
แบบสรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 

 

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง(บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือ โดยสรุป และวันท่ี

วัสดุในการสร้างขวัญและก าลังใจ 750 750 เฉพาะเจาะจง เจ๊น้อยบ้านดอกไม้ เจ๊น้อยบ้านดอกไม้ เป็นผู้ขายโดยตรง 176/2563
จ านวนเงิน 750 บาท จ านวนเงิน 750 บาท 1 ตุลาคม 2563

2 วัสดุในการสร้างขวัญและก าลังใจ 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง เจ๊น้อยบ้านดอกไม้ เจ๊น้อยบ้านดอกไม้ เป็นผู้ขายโดยตรง 177/2563
จ านวนเงิน 1,000 บาท จ านวนเงิน 1,000 บาท 1 ตุลาคม 2563

3 วัสดุในการจัดกิจกรรม 921 921 เฉพาะเจาะจง บจก.สยามแมคโคร บจก.สยามแมคโคร เป็นผู้ขายโดยตรง 178/2563
จ านวนเงิน921บาท จ านวนเงิน921บาท 1 ตุลาคม 2563

4 วัสดุก่อสร้าง 4,400 4,400 เฉพาะเจาะจง ร้านโพธ์ิไทรการค้า ร้านโพธ์ิไทรการค้า เป็นผู้ขายโดยตรง 186/2563
จ านวนเงิน 4,400บาท จ านวนเงิน 4,400บาท 5 ตุลาคม 2563

5 วัสดุซ่อมแซม 750 750 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิริมุกดาอะไหล่ หจก.ศิริมุกดาอะไหล่ เป็นผู้ขายโดยตรง 187/2563
จ านวนเงิน 750 บาท จ านวนเงิน 750 บาท 5 ตุลาคม 2563

6 วัสดุส านักงาน 1,991 1,991 เฉพาะเจาะจง บจก.สยามแมคโคร บจก.สยามแมคโคร เป็นผู้ขายโดยตรง 188/2563
จ านวนเงิน 1,991 บาท จ านวนเงิน 1,991 บาท 15 ตุลาคม 2563

7 วัสดุในการจัดกิจกรรม 1,130 1,130 เฉพาะเจาะจง บจก.สยามแมคโคร บจก.สยามแมคโคร เป็นผู้ขายโดยตรง 189/2563
จ านวนเงิน 1,130 บาท จ านวนเงิน 1,130 บาท 15 ตุลาคม 2563

8 วัสดุก่อสร้าง 3,420 3,420 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคพูนทรัพย์ ร้านโชคพูนทรัพย์ เป็นผู้ขายโดยตรง 190/2563
จ านวนเงิน 3,420 บาท จ านวนเงิน 3,420 บาท 22 ตุลาคม 2563

9 พวงมาลาดอกไม้ 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง แบงค์บายศรีและดอกไม้ แบงค์บายศรีและดอกไม้ เป็นผู้ขายโดยตรง 191/2563
จ านวนเงิน 1,000 บาท จ านวนเงิน 1,000 บาท 23 ตุลาคม 2563

10 อุปกรณ์ก่อสร้าง 990 990 เฉพาะเจาะจง ร้านโพธ์ิไทรการค้า ร้านโพธ์ิไทรการค้า เป็นผู้ขายโดยตรง 192/2563
จ านวนเงิน 990 บาท จ านวนเงิน 990 บาท 28 ตุลาคม 2563

11 วัสดุส านักงาน 3,257 3,257 เฉพาะเจาะจง บจก.สยามแมคโคร บจก.สยามแมคโคร เป็นผู้ขายโดยตรง 193/2563
จ านวนเงิน 3,257 บาท จ านวนเงิน 3,257 บาท 28 ตุลาคม 2563

12 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 1,080 1,080 เฉพาะเจาะจง ร้านโฟกัส สตูดิโอ ร้านโฟกัส สตูดิโอ เป็นผู้ขายโดยตรง 193/2563
จ านวนเงิน 1,080 บาท จ านวนเงิน 1,080 บาท 29 ตุลาคม 2563
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แบบสรุปผลการด าเนนิการจดัซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง(บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือ โดยสรุป และวันท่ี
1 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 1,080 1,080 เฉพาะเจาะจง ร้านโฟกัส สตูดิโอ ร้านโฟกัส สตูดิโอ เป็นผู้ขายโดยตรง 194/2563

