
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้คัดเลือกและ

และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

1 ซื้อน้้ามันรถยนต์ 5,257.20    5,257.20  เฉพาะเจาะจง หจก.เอเชยีบริการ 2528 หจก.เอเชยีบริการ 2528 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

O23>สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

เดือนตุลาคม

ล้าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้างราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลิอกโดยสรุป เลขที่วันที่ของสัญญา



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้คัดเลือกและ

และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

1 ซื้อน้้ามันรถยนต์ 6670 6670 เฉพาะเจาะจง หจก.เอเชยีบริการ 2528 หจก.เอเชยีบริการ 2528 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

2 ซื้อหนังสือพิมพ์ 550 550 เฉพาะเจาะจง ร้านนูญสาส์น ร้านนูญสาส์น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

3 ซื้อตู้เหล็ก 6,500.00    6,500.00  เฉพาะเจาะจง ร้านสมหวังเฟอร์นิเจอร์ ร้านสมหวังเฟอร์นิเจอร์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด ซ1/2563(7พ.ย.2562)

4 ซื้อวัสดุซ่อมรถตัดหญ้า 1,310.00    1,310.00  เฉพาะเจาะจง ร้านสุขสวัสดิ์ค้าไม้ ร้านสุขสวัสดิ์ค้าไม้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

5 จ้างเปลี่ยนยางรถไถ 660.00       660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านวรรลพการยาง ร้านวรรลพการยาง เป็นผู้รับจ้าง โดยตรง

6 จ้างเปลี่ยนยาง ปะยาง 100.00       100.00     เฉพาะเจาะจง ร้านวรรลพการยาง ร้านวรรลพการยาง เป็นผู้รับจ้าง โดยตรง

7 ซื้อตู้เหล็ก 6,500.00    6,500.00  เฉพาะเจาะจง ร้านสมหวังเฟอร์นิเจอร์ ร้านสมหวังเฟอร์นิเจอร์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด ซ2/2563(12พ.ย.2562)

8 ซื้อวัสดุส้านักงาน 22,474.00  22,474.00  เฉพาะเจาะจง ร้านกล้วยไม้ ร้านกล้วยไม้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด ซ3/2563(26พ.ย.2562)

9 ซื้อไม้กวาด 5,410.00    5,410.00  เฉพาะเจาะจง ร้าน สามอ. ร้าน สามอ. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด ซ4/2563(26พ.ย.2562)

10 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ 5,580.00    5,580.00  เฉพาะเจาะจง ร้านพีอาร์โปรเซอร์วิส ร้านพีอาร์โปรเซอร์วิส เป็นผู้รับจ้าง โดยตรง ซ5/2563(26พ.ย.2562)

11 ซื้อซันดร็อฟโซน 600.00       600.00     เฉพาะเจาะจง ร้านจ้านงค์เคมีภัณฑ์ ร้านจ้านงค์เคมีภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

12 จ้างไวนิลประชาสัมพันธ์ 900.00       900.00     เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านอิงค์เจ็ท ร้านบ้านอิงค์เจ็ท เป็นผู้รับจ้าง โดยตรง

13 จ้างไวนิลยินดีต้อนรับ ผอ 300.00       300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านอิงค์เจ็ท ร้านบ้านอิงค์เจ็ท เป็นผู้รับจ้าง โดยตรง

14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2,858.00    2,858.00  เฉพาะเจาะจง ร้านสุขสวัสดิ์ค้าไม้ ร้านสุขสวัสดิ์ค้าไม้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

15 ซื้อยา 1,155.00    1,155.00  เฉพาะเจาะจง ร้านศุภชยัฟาร์มซี ร้านศุภชยัฟาร์มซี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

16 วัสดุท้าความสะอาด 880.00       880.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสาม อ. แฟมิลี่ชอ็ป ร้านสาม อ. แฟมิลี่ชอ็ป มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

17 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 9,950.00    9,950.00  เฉพาะเจาะจง ร้านพีอาร์โปรเซอร์วิส ร้านพีอาร์โปรเซอร์วิส เป็นผู้รับจ้าง โดยตรง จ1/2563(27พ.ย.2562)

18 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ 5,690.00    5,690.00  เฉพาะเจาะจง ร้านพีอาร์โปรเซอร์วิส ร้านพีอาร์โปรเซอร์วิส มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด ซ6/2563(27พ.ย.2562)

เดือนพฤศจิกายน

ล้าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง

O23>สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลิอกโดยสรุป เลขที่วันที่ของสัญญา



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้คัดเลือกและ

และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

19 ซื้ออุปกรณ์ดนตรี 8,740.00    8,740.00  เฉพาะเจาะจง ร้านนิวกีฬามิวสิค ร้านนิวกีฬามิวสิค มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด ซ7/2563(27พ.ย.2562)

20 จ้างเคร่ืองขยายเสียง 3,000.00    3,000.00  เฉพาะเจาะจง นายพิภพ  แก้วแพทย์ นายพิภพ  แก้วแพทย์ เป็นผู้รับจ้าง โดยตรง

เลขที่วันที่ของสัญญา

O23>สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

เดือนพฤศจิกายน

ล้าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้างราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลิอกโดยสรุป



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้คัดเลือกและ

และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

1 ซื้อน้้ามันรถยนต์ 6,780.00    6,780.00  เฉพาะเจาะจง หจก.เอเชยีบริการ 2528 หจก.เอเชยีบริการ 2528 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

2 ซื้อหนังสือพิมพ์ 490.00       490.00     เฉพาะเจาะจง ร้านนูญสาส์น ร้านนูญสาส์น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

3 จ้างเหมารถ 7,000.00    7,000.00  เฉพาะเจาะจง นายอนันต์ เสมอภาค นายอนันต์ เสมอภาค เป็นผู้รับจ้าง โดยตรง จ2/2563(6ธ.ค..2562)

4 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 12,520.00  12,520.00  เฉพาะเจาะจง ร้านแต้การไฟฟ้า ร้านแต้การไฟฟ้า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด ซ9/2563(9ธ.ค..2562)

