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 ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป วันท่ีแลวเสร็จ

1. จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 40,734.90     40,734.90     เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีทีเค ซัคเซซ จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ ใบสั่งซื้อ 4 ก.พ. 62 19 ก.พ. 62
40,734.90               บาท ตามเงื่อนไข 32/2562

2. จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 41,813.46     41,813.46     เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีทีเค ซัคเซซ จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ ใบสั่งซื้อ 4 ก.พ. 62 19 ก.พ. 62
41,813.46               บาท ตามเงื่อนไข 33/2562

3. จัดจางทําอาหารวางและเครื่องดื่ม 4,400.00      4,400.00      เฉพาะเจาะจง นายบุญโฮม  กลาทน เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ ใบสั่งจาง 4 ก.พ. 62 7 ก.พ. 62
(โครงการพิธีเปดตานยาเสพติดฯ ม.4) 4,400.00                บาท ตามเงื่อนไข 28/2562

4. จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรสํานักงาน 5,340.00      5,340.00      เฉพาะเจาะจง รานพิมลภัณฑ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ ใบสั่งซื้อ 6 ก.พ. 62 9 ก.พ. 62
5,340.00                บาท ตามเงื่อนไข 34/2562

5. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 1,845.75      1,845.75      เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีทีเค ซัคเซซ จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ ใบสั่งซื้อ 7 ก.พ. 62 12 ก.พ. 62
1,845.75                บาท ตามเงื่อนไข 35/2562

6. จัดจางทําอาหารวางและเครื่องดื่ม 625.00         625.00         เฉพาะเจาะจง นายบุญโฮม  กลาทน เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ ใบสั่งจาง 7 ก.พ. 62 12 ก.พ. 62
(โครงการเปดโลกกวางสรางการเรียนรูฯ) 625.00                   บาท ตามเงื่อนไข 29/2562

7. จัดจางเหมารถ 1,000.00      1,000.00      เฉพาะเจาะจง นางบุญเรือน ควรคนีง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ ใบสั่งจาง 7 ก.พ. 62 12 ก.พ. 62
(โครงการเปดโลกกวางสรางการเรียนรูฯ) 1,000.00                บาท ตามเงื่อนไข 30/2562

8. จัดจางทําปายไวนิล 120.00         120.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ใบเฟรนโฆษณา จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ ใบสั่งจาง 7 ก.พ. 62 12 ก.พ. 62
(โครงการเปดโลกกวางสรางการเรียนรูฯ) 120.00                   บาท ตามเงื่อนไข 31/2562

9. จัดจางทําปายไวนิล 6,210.00      6,210.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ใบเฟรนโฆษณา จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ ใบสั่งจาง 7 ก.พ. 62 12 ก.พ. 62
6,210.00                บาท ตามเงื่อนไข 32/2562

10. จัดซื้อวัสดุกอสราง 11,119.00     11,119.00     เฉพาะเจาะจง รานลุงหวัน เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ ใบสั่งซื้อ 8 ก.พ. 62 15 ก.พ. 62
11,119.00               บาท ตามเงื่อนไข 37/2562

11. จัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ 26,585.00     26,585.00     เฉพาะเจาะจง รานณัฐวุฒิ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ ใบสั่งซื้อ 14 ก.พ. 62 21 ก.พ. 62
26,585.00               บาท ตามเงื่อนไข 38/2562

12. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 2,090.00      2,090.00      เฉพาะเจาะจง รานพิมลภัณฑ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ ใบสั่งซื้อ 14 ก.พ. 62 19 ก.พ. 62
2,090.00                บาท ตามเงื่อนไข 39/2562

13. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 2,700.00      2,700.00      เฉพาะเจาะจง รานพิมลภัณฑ รานพิมลภัณฑ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ ใบสั่งซื้อ 22691 22696
2700 บาท ตามเงื่อนไข 40/2562

14. จัดจางทําอาหารวางและเครื่องดื่ม 4,400.00      4,400.00      เฉพาะเจาะจง นายบุญโฮม  กลาทน นายบุญโฮม  กลาทน เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ ใบสั่งจาง 22691 22695
(โครงการพิธีปดตานยาเสพติดฯ ม.4) 4400 บาท ตามเงื่อนไข 33/2562