จ านวนเงิน 1,080 บาท จ านวนเงิน 1,080 บาท 2 พฤศจิกายน 2563
2 ค่าพระบรมรูป ร.10 1,999 1,999 เฉพาะเจาะจงสมาคมทหารต ารวจนอกราชการแห่งประเทศไทยสมาคมทหารต ารวจนอกราชการแห่งประเทศไทยเป็นผู้ขายโดยตรง 197/2563

จ านวนเงิน 1,999 บาท จ านวนเงิน 1,999 บาท 4 พฤศจิกายน 2563
3 วัสดุส านักงาน 2,454 2,454 เฉพาะเจาะจง บจก.สยามแมคโคร บจก.สยามแมคโคร เป็นผู้ขายโดยตรง 194/2563

จ านวนเงิน921บาท จ านวนเงิน921บาท 9 พฤศจิกายน 2563
4 วัสดุก่อสร้าง 2,325.00 2,325.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สยามโกลบอลเฮาส์ บจก.สยามโกลบอลเฮาส์ เป็นผู้ขายโดยตรง 180/2563

จ านวนเงิน 2,325บาท จ านวนเงิน 2,325บาท 12 พฤศจิกายน 2563



แบบสรุปผลการด าเนนิการจดัซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 

 

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง(บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือ โดยสรุป และวันท่ี

อุปกรณ์เคร่ืองตัดหญ้า 280 280 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิริมุกดาอะไหล่ หจก.ศิริมุกดาอะไหล่ เป็นผู้ขายโดยตรง 195/2563
จ านวนเงิน 280 บาท จ านวนเงิน 280 บาท 3 ธันวาคม 2563

2 อุปกรณ์เคร่ืองตัดหญ้า 880 880 เฉพาะเจาะจง ร้านโพธ์ิไทรการค้า ร้านโพธ์ิไทรการค้า เป็นผู้ขายโดยตรง 196/2563
จ านวนเงิน 880 บาท จ านวนเงิน 880 บาท 3 ธันวาคม 2563

3 วัสดุและอุปกรณ์ทาสี 20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงไทยรุ่งเรือง ร้านแสงไทยรุ่งเรือง เป็นผู้ขายโดยตรง 40/2564
จ านวนเงิน20,000บาท จ านวนเงิน20,000บาท 9 ธันวาคม 2563

4 วัสดุส านักงาน 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรวมโชค ร้านรวมโชค เป็นผู้ขายโดยตรง 41/2564
จ านวนเงิน 20,000บาท จ านวนเงิน 20,000บาท 9 ธันวาคม 2563

5 วัสดุทางการศึกษา 10,450 10,450 เฉพาะเจาะจง หจก.ปริญญาศึกษา หจก.ปริญญาศึกษา เป็นผู้ขายโดยตรง 42/2564
จ านวนเงิน 10,450 บาท จ านวนเงิน 10,450 บาท 14 ธันวาคม 2563

6 กระดาษโรเนียว 5,700 5,700 เฉพาะเจาะจง หจก.ปริญญาศึกษา หจก.ปริญญาศึกษา เป็นผู้ขายโดยตรง 44/2564
จ านวนเงิน 5,700 บาท จ านวนเงิน 5,700 บาท 2 ธันวาคม 2563

7 วัสดุส านักงาน 360 360 เฉพาะเจาะจงหจก.รังสิต คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยีหจก.รังสิต คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยีเป็นผู้ขายโดยตรง 199/2563
จ านวนเงิน 360 บาท จ านวนเงิน 360 บาท 14 ธันวาคม 2563

8 จ้างเหมาท าธง 250 250 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นพาณิชย์ ร้านต้นพาณิชย์ เป็นผู้ขายโดยตรง 214/2563
จ านวนเงิน 250 บาท จ านวนเงิน 250 บาท 14 ธันวาคม 2563

9 อุปกรณ์กีฬา 660 660 เฉพาะเจาะจงวี.เอส.บุ๊ค เซ็นเตอร์(ส านักงานใหญ๋)วี.เอส.บุ๊ค เซ็นเตอร์(ส านักงานใหญ๋)เป็นผู้ขายโดยตรง 215/2563
จ านวนเงิน 660 บาท จ านวนเงิน 660 บาท 14 ธันวาคม 2563

