวยูฮู,หมึกเติมตลับชาด 524.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
514/63 23/05/62

439 คําจ๎างเหมาเคร่ืองเสียง 2,000.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นายมนัส  เขตรวทิย๑ นายมนัส  เขตรวทิย๑

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
515/63 24/05/62

440 สกรู,สายไฟ,ปล๊ัก,หน๎ากาก,บล็อก,ปู 560.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านภพโชค ร๎านภพโชค

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
516/63 24/05/62

441 สายแลน 480.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวซ๑ ลาดยาว จํากัด บริษทั แอดไวซ๑ ลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
517/63 24/05/62

442
กุญแจ,ก๏อกอํางล๎างมือ,บอลวาว,สามทาง,ตรง,ฝาครอบ,ตรงใน,หางปลา,สายยาง

,กาว
1,550.00         

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านภพโชค ร๎านภพโชค

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
518/63 27/05/62

443 หางปลา,ใบเจีย,เข็มขัดลัดสาย,ดอกสวาํน,รางไฟ,กลอน 870.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านภพโชค ร๎านภพโชค

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
519/63 27/05/62

444 คําบริการล๎างแอร๑ 400.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านวฒิุชัยแอร๑&เซอร๑วสิ ร๎านวฒิุชัยแอร๑&เซอร๑วสิ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
520/63 27/05/62

444.1 ติดต้ังระบบไม๎กัน้ 46,000.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั ริโก๎ (ประเทศไทย) จํากัด บริษทั ริโก๎ (ประเทศไทย) จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
521/63 27/05/62



445 ติดต้ังระบบเครือขํายคอมพวิเตอร๑ 40,000.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั ริโก๎ (ประเทศไทย) จํากัด บริษทั ริโก๎ (ประเทศไทย) จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
522/63 28/05/62

446 แฟม้,เคร่ืองคิดเลข,ไส๎แฟม้ 1,210.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
523/63 28/05/62

447
แอลกฮอร๑,พารา,ก๏อส,พลาสเตอร๑,ยาธาตุน้ําขาว,พลาสเตอร๑ยา,คาลาไมน๑,น้ํายา

ล๎างตา,ยาแก๎ไอ,ยาหมํอง
4,100.00         

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านคลังเภสัช ร๎านคลังเภสัช

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
524/63 28/05/62

447.1 ป้ายไวนิล 500.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านแมวทองอิงค๑เจ็ท ร๎านแมวทองอิงค๑เจ็ท

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
525/63 28/05/62

447.2 หมึกเติม Xerox 500.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
526/63 28/05/62

448 ผ๎าซับใน,ผ๎าลูกไม๎ขาว 4,790.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเลําเซํงเฮง ร๎านเลําเซํงเฮง

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
527/63 29/05/62

449
ลูกกล้ิงทาสี,ยางขาโต๏ะ,ยางขาโต๏ะ,ยางขาโต๏ะ,แปรงทาสี,แปรงทาสี,เทปละลาย

,โคม LED,สปริงเกอร๑,ชาร๑ปน้ํา
2,560.00         

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามโกลบอลเฮ๎าส๑ จํากัด บริษทั สยามโกลบอลเฮ๎าส๑ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
528/63 29/05/62

450 ป้ายสต๊ิกเกอร๑,ป้ายไวนิล 2,500.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านแมวทองอิงค๑เจ็ท ร๎านแมวทองอิงค๑เจ็ท

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
529/63 29/05/62

451 เปล่ียนใบพดั,คาปาซิเตอร๑,คาปาซิเตอร๑,น้ํายาแอร๑,มอเตอร๑พดัลม,ไส๎ศรน้ํายาแอร๑ 8,500.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านวฒิุชัยแอร๑&เซอร๑วสิ ร๎านวฒิุชัยแอร๑&เซอร๑วสิ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
530/63 30/05/62

452 ป้ายไวนิล,ป้ายไวนิล 1,090.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านบี อาร๑ต ร๎านบี อาร๑ต

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
531/63 30/05/62

453 กระดาษดับเบิ้ลเอ,กระดาษโฟโต๎ 1,550.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
532/63 30/05/62

454 คําจ๎างทําห๎องจัดเก็บอุปกรณ๑ลูกเสือ 37,630.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นายวเิชียร  ปกเกษ นายวเิชียร  ปกเกษ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
533/63 31/05/62

455 คําหนังสือพมิพ๑เดือน พ.ค. 62 890.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านวนิัย ร๎านวนิัย

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
534/63 31/05/62

456 เคร่ืองปร๊ิน Canon G2010 3,590.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวซ๑ ลาดยาว จํากัด บริษทั แอดไวซ๑ ลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
535/63 31/05/62

457 จ๎างซักผ๎าปูนอนเวร เดือน พ.ค. 62 600.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นางบุญนาก  มากร่ืน นางบุญนาก  มากร่ืน

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
536/63 31/05/62

458 ใบตัดหญ๎า,ไส๎กรอง 670.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.นครสวรรค๑ ไทยสมบูรณ๑ หจก.นครสวรรค๑ ไทยสมบูรณ๑

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
537/63 04/06/62

459 สาย TR,P.RCA X 2 738.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั เอไอ-ไพศาล นครสวรรค๑ จํากัด บริษทั เอไอ-ไพศาล นครสวรรค๑ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
538/63 04/06/62

460
ต๎ูลําโพง,Proeurotech Pmx,ไมค๑ประธานก๎านยาว,ไมค๑ผ๎ูรํวมก๎านยาว,ตัวจํายไฟ

,ไมค๑ลอยมือถือ,ไมค๑ลอยคํู,ขาแขวนลําโพง,สายลําโพง
61,525.00        

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั เอไอ-ไพศาล นครสวรรค๑ จํากัด บริษทั เอไอ-ไพศาล นครสวรรค๑ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
539/63 04/06/62



461
กระดาษการ๑ดสี,ชุดเราขา,กาวน้ํา,เทปผ๎า,กระดาษโน๏ต,หมึกเติมตลับชาติ,

ปากกาลบคําผิด,เคร่ืองเย็บ,ลวดเย็บ
497.00            

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
540/63 04/06/62

462 คําน้ํามันประจําเดือน พ.ค. 62 16,963.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั สหภณัฑ๑บริการลาดยาว จํากัด บริษทั สหภณัฑ๑บริการลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
541/63 04/06/62

462.1 หนังสือเรียน 100 รายการ 1,511,310.00   
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
542/63 04/06/62

462.2 หนังสือเรียนสุขศึกษา 147,925.00      
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั เอมพนัธ๑ มาร๑เก็ตต้ิง จํากัด บริษทั เอมพนัธ๑ มาร๑เก็ตต้ิง จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
543/63 04/06/62

462.3 หนังสือเรียนการงานอาชีพฯ 34,380.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั เอมพนัธ๑ มาร๑เก็ตต้ิง จํากัด บริษทั เอมพนัธ๑ มาร๑เก็ตต้ิง จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
544/63 04/06/62

463
กระดาษดับเบิ้ลเอ,ตัวหนีบ,ตัวหนีบ,ตัวหนีบ,ตัวหนีบ,กรรไกร,คัดเตอร๑,เคร่ือง

เย็บแม็ค,เคร่ืองเย็บแม็ค,คัดเตอร๑,ปากกาลบคําผิด,โพทอิท,เยือ่กาว,เยือ่กาว,

ปากกา,ตะกร๎า,ต๎ูเอกสาร

11,075.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
545/63 05/06/62

464 ถ๎วยกาแฟ,กาแฟ,โอวลัติน 280.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านบอสซุปเปอร๑ถูก ร๎านบอสซุปเปอร๑ถูก

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
546/63 05/06/62

465 คําจ๎างเหมาทําอาหารกลางวนั 1,700.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นางเพญ็พกัต๑  มํวงจัน่ นางเพญ็พกัต๑  มํวงจัน่

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
547/63 05/06/62

466 ยูโรํเค๎ก,นมเปร้ียว 1,500.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านบอสซุปเปอร๑ถูก ร๎านบอสซุปเปอร๑ถูก

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
548/63 05/06/62

466.1 เคร่ืองพมิพ๑บัตร 26,429.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอเดีย เมคเกอร๑ เทอโนโลยี จํากัด บริษทั ไอเดีย เมคเกอร๑ เทอโนโลยี จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
549/63 05/06/62

467 เต๎นท๑ทรงโค๎ง 84,000.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.ภูํขจร 2018 หจก.ภูํขจร 2018

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
550/63 06/06/62

468 คําถํายเอกสารและคําเข๎าเลํมสันกาว 280.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน Ck.Cpoy ร๎าน Ck.Cpoy

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
551/63 06/06/62

469 หมึกเติม Canon,กระดาโฟโต๎,เคร่ืองปร๊ินCanon,ตัวแปลงสัญญาณ 5,460.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวซ๑ ลาดยาว จํากัด บริษทั แอดไวซ๑ ลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
552/63 06/06/62

470 ไมค๑ 480.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านศูนย๑เทคโน ร๎านศูนย๑เทคโน

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
553/63 06/06/62

471 หมึกเติม Canon,กระดาษดับเบิ้ลเอ 1,780.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวซ๑ ลาดยาว จํากัด บริษทั แอดไวซ๑ ลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
554/63 06/06/62

472 เทปเคร่ืองพมิพ๑ฉลาก 900.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.ลํ้าฟา้ โอเอ แอนด๑ สเตชั่นเนอร่ี หจก.ลํ้าฟา้ โอเอ แอนด๑ สเตชั่นเนอร่ี

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
555/63 06/06/62

473 ตลับหมึก HP79A 1,700.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
556/63 07/06/62



474 เคร่ืองสํารองไฟ 1,490.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านกัปตันสมาร๑ทฟกิซ๑ ร๎านกัปตันสมาร๑ทฟกิซ๑

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
557/63 07/06/62

475
หนังคาอาททอม,น้ํามันจูปิเตอร๑,ล้ินอัลโต๎,ล้ินคาริเน็ต,ล้ินเทนเนอร๑,ไม๎กลองLA,