5 ซื้อคอมพิวเตอร์และเคร่ืองพิมพ์ 26,300.00  26,300.00  เฉพาะเจาะจง ร้านพีอาร์โปรเซอร์วิส ร้านพีอาร์โปรเซอร์วิส มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด ซ10/2563(9ธ.ค..2562)

6 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 20,897.00  20,897.00  เฉพาะเจาะจง สุดดีพงษ์ พาณิชย์ สุดดีพงษ์ พาณิชย์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด ซ11/2563(9ธ.ค..2562)

7 ซื้อไม้ม๊อป 460.00       460.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสาม อ. แฟมิลี่ชอ็ป ร้านสาม อ. แฟมิลี่ชอ็ป มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

8 ซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 15,000.00  15,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค.เซอร์วิส โอ.เอ.จ้ากัดบริษัท เอส.เค.เซอร์วิส โอ.เอ.จ้ากัดเป็นผู้รับจ้าง โดยตรง จ3/2563(9ธ.ค..2562)

9 ซื้อเคร่ืองท้าน้้าเย็น 35,310.00  35,310.00  เฉพาะเจาะจง สุดดีพงษ์ พาณิชย์ สุดดีพงษ์ พาณิชย์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด ซ13/2563(17ธ.ค..2562)

10 ซื้อเคร่ืองกรองน้้า 30,603.00  30,603.00  เฉพาะเจาะจง สุดดีพงษ์ พาณิชย์ สุดดีพงษ์ พาณิชย์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด ซ13/2563(17ธ.ค..2562)

11 ซื้อหมึกเคร่ืองดิจิตอล 8,132.00    8,132.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทริโซป่ระเทศไทยจ้ากัด บริษัทริโซป่ระเทศไทยจ้ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด ซ14/2563(17ธ.ค..2562)

12 ซื้อเคร่ืองพิมพ์ 4,000.00    4,000.00  เฉพาะเจาะจง ร้านพีอาร์โปรเซอร์วิส ร้านพีอาร์โปรเซอร์วิส มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

13 จ้างซักผ้าม่าน 700.00       700.00     เฉพาะเจาะจง บูรณ์ศิริ  แสงสว่าง บูรณ์ศิริ  แสงสว่าง เป็นผู้รับจ้าง โดยตรง

14 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1,640.00    1,640.00  เฉพาะเจาะจง ร้านพีอาร์โปรเซอร์วิส ร้านพีอาร์โปรเซอร์วิส มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

15 จ้างล้างแอร์ 1,000.00    1,000.00  เฉพาะเจาะจง ภาราดรแอร์&เซอร์วิส ภาราดรแอร์&เซอร์วิส เป็นผู้รับจ้าง โดยตรง

16 จ้างท้าตรายาง 1,480.00    1,480.00  เฉพาะเจาะจง ร้านเอเอฟ.โปรฟิต(O.Fprofit) ร้านเอเอฟ.โปรฟิต(O.Fprofit)เป็นผู้รับจ้าง โดยตรง

17 ซื้อดอกไม้ 200.00       200.00     เฉพาะเจาะจง ถวิล ส้าอาง (เจ๊จุ๋น) ถวิล ส้าอาง (เจ๊จุ๋น) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

18 ซื้อหมึกเคร่ืองพิมพ์ 5,350.00    5,350.00  เฉพาะเจาะจง ร้านพีอาร์โปรเซอร์วิส ร้านพีอาร์โปรเซอร์วิส มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด ซ15/2563(21ธ.ค..2562)

O23>สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

เดือนธันวาคม

ล้าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้างราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลิอกโดยสรุป เลขที่วันที่ของสัญญา



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้คัดเลือกและ

และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

19 ซื้อสปอร์ตไลท์ LED 100 W 2,800.00    2,800.00  เฉพาะเจาะจง ร้านแต้การไฟฟ้า ร้านแต้การไฟฟ้า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

20 ซื้อกล้องถ่ายรูป 24,485.00  24,485.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด(มหาชน)บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด(มหาชน)มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด ซ16/2563(21ธ.ค..2562)

21 ซื้อวัสดุส้านักงาน 35,940.00  35,940.00  เฉพาะเจาะจง ร้านกล้วยไม้ ร้านกล้วยไม้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด ซ17/2563(21ธ.ค..2562)

ล้าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้างราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลิอกโดยสรุป เลขที่วันที่ของสัญญา



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้คัดเลือกและ

และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

1 ซื้อน้้ามันรถยนต์ 9,120.00    9,120.00  เฉพาะเจาะจง หจก.เอเชยีบริการ 2528 หจก.เอเชยีบริการ 2528 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

2 ซื้อหนังสือพิมพ์ 570.00       570.00     เฉพาะเจาะจง ร้านนูญสาส์น ร้านนูญสาส์น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

3 จ้างท้าเบาะรถยนต์ 3,000.00    3,000.00  เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณะการชา่ง ร้านกฤษณะการชา่ง เป็นผู้รับจ้าง โดยตรง

4 ซื้อเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ 4,000.00    4,000.00  เฉพาะเจาะจง ร้านพีอาร์โปรเซอร์วิส ร้านพีอาร์โปรเซอร์วิส มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

5 ไวนิล Mary chrismas 4x1.5 ม 900.00       900.00     เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านอิงค์เจ็ท ร้านบ้านอิงค์เจ็ท เป็นผู้รับจ้าง โดยตรง

6 ไวนิลงานกีฬาสี Star Runfinish 1,290.00    1,290.00  เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านอิงค์เจ็ท ร้านบ้านอิงค์เจ็ท เป็นผู้รับจ้าง โดยตรง

7 เปลี่ยนถ่ายน้้ามันเคร่ืองรถไถ 2,430.00    2,430.00  เฉพาะเจาะจง ร้านเอเชยีพัฒน์ ยานยนต์ ร้านเอเชยีพัฒน์ ยานยนต์ เป็นผู้รับจ้าง โดยตรง