10 อุปกรณ์เคร่ืองมือช่าง 1,764 1,764 เฉพาะเจาะจง บจก.สยามโกลบอลเฮาส์ บจก.สยามโกลบอลเฮาส์ เป็นผู้ขายโดยตรง 198/2563
จ านวนเงิน 1,764 บาท จ านวนเงิน 1,764 บาท 15 ธันวาคม 2563
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ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง(บำท) (บำท) และรำรคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือ โดยสรุป และวันท่ี
11 วัสดุซ่อมบ ารุงรถโรงเรียน 235 235 เฉพาะเจาะจง บจก.สยามโกลบอลเฮาส์ บจก.สยามโกลบอลเฮาส์ เป็นผู้ขายโดยตรง 211/2563

จ านวนเงิน 235 บาท จ านวนเงิน 235 บาท 15 ธันวาคม 2563
12 วัสดุในการจัดกิจกรรม 1,841.75 1,841.75 เฉพาะเจาะจง บจก.สยามแมคโคร บจก.สยามแมคโคร เป็นผู้ขายโดยตรง 216/2563

จ านวนเงิน 1,841.75 บาท จ านวนเงิน 1,841.75 บาท 15 ธันวาคม 2563
13 เวชภัณฑ์ยา 3,655 3,655 เฉพาะเจาะจง ร้านยาเภสัชกรวิลาวัลย์ ร้านยาเภสัชกรวิลาวัลย์ เป็นผู้ขายโดยตรง 212/2563

จ านวนเงิน 3,655 บาท จ านวนเงิน 3,655 บาท 16 ธันวาคม 2563
14 วัสดุส านักงาน 6,450 6,450 เฉพาะเจาะจง หจก.ปริญญาศึกษา หจก.ปริญญาศึกษา เป็นผู้ขายโดยตรง 45/2564

จ านวนเงิน 6,450 บาท จ านวนเงิน 6,450 บาท 16 ธันวาคม 2563
15 วัสดุส านักงาน 3,800 3,800 เฉพาะเจาะจง หจก.ปริญญาศึกษา หจก.ปริญญาศึกษา เป็นผู้ขายโดยตรง 200/2563

จ านวนเงิน 3,800 บาท จ านวนเงิน 3,800 บาท 16 ธันวาคม 2563

16 วัสดุส านักงาน 1,821 1,821 เฉพาะเจาะจง
หจก.รังสิต คอมพิวเตอร์ 

แอนด์ เทคโนโลยี
หจก.รังสิต คอมพิวเตอร์ 

แอนด์ เทคโนโลยี เป็นผู้ขายโดยตรง 201/2563
จ านวนเงิน 1,821 บาท จ านวนเงิน 1,821 บาท 16 ธันวาคม 2563

17 วัสดุส านักงาน 3,900 3,900 เฉพาะเจาะจง
หจก.รังสิต คอมพิวเตอร์ 

แอนด์ เทคโนโลยี
หจก.รังสิต คอมพิวเตอร์ 

แอนด์ เทคโนโลยี เป็นผู้ขายโดยตรง 202/2563
จ านวนเงิน 3,900 บาท จ านวนเงิน 3,900 บาท 17 ธันวาคม 2563

18 วัสดุส านักงาน 130 130 เฉพาะเจาะจง หจก.ปริญญาศึกษา หจก.ปริญญาศึกษา เป็นผู้ขายโดยตรง 203/2563
จ านวนเงิน 130 บาท จ านวนเงิน 130 บาท 18 ธันวาคม 2563

19 วัสดุส านักงาน 3,300 3,300 เฉพาะเจาะจง
หจก.รังสิต คอมพิวเตอร์ 

แอนด์ เทคโนโลยี
หจก.รังสิต คอมพิวเตอร์ 

แอนด์ เทคโนโลยี เป็นผู้ขายโดยตรง 204/2563
จ านวนเงิน 3,300 บาท จ านวนเงิน 3,300 บาท 18 ธันวาคม 2563

20 น  าแข็ง 280 280 เฉพาะเจาะจงบริษัท กิมชุมไอซ์ ชานุมาน จ ากัดบริษัท กิมชุมไอซ์ ชานุมาน จ ากัดเป็นผู้ขายโดยตรง 217/2563
จ านวนเงิน 280 บาท จ านวนเงิน 280 บาท 18 ธันวาคม 2563



 

 

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง(บำท) (บำท) และรำรคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือ โดยสรุป และวันท่ี
21 วัสดุส านักงาน 1,840 1,840 เฉพาะเจาะจง หจก.ปริญญาศึกษา หจก.ปริญญาศึกษา เป็นผู้ขายโดยตรง 205/2563