ไม๎กลอง Vic,หนังลํางEMO,หนังฟออิม่,โต๏ะญีปุ่่น
13,500.00        

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านนิวห๎างกีฬามิวสิค ร๎านนิวห๎างกีฬามิวสิค

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
558/63 07/06/62

476 ป้ายไวนิล,ป้ายไวนิล,ป้ายไวนิล,ป้ายสต๊ิกเกอร๑ 7,700.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านแมวทองอิงค๑เจ็ท ร๎านแมวทองอิงค๑เจ็ท

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
559/63 07/06/62

477 สบูํเหลว,ขวดกลมหัวปั๊ม 400.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านบอสซุปเปอร๑ถูก ร๎านบอสซุปเปอร๑ถูก

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
560/63 07/06/62

477.1 ฟวิเจอร๑บอร๑ด,กระดาษโปสเตอร๑ 130.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีมาตุลี หจก.ศรีมาตุลี

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
561/63 07/06/62

478 กระดาษดับเบิ้ลเอ,กระดาษโฟโต๎,ปล๊ักไฟ 2,705.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
562/63 10/06/62

488 วงปูน 500.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน SK. สุรกิจ กํอสร๎าง ร๎าน SK. สุรกิจ กํอสร๎าง

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
563/63 10/06/62

489 ต๎นคริสตินํา 900.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านมิ้นโก๐พนัธุ๑ไม๎ ร๎านมิ้นโก๐พนัธุ๑ไม๎

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
564/63 10/06/62

490 ชุดป้ายเฉลิมพระเกียรติ 3,600.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน จ.จักรอิงค๑เจ็ท ร๎าน จ.จักรอิงค๑เจ็ท

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
565/63 10/06/62

490.1
แผํนป้าย,แผํนป้าย,เนสกาแฟ,เนสกาแฟ,ปากกา,ปากกา,ถ๎วยกระดาษ,โอวลัติ

น,กระดาษกลอสซ่ี,ขนมเค๎ก,ปากกา,ปากกา
6,548.00         

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามแม็คโคร จํากัด บริษทั สยามแม็คโคร จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
566/63 10/06/62

491 เหล็กแบนตัด,ดอกสวาํน,เหล็กกลํอง,เหล็กแบน 732.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านวาสนาค๎าเหล็ก ร๎านวาสนาค๎าเหล็ก

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
567/63 11/06/62

492 ป้ายไวนิล 700.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านแมวทองอิงค๑เจ็ท ร๎านแมวทองอิงค๑เจ็ท

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
568/63 11/06/62

493 เคร่ืองพวิเตอร๑ 334,950.00      
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั ริโก๎ (ประเทศไทย) จํากัด บริษทั ริโก๎ (ประเทศไทย) จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
569/63 11/06/62

494 หมึกเติมไวท๑บอร๑ด,ปากกาไวท๑บอร๑ด 312.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
570/63 11/06/62

494.1 อุปกรณ๑การเรียน 210.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเพื่อนเรียน ร๎านเพื่อนเรียน

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
571/63 11/06/62

495 ต๎ูลําโพง,ไมค๑ลอยคํู,ถํานAA,ถํานAA,ไมค๑สาย 13,482.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั เอไอ-ไพศาล นครสวรรค๑ จํากัด บริษทั เอไอ-ไพศาล นครสวรรค๑ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
572/63 12/06/62

496 คําจ๎างทําพานเอก 1,000.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นางสาคู  อันเตวา นางสาคู  อันเตวา

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
57363 12/06/62

497 ทีว,ีขาต้ังทีว,ีแฟลต๑ไดร๑ 15,259.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร๑เซ็นเตอร๑ (ลาดยาว) บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร๑เซ็นเตอร๑ (ลาดยาว)

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
574/63 12/06/62



498 คําจ๎างซํอมหลังคาและซํอมฝ้า 7,200.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านวเิชียรการชําง ร๎านวเิชียรการชําง

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
575/63 12/06/62

498.1 ชั้น 750.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเจ๏เล๊ียบเฟอร๑นิเจอร๑ ร๎านเจ๏เล๊ียบเฟอร๑นิเจอร๑

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
576/63 12/06/62

499
ปะแจ,ดอกสวาํน,ฟเุหล็ก,ดอกสวาํน,ทํอ,ข๎อตรง,ข๎องอ,น๏อต,สาย,แบรกเกอร๑,

สายออน,แผงPVC,สายย,ูเข็มขัด
2,695.00         

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านภพโชค ร๎านภพโชค

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
577/63 13/06/62

500 สายแลนภายนอก,ตัวปลํอยสัญญาณ,สายHDMI,สายHDMI 6,800.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
578/63 13/06/62

501 กระดาษดับเบิล้เอ,กลํองเอกสาร,แฟ้ม,ไส๎แฟ้ม,กรรไกร,คัดเตอร๑,เทปโฟม,เยื่อกาว,กระดาษโฟโต๎ 13,456.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
579/63 13/06/62

502 กระดาษดับเบิ้ลเอ,โพทอิท,กระดาษโฟโต๎,เยือ่กาว,เทปใส 7,536.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
580/63 13/06/62

502.1 ชุดอปุกรณ๑การเรียน,ชุดอปุกรณ๑การเรียน,ชุดอปุกรณ๑การเรียน,ดอกไม๎ริบบิน้,อปุกรณ๑ตกแตํง 4,705.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านทิกเกอร๑ Tigger Shop ร๎านทิกเกอร๑ Tigger Shop

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
581/63 13/06/62

503 โต๏ะเข๎ามุม,โต๏ะ,เก๎าอี,้เก๎าอี้ 16,300.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเจ๏เล๊ียบเฟอร๑นิเจอร๑ ร๎านเจ๏เล๊ียบเฟอร๑นิเจอร๑

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
582/63 14/06/62

504 ลูกฟตุบอล,ลูกฟตุซอล,ลูกตะกร๎อ 10,500.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน เจ.วนั.สปอร๑ต ร๎าน เจ.วนั.สปอร๑ต

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
583/63 14/06/62

505 โต๏ะ 5,400.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเจ๏เล๊ียบเฟอร๑นิเจอร๑ ร๎านเจ๏เล๊ียบเฟอร๑นิเจอร๑

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
584/63 14/06/62

506 คําจ๎างซํอมเสาธงเปล่ียนสลิงพนํสี 15,150.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านวเิชียรการชําง ร๎านวเิชียรการชําง

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
585/63 14/06/62

506.1 คําจ๎างเหมารถเยีย่มบ๎านนักเรียน ม.4/1 1,200.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นางปรานอม  โพธิง์าม นางปรานอม  โพธิง์าม

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
586/3 14/06/62

507 พดัลมโคจร 2,000.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเจ๏เล๊ียบ ร๎านเจ๏เล๊ียบ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
587/63 17/06/62

508 เคร่ืองโปรเจคเตอร๑ Epson EB-S41,Screen Projector 70x70" 29,000.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
588/63 17/06/62

509 เส้ือผ๎าตํวน,สไบขิด,เส้ือในนาง,หัวเข็มขัด,สังวาลย๑,จอนหู 9,400.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านอุบลเคร่ืองประดับชุดไทย ร๎านอุบลเคร่ืองประดับชุดไทย

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
589/63 17/06/62

510 เปล่ียนกระจกประตู 900.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านโยธนิอลูมิเนียม ร๎านโยธนิอลูมิเนียม

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
590/63 17/06/62

511 พดัหางนกยูง 2,700.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นายศรายุทธ  รัตนภมูิ นายศรายุทธ  รัตนภมูิ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
591/63 17/06/62

512 สมุดเงินสด,ทะเบียนคุมเงินนอกงปม. 660.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
592/63 18/06/62



513 หนังสือเรียนฟสิิกส๑,หนังสือเรียนฟสิิกส๑ 4,046.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
593/63 18/06/62

514 หนังสือเรียนงานธรุกิจ 7,200.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั แม็คเอ็ดดูเคชั่น จํากัด บริษทั แม็คเอ็ดดูเคชั่น จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
594/63 18/06/62

515 คําจ๎างขุดลอกคูน้ํา 15,600.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉรา  พบัพุ นางสาวอัจฉรา  พบัพุ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
595/63 18/06/62

516 เปล่ียนโช๏คสวงิและมือจับ 7,150.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านโยธนิอลูมิเนียม ร๎านโยธนิอลูมิเนียม

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
596/63 18/06/62

517 คําจ๎างขุดดินและปรับพื้นที่ 7,000.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉรา  พบัพุ นางสาวอัจฉรา  พบัพุ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
597/63 19/06/62

518 เหล็กแบน 176.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านวาสนาค๎าเหล็ก ร๎านวาสนาค๎าเหล็ก

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
598/63 19/06/62

519
ฟเุหล็ก,สกรูยิงไม,๎สกรูยิงเหล็ก,ลวดหนาม,หัวน๏อต,ดอกสวาํน,ดอกเจาะเหล็ก,ราง

,สาย,เบรกเกอร๑,แผง,ปล้ักตัวผ๎ู,ปล้ักหน๎ากาคํู,หน๎ากาก,บล็อก
3,710.00         

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านภพโชค ร๎านภพโชค

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
599/63 19/06/62

520 ตลับหมึก 830.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
600/63 19/06/62

520.1 ลําโพง,กระดาษโฟโต๎,กระดาษโฟโต๎ 1,205.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวซ๑ ลาดยาว จํากัด บริษทั แอดไวซ๑ ลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
601/63 19/06/62

521
น้ํายากัดสนิม,น้ํายาดับกล่ิน,น้ํายาเช็ดกระจก,ถุงขยะดํา,ไม๎ม๏อพ,ไม๎ม๏อพ,อะไหลํ

ผ๎า,อะไหลํผ๎า,ไม๎ฟองน้ํา
18,830.00        

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง อินเตอร๑ คลีน ซัพพลาย อินเตอร๑ คลีน ซัพพลาย

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
602/63 20/06/62

522 เปล่ียนตลับหมึก 780.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านกัปตันสมาร๑ทฟกิซ๑ ร๎านกัปตันสมาร๑ทฟกิซ๑