8 เปลี่ยนถ่ายน้้ามันเคร่ืองรถตู้ 2,550.00    2,550.00  เฉพาะเจาะจง ร้านเอเชยีพัฒน์ ยานยนต์ ร้านเอเชยีพัฒน์ ยานยนต์ เป็นผู้รับจ้าง โดยตรง

9 ปลี่ยนถ่ายน้้ามันเคร่ืองรถกระบะ 1,350.00    1,350.00  เฉพาะเจาะจง ร้านเอเชยีพัฒน์ ยานยนต์ ร้านเอเชยีพัฒน์ ยานยนต์ เป็นผู้รับจ้าง โดยตรง

10 จ้างเหมารถปรับอากาศ 52,000.00  52,000.00  เฉพาะเจาะจง นายสมโภช ก่องวงศ์ตานนท์นายสมโภช ก่องวงศ์ตานนท์เป็นผู้รับจ้าง โดยตรง จ5/2563(13ม.ค..2563)

11 จ้างเหมารถปรับอากาศ 80,000.00  80,000.00  เฉพาะเจาะจง นายวัน อาจจิตร์ นายวัน อาจจิตร์ เป็นผู้รับจ้าง โดยตรง จ6/2563(13ม.ค..2563)

12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1,105.00    1,105.00  เฉพาะเจาะจง ร้านดี แอนด์ ดี ร้านดี แอนด์ ดี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 4,318.00    4,318.00  เฉพาะเจาะจง ร้านสุขสวสดิ์ค้าไม้ ร้านสุขสวสดิ์ค้าไม้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

14 จ้างถ่ายเอกสาร 1,664.00    1,664.00  เฉพาะเจาะจง ร้านคลีนิคพิมพ์ดีด ร้านคลีนิคพิมพ์ดีด เป็นผู้รับจ้าง โดยตรง

15 ซื้อยา 185.00       185.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศุภชยัฟาร์มซี ร้านศุภชยัฟาร์มซี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

16 จ้างซักผ้า 400.00       400.00     เฉพาะเจาะจง นางสุนันทา  ศรีพอ นางสุนันทา  ศรีพอ เป็นผู้รับจ้าง โดยตรง

17 จ้างเหมารถปรับอากาศ 81,000.00  81,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ชนิบุตร เอ็นจิเนียร่ิง (ประเทศไทย) จ้ากดั บริษัท ชนิบุตร เอ็นจิเนียร่ิง (ประเทศไทย) จ้ากดั เป็นผู้รับจ้าง โดยตรง จ7/2563(31ม.ค..2563)

18 อุปกรณ์ท้าความสะอาด 4,970.00    4,970.00  เฉพาะเจาะจง ร้านสาม อ. แฟมิลี่ชอ็ป ร้านสาม อ. แฟมิลี่ชอ็ป มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

วิธีซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลิอกโดยสรุป เลขที่วันที่ของสัญญา

O23>สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

เดือนมกราคม

ล้าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้างราคากลาง



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้คัดเลือกและ

และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

1 ซื้อน้้ามันรถยนต์ 4,840.00    4,840.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เอเชยีบริการ 2528 หจก.เอเชยีบริการ 2528 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

2 ซื้อหนังสือพิมพ์ 510.00       510.00       เฉพาะเจาะจง ร้านนูญสาส์น ร้านนูญสาส์น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

3 ซื้อน้้ามันรถยนต์ 4,840.00    4,840.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เอเชยีบริการ 2528 หจก.เอเชยีบริการ 2528 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

4 ซื้อยา 355.00       355.00       เฉพาะเจาะจง ร้านศุภชยัฟาร์มซี ร้านศุภชยัฟาร์มซี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

5 จ้างท้าตรายาง 1,040.00    1,040.00    เฉพาะเจาะจง ร้านเอเอฟ.โปรฟิต(O.Fprofit) ร้านเอเอฟ.โปรฟิต(O.Fprofit)เป็นผู้รับจ้าง โดยตรง

6 จ้างท้าไวนิล 300.00       300.00       เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านอิงค์เจ็ท ร้านบ้านอิงค์เจ็ท เป็นผู้รับจ้าง โดยตรง

7 ซ่อมกระจก 630.00       630.00       เฉพาะเจาะจง ร้านวราภรณ์  เทียนถาวร ร้านวราภรณ์  เทียนถาวร เป็นผู้รับจ้าง โดยตรง

8 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ 7,700.00    7,700.00    เฉพาะเจาะจง ร้านพีอาร์โปรเซอร์วิส ร้านพีอาร์โปรเซอร์วิส มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด ซ18/2563(24ก.พ.2563)

9 ซื้อธง 3,600.00    3,600.00    เฉพาะเจาะจง ร้านจ้อยเคร่ืองเขียน ร้านจ้อยเคร่ืองเขียน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

10 จ้างท้าไวนิล 500.00       500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านอิงค์เจ็ท ร้านบ้านอิงค์เจ็ท เป็นผู้รับจ้าง โดยตรง

11 จ้างท้าไวนิล 565.00       565.00       เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านอิงค์เจ็ท ร้านบ้านอิงค์เจ็ท เป็นผู้รับจ้าง โดยตรง

12 วัสดุท้าความสะอาด 480.00       480.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสาม อ. แฟมิลี่ชอ็ป ร้านสาม อ. แฟมิลี่ชอ็ป มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

13 ซื้อเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ 4,000.00    4,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านพีอาร์โปรเซอร์วิส ร้านพีอาร์โปรเซอร์วิส มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

14 วัสดุก่อสร้าง 3,403.00    3,403.00    เฉพาะเจาะจง ร้านสุขสวสดิ์ค้าไม้ ร้านสุขสวสดิ์ค้าไม้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

15 ซื้อกระดาษไขและหมึก 8,132.00    8,132.00    เฉพาะเจาะจง บริษัทริโซ่ประเทศไทยจ้ากัดบริษัทริโซ่ประเทศไทยจ้ากัดมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด ซ19/2563(24ก.พ.2563)

เดือนกุมภาพันธ์

ล้าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้างราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลิอกโดยสรุป เลขที่วันที่ของสัญญา