จ านวนเงิน 1,840 บาท จ านวนเงิน 1,840 บาท 19 ธันวาคม 2563
22 วัสดุทางการศึกษา 2,170 2,170 เฉพาะเจาะจง หจก.ปริญญาศึกษา หจก.ปริญญาศึกษา เป็นผู้ขายโดยตรง 206/2563

จ านวนเงิน 2,170 บาท จ านวนเงิน 2,170 บาท 20 ธันวาคม 2563

23 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองพิมพ์ 1,886 1,886 เฉพาะเจาะจง
หจก.รังสิต คอมพิวเตอร์ 

แอนด์ เทคโนโลยี
หจก.รังสิต คอมพิวเตอร์ 

แอนด์ เทคโนโลยี เป็นผู้ขายโดยตรง 207/2564
จ านวนเงิน 1,886 บาท จ านวนเงิน 1,886 บาท 21 ธันวาคม 2563

24 วัสดุในการจัดกิจกรรม 1,423 1,423 เฉพาะเจาะจง บจก.สยามแมคโคร บจก.สยามแมคโคร เป็นผู้ขายโดยตรง 218/2563
จ านวนเงิน 1,423 บาท จ านวนเงิน 1,423 บาท 21 ธันวาคม 2563

25 วัสดุส านักงาน 3,900 3,900 เฉพาะเจาะจง
หจก.รังสิต คอมพิวเตอร์ 

แอนด์ เทคโนโลยี
หจก.รังสิต คอมพิวเตอร์ 

แอนด์ เทคโนโลยี เป็นผู้ขายโดยตรง 208/2563
จ านวนเงิน 1,821 บาท จ านวนเงิน 1,821 บาท 22 ธันวาคม 2563

26 เคร่ืองพิมพ์ 5,490 5,490 เฉพาะเจาะจง
หจก.รังสิต คอมพิวเตอร์ 

แอนด์ เทคโนโลยี
หจก.รังสิต คอมพิวเตอร์ 

แอนด์ เทคโนโลยี เป็นผู้ขายโดยตรง 46/2564
จ านวนเงิน 5,490 บาท จ านวนเงิน 5,490 บาท 23 ธันวาคม 2563

27 วัสดุอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ 1,865 1,865 เฉพาะเจาะจง
หจก.รังสิต คอมพิวเตอร์ 

แอนด์ เทคโนโลยี
หจก.รังสิต คอมพิวเตอร์ 

แอนด์ เทคโนโลยี เป็นผู้ขายโดยตรง 209/2563
จ านวนเงิน 1,865 บาท จ านวนเงิน 1,865 บาท 24 ธันวาคม 2563

28 วัสดุอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ 800 800 เฉพาะเจาะจง
หจก.รังสิต คอมพิวเตอร์ 

แอนด์ เทคโนโลยี
หจก.รังสิต คอมพิวเตอร์ 

แอนด์ เทคโนโลยี เป็นผู้ขายโดยตรง 210/2563
จ านวนเงิน 800 บาท จ านวนเงิน 800 บาท 25 ธันวาคม 2563

29 อุปกรณ์ประปา 330 330 เฉพาะเจาะจง ร้านโพธ์ิไทรการค้า ร้านโพธ์ิไทรการค้า เป็นผู้ขายโดยตรง 213/2564
จ านวนเงิน 330 บาท จ านวนเงิน 330 บาท 29 ธันวาคม 2563



แบบสรุปผลการด าเนนิการจดัซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 

 

 

ล าดับ งานท่ีจัดซื อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื อ ราคากลาง วิธีซื อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีสัญญา
ท่ี หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซื อ โดยสรุป และวันท่ี

จัดซ้ือขนมรางวัล 800 800 เฉพาะเจาะจง บจก.สยามแมคโคร บจก.สยามแมคโคร เป็นผู้ขายโดยตรง 44/2564
จ านวนเงิน 800 บาท จ านวนเงิน 800 บาท 1 มีนาคม 2564

2 จัดซ้ือกระดาษ 1,636 1,636 เฉพาะเจาะจง บจก.สยามแมคโคร บจก.สยามแมคโคร เป็นผู้ขายโดยตรง 46/2564
จ านวนเงิน 1,636 บาท จ านวนเงิน 1,636 บาท 3 มีนาคม 2564

3 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1,900 1,900 เฉพาะเจาะจง ร้านTW SPORT&GARMENTร้านTW SPORT&GARMENTเป็นผู้ขายโดยตรง 47/2564
จ านวนเงิน1,900บาท จ านวนเงิน1,900บาท 24 มีนาคม 2564