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
603/63 20/06/62

523
เตาถําน,ถังน้ํา,ช๎อนกาแฟ,ไม๎พาย,เตาแก๏ส,ไมค๑โคโฟน,ป้าย,ป้าย,หนังคลุมโต๏ะ,สี

ผสมอาหาร,กล่ิน,กลํองพลาสติก
4,181.00         

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเล๊ียบพลาสติก ร๎านเล๊ียบพลาสติก

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
604/63 20/06/62

524 เตารีด,กรอบรูป,กระดาษวอเปเปอร๑ 1,350.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านคงไทยช๏อป ร๎านคงไทยช๏อป

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
605/63 20/06/62

524.1 ป้ายไวนิล 700.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านแมวทองอิงค๑เจ็ท ร๎านแมวทองอิงค๑เจ็ท

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
606/63 20/06/62

525 ตะกร๎าพลาสติก,กลํองพลาสติก 319.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านทเวนต้ี ทุกอยําง 20 บาท ร๎านทเวนต้ี ทุกอยําง 20 บาท

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
607/63 21/06/62

526 โทรทัศน๑ TCL 55 นิ้ว 9,990.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บมจ.บิ๊กซีซูปเปอร๑เซ็นเตอร๑ (ลาดยาว) บมจ.บิ๊กซีซูปเปอร๑เซ็นเตอร๑ (ลาดยาว)

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
608/63 21/06/62

527 เก๎าอีสํ้านักงาน 8,800.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเจ๏เล๊ียบเฟอร๑นิเจอร๑ ร๎านเจ๏เล๊ียบเฟอร๑นิเจอร๑

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
609/63 21/06/62

528 กระดาษการ๑ด 1,260.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านป้าใหญํเคร่ืองเขียน ร๎านป้าใหญํเคร่ืองเขียน

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
610/63 21/06/62



528.1 ผ๎าเขียนป้าย 420.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านแสงทอง ร๎านแสงทอง

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
611/63 21/06/62

528.2 USB 318.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร๑เซ็นเตอร๑ (ลาดยาว) บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร๑เซ็นเตอร๑ (ลาดยาว)

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
612/63 21/06/62

528.3 ตลับหมึก 500.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
613/63 21/06/62

528.4 ตลับหมึก 830.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
614/63 21/06/62

529
ยูเนียน,หัวกะโหลก,เทปพนัเกลียว,เทปพนัสายไฟ,หัวจับธปูเชื่อม,รางสายไฟ,สกรู

,สายไฟ,กลํองปล๊ัก,เหล็กแบน,ใบตัดเหล็ก,ใบตัดเหล็ก,ใบเจีย
4,760.00         

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านภพโชค ร๎านภพโชค

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
615/63 24/06/62

530 ถํานเมนบอร๑ด,Main board,แรม,อุปกรณ๑ทดสอบ 33,290.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวซ๑ ลาดยาว จํากัด บริษทั แอดไวซ๑ ลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
616/63 24/06/62

531 ทํอ,ข๎อตรง,ทํอ,ข๎อตรง,ทํอ,ข๎อตํอ,กาว,ลวดขาว,ตรงPVC,ยูเนียน,เล่ือย,กาว 11,095.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านภพโชค ร๎านภพโชค

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
617/63 24/06/62

532 เทรน,ลูกปืน,ลูกปืน,ซิล,สายพาน 920.20            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.สมานมิตรจักรกล 2561 หจก.สมานมิตรจักรกล 2561

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
618/63 24/06/62

533
พลาสติกปูบํอ,ใบเล่ือย,อุปกรณ๑ผสมสี,กาพนํสี,กาพนํสี,ใบตัด,ใบตัด,ใบเจีย,

อุปกรณ๑ผสมสี,เคร่ืองพนํสี,ใบเพชร,แปรงลวด,รองเท๎าบูท,ปืนไลํฝุ่น,น้ํามันเคร่ือง

,หน๎ากาก,หินเจีย

5,382.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามโกลบอลเฮ๎าส๑ จํากัด บริษทั สยามโกลบอลเฮ๎าส๑ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
619/63 24/06/62

533.1 สายสะพาย,มงกุฎ,ตุ๏กตาหมี 2,910.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านณิชา ร๎านณิชา

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
620/63 24/06/62

533.2 คําจ๎างเหมารถเยีย่มบ๎านนักเรียน ม.1/2 1,170.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา  บุญตา นายกฤษฎา  บุญตา

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
621/63 24/06/62

533.3 คําจ๎างเหมารถพานักเรียนไปอบรมลูกเสือ 3,000.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นายธนากร  แก๎ววนั นายธนากร  แก๎ววนั

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
622/63 24/06/62

534 เสาร้ัว,เสา,ปูน 8,130.00         
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านอินทุรัตน๑กํอสร๎าง 2004 ร๎านอินทุรัตน๑กํอสร๎าง 2004

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
623/63 25/06/62

535 ตลับหมึก 830.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
624/63 25/06/62

536 เคร่ืองโปรเจคเตอร๑ 10,000.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั ริโก๎ (ประเทศไทย) จํากัด บริษทั ริโก๎ (ประเทศไทย) จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
625/63 25/06/62

537
ยูโรํเค๎ก,กาแฟ,โอวลัติน,กาแฟ,น้ําตาลทราย,ถุงขยะ,ถ๎วยกาแฟ,ไวตามิ้น,ซิลล๑,ทิช

ชู,ขนมปิ๊ป,ขนมปัง,น้ําด่ืม
794.00            

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านบอสซุปเปอร๑ถูก ร๎านบอสซุปเปอร๑ถูก

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาตํ่าสุด
626/63 25/06/62

537.1
โฟม,โฟม,กระดาษแพเงิน,กาว,สีอะคลิลิก,พูํกัน,มีดคัดเตอร๑,ใบมีดคัดเตอร๑,แปรง

ทาสี
1,388.00         ร๎านกิจนิยม 1999 ร๎านกิจนิยม 1999 25/06/62

538 คําจ๎างทําเคร่ืองเซํนไห๎ววนัสุนทรภูํ 1,000.00         นางเพญ็พกัต๑  มํวงจัน่ นางเพญ็พกัต๑  มํวงจัน่ 26/06/62



539 กระดาษดับเบิ้ลเอ 3,600.00         หจก.วทิยาภณัฑ๑  1974 หจก.วทิยาภณัฑ๑  1974 26/06/62

540 กระดาษไอเดีย,ปากกาไวท๑บอร๑ด 4,674.00         หจก.วทิยาภณัฑ๑  1974 หจก.วทิยาภณัฑ๑  1974 26/06/62

541 เปล่ียนโช๏ค,เปล่ียนกุญแจสวงิ,ร้ือกระจก 11,840.00        ร๎านโยธนิอลูมิเนียม ร๎านโยธนิอลูมิเนียม 26/06/62

542
สกรูยิงไม,๎หัวแฉก,สกรูดํา,ฟ,ุหัวบล็อก,ตลับเมตร,ค๎อน,ดอกสวาํน,น๏อต,หัวยิง,ใบ

ตัดเหล็ก,ใบเจีย
2,880.00         ร๎านภพโชค ร๎านภพโชค 26/06/62

542.1 น้ําแก๎ว,น้ําแข็ง 500.00            ร๎านน้ําแข็งเกํง ร๎านน้ําแข็งเกํง 26/06/62

542.2 คําจ๎างเคร่ืองเสียงจัดงานวนัตํอต๎านยาเสพติดโลก 2,000.00         นายมนัส  เขตรวทิย๑ นายมนัส  เขตรวทิย๑ 26/06/62

543 คําจ๎างเหมารถเยีย่มบ๎านนักเรียน ม.1/6 1,200.00         นางกฤษณา  เกิดเล็ก นางกฤษณา  เกิดเล็ก 27/06/62

544 คําจ๎างเหมารถเยีย่มบ๎านนักเรียน ม.1/8 1,170.00         นายกิตติ  พลึิกเรืองเดช นายกิตติ  พลึิกเรืองเดช 27/06/62

545 ปลอกแขน 2,500.00         ร๎านเย็บผ๎าศรีประไพร ร๎านเย็บผ๎าศรีประไพร 27/06/62

546 คําจ๎างเหมารถเยีย่มบ๎านนักเรียน ม.1/7 1,200.00         นางสาวรําไพร  พลึิก นางสาวรําไพร  พลึิก 27/06/62

546.1 ขยายรูป,กรอบรูป 610.00            ร๎านแมวทองอิงค๑เจ็ท ร๎านแมวทองอิงค๑เจ็ท 27/06/62

547 จ๎างซักผ๎าปูนอนเวร เดือน ม.ิย. 62 600.00            นางบุญนาก  มากร่ืน นางบุญนาก  มากร่ืน 28/06/62

548 ลวดเสียบ,คลิปเสียบ 360.00            บมจ.ที.เอ็น.ดี คิทเซํนแวร๑ บมจ.ที.เอ็น.ดี คิทเซํนแวร๑ 28/06/62

549 คําหนังสือพมิพ๑เดือน ม.ิย. 62 1,500.00         ร๎านวนิัย ร๎านวนิัย 28/06/62

550 ป้ายไวนิล,ธงชาติ 1,360.00         ร๎านศรีเพชร ร๎านศรีเพชร 28/06/62

550.1 เสาธง,เสาธง,ไม๎คฑาผ๎ูบังคับบัญชา,ภูํคฑาผบ. 1,120.00         หจก.ศรีมาตุลีเซ็นเตอร๑ หจก.ศรีมาตุลีเซ็นเตอร๑ 28/06/62

551 ซํอมคาปาซิสเตอร๑ 1,300.00         ร๎านวฒิุชัยแอร๑&เซอร๑วสิ ร๎านวฒิุชัยแอร๑&เซอร๑วสิ 01/07/62

552 เคร่ืองปรับอากาศ Central CES-IFE18-1 45,000.00        ร๎านเก๎าเซอร๑วสิ ร๎านเก๎าเซอร๑วสิ 01/07/62

553 ล๎างแอร๑พร๎อมเติมน้ํายาแอร๑ 1,500.00         ร๎านเก๎าเซอร๑วสิ ร๎านเก๎าเซอร๑วสิ 01/07/62