O23>สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้คัดเลือกและ
และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

1 ซื้อน้้ามันรถยนต์ 3,241.60    3,241.60  เฉพาะเจาะจง หจก.เอเชยีบริการ 2528 หจก.เอเชยีบริการ 2528 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด
2 ซื้ออุปกรณ์เคร่ืองตัดหญ้า 2,840.00    2,840.00  เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญยนต์ ร้านเจริญยนต์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด
3 วัสดุก่อสร้าง 4,265.00    4,265.00  เฉพาะเจาะจง ร้านสุขสวสดิ์ค้าไม้ ร้านสุขสวสดิ์ค้าไม้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด
4 ถ่ายเอกสาร(ค้าสั่งปัจฉิมนิเทศ) 120.00       120.00     เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านอิงค์เจ็ท ร้านบ้านอิงค์เจ็ท เป็นผู้รับจ้าง โดยตรง
5 จ้างท้าไวนิล 450.00       450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านอิงค์เจ็ท ร้านบ้านอิงค์เจ็ท เป็นผู้รับจ้าง โดยตรง
6 จ้างท้าไวนิล 440.00       440.00     เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านอิงค์เจ็ท ร้านบ้านอิงค์เจ็ท เป็นผู้รับจ้าง โดยตรง
7 จ้างท้าไวนิล 500.00       500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านอิงค์เจ็ท ร้านบ้านอิงค์เจ็ท เป็นผู้รับจ้าง โดยตรง
8 จ้างท้าไวนิล 350.00       350.00     เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านอิงค์เจ็ท ร้านบ้านอิงค์เจ็ท เป็นผู้รับจ้าง โดยตรง
9 ซื้อดอกไม้ 3,500.00    3,500.00  เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้สวย ร้านดอกไม้สวย มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

10 ซื้อวัสดุตัดหญ้า 14,900.00  14,900.00  เฉพาะเจาะจง ร้านดีแอนด์ดี ร้านดีแอนด์ดี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด ซ20/2563(19มีค.2563)
11 ซ่อมรถยนต์ นข.951 2,550.00    2,550.00  เฉพาะเจาะจง ร้านเอเชยีพัฒน์ ยานยนต์ ร้านเอเชยีพัฒน์ ยานยนต์ เป็นผู้รับจ้าง โดยตรง
12 ซ่อมรถยนต์นข.1057 850.00       850.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอเชยีพัฒน์ ยานยนต์ ร้านเอเชยีพัฒน์ ยานยนต์ เป็นผู้รับจ้าง โดยตรง
13 ซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1,950.00    1,950.00  เฉพาะเจาะจง ร้านพีอาร์โปรเซอร์วิส ร้านพีอาร์โปรเซอร์วิส เป็นผู้รับจ้าง โดยตรง
14 ซื้อวัสดุส้านักงาน 15,933.00  15,933.00  เฉพาะเจาะจง ร้านกล้วยไม้ ร้านกล้วยไม้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด ซ21/2563(21มีค.2563)
15 ซื้อเคร่ืองพ่นยา 1,040.00    1,040.00  เฉพาะเจาะจง ร้านดีแอนด์ดี ร้านดีแอนด์ดี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด
16 วัสดุก่อสร้าง 2,927.00    2,927.00  เฉพาะเจาะจง ร้านสุขสวสดิ์ค้าไม้ ร้านสุขสวสดิ์ค้าไม้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด
17 ซื้อน้้ายาถูพ้ืน 360.00       360.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสาม อ. แฟมิลี่ชอ็ป ร้านสาม อ. แฟมิลี่ชอ็ป มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด
18 จ้างท้าที่จอดรถ ######### ######### เฉพาะเจาะจง เมตตา เมฆอยู่ เมตตา เมฆอยู่ เป็นผู้รับจ้าง โดยตรง จ8/2563(23มี.ค..2563)
19 ซื้อหนังสือเรียน ######### ######### เฉพาะเจาะจง ร้านกล้วยไม้ ร้านกล้วยไม้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด ซ22/2563(20เมย.2563)

เดือนมีนาคม

ล้าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้างราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลิอกโดยสรุป เลขที่วันที่ของสัญญา

O23>สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้คัดเลือกและ

และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

1 ซื้อน้้ามันรถยนต์ 987.60       987.60     เฉพาะเจาะจง หจก.เอเชยีบริการ 2528 หจก.เอเชยีบริการ 2528 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

2 วัสดุก่อสร้าง 3,886.00    3,886.00  เฉพาะเจาะจง ร้านสุขสวสดิ์ค้าไม้ ร้านสุขสวสดิ์ค้าไม้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

3 วัสดุก่อสร้าง 3,484.00    3,484.00  เฉพาะเจาะจง ร้านสุขสวสดิ์ค้าไม้ ร้านสุขสวสดิ์ค้าไม้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

4 ผงซักฟอก 268.00       268.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสาม อ. แฟมิลี่ชอ็ป ร้านสาม อ. แฟมิลี่ชอ็ป มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

5 ซื้อเจลล้างมือ 200.00       200.00     เฉพาะเจาะจง ร้านยาวุฒิไกร ร้านยาวุฒิไกร มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

6 เคร่ืองวัดไข้ 3,800.00    3,800.00  เฉพาะเจาะจง ร้านมนัส ร้านมนัส มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

7 จ้างถ่ายปพ. 675.00       675.00     เฉพาะเจาะจง ร้านวีนไวน์ก๊อปปี๊ ร้านวีนไวน์ก๊อปปี๊ เป็นผู้รับจ้าง โดยตรง

8 วัสดุก่อสร้าง 4,925.00    4,925.00  เฉพาะเจาะจง ร้านสุขสวสดิ์ค้าไม้ ร้านสุขสวสดิ์ค้าไม้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

9 ท้าเว็บไซด์ของโรงเรียน 3,210.00    3,210.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เว็บ เซอร์วิส จ้ากัด บริษัท เว็บ เซอร์วิส จ้ากัด เป็นผู้รับจ้าง โดยตรง