4 จัดซ้ือกระดาษ 4,977 4,977 เฉพาะเจาะจง บจก.สยามแมคโคร บจก.สยามแมคโคร เป็นผู้ขายโดยตรง 48/2564
จ านวนเงิน 4,977บาท จ านวนเงิน 4,977บาท 29 มีนาคม 2564

5 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1,680 1,680 เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมทรัพย์ ร้านอุดมทรัพย์ เป็นผู้ขายโดยตรง 67/2564
จ านวนเงิน 1,680 บาท จ านวนเงิน 1,680 บาท 29 มีนาคม 2564
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แบบสรุปผลการด าเนนิการจดัซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 

 

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง(บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือ โดยสรุป และวันท่ี

จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 4,222 4,222 เฉพาะเจาะจง บจก.สยามแมคโคร บจก.สยามแมคโคร เป็นผู้ขายโดยตรง 10/2564
จ านวนเงิน 4,222 บาท จ านวนเงิน 4,222 บาท 2 กุมภาพันธ์ 2564

2 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 4,812 4,812 เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมทรัพย์ ร้านอุดมทรัพย์ เป็นผู้ขายโดยตรง 11/2564
จ านวนเงิน 4,812 บาท จ านวนเงิน 4,812 บาท 3 กุมภาพันธ์ 2564

3 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 2,850 2,850 เฉพาะเจาะจง ร้านแอน 2 ร้านแอน 3 เป็นผู้ขายโดยตรง 12/2564
จ านวนเงิน2,850บาท จ านวนเงิน2,850บาท 3 กุมภาพันธ์ 2564

4 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 270.00 270.00 เฉพาะเจาะจง ร้านTW sport & GARMENT ร้านTW sport & GARMENT เป็นผู้ขายโดยตรง 13/2564
จ านวนเงิน 270 บาท จ านวนเงิน 270 บาท 5 กุมภาพันธ์ 2564

5 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 12,668.66 12,668.66 เฉพาะเจาะจง บจก.สยามโกลบอลเฮาส์ บจก.สยามโกลบอลเฮาส์ เป็นผู้ขายโดยตรง 14/2564
จ านวนเงิน 12,668.66 บาท จ านวนเงิน 12,668.66 บาท 16 กุมภาพันธ์ 2564

6 จัดซ้ือวัสดุทางการศึกษา 19,900 19,900 เฉพาะเจาะจง บจก.คลังส่ือ บจก.คลังส่ือ เป็นผู้ขายโดยตรง 18/2564
จ านวนเงิน 19,900 บาท จ านวนเงิน 19,900 บาท 16 กุมภาพันธ์ 2564

7 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 4,775 4,775 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคพูนทรัพย์ ร้านโชคพูนทรัพย์ เป็นผู้ขายโดยตรง 22/2564
จ านวนเงิน4,775บาท จ านวนเงิน4,775บาท 18 กุมภาพันธ์ 2564

8 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 4,960 4,960 เฉพาะเจาะจง ร้านโพธ์ิไทรการค้า ร้านโพธ์ิไทรการค้า เป็นผู้ขายโดยตรง 23/2564
จ านวนเงิน 4,960 บาท จ านวนเงิน 4,960 บาท 18 กุมภาพันธ์ 2564

9 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 2,430 2,430 เฉพาะเจาะจง ร้านTW sport & GARMENT ร้านTW sport & GARMENT เป็นผู้ขายโดยตรง 24/2564
จ านวนเงิน 2,430 บาท จ านวนเงิน 2,430 บาท 18 กุมภาพันธ์ 2564

10 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคพูนทรัพย์ ร้านโชคพูนทรัพย์ เป็นผู้ขายโดยตรง 25/2565
จ านวน 1,200บาท จ านวน 1,200บาท 22 กุมภาพันธ์ 2564

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 1,097 1,097 เฉพาะเจาะจง บจก.สยามโกลบอลเฮาส์ บจก.สยามโกลบอลเฮาส์ เป็นผู้ขายโดยตรง 26/2566
จ านวนเงิน 1,097บาท จ านวนเงิน 1,097 บาท 22 กุมภาพันธ์ 2564

12 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 1,659 1,659 เฉพาะเจาะจง บจก.สยามโกลบอลเฮาส์ บจก.สยามโกลบอลเฮาส์ เป็นผู้ขายโดยตรง 27/2564
จ านวนเงิน 1,659 บาท จ านวนเงิน 1,659 บาท 2 กุมภาพันธ์ 2564
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ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง(บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือ โดยสรุป และวันท่ี
13 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 818 818 เฉพาะเจาะจง บจก.สยามแมคโคร บจก.สยามแมคโคร เป็นผู้ขายโดยตรง 28/2564