554 ซํอมเคร่ืองพมิพ๑ดีดภาษาไทย 23,250.00        ร๎านจําเรียงพมิพ๑ดีด ร๎านจําเรียงพมิพ๑ดีด 01/07/62

555 เก๎าอี้ 672.90            บริษทั  เฟอร๑นิเจอร๑ฟาร๑ม จํากัด บริษทั  เฟอร๑นิเจอร๑ฟาร๑ม จํากัด 01/07/62

556 ซํอมชุดเซนเซอร๑น้ําแข็งอุณหภมูิ 800.00            ร๎านวฒิุชัยแอร๑&เซอร๑วสิ ร๎านวฒิุชัยแอร๑&เซอร๑วสิ 02/07/62

557 ซํอมชุดคอลโทรลรูมแอร๑ 1,800.00         ร๎านวฒิุชัยแอร๑&เซอร๑วสิ ร๎านวฒิุชัยแอร๑&เซอร๑วสิ 02/07/62

558 สีกันสนิม,ทินเนอร๑,แปรง 200.00            ร๎านภพโชค ร๎านภพโชค 02/07/62

559 บล็อก,เสา 2,580.00         ร๎านอินทุรัตน๑กํอสร๎าง 2004 ร๎านอินทุรัตน๑กํอสร๎าง 2004 02/07/62

560 ปากกาเคม,ีปากกาเขียนซีดี,กบเหลาดินสอ,เคร่ืองเหลาดินสอ,กระดาษโฟโต๎ 1,157.00         หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974 03/07/62

561 สาย HDMI,สาย HDMI 1,715.00         บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด 03/07/62

562 ชานอ๎อย,ไม๎อัดยาง,ค้ิวไม,๎ท๎าวแขน,สีย๎อมไม,๎ทินเนอร๑,ไม๎ยางพารา 2,900.00         หจก.ศรีสวรรค๑ 2000 หจก.ศรีสวรรค๑ 2000 03/07/62

563 ต๎ูเหล็กบานเล่ือน 3,200.00         ร๎านเจ๏เล๊ียบเฟอร๑นิเจอร๑ ร๎านเจ๏เล๊ียบเฟอร๑นิเจอร๑ 03/07/62

564 คําจ๎างตัดธง 1,020.00         นางศรีปรไพร  ศรีคํา นางศรีปรไพร  ศรีคํา 03/07/62

565 เทียนพรรษาพร๎อมขาต้ัง 4,750.00         ร๎านเซียงฮวดหลี ร๎านเซียงฮวดหลี 04/07/62

566 คําจ๎างเหมารถเยีย่มบ๎านนักเรียน ม.1/4 1,200.00         นางคัธรียา  ธมิกานนท๑ นางคัธรียา  ธมิกานนท๑ 04/07/62

567 ไม๎กวาดอํอน 1,000.00         ร๎านเครือมาศ  วสัดุกํอสร๎าง ร๎านเครือมาศ  วสัดุกํอสร๎าง 04/07/62

568 กระดาษไอเดีย 24,500.00        หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974 04/07/62

569 ตลับหมึก Canon,ตลับหมึก Canon 1,810.00         บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด 05/07/62



570 คําถํายเอกสารเข๎าเลํมสันกาว 876.00            ร๎าน Ck. Copy ร๎าน Ck. Copy 05/07/62

571 ตะกร๎า 120.00            ร๎าน ดีดี 20 ร๎าน ดีดี 20 05/07/62

572
กระดาษคําตอบ,กระดาษดับเบิ้ลเอ,กระดาษต2ก,กระดาษกาวยํน,เชือกแดง,คัด

เตอร๑,ลวดเย็บกระดาษ,กระดาษโน๏ต,ปากกาลบคําผิด,ไม๎บรรทัด,ปากกาเคม,ี

ปากกาน้ําเงิน,ตะกร๎าเอกสาร

7,819.00         หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974 05/07/62

573 คําน้ํามันประจําเดือน ม.ิย. 62 11,830.00        บริษทั สหภณัฑ๑บริการลาดยาว จํากัด บริษทั สหภณัฑ๑บริการลาดยาว จํากัด 08/07/62

574 ทํอ,ยูเนียน,ตรง,ตรง,บอลวาวล๑ 485.00            ร๎านภพโชค ร๎านภพโชค 08/07/62

575 ตาขํายส้ันสนามฟตุบอล 1,600.00         ร๎านซําฮวดหลี ร๎านซําฮวดหลี 08/07/62

576 เคร่ืองปร๊ินเตอร๑ Canon 3,150.00         บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด 08/07/62

577 คําจ๎างเหมารถเยีย่มบ๎านนักเรียน ม.1/9 1,110.00         น.ส.ชุตินันท๑  ปันกาที น.ส.ชุตินันท๑  ปันกาที 09/07/62

578 เคร่ืองคอมพวิเตอร๑ AID Acer 21,000.00        บริษทั ริโก๎ (ประเทศไทย) จํากัด บริษทั ริโก๎ (ประเทศไทย) จํากัด 09/07/62

579 ลูกแฮนด๑บอล,ลูกฟตุบอล,ลูกฟตุซอล,กระเป๋าใสํฟตุบอล 7,500.00         ร๎านศรีเพชร ร๎านศรีเพชร 09/07/62

580 ผ๎าสักหลาก 560.00            ร๎านชายสากล ร๎านชายสากล 09/07/62

580.1 สาย VGA,ตลับหมึก,สาย VGA 1,930.00         บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด 09/07/62

581 ชุดกล๎องวงจรปิด 13,000.00        ร๎านณัชพล  กล๎องวงรจปิด ร๎านณัชพล  กล๎องวงรจปิด 10/07/62

582 คําจ๎างเหมารถเยีย่มบ๎านนักเรียน ม.1/3 1,200.00         นายฉลวย  เพยีรกสิกรรม นายฉลวย  เพยีรกสิกรรม 10/07/62

583 เคร่ืองปร๊ินเตอร๑เลเซอร๑ OKI MB472DNW 6,900.00         บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด 10/07/62

584 ป้ายไวนิล 1,800.00         ร๎านบี อาร๑ต ร๎านบี อาร๑ต 10/07/62

585
กาว,ฟตุวาวล๑,ข๎อตํอตรง,ข๎อตํอตรงเกลียวนอก,ข๎อตํอตรงเกลียวใน,ยูเนียน,เทป

,พพีฟีตุ,สวทิซ๑ลูกลอย
1,767.00         บริษทั สยามโกลบอลเฮ๎าส๑ จํากัด บริษทั สยามโกลบอลเฮ๎าส๑ จํากัด 11/07/62

586 ชุดเคร่ืองเขียน,สมุดบันทึก,ชุดสีไม,๎กลํองดินสอ,กลํองใสํของ 1,400.00         ร๎านเล๊ียบพลาสติก ร๎านเล๊ียบพลาสติก 11/07/62

587 คําจ๎างเหมารถเยีย่มบ๎านนักเรียน ม.4/7 1,050.00         นายอนุวฒัน๑  กันเขตวทิย๑ นายอนุวฒัน๑  กันเขตวทิย๑ 11/07/62

588 ผ๎าซับใน 3,400.00         ร๎านเลําเซํงฮะ ร๎านเลําเซํงฮะ 11/07/62

589 คําถํายเอกสารพร๎อมเข๎าเลํมประกอบโรงเรียนมาตรฐานสากล 1,320.00         ร๎าน Ck.Copy ร๎าน Ck.Copy 12/07/62

590 กระดาษไข,หมึกพมิพ๑ 42,800.00        บริษทั ริโซํ (ประเทศไทย) จํากัด บริษทั ริโซํ (ประเทศไทย) จํากัด 12/07/62

591 คําจ๎างเหมารถเยีย่มบ๎านนักเรียน ม.1/1 1,200.00         นายสมจิตร  ชมภนูุช นายสมจิตร  ชมภนูุช 12/07/62

592
กระดาษวาดเขียน,กระดาษ100ปอนด๑,ใบประกาศ,โฟม,สีพลาสติก,สีอะคีริ,ใบคัด

เตอร๑,กระดาษกาวยํน
10,216.00        หจก.วทิภณัฑ๑ 1974 หจก.วทิภณัฑ๑ 1974 12/07/62

593 ชุดกีฬา 120,000.00      ร๎านการัณย๑ ร๎านการัณย๑ 15/07/62

594 คําจ๎างตกแตํงเทียนพรรษา 3,250.00         น.ส. นงนุช  ขันทอง น.ส. นงนุช  ขันทอง 15/07/62

595 คําจ๎างเหมารถเยีย่มบ๎านนักเรียน ม.4/2 1,170.00         นางสาววภิา  กุมุท นางสาววภิา  กุมุท 15/07/62

596 มอเตอร๑มิตซูบิชิ 4,700.00         หจก.นครสวรรค๑ ไทยสมบูรณ๑ หจก.นครสวรรค๑ ไทยสมบูรณ๑ 15/07/62

597 ไม๎กวาดทางมะพร๎าว 900.00            ร๎านไม๎กวาด ร๎านไม๎กวาด 18/07/62

598 คําถํายเอกสารพร๎อมเข๎าเลํมกระดูกงู 720.00            ร๎าน Ck.Copy ร๎าน Ck.Copy 18/07/62

599 ผ๎าปูเคลือบยางพารา 800.00            ร๎านตํอผ๎ามําน ร๎านตํอผ๎ามําน 18/07/62

600 เส่ือน้ํามัน 2,550.00         ร๎านน๎อย 20 ร๎านน๎อย 20 18/07/62



601 ตัวกระจายสัญญาณ 24 Post,ตัวกระจายสัญญาณ 8 Post 6,000.00         ร๎าน Lower North Solution ร๎าน Lower North Solution 19/07/62

602 หมึกเติม Canon,หมึกเติม Canon,กระดาษPhoto 180g 4,550.00         บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด 19/07/62