10 วัสดุก่อสร้าง 1,463.00    1,463.00  เฉพาะเจาะจง ร้านสุขสวสดิ์ค้าไม้ ร้านสุขสวสดิ์ค้าไม้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

11 ล้างแอร์ 2,700.00    2,700.00  เฉพาะเจาะจง นายเชษฐา ชสูงค์ นายเชษฐา ชสูงค์ เป็นผู้รับจ้าง โดยตรง

12 จ้างทาสี 10,000.00  10,000.00  เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชยั  ใจปันทา นายฉัตรชยั  ใจปันทา เป็นผู้รับจ้าง โดยตรง

13 จ้างปรับปรุงหอ้งน้้า 7,680.00    7,680.00  เฉพาะเจาะจง นางสาววิสา เรืองรอด นางสาววิสา เรืองรอด เป็นผู้รับจ้าง โดยตรง จ10/2563(6 พ.ค..2563)

เดือนเมษายน

ล้าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้างราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลิอกโดยสรุป เลขที่วันที่ของสัญญา

O23>สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้คัดเลือกและ

และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

1 น้้ามันรถยนต์ 972.60       972.60     เฉพาะเจาะจง หจก.เอเชยีบริการ 2528 หจก.เอเชยีบริการ 2528 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

2 เจลแอลกอฮอล์ 250.00       250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านยาวุฒิไกร ร้านยาวุฒิไกร มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

3 วัสดุก่อสร้าง 3,164.00    3,164.00  เฉพาะเจาะจง ร้านสุขสวัสดิ์ค้าไม้ ร้านสุขสวัสดิ์ค้าไม้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

4 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 1,690.00    1,690.00  เฉพาะเจาะจง ร้านเชษฐา งานไฟฟ้า&แอร์บ้าน ร้านเชษฐา งานไฟฟ้า&แอร์บ้าน เป็นผู้รับจ้าง โดยตรง

5 วัสดุก่อสร้าง 6,377.00    6,377.00  เฉพาะเจาะจง ร้านสุขสวัสดิ์ค้าไม้ ร้านสุขสวัสดิ์ค้าไม้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด จ11/2563(13 พ.ค.2563)

6 วัสดุก่อสร้าง 4,187.00    4,187.00  เฉพาะเจาะจง ร้านสุขสวัสดิ์ค้าไม้ ร้านสุขสวัสดิ์ค้าไม้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

7 ซ่อมเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ 5,340.00    5,340.00  เฉพาะเจาะจง ร้านพีอาร์โปรเซอร์วิส ร้านพีอาร์โปรเซอร์วิส เป็นผู้รับจ้าง โดยตรง จ12/2563(25 พ.ค.2563)

8 แอลกอฮอล์ล้างมือ 2,380.00    2,380.00  เฉพาะเจาะจง ร้านพี.เอ็น.ซุปเปอร์ชอ๊พ ร้านพี.เอ็น.ซุปเปอร์ชอ๊พ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

9 แบตตารี 20 ลิตร 750.00       750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านด.ีแอนด.์ดี ร้านด.ีแอนด.์ดี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

10 ปูนผสมส้าเร็จ 210 4,500.00    4,500.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ป.มหาเฮงคอนกรีต หจก.ป.มหาเฮงคอนกรีต มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

เดือนพฤษภาคม

ล้าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้างราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลิอกโดยสรุป เลขที่วันที่ของสัญญา

O23>สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้คัดเลือกและ

และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

1 ซื้อน้้ามันรถยนต์ 1,030.60    1,030.60  เฉพาะเจาะจง หจก.เอเชยีบริการ 2528 หจก.เอเชยีบริการ 2528 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

2 เลื่อยยนต์ 2,920.00    2,920.00  เฉพาะเจาะจง ร้านด.ีแอนด.์ดี ร้านด.ีแอนด.์ดี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

3 จ้างท้าทางระบายน้้า 9,500.00    9,500.00    เฉพาะเจาะจง นายจรัญ  นิลก้าแหง นายจรัญ  นิลก้าแหง เป็นผู้รับจ้าง โดยตรง จ13/2563(2มิ.ย2563)

4 ซื้อศาลาไม้สัก 81,000.00  81,000.00  เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ ศิลาเงิน นางสาวจุฑามาศ ศิลาเงิน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด ซ23/2563(9มิ.ย.2563)

5 จ้างพัฒนาระบบเครือข่าย ######### ######### เฉพาะเจาะจง บริษัท พีซี ดิจิตอล ซิสเท็ม จ้ากัด บริษัท พีซี ดิจิตอล ซิสเท็ม จ้ากัดเป็นผู้รับจ้าง โดยตรง จ14/2563(9มิ.ย2563)

6 จ้างล้างเคร่ืองปรับอากาศ 700.00       700.00     เฉพาะเจาะจง เชษฐา งานไฟฟ้า&แอร์บ้าน เชษฐา งานไฟฟ้า&แอร์บ้านเป็นผู้รับจ้าง โดยตรง

7 วัสดุก่อสร้าง 15,129.00  15,129.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จ้ากดั มหาชน บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จ้ากัด มหาชนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด ซ24/2563(8มิ.ย.2563)

8 วัสดุก่อสร้าง 3,199.00    3,199.00  เฉพาะเจาะจง ร้านสุขสวัสดิ์ค้าไม้ ร้านสุขสวัสดิ์ค้าไม้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

9 จ้างท้าตะแกรงกันนก 12,000.00  12,000.00  เฉพาะเจาะจง นายจรัญ  นิลก้าแหง นายจรัญ  นิลก้าแหง เป็นผู้รับจ้าง โดยตรง จ15/2563(12มิ.ย2563)

10 จ้างถ่ายเอกสาร 2,178.00    2,178.00  เฉพาะเจาะจง ร้านคลีนิคพิมพ์ดีด ร้านคลีนิคพิมพ์ดีด เป็นผู้รับจ้าง โดยตรง