จ านวนเงิน 818 บาท จ านวนเงิน 818 บาท 28 กุมภาพันธ์ 2564
14 จัดซ้ือวัสดุส้ินเปลือง 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง บจก.สยามแมคโคร บจก.สยามแมคโคร เป็นผู้ขายโดยตรง 35/2564

ทางการศึกษา จ านวนเงิน 1,000 บาท จ านวนเงิน 1,000 บาท 23 กุมภาพันธ์ 2564
15 จัดซ้ือวัสดุส้ินเปลือง 733.5 733.50 เฉพาะเจาะจง บจก.สยามแมคโคร บจก.สยามแมคโคร เป็นผู้ขายโดยตรง 36/2564

ทางการศึกษา จ านวนเงิน 733.5 บาท จ านวนเงิน 733.5 บาท 23 กุมภาพันธ์ 2564
16 จัดซ้ือวัสดุส้ินเปลือง 1,174 1,174 เฉพาะเจาะจง บจก.สยามแมคโคร บจก.สยามแมคโคร เป็นผู้ขายโดยตรง 37/2564

ทางการศึกษา จ านวนเงิน 1,174 บาท จ านวนเงิน 1,174 บาท 23 กุมภาพันธ์ 2564
17 จัดซ้ือวัสดุทางการศึกษา 515 515 เฉพาะเจาะจง ร้านโพธ์ิไทรการค้า ร้านโพธ์ิไทรการค้า เป็นผู้ขายโดยตรง 38/2564

จ านวนเงิน515บาท จ านวนเงิน515บาท 23 กุมภาพันธ์ 2564
18 จัดซ้ือวัสดุส้ินเปลือง 985 985 เฉพาะเจาะจง บจก.สยามแมคโคร บจก.สยามแมคโคร เป็นผู้ขายโดยตรง 39/2564

ทางการศึกษา จ านวนเงิน 985 บาท จ านวนเงิน 985 บาท 23กุมภาพันธ์ 2564
19 จัดซ้ือวัสดุทางการศึกษา 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ร้านTW sport & GARMENT ร้านTW sport & GARMENT เป็นผู้ขายโดยตรง 40/2564

จ านวนเงิน 1,000 บาท จ านวนเงิน 1,000 บาท 24 กุมภาพันธ์ 2564
20 จัดซ้ือวัสดุทางการศึกษา 885 885 เฉพาะเจาะจง ร้านโพธ์ิไทรการค้า ร้านโพธ์ิไทรการค้า เป็นผู้ขายโดยตรง 41/2564

จ านวน 885 บาท จ านวน 885 บาท 24 กุมภาพันธ์ 2564



แบบสรุปผลการด าเนนิการจดัซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 

 

 

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง(บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือ โดยสรุป และวันท่ี

จัดซ้ือขนมรางวัล 800 800 เฉพาะเจาะจง บจก.สยามแมคโคร บจก.สยามแมคโคร เป็นผู้ขายโดยตรง 44/2564
จ านวนเงิน 800 บาท จ านวนเงิน 800 บาท 1 มีนาคม 2564

2 จัดซ้ือกระดาษ 1,636 1,636 เฉพาะเจาะจง บจก.สยามแมคโคร บจก.สยามแมคโคร เป็นผู้ขายโดยตรง 46/2564
จ านวนเงิน 1,636 บาท จ านวนเงิน 1,636 บาท 3 มีนาคม 2564

3 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1,900 1,900 เฉพาะเจาะจง ร้านTW SPORT&GARMENTร้านTW SPORT&GARMENTเป็นผู้ขายโดยตรง 47/2564
จ านวนเงิน1,900บาท จ านวนเงิน1,900บาท 24 มีนาคม 2564

4 จัดซ้ือกระดาษ 4,977 4,977 เฉพาะเจาะจง บจก.สยามแมคโคร บจก.สยามแมคโคร เป็นผู้ขายโดยตรง 48/2564
จ านวนเงิน 4,977บาท จ านวนเงิน 4,977บาท 29 มีนาคม 2564

5 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1,680 1,680 เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมทรัพย์ ร้านอุดมทรัพย์ เป็นผู้ขายโดยตรง 67/2564
จ านวนเงิน 1,680 บาท จ านวนเงิน 1,680 บาท 29 มีนาคม 2564

1