603 น๏อต,น๏อต,สปริงเกอร๑,น๏อต 720.00            ร๎านภพโชค ร๎านภพโชค 19/07/62

604 ไม๎กวาดดอกหญ๎า,ไม๎กวาดยักไย,๎ไม๎ดันฝุ่น,ผ๎ากันฝุ่น,ผงซักฟอง,น้ํายาถูพื้น 3,510.00         ร๎านบีเอ็ม พลาสติก ร๎านบีเอ็ม พลาสติก 19/07/62

605 ตอกไม๎ไผํ,กาวร๎อน,แทํงกาว 4,460.00         ร๎านป้าหวาย ร๎านป้าหวาย 22/07/62

606 ผ๎าปูเคลือบยางพารา 1,200.00         ร๎านตํอผ๎ามําน ร๎านตํอผ๎ามําน 22/07/62

607 กระบอกน้ํา,สมุดไดอาร่ี,กระเป๋าดินสอ 2,600.00         ร๎านเล๊ียบพลาสติก ร๎านเล๊ียบพลาสติก 23/07/62

608 ตลับหมึก 770.00            บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด 23/07/62

609 บูเลํ,น้ํามันเคร่ือง,สายพาน 524.30            ร๎านสมานมิตรจักรกล 2561 ร๎านสมานมิตรจักรกล 2561 24/07/62

610 เคร่ืองปร๊ินเตอร๑,ลําโพง,กระดาษดับเบิ้ลเอ,คีย๑บอร๑ด,เมาส๑,USB 4,000.00         บริษทั แอดไวซ๑ ลาดยาว จํากัด บริษทั แอดไวซ๑ ลาดยาว จํากัด 24/07/62

611 คําเชําชุดนางรําพร๎อมเคร่ืองประดับ 1,500.00         ร๎านอลังการแฟนตาซี ร๎านอลังการแฟนตาซี 25/07/62

612
ขวด,ถุงคราฟ,ถุงฟรอย,ถ๎วยพลาสติก,กระทงฟรอย,กระสีน้ําตาล,กลํองเค๎ก,ไวท๑

โคทต้ิง
1,038.00         ร๎านอีห้วนิชานมไขํมุก ร๎านอีห้วนิชานมไขํมุก 25/07/62

613 เทปพนัสายไฟ 150.00            ร๎านภพโชค ร๎านภพโชค 26/07/62

614 คําถํายเอกสารเอ4 1,684.00         ร๎าน Ck.Copy ร๎าน Ck.Copy 26/07/62

615 ต๎ูเหล็กบานเล่ือน,ต๎ูเหล็ก 2 บาน 7,000.00         ร๎านเจ๏เล๊ียบเฟอร๑นิเจอร๑ ร๎านเจ๏เล๊ียบเฟอร๑นิเจอร๑ 30/07/62

616 ตัวกระจายสัญญาณ,สายแลน,หัวแลน 3,610.00         บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด 30/07/62

617 คําจ๎างซักผ๎าปูนอนเวร เดือน ก.ค 62 600.00            นางบุญนาก  มากร่ืน นางบุญนาก  มากร่ืน 31/07/62

618 คําหนังสือพมิพ๑เดือน ก.ค. 62 1,530.00         ร๎านวนิัย ร๎านวนิัย 31/07/62

619 ไม๎อัด,สีน้ํา,แมํสีเหลือง,สีทอง,สีสเปรย๑,ไม๎จ๏อยส๑ 2,500.00         ร๎านทรายทอง ร๎านทรายทอง 31/07/62

620 คําจ๎างเหมารถเยีย่มบ๎านนักเรียน ม.1/5 1,200.00         นายวรรณชัย  พุํมขจร นายวรรณชัย  พุํมขจร 01/08/62

621 กระดาษการ๑ดขาว,กระดาษโฟโต๎ 670.00            หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974 01/08/62

622 คําทําอาหารวาํงการประชุมเชิงปฎบิัติการ 2,750.00         นางอุไร  คงเพช็รศักด์ิ นางอุไร  คงเพช็รศักด์ิ 01/08/62

623 คําถํายเอกสารเดือน ม.ค.,ก.พ.,ม.ีค.,เม.ย.,พ.ค.,ม.ิย.,ก.ค. 62 6,271.00         ร๎าน Ck.Cpoy ร๎าน Ck.Cpoy 01/08/62

624 คําถํายเอกสารเดือน ม.ค.,ก.พ.,ม.ีค.,พ.ค.,ม.ิย.,ก.ค. 62 10,977.00        ร๎าน Ck.Cpoy ร๎าน Ck.Cpoy 02/08/62

625 คําถํายเอกสารเดือน ก.พ.,ม.ีค. 62 627.00            ร๎าน Ck.Cpoy ร๎าน Ck.Cpoy 02/08/62

626 คําจ๎างเหมาทําหลังคาอัศจรรย๑เชียร๑ 40,000.00        ร๎านวเิชียรการชําง ร๎านวเิชียรการชําง 02/08/62

627 คําจ๎างเหมาทําหลังคาอัศจรรย๑เชียร๑ 152,000.00      ร๎านวเิชียรการชําง ร๎านวเิชียรการชําง 02/08/62

628 คําถํายเอกสารเดือน ก.ค. 62 2,229.00         ร๎าน Ck.Cpoy ร๎าน Ck.Cpoy 05/08/62

629 คําถํายเอกสารเดือน ส.ค. 62 437.00            ร๎าน Ck.Cpoy ร๎าน Ck.Cpoy 05/08/62

630 โฟม,โฟม,ใบมีดคัดเตอร๑ 490.00            ร๎านกิจนิยม 1999 ร๎านกิจนิยม 1999 05/08/62

631 คําน้ํามันประจําเดือน ก.ค. 62 15,770.00        บริษทั สหภณัฑ๑บริการลาดยาว จํากัด บริษทั สหภณัฑ๑บริการลาดยาว จํากัด 05/08/62

632 คําเชําชุดขบวนพาเรคสีเขียว 13,400.00        ร๎านนุช  ชุดเชํา ร๎านนุช  ชุดเชํา 06/08/62

633 คําเชําชุดหรีดเดอร๑สีมํวง 15,000.00        นายธรีดา  อินทวเิศษ นายธรีดา  อินทวเิศษ 06/08/62

634 ป้ายไวนิล,ลูกฟตุบอล,ปูนขาว 3,500.00         ร๎านศรีเพชร ร๎านศรีเพชร 06/08/62

635 คําตกแตํงสถานท่ีลานเปิดกีฬาสีภายใน 3,000.00         นางกนกวรรณ  โตปิยะ นางกนกวรรณ  โตปิยะ 06/08/62



635.1 กระดาษพบัเคร่ืองบินโลโก๎สมาคม 200.00            สํานักงานพฒันาวทิยาศาตร๑และเทคโนโลยีแหํงชาติสํานักงานพฒันาวทิยาศาตร๑และเทคโนโลยีแหํงชาติ 06/08/62

636 คําจ๎างทําอาหารกรรมการและดุริยาง 2,400.00         นายธรีศักด์ิ  พระสวาํง นายธรีศักด์ิ  พระสวาํง 07/08/62

637 คําเชําเต๎นท๑ 1,500.00         น.ส.มกรา  อุดมเทอดสกุล น.ส.มกรา  อุดมเทอดสกุล 07/08/62

638 คําอาหารเบรคพธิเีปิดกีฬาสีภายใน 3,000.00         นางธนพร  สุขสุวรรณ นางธนพร  สุขสุวรรณ 07/08/62

639 สายVCT,แบรกเกอร๑,ปล๊ัก,บล็อก,หน๎ากาก 460.00            ร๎านภพโชค ร๎านภพโชค 07/08/62

640 แก๎วน้ํา 1,200.00         ร๎านเล๊ียบพลาสติก ร๎านเล๊ียบพลาสติก 08/08/62

641 น้ําด่ืม,น้ําแข็ง 1,020.00         ร๎านน้ําแข็งเกํง ร๎านน้ําแข็งเกํง 08/08/62

642 คําจ๎างเหมารถเยีย่มบ๎านนักเรียน ม.4/4 1,050.00         นางสาวนภาพร  อ่าํรอด นางสาวนภาพร  อ่าํรอด 08/08/62

643 คําถํายเอกสารเข๎าเลํมสันกาว 5,129.00         ร๎าน Ck.Copy ร๎าน Ck.Copy 08/08/62

644 คําเชําเวทีสีแดง 10,000.00        นายอนุชา  กล่ินสวสัด์ิ นายอนุชา  กล่ินสวสัด์ิ 09/08/62

645 คําเชําชุดหรีดเดอร๑พร๎อมแตํงหน๎าทําผม สีฟา้ 10,000.00        นายภาดา  บูรณะพนัธ๑ๆ นายภาดา  บูรณะพนัธ๑ๆ 09/08/60

646 คําจ๎างเคร่ืองเสียงงานกีฬาสี วนัที่ 6-9 ส.ค. 62 10,000.00        นายชุมพล  สมศรี นายชุมพล  สมศรี 09/08/62

647 คําบริการล๎างแอร๑,คําซํอมชุดสายหัวหลักคอมเพรสเซอร๑ 900.00            ร๎านวฒิุชัยแอร๑&เซอร๑วสิ ร๎านวฒิุชัยแอร๑&เซอร๑วสิ 09/08/62

647.1 อะไหลํรถยนต๑ 6,420.00         บริษทั 3 เฟส จํากัด บริษทั 3 เฟส จํากัด 09/08/62

648 คําถํายเอกสารสูจิบัตรพร๎อมเข๎าเลํม 2,170.00         ร๎าน Ck.Cpoy ร๎าน Ck.Cpoy 13/08/62

649 คําจ๎างเหมารถเยีย่มบ๎านนักเรียน ม.4/6 1,080.00         นางสาวนฤมล  เฒําอุดม นางสาวนฤมล  เฒําอุดม 13/08/62

650 แผํนฟองน้ําซับหมึก Canon 650.00            บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด 13/08/62

651 ผ๎าชานติล 15,000.00        ร๎านทวโีชค ร๎านทวโีชค 13/08/62

652 คําถํายเอกสารเยีย่มบ๎านพร๎อมเข๎าเลํมสันกาวและเคลือบปก 5,200.00         ร๎าน Ck.Cpoy ร๎าน Ck.Cpoy 13/08/62