11 จ้างติดต้ังป้าย 6,500.00    6,500.00  เฉพาะเจาะจง แอ็ดดี๊โปสเตอร์ แอ็ดดี๊โปสเตอร์ เป็นผู้รับจ้าง โดยตรง จ16/2563(22มิ.ย2563)

12 วัสดุก่อสร้าง 2,610.00    2,610.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ป.มหาเฮงคอนกรีต หจก.ป.มหาเฮงคอนกรีต มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

13 จ้างปูกระเบื้อง 1,000.00    1,000.00  เฉพาะเจาะจง นายจรัญ  นิลก้าแหง นายจรัญ  นิลก้าแหง เป็นผู้รับจ้าง โดยตรง

14 จ้างซ่อมปรับปรุงหอ้งน้้า 16,000.00  16,000.00  เฉพาะเจาะจง นายจรัญ  นิลก้าแหง นายจรัญ  นิลก้าแหง เป็นผู้รับจ้าง โดยตรง จ17/2563(30มิ.ย2563)

15 แผ่นป้ายพลาสติกหมายเลขหอ้ง 1,712.00    1,712.00  เฉพาะเจาะจง หจก. อ. เจริญ 2017 หจก. อ. เจริญ 2017 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

16 วัสดุก่อสร้าง 11,634.00  11,634.00  เฉพาะเจาะจง ร้านสุขสวัสดิ์ค้าไม้ ร้านสุขสวัสดิ์ค้าไม้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด ซ25/2563(30มิ.ย.2563)

17 ซื้อทรายถม 1,000.00    1,000.00  เฉพาะเจาะจง ร้านเอกเฮงวัสดุ ร้านเอกเฮงวัสดุ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

O23>สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ล้าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้างราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลิอกโดยสรุป เลขที่วันที่ของสัญญา

เดือนมิถุนายน

O23>สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้คัดเลือกและ

และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

18 ซื้อหญ้า 2,000.00    2,000.00  เฉพาะเจาะจง ร้านสวนไม้ประดับภูธร ร้านสวนไม้ประดับภูธร มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

19 จ้างซ่อมหลังคาอาคาร 24,500.00  24,500.00  เฉพาะเจาะจง นายจรัญ  นิลก้าแหง นายจรัญ  นิลก้าแหง เป็นผู้รับจ้าง โดยตรง จ18/2563(1ก.ค2563)

20 จ้างซ่อมรถไถ 7,830.00    7,830.00  เฉพาะเจาะจง ร้านเอเชยีพัฒน์ ยานยนต์ ร้านเอเชยีพัฒน์ ยานยนต์ เป็นผู้รับจ้าง โดยตรง จ19/2563(1ก.ค2563)

21 วัสดุก่อสร้าง 6,740.00    6,740.00  เฉพาะเจาะจง ร้านสุขสวัสดิ์ค้าไม้ ร้านสุขสวัสดิ์ค้าไม้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด ซ26/2563(8มิ.ย.2563)

22 ซื้อหญ้าญ่ีปุ่น 1,400.00    1,400.00  เฉพาะเจาะจง สวนไม้ประดับภูธร สวนไม้ประดับภูธร มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

23 ซื้อหมากเหลือง 600.00       600.00     เฉพาะเจาะจง ร้านต้นกล้าไม้ ร้านต้นกล้าไม้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

24 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 11,171.20  11,171.20  เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จ้ากดั มหาชน บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จ้ากดั มหาชน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด ซ24.1/2563(2ก.ค.2563)

25 ซื้อสบู่เหลว 380.00       380.00     เฉพาะเจาะจง ร้านยาโกแบด ร้านยาโกแบด มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

26 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,788.00    1,788.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามแมคโค จ้ากัด(มหาชน) บริษัทสยามแมคโค จ้ากัด(มหาชน) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

เดือนมิถุนายน

ล้าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้างราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลิอกโดยสรุป เลขที่วันที่ของสัญญา



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้คัดเลือกและ

และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

2 วัสดุก่อสร้าง 9,619.00    9,619.00  เฉพาะเจาะจง ร้านสุขสวัสดิ์ค้าไม้ ร้านสุขสวัสดิ์ค้าไม้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด ซ27/2563(3ก.ค.2563)

3 ซ่อมฝ้าหอ้งเกษตร 12,000.00  12,000.00  เฉพาะเจาะจง นายจรัญ  นิลก้าแหง นายจรัญ  นิลก้าแหง เป็นผู้รับจ้าง โดยตรง จ20/2563(8ก.ค2563)

4 วัสดุก่อสร้าง 5,090.00    5,090.00  เฉพาะเจาะจง ร้านสุขสวัสดิ์ค้าไม้ ร้านสุขสวัสดิ์ค้าไม้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด ซ28/2563(10ก.ค.2563)

5 วัสดุก่อสร้าง 10,525.00  10,525.00  เฉพาะเจาะจง ร้านสุขสวัสดิ์ค้าไม้ ร้านสุขสวัสดิ์ค้าไม้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด ซ29/2563(10ก.ค.2563)

6 ซื้ออ่างล้างมือ 15,000.00  15,000.00  เฉพาะเจาะจง ร้านกิตติภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ร้านกิตติภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด ซ30/2563(10ก.ค.2563)

7 ซ่อมหอ้งเรียน 18,000.00  18,000.00  เฉพาะเจาะจง นายจรัญ  นิลก้าแหง นายจรัญ  นิลก้าแหง เป็นผู้รับจ้าง โดยตรง จ21/2563(13ก.ค2563)

8 ซื้อแกะ 900.00       900.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสวนศราวุฒิ ร้านสวนศราวุฒิ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

9 จ้างเติมน้้ายาถังดับเพลิง 2,700.00    2,700.00  เฉพาะเจาะจง ร้านชยันาทเซฟต้ีไพรส์ ร้านชยันาทเซฟต้ีไพรส์ เป็นผู้รับจ้าง โดยตรง

10 จ้างปูพ้ืนกระเบื้อง 6,000.00    6,000.00  เฉพาะเจาะจง นายจรัญ  นิลก้าแหง นายจรัญ  นิลก้าแหง เป็นผู้รับจ้าง โดยตรง จ22/2563(21ก.ค2563)

11 ซื้อบันได 1,200.00    1,200.00  เฉพาะเจาะจง นายสายยนต์  ภารกิจ นายสายยนต์  ภารกิจ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

12 จ้างท้าไวนิล 2,150.00    2,150.00  เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านอิงค์เจ็ท ร้านบ้านอิงค์เจ็ท เป็นผู้รับจ้าง โดยตรง

13 ซื้อสุขภัณฑ์ 1,850.00    1,850.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จ้ากดั มหาชน บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จ้ากดั มหาชน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

14 ซื้อวัสดุส้านักงาน 25,262.00  25,262.00  เฉพาะเจาะจง ร้านกล้วยไม้ ร้านกล้วยไม้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด ซ31/2563(4ส.ค.2563)

15 ซื้อวัสดุส้านักงาน 12,760.00  12,760.00  เฉพาะเจาะจง ร้านกล้วยไม้ ร้านกล้วยไม้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด ซ32/2563(4ส.ค.2563)

16 ซื้อวัสดุส้านักงาน 20,025.00  20,025.00  เฉพาะเจาะจง ร้านกล้วยไม้ ร้านกล้วยไม้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด ซ33/2563(4ส.ค.2563)

17 ซื้อยา 1,342.85    1,342.85  เฉพาะเจาะจง ร้านยาโกแบด ร้านยาโกแบด มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

18 ซื้อเคร่ืองวัดไข้ 4,066.00    4,066.00  เฉพาะเจาะจง ร้านยาโกแบด ร้านยาโกแบด มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

O23>สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

เดือนกรกฎาคม

ล้าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้างราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลิอกโดยสรุป เลขที่วันที่ของสัญญา



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้คัดเลือกและ

และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

1 วัสดุก่อสร้าง 2,822.00    2,822.00  เฉพาะเจาะจง ร้านสุขสวัสดิ์ค้าไม้ ร้านสุขสวัสดิ์ค้าไม้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

2 ซ่อมเคร่ืองพิมพ์ดิจิตอล 3,696.85    3,696.85  เฉพาะเจาะจง บริษัทริโซ่ประเทศไทยจ้ากัดบริษัทริโซ่ประเทศไทยจ้ากัดเป็นผู้รับจ้าง โดยตรง

3 ซื้อสายUSB 1,400.00    1,400.00  เฉพาะเจาะจง ร้านโอพีแจ็คเซสโซรี ร้านโอพีแจ็คเซสโซรี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

4 จ้างท้าไวนิล 300.00       300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านอิงค์เจ็ท ร้านบ้านอิงค์เจ็ท เป็นผู้รับจ้าง โดยตรง

5 จ้างท้าไวนิล 450.00       450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านอิงค์เจ็ท ร้านบ้านอิงค์เจ็ท เป็นผู้รับจ้าง โดยตรง

6 จ้างท้าไวนิล 380.00       380.00     เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านอิงค์เจ็ท ร้านบ้านอิงค์เจ็ท เป็นผู้รับจ้าง โดยตรง

7 จ้างปูกระเบื้อง 2,500.00    2,500.00  เฉพาะเจาะจง นายจรัญ  นิลก้าแหง นายจรัญ  นิลก้าแหง เป็นผู้รับจ้าง โดยตรง

8 จ้างเติมน้้ายาถังดับเพลิง 4,800.00    4,800.00  เฉพาะเจาะจง ร้านชยันาทเซฟต้ีไพรส์ ร้านชยันาทเซฟต้ีไพรส์ เป็นผู้รับจ้าง โดยตรง

9 วัสดุก่อสร้าง 10,797.00  10,797.00  เฉพาะเจาะจง ร้านสุขสวัสดิ์ค้าไม้ ร้านสุขสวัสดิ์ค้าไม้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

10 วัสดุก่อสร้าง 3,038.00    3,038.00  เฉพาะเจาะจง ร้านสุขสวัสดิ์ค้าไม้ ร้านสุขสวัสดิ์ค้าไม้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด ซ34/2563(10ส.ค.2563)

11 วัสดุส้านักงาน 5,655.00    5,655.00  เฉพาะเจาะจง ร้านกล้วยไม้ ร้านกล้วยไม้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด ซ35/2563(10ส.ค.2563)

12 ซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 2,950.00    2,950.00  เฉพาะเจาะจง ร้านพีอาร์โปรเซอร์วิส ร้านพีอาร์โปรเซอร์วิส เป็นผู้รับจ้าง โดยตรง

13 ซื้อหมึกเคร่ืองโทรสาร 4,490.00    4,490.00  เฉพาะเจาะจง ร้านพีอาร์โปรเซอร์วิส ร้านพีอาร์โปรเซอร์วิส มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

14 ซื้อหมึกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 6,000.00    6,000.00  เฉพาะเจาะจง ร้านพีอาร์โปรเซอร์วิส ร้านพีอาร์โปรเซอร์วิส มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

15 วัสดุก่อสร้าง 8,624.00    8,624.00  เฉพาะเจาะจง ร้านสุขสวัสดิ์ค้าไม้ ร้านสุขสวัสดิ์ค้าไม้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด ซ36/2563(10ส.ค.2563)

16 MOUSE & Keyboard MD-Tech 4,900.00    4,900.00  เฉพาะเจาะจง ร้านพีอาร์โปรเซอร์วิส ร้านพีอาร์โปรเซอร์วิส มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด ซ37/2563(10ส.ค.2563)

17 ซื้อใบพัด 1,806.00    1,806.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทคลังวิทยาศึกษา จ้ากัดบริษัทคลังวิทยาศึกษา จ้ากัดมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

18 ซื้อสบู่ล้างมือ 570.00       570.00     เฉพาะเจาะจง ร้านยาโกแบด ร้านยาโกแบด มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

O23>สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

เดือนสิงหาคม

ล้าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้างราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลิอกโดยสรุป เลขที่วันที่ของสัญญา