652.1 กระดาษโฟโต๎,กาวลาแท๏ก,เทปใส,สต๊ิกเกอร๑ใส,ฟวิเจอร๑บอร๑ด,ฟวิเจอร๑บอร๑ด 2,036.00         บริษทั ที.เอ็น.ดี คิทเชํนแวร๑ จํากัด บริษทั ที.เอ็น.ดี คิทเชํนแวร๑ จํากัด 13/08/62

653 คําจ๎างซํอมเคร่ืองดนตรีสากล 65,000.00        นายอานันต๑  สังข๑ทอง นายอานันต๑  สังข๑ทอง 14/08/62

654 หลอดไฟ 1,920.00         ร๎านภพโชค ร๎านภพโชค 14/08/62

655
น้ํากล่ัน,สารละลายแอมโมเนีย,กรดซัลฟริูค,ไอโอดีน,โปสแตนเซียมไฮดรอกไซค๑,

โปสแตสเซียมไอโอไดด๑,ไซเดียม
1,900.00         หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974 14/08/62

656 คอมพวิเตอร๑,แฟลตไดร๑,เมาส๑ 18,450.00        บริษทั แอดไวซ๑ ลาดยาว จํากัด บริษทั แอดไวซ๑ ลาดยาว จํากัด 14/08/62

657 โต๏ะคอมพวิเตอร๑,ชั้น 1,550.00         ร๎านเจ๏เล๊ียบเฟอร๑นิเจอร๑ ร๎านเจ๏เล๊ียบเฟอร๑นิเจอร๑ 15/08/62

658 คําซํอมรถ 6 ล๎อและเติมน้ํายาแอร๑รถต๎ู 5,100.00         ร๎านทวปีออโต๎แอร๑ ร๎านทวปีออโต๎แอร๑ 15/08/62

659 คําจ๎างทําบอร๑ดประชาสัมพนัธ๑ 2,100.00         นางกนกวรรณ  โตปิยะ นางกนกวรรณ  โตปิยะ 15/08/62

660 คําเปล่ียนคอมแอร๑,เปล่ียนแค็ปสตาร๑คอม,เติมน้ํายาแอร๑และดูดอากาศ 12,650.00        ร๎านเก๎าเซอร๑วสิ ร๎านเก๎าเซอร๑วสิ 15/08/62

661 ถุงมือ Pro Glove 98.00             บริษทั เอส อาร๑ โอ เมดดิคอ จํากัด บริษทั เอส อาร๑ โอ เมดดิคอ จํากัด 15/08/62

661.1 ชุดแชมพสูระผม,ชุดยาหมํอง,แอลกฮอล๑ 1,685.00         บริษทัเคมีภณัฑ๑ คอร๑ปอเรชั่น จํากัด บริษทัเคมีภณัฑ๑ คอร๑ปอเรชั่น จํากัด 15/08/62

662 คําจ๎างทําความสะอาดช๏อปการงาน 300.00            น.ส.มกรา  อุดมเทอดสกุล น.ส.มกรา  อุดมเทอดสกุล 16/08/62

663 กระดาษ100ปอนด๑,เทปกาว,จานสี,สีน้ํา,สีน้ํา,พูํกัน,พูํกัน,พูํกัน,พูํกัน,พูํกัน 545.00            ร๎านศรีอุทัยเซ็นเตอร๑ ร๎านศรีอุทัยเซ็นเตอร๑ 16/08/62

664 เทปใส,สีน้ํา,สีน้ําเรนาซองซี,เทปโฟม,ปกใส 1,185.00         หจก. วทิยาภณัฑ๑ 1974 หจก. วทิยาภณัฑ๑ 1974 16/08/62

665 คําจ๎างเกรดปรับพื้นที่ยกคันา ไถนาและปั่นเทือก 6,000.00         นายชาติชาย  ติยะสันต๑ นายชาติชาย  ติยะสันต๑ 16/08/62

666 คําคม,หนังสือรวมคําศัพท๑คําคม 1,548.00         บริษทั แม็กซ๑พลอยส๑อินเตอร๑เนชั่นแนล จํากัด บริษทั แม็กซ๑พลอยส๑อินเตอร๑เนชั่นแนล จํากัด 19/08/62



667 โปสเตอร๑แข็ง 330.00            หจก. วทิยาภณัฑ๑ 1974 หจก. วทิยาภณัฑ๑ 1974 19/08/62

668 เปล่ียนถํายน้ํารถรถต๎ูคันเกํา ทะเบียน ย-0785 นว 2,517.71         บริษทั โตโยต๎านครสวรรค๑ 1981 จํากัด บริษทั โตโยต๎านครสวรรค๑ 1981 จํากัด 19/08/62

669 คําจ๎างไถดินพร๎อมยกรํองปลูกมัน 3,500.00         นายทว ี ทองกลัด นายทว ี ทองกลัด 19/08/62

670 คําจ๎างเหมารถเยีย่มบ๎านนักเรียน ม.4/3 1,200.00         นางศิริรัตน๑  แก๎วชิงดวง นางศิริรัตน๑  แก๎วชิงดวง 19/08/62

670.1 ตรวจเช็ครอยร่ัวและเติมน้ํายาแอร๑ 600.00            ร๎านวฒิุชัยแอร๑&เซอร๑วสิ ร๎านวฒิุชัยแอร๑&เซอร๑วสิ 19/08/62

670.2 คําจ๎างเหมารถต๎ูพาครูและนักเรียนไปแขํงขันคําคมที่ จ.พษิณุโลก 2,000.00         นายภมูินทร๑  สิทธสุิข นายภมูินทร๑  สิทธสุิข 19/08/62

671 คําจ๎างเหมาทําโครงเห็ลกห๎องสํานักงาน 160,000.00      ร๎านวเิชียรการชําง ร๎านวเิชียรการชําง 20/08/62

672 ป้ายไวนิล 600.00            ร๎านแมวทองอิงค๑เจ็ท ร๎านแมวทองอิงค๑เจ็ท 20/08/62

673
กระดาษไอเดีย,กลํองเอกสาร,กลํองเอกสาร,แผํนยางรองตัด,กระดาษการ๑ดขาว

,ไส๎แฟม้,เยือ่กาว,เทปโฟม,สต๊ิกเกอร๑,กาว,กระดาษโฟโต๎,แฟม้กระดุม,แฟม้444
8,407.00         หจก. วทิยาภณัฑ๑ 1974 หจก. วทิยาภณัฑ๑ 1974 20/08/62

674
สีโปสเตอร๑,กระดาษ100ปอนด๑,กระดาษ100ปอนด๑,ดินสอ,กระดาษกาวยํน,พูํกัน

,พูํกัน,พูํกัน,พูํกัน,พูํกัน,พูํกัน,สีโปสเตอร๑,จานสี,สีน้ํา
7,113.00         หจก. วทิยาภณัฑ๑ 1975 หจก. วทิยาภณัฑ๑ 1975 20/08/62

675

กระดาษดับเบิ้ลเอ,กระดาษไอเดีย,กระดาษโฟโต๎,กระดาษปกสี,กระดาษการ๑ด

หอม,ใบประกาศนีย๑บัตร,กระดาษ100ปอนด๑,กระดาษ80ปอนด๑,กระดาษบรูฟ,ก

ลํองเอกสาร3ชํอง,กลํองเอกสาร2ชํอง,ตะกร๎าเคลือบบัตร,แฟม้,เคร่ืองดินสอ

,เคร่ืองเย็บกระดาษ,แม็ก,เคร่ืองเย็บกระดาษ,เทปยํน,เทปยํน,กระดาษกาวยํน,

กระดาษกาวยํน,เทปใส,เทปผ๎า,กาว,คลิปดํา,คลิปดํา,คัดเตอร๑,คัดเตอร๑,ใบมีดคัด

เตอร๑,ใบมีดคัดเตอร๑,กรรไกร,กรรไกร,ปากกาลบคําผิด,ปากกาลบคําผิด,ตลับชาด

,คลิบบอร๑ดปกหนัง,ถําน,ต๎ูเอกสาร,ไม๎ถูพื้น,ผ๎าถูพื้น,ไม๎ขนไก,ํไม๎กวาดดอกหญ๎า,

น้ํายาเช็ดกระจก

12,981.00        หจก. วทิยาภณัฑ๑ 1976 หจก. วทิยาภณัฑ๑ 1976 20/08/62

676 เก๎าอี้ 2,000.00         ร๎านเจ๏เล๊ียบเฟอร๑นิเจอร๑ ร๎านเจ๏เล๊ียบเฟอร๑นิเจอร๑ 21/08/62

677 รองเท๎าวิง่ตะป,ูรองเท๎าวิง่ตะป,ูสนับเขําผ๎ูรักษาประตู 3,430.00         ร๎านเพลย๑ออฟ ลาดยาวสปอร๑ต ร๎านเพลย๑ออฟ ลาดยาวสปอร๑ต 21/08/62

678 เปล่ียนลูกปืนคํูหน๎ารถต๎ู ทะเบียน นค-4400 นว 16,291.29        บริษทั โตโยต๎านครสวรรค๑ 1981 จํากัด บริษทั โตโยต๎านครสวรรค๑ 1981 จํากัด 21/08/62

679 ทํอ,ข๎องอ,ตํอตรง,กาว,หวักระโหลก,เทปพนัเกลียว,ตรงเกลียวนอก,ตะปู,ตะปูคอนกรีต 800.00            ร๎านภพโชค ร๎านภพโชค 21/08/62

680 ซํอมประตูม๎วนห๎องเขียนแบบ 5,000.00         นายวรีะ  หมั่นเขตกิจ นายวรีะ  หมั่นเขตกิจ 21/08/62

680.1 ป้ายไวนิล 1,000.00         ร๎านศิริพรดิจิตอลแอนด๑สตูดิโอ ร๎านศิริพรดิจิตอลแอนด๑สตูดิโอ 21/08/62