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้คัดเลือกและ

และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

19 เคร่ืองมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ 39,150.00  39,150.00  เฉพาะเจาะจง ร้านพีอาร์โปรเซอร์วิส ร้านพีอาร์โปรเซอร์วิส มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

20 ซื้อวัสดุส้านักงาน 2,210.00    2,210.00  เฉพาะเจาะจง ร้านกล้วยไม้ ร้านกล้วยไม้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด ซ38/2563(11ส.ค.2563)

21 ซื้อวัสดุส้านักงาน 2,450.00    2,450.00  เฉพาะเจาะจง ร้านกล้วยไม้ ร้านกล้วยไม้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

22 ซื้อวัสดุส้านักงาน 3,966.00    3,966.00  เฉพาะเจาะจง ร้านกล้วยไม้ ร้านกล้วยไม้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

23 จ้างท้าผ้าคลุม 18,400.00  18,400.00  เฉพาะเจาะจง 0 เป็นผู้รับจ้าง โดยตรง

24 จ้างติดวอลเปเปอร์ 59,000.00  59,000.00  เฉพาะเจาะจง พงษ์เทพผ้าม่าน พงษ์เทพผ้าม่าน เป็นผู้รับจ้าง โดยตรง จ23/2563(18ส.ค2563)

25 ซื้อโฟม 17,000.00  17,000.00  เฉพาะเจาะจง ร้านเฮงบูติด ร้านเฮงบูติด มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด จ24/2563(18ส.ค2563)

26 จ้างท้าหลังคาซุ้ม 6,000.00    6,000.00  เฉพาะเจาะจง นายจรัญ  นิลก้าแหง นายจรัญ  นิลก้าแหง เป็นผู้รับจ้าง โดยตรง ซ40/2563(11ส.ค.2563)

27 ป้ายติดหอ้งแผ่นอคลิลิก 5,085.00    5,085.00  เฉพาะเจาะจง ร้านอ. เจริญ 2017 ร้านอ. เจริญ 2017 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด จ25/2563(21ส.ค2563)

28 วัสดุไฟฟ้า 16,236.00  16,236.00  เฉพาะเจาะจง ร้านแต้การไฟฟ้า ร้านแต้การไฟฟ้า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด ซ41/2563(24ส.ค.2563)

29 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 3,900.00    3,900.00  เฉพาะเจาะจง ร้านชยันาทเซรามิค ร้านชยันาทเซรามิค มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด ซ42/2563(24ส.ค.2563)

30 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 310.00       310.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสาม อ. แฟมิลิชอ็ป ร้านสาม อ. แฟมิลิชอ็ป มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

31 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 283.00       283.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสาม อ. แฟมิลิชอ็ป ร้านสาม อ. แฟมิลิชอ็ป มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

32 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 719.00       719.00     เฉพาะเจาะจง ร้านธนวัฒน์เคร่ืองครัว ร้านธนวัฒน์เคร่ืองครัว มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

33 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 8,050.00    8,050.00  เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้สวย ร้านดอกไม้สวย มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

34 จ้างท้าป้าย 1,056.00    1,056.00  เฉพาะเจาะจง หจก. อ. เจริญ 2017 หจก. อ. เจริญ 2017 เป็นผู้รับจ้าง โดยตรง ซ43/2563(22ส.ค.2563)

35 จ้างท้าไวนิล 1,415.00    1,415.00  เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านอิงค์เจ็ท ร้านบ้านอิงค์เจ็ท เป็นผู้รับจ้าง โดยตรง

36 จ้างถ่ายเอกสาร 397.00       397.00     เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านอิงค์เจ็ท ร้านบ้านอิงค์เจ็ท เป็นผู้รับจ้าง โดยตรง

O23>สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

เดือนสิงหาคม

ล้าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้างราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลิอกโดยสรุป เลขที่วันที่ของสัญญา



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้คัดเลือกและ

และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

37 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 4,515.00    4,515.00  เฉพาะเจาะจง ร้านสาม อ. แฟมิลิชอ็ป ร้านสาม อ. แฟมิลิชอ็ป มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

38 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 3,543.00    3,543.00  เฉพาะเจาะจง ร้านสาม อ. แฟมิลิชอ็ป ร้านสาม อ. แฟมิลิชอ็ป มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

39 จ้างถ่ายเอกสาร 2,025.00    2,025.00  เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านอิงค์เจ็ท ร้านบ้านอิงค์เจ็ท เป็นผู้รับจ้าง โดยตรง

40 จ้างถ่ายเอกสาร 196.00       196.00     เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านอิงค์เจ็ท ร้านบ้านอิงค์เจ็ท เป็นผู้รับจ้าง โดยตรง

41 วัสดุก่อสร้าง 1,640.00    1,640.00  เฉพาะเจาะจง ร้านสุขสวัสดิ์ค้าไม้ ร้านสุขสวัสดิ์ค้าไม้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

42 วัสดุก่อสร้าง 4,956.00    4,956.00  เฉพาะเจาะจง ร้านสุขสวัสดิ์ค้าไม้ ร้านสุขสวัสดิ์ค้าไม้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

43 วัสดุก่อสร้าง 6,648.00    6,648.00  เฉพาะเจาะจง ร้านสุขสวัสดิ์ค้าไม้ ร้านสุขสวัสดิ์ค้าไม้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด

44 วัสดุก่อสร้าง 1,937.00    1,937.00  เฉพาะเจาะจง ร้านสุขสวัสดิ์ค้าไม้ ร้านสุขสวัสดิ์ค้าไม้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก้าหนด ซ44/2563(24ส.ค.2563)

45 จ้างเดินท่อน้้าประปา 10,000.00  10,000.00  เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ  บุญศรีพานิชบ์ นายสุเทพ  บุญศรีพานิชบ์ เป็นผู้รับจ้าง โดยตรง จ26/2563(26ส.ค2563)

O23>สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

เดือนสิงหาคม

ล้าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้างราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลิอกโดยสรุป เลขที่วันที่ของสัญญา
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