681 อุปกรณ๑เก็บข๎อมูล,หมึกเติมCanon,กระดาษโฟโต๎ 1,990.00         บริษทั แอดไวซ๑ ลาดยาว จํากัด บริษทั แอดไวซ๑ ลาดยาว จํากัด 22/08/62

682 ป้ายไวนิล 200.00            ร๎านแฟชั่นสปอร๑ต ร๎านแฟชั่นสปอร๑ต 22/08/62

683 ตรางยางแฟลช,หมึกแฟลช 240.00            ร๎านพ ีเอส ก๏อปปี้ แอนด๑ คอมพวิเตอร๑ ร๎านพ ีเอส ก๏อปปี้ แอนด๑ คอมพวิเตอร๑ 22/08/62

684 กระดาษไอเดีย 24,500.00        หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974 22/08/62

685 คําจ๎างเหมารถเยีย่มบ๎านนักเรียน ม.4/5 1,170.00         นางวนัเพญ็  เปราสังข๑ นางวนัเพญ็  เปราสังข๑ 22/08/62

686 ขวดน้ํา,ตะแกรงหวย,กรอบรูป,กระปุกออมสิน,แฟม้,พวงกุญแจ 3,279.55         ร๎านสหมงคลเคร่ืองครัว ร๎านสหมงคลเคร่ืองครัว 22/08/62

686.1 ตลับหมึก,เคร่ืองสํารองไฟ 830.00            บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด 22/08/62

687 ป้ายไวนิล 2,000.00         ร๎านแมวทองอิงค๑เจ๏ท ร๎านแมวทองอิงค๑เจ๏ท 23/08/62



688

กระดาษถํายเอกสาร,เสาธง,กระดาษโฟโต๎,กระดาษแบงค๑,สต๊ิกเกอร๑เอ4,สีชอล๑ค,

เทปโฟม,เชือกปอ,กระดาษกาวยํน,กระดาษกาว,เชือกขาว,กรรไกร,กระดาษโน๏ต,

กระดาษโน๏ต,คัดเตอร๑เล็ก,คัดเตอร๑ใหญ,ํใบมีคัดเตอร๑เล็ก,ใบมีดคัดเตอร๑ใหญ,ํ

ปากกาเน๎นข๎อความ,ปากาเคมี

3,115.00         หจก.ศรีมาตุลีเซ็นเตอร๑ หจก.ศรีมาตุลีเซ็นเตอร๑ 23/08/62

689

กระดาษเอ4,กระดาษเอ4สี,ฟวิเจอร๑บอร๑ด,ฟวิเจอร๑บอร๑ด,กระดาษโปสเตอร๑อํอน

,กระดาษโปสเตอร๑แข็ง,กาว2หน๎า,กระดาษอังกฤษ,สต๊ิกเกอร๑,เทปตีเส๎น,ดอกไม๎

จัดบอร๑ด,ดอกไม๎จัดบอร๑ด,เชือกสี,ดอกไม๎จัดบอร๑ด,ปากกาหมึกซึม,เชือกน้ําตาล

,สต๊ิกเกอร๑ใส

1,670.00         ร๎านเพื่อนเรียน ร๎านเพื่อนเรียน 23/08/62

690 คําถํายเอกสารเอ4 240.00            ร๎าน Ck.Copy ร๎าน Ck.Copy 23/08/62

691 ป้ายไวนิล 2,000.00         ร๎าน จ.จักรอิงค๑เจ็ท ร๎าน จ.จักรอิงค๑เจ็ท 23/08/62

692 ฟวิเจอร๑บอร๑ด,สต๊ิกเกอร๑ใส,กระดาษกาวยํน,เชือกขาว 1,000.00         หจก.ศรีมาตุลีเซ็นเตอร๑ หจก.ศรีมาตุลีเซ็นเตอร๑ 23/08/62

693 หมึกเติม Epson 3,000.00         บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด 23/08/62

694 ชั้นไม๎ 600.00            ร๎านเจ๏เล๊ียบเฟอร๑นิเจอร๑ ร๎านเจ๏เล๊ียบเฟอร๑นิเจอร๑ 23/08/62

695 รายการหนังสือ 137 รายการ 40,000.00        ศูนย๑หนังสือจุฬาลงกรณ๑มหาวทิยาลัย ศูนย๑หนังสือจุฬาลงกรณ๑มหาวทิยาลัย 26/08/62

696 ชุดอุปกรณ๑หัตกรรมจากขวดน้ํา 4,000.00         ร๎านสุภาณี ร๎านสุภาณี 26/08/62

697 ขนมเลย๑,ขนมปลาแผํน,ลูกอม,ขนมสกิด,ช๎องน๎อย,ขนมลุยนัท,หมกฝร่ัง 1,000.00         ร๎านเจ๏ยอด ร๎านเจ๏ยอด 26/08/62

698 คําจ๎างเหมาทําขนมไทย 2,600.00         นางศศินิภา  ภบูัวลี นางศศินิภา  ภบูัวลี 26/08/62

699 พดัลม Hatari HC-122M1 2,400.00         หจก.เลํากีเ้ส็งการไฟฟา้ หจก.เลํากีเ้ส็งการไฟฟา้ 26/08/62

700 ต๎ูกระจกโชว๑ 6,400.00         หจก.เลํากีเ้ส็งพนูสุข หจก.เลํากีเ้ส็งพนูสุข 26/08/62

701 กระดานไวท๑บอร๑ด 439.00            บริษทั สยามแม็คโคร จํากัด บริษทั สยามแม็คโคร จํากัด 26/08/62

702 คําถํายเอกสารพร๎อมเข๎าเลํม 440.00            ร๎าน Ck. Copy ร๎าน Ck. Copy 27/08/62

703 เหล็กโชว๑หนังสือ 340.00            หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974 27/08/62

704 พดัลม Hatari HC-122M1 4,800.00         หจก.เลํากีเ้ส็งการไฟฟา้ หจก.เลํากีเ้ส็งการไฟฟา้ 27/08/62

705 ขิงคางหมู 7 หยํอง,ไม๎ตีระนาดเอก,ไม๎ตีระนาดทุ๎ม 8,800.00         ร๎านสยามดนตรี ร๎านสยามดนตรี 27/08/62

706 สมุนไพร 500.00            เครือขําย OTOP เครือขําย OTOP 27/08/62

706.1 เชือกฟาง,ดอกไม๎แห๎ง,มงกุฏดอกไม๎แห๎ง 1,000.00         ร๎านพึ่งพนัพาณิช ร๎านพึ่งพนัพาณิช 27/08/62

707 ซํอมเคร่ืองปร๊ินเตอร๑ 5 เคร่ือง 2,780.00         บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด 28/08/62

708 เคร่ืองอัดซีลสูญญากาศอเนกประสงค๑ 808.00            บริษทั Seller name บริษทั Seller name 28/08/62

709 แผํนกันล้ืน,ตะกร๎า 290.00            ร๎าน Ten Station ร๎าน Ten Station 28/08/62

710 เหงือก,ผ๎าปูโต๏ะ,ตะกร๎า,กระดาษยิงราคา,ตัวยิงราคา,เทปใส 859.00            ร๎านเล๊ียบพลาสติก ร๎านเล๊ียบพลาสติก 28/08/62

711 ขวดยาหมํอง 1,316.10         ร๎านพรีะศักด์ิ ร๎านพรีะศักด์ิ 28/08/62

711.1 คําเชําชุดการแสดง 2,000.00         ร๎านเฉิดฉาย ชุดเชํา ร๎านเฉิดฉาย ชุดเชํา 28/08/62

711.2 คําเชํากระโปรงหางเคร่ือง,ถุงมือ 1,000.00         ร๎านป้าใหญํ ร๎านป้าใหญํ 28/08/62

712 ป้ายไวนิล 431.90            ร๎านศิริพรดิจิตอลแอนด๑สตูดิโอ ร๎านศิริพรดิจิตอลแอนด๑สตูดิโอ 29/08/62

713 กระดาษสต๊ิกเกอร๑ 120.00            ร๎านเพื่อนเรียน ร๎านเพื่อนเรียน 29/08/62

714 กานพลู,ไพรแห๎ง 160.00            ร๎านเฉี่ยงเฮง ร๎านเฉี่ยงเฮง 29/08/62



715 ผ๎าขาวบาง 40.00             ร๎านเซียงฮวดหลี ร๎านเซียงฮวดหลี 29/08/62

716 ป้ายไวนิล 400.00            ร๎านแฟชั่นสปอร๑ต ร๎านแฟชั่นสปอร๑ต 29/08/62

716.1 กระเช๎า 1,200.00         ร๎านจันทร๑สุวรรณ๑ โมจิ ร๎านจันทร๑สุวรรณ๑ โมจิ 29/08/62

717 คําจ๎างซักผ๎าปูนอนเวร เดือน ส.ค 62 600.00            นางบุญนาก  มากร่ืน นางบุญนาก  มากร่ืน 30/08/62

718 คําเชําชุดการแสดง 1,000.00         นางรัตนา  แรงเขตวทิย๑ นางรัตนา  แรงเขตวทิย๑ 30/08/62

719 กรอบรูปเอ4 3,500.00         ร๎านเต๎ยเปรม กรอบรูป ร๎านเต๎ยเปรม กรอบรูป 30/08/62

720 คําหนังสือพมิพ๑เดือน ส.ค. 62 1,520.00         ร๎านวนิัย ร๎านวนิัย 30/08/60

721
กระดาษดับเบิ้ลเอ,โพทอิท,กระดาษโฟโต๎,กาวน้ํา,ปากกาลบคําผิด,กาว 2 หน๎า,

กระดาษการ๑ดสี,หมึกเติม,กระดาษการ๑ดปก
7,565.00         ร๎านวนิัย ร๎านวนิัย 30/08/62

722 พลาสติกใสทําปก,ไส๎แฟม้,เทปผ๎ากาว,เทปใส,สต๊ิกเกอร๑ติดสันหนังสือ 2,050.00         ร๎านวนิัย ร๎านวนิัย 30/08/62

722.1 คําเชําชุดการแสดง 1,000.00         นางรัตนา  แรงเขตวทิย๑ นางรัตนา  แรงเขตวทิย๑ 30/08/62

723 แฟม้สอดเอ4,ไส๎แฟม้,กระดาษการ๑ดปก,กระดาษดับเบิ้ลเอ 7,140.00         ร๎านวนิัย ร๎านวนิัย 02/09/62

724 กระดาษการ๑ดปก 200.00            ร๎านวนิัย ร๎านวนิัย 02/09/62

725 กระดาษดับเบิ้ลเอ,เคร่ืองเย็บกระดาษ,กระดาษโฟโต๎,คลิปหนีบ 2,222.00         ร๎านวนิัย ร๎านวนิัย 02/09/62

726
คําจ๎าเหมารถบัสพาคณะครูไปศึกษาดูงานที่ รร.พทิยาคมระยอง จ.ระยอง 

ระหวาํงวนัท่ี 30-31 ส.ค. 62
64,000.00        นายนิยม  อสุนี ณ อยุธยา นายนิยม  อสุนี ณ อยุธยา 02/09/62

727 คําบริการล๎างเคร่ืองและเปล่ียนซับหมึก 500.00            บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ๑ เน็ตเวริ๑ค เซ็นเตอร๑ จํากัด 03/09/62

728 คําถํายเอกสารพร๎อมเข๎าเลํม 3,000.00         ร๎าน Ck.Copy ร๎าน Ck.Copy 03/09/62

729 04/09/62

730 04/09/62

731 กระดาษไอเดีย 29,400.00        หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974 05/09/62

732 น้ําแก๎ว,น้ําแข็ง 165.00            ร๎านน้ําแข็งเกํง ร๎านน้ําแข็งเกํง 06/09/62

733 คําจ๎างทําอาหารวาํงประชุมผ๎ูปกครองนักเรียนที่ติด 0 ร มส. 900.00            นางอุไร  คงเพช็รศักด์ิ นางอุไร  คงเพช็รศักด์ิ 06/09/62

734 06/09/62

735 ฟลิ๑มเคลือบบัตร,ไส๎แฟม้,กระดาษทําปก 600.00            บริษทั ที.เอ็น.ดี คิทเชํนแวร๑ จํากัด บริษทั ที.เอ็น.ดี คิทเชํนแวร๑ จํากัด 09/09/62

736 คําจ๎างแตํงหน๎าทําผม 2,000.00         นายธรีดา  อินทวเิศษ นายธรีดา  อินทวเิศษ 09/09/62

737 คําถํายเอกสารพร๎อมเข๎าเลํม 1,253.00         ร๎าน Ck.Copy ร๎าน Ck.Copy 10/09/62

738 ล๎อ,สีสเปร๑ย,ลูกยาง,น๏อต,ใบเล่ือย 936.00            ร๎านวาสนาค๎าเหล็ก ร๎านวาสนาค๎าเหล็ก 10/09/62

739 กระดาษเอ4,กระดาษบรู๏ฟ,กระดาษการ๑ด 947.00            ร๎านอรมชัย ร๎านอรมชัย 11/09/62

740 โคมต้ังเทียน 800.00            หจก.ศรีมาตุลีเซ็นต๑เตอร๑ หจก.ศรีมาตุลีเซ็นต๑เตอร๑ 11/09/62

741 คําน้ํามันประจําเดือน ส.ค. 62 22,850.00        บริษทั สหภณัฑ๑บริการลาดยาว จํากัด บริษทั สหภณัฑ๑บริการลาดยาว จํากัด 12/09/62

742 ไมค๑บูม,สายตํอไมค๑,ขาต้ังกล๎อง 2,672.00         บริษทั อะโพจี เวริ๑ลไวด๑ จํากัด บริษทั อะโพจี เวริ๑ลไวด๑ จํากัด 16/09/62

743 ขาแขวงทีวี,กลํองแยกจอ HDMI,สายเคเบิ้ล HDMI 4,495.00         บริษทั ยูนิต้ี ไอที ซาเต็ม จํากัด บริษทั ยูนิต้ี ไอที ซาเต็ม จํากัด 16/09/62

744 พลาจูด๑ลานนา,พลาจูด๑ลานนา 1,060.00         หจก.ศรีสวรรค๑ 2000 หจก.ศรีสวรรค๑ 2000 16/09/62

745 ปิ่นโต 900.00            ร๎านเล๊ียบพลสาติก ร๎านเล๊ียบพลสาติก 17/09/62

746 ไมค๑หนีบปกเส้ือ,ผ๎าสําหรับเช็คเลนส๑ 800.00            บริษทั อะโพจี เวริ๑ลไวด๑ จํากัด บริษทั อะโพจี เวริ๑ลไวด๑ จํากัด 17/09/62



747 สีโปรเตอร๑,แปรงทาสี 670.00            ร๎านกิจนิยม 1999 ร๎านกิจนิยม 1999 18/09/62

748 โฟม,สีโปสเตอร๑,สีอครีลิค 590.00            ร๎านเพื่อนเรียน ร๎านเพื่อนเรียน 18/09/62

749
กระดาษไอเดีย,พลาสติกเคลือบ,เทปผ๎า,กาว,กระดาษกาวยํน,กระดาษการ๑ด,ลวด

เย็บ,ปากกาเคม,ีฟวิเจอร๑บอร๑ด,กระดาษหน๎าขาวหลังเทา,สีชอล๑ด,ฟวิเจอร๑บอร๑ด,

เทปยํน

14,000.00        หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974 19/09/62

750 ต๎ูคอนซูเมอร๑ 1,520.00         บริษทั สยามโกลบอยเฮ๎าส๑ จํากัด บริษทั สยามโกลบอยเฮ๎าส๑ จํากัด 19/09/62

751
กระดาษบรูฟ,ปากกาเคม,ีกระดาษหน๎าขาวหลังเทา,กระดาษ100ปอด๑น,ฟวิ

เจอร๑บอร๑ด,ปากกา,เทปใส,โปสเตอร๑,พลาสติกเคลือบบัตร,เทปผ๎า,ลวดเย็บ,ลวด

เย็บ,สต๊ิกเกอร๑

15,000.00        หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974 20/09/62

752 หญ๎าสนาม,หญ๎าสนาม,หัวดอกกุหลาบ,ใบแซม,ลิลล่ี,ดอกรวม,ดอกแซม 11,000.00        ร๎านสมนึกดอกไม๎ผ๎า ร๎านสมนึกดอกไม๎ผ๎า 20/09/62

753
กระดาษถํายเอกสาร,กระดาษวาดเขียนหยาบ,สีไม,๎สีชอลค๑,กระดาษโฟโต๎,

แผํนใสทําปก,กระดาษปกสี,สต๊ิกเกอร๑ใส,เทปยํนสี,เทปผ๎า,กระดาษการ๑ดขาว
20,000.00        หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974 23/09/62

754
กระดาษถํายเอกสาร,กระดาษ100ปอน๑ด,สต๊ิกเกอร๑ใส,กระดาษบรูฟ,สีชอล๑ค,สีไม๎

,ปากกาเคม,ีปากกาPilot,กระดาษการ๑ดขาว,สต๊ิกเกอร๑ขาวด๎าน,พลาสติกเคลือบ

บัตร,เทปผ๎า,กระดาษกาวยํน

15,000.00        หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ๑ 1974 23/09/63

755 ลังคว่ําแก๎ว,กระติกคลูเลอร๑เหล่ียม 697.00            บริษทั สยามแม็คโค จํากัด บริษทั สยามแม็คโค จํากัด 23/09/62

756 คําจ๎างทําป้ายไวนิล 900.00            ร๎านบีอาร๑ต ร๎านบีอาร๑ต 27/09/62

757 คําถํายเอกสารพร๎อมเข๎าเลํม 5,200.00         ร๎าน Ck.Copy ร๎าน Ck.Copy 27/09/62

758 คําเชําชุดการแสดง 4,050.00         ร๎านเฉิดฉาย,ร๎านชุดสวย,ร๎านฉววีรรณ ร๎านเฉิดฉาย,ร๎านชุดสวย,ร๎านฉววีรรณ 27/09/62

759 ดอกไม๎มาลัย 1,500.00         ร๎านเจ๎ซ๋ิมผลไม๎ ร๎านเจ๎ซ๋ิมผลไม๎ 27/09/62

760 กุหลาบแดง 260.00            ร๎านป้าวรรณดอกไม๎สด ร๎านป้าวรรณดอกไม๎สด 27/09/62

761 คําตอบแทนวทิยากร 4,800.00         
นางสาวลัดดา เพช็สังฆาต นางสาวหทัยชนก 

ตระกูลจําลอง และนายศราวธุ คงเจริญ

นางสาวลัดดา เพช็สังฆาต นางสาวหทัยชนก 

ตระกูลจําลอง และนายศราวธุ คงเจริญ
30/09/62

762 คําอาหารกลางและอาหารวาํง 9,100.00         นางสาวรําไพพรรณ  พลึิก นางสาวรําไพพรรณ  พลึิก 30/09/62

763 คําจ๎างซักผ๎าปูนอนเวร เดือน ก.ย. 62 600.00            นางบุญนาก  มากร่ืน นางบุญนาก  มากร่ืน 30/09/62

764 น้ําแข็งบด,น้ําแพค็ 1,100.00         ร๎านประพนัธ๑ดอนโมํ ร๎านประพนัธ๑ดอนโมํ 30/09/62

765 คําเชําเวทีพร๎อมตกแตํงและคําเชําเคร่ืองไฟพร๎อมเคร่ืองเสียง 16,700.00        นายมันส  เขตรวทิย๑ นายมันส  เขตรวทิย๑ 30/09/62

ลงชื่อ.............................................................เจ๎าหน๎าที่ ลงชื่อ.............................................................หัวหน๎าเจ๎าหน๎าที่

                           (นางสาวญาณิดา  สร๎อยสุวรรณ๑)     (นางสาวหทัยรัตน๑  โพธิม์ํวง)- ทราบ

ลงชื่อ........................................................................

(นายไพบูลย๑  เขียนประเสริฐ)

ผ๎ูอํานวยการโรงเรียนลาดยาววทิยาคม