15. จัดจางทําปายไวนิล 345.00         345.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ใบเฟรนโฆษณา จํากัด บริษัท ใบเฟรนโฆษณา จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ ใบสั่งจาง 22691 22695
(วัคซีน) 345 บาท ตามเงื่อนไข 34/2562

16. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 5,615.00      5,615.00      เฉพาะเจาะจง รานพิมลภัณฑ รานพิมลภัณฑ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ ใบสั่งซื้อ 22691 22696
5615 บาท ตามเงื่อนไข 41/2562

17. จัดซื้อชุดไทยธรรม 300.00         300.00         เฉพาะเจาะจง นางจันทรฉาย  นามประเสริฐ นางจันทรฉาย  นามประเสริฐ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ ใบสั่งซื้อ 22691 22692
300 บาท ตามเงื่อนไข 42/2562

บริษัท ซีทีเค ซัคเซซ จํากัด
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18. จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 9,416.00      9,416.00      เฉพาะเจาะจงบริษัท วีดีโอคอมมิวนิเคช่ันแอนดซัพพลาย จํากัดบริษัท วีดีโอคอมมิวนิเคช่ันแอนดซัพพลาย จํากัดเปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ ใบสั่งซื้อ 22692 22697
9416 บาท ตามเงื่อนไข 43/2562

19. จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 8,768.00      8,768.00      เฉพาะเจาะจง รานลุงหวัน รานลุงหวัน เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ ใบสั่งซื้อ 22692 22699
8768 บาท ตามเงื่อนไข 44/2562

20. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 13,500.00     13,500.00     เฉพาะเจาะจง รานศรีจันทรเพ็ญ รานศรีจันทรเพ็ญ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ ใบสั่งซื้อ 22692 22697
13500 บาท ตามเงื่อนไข 45/2562

21. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 23,860.00     23,860.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ ใบสั่งซื้อ 22692 22696
23860 บาท ตามเงื่อนไข 46/2562

22. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (นม ย.ูเอช.ท.ี) 70,614.60     70,614.60     เฉพาะเจาะจงองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย (อองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ สัญญาซื้อ 22702 22727
ชวงปดภาคเรียนท่ี 2/2561 70614.6 บาท ตามเงื่อนไข 2/2562

23. จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน 3,830.00      3,830.00      เฉพาะเจาะจงบริษัท บางกอกเฟอรนิเจอร 1990 จํากัดบริษัท บางกอกเฟอรนิเจอร 1990 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ ใบสั่งซื้อ 22705 22719
3830 บาท ตามเงื่อนไข 47/2562

24. จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน 22,430.00     22,430.00     เฉพาะเจาะจงบริษัท บางกอกเฟอรนิเจอร 1990 จํากัดบริษัท บางกอกเฟอรนิเจอร 1990 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ ใบสั่งซื้อ 22705 22719
22430 บาท ตามเงื่อนไข 48/2562

25. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 1,900.00      1,900.00      เฉพาะเจาะจง รานไทยวิทยา รานไทยวิทยา เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ ใบสั่งซื้อ 22677 22705
(คาหนังสือพิมพ ประจําเดือนมีนาคม 2562) 1900 บาท ตามเงื่อนไข 31/2562

26. จัดจางทําอาหาร ศพด. 6,840.00      6,840.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรประภา  เรืองเกษม นางสาวจิรประภา  เรืองเกษม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ ใบสั่งจาง 22677 22705
(ประจําดือนมีนาคม 2562) 6840 บาท ตามเงื่อนไข 26/2562

27. จางเหมาคนงานท่ัวไป 56,000.00     56,000.00     เฉพาะเจาะจง นายเอกรินทร  ศรีสุข นายเอกรินทร  ศรีสุข เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ บันทึกตกลงจาง22705 242065
(นักการภารโรง) 56000 บาท ตามเงื่อนไข 4/2562

28. จางเหมาคนงานท่ัวไป 56,000.00     56,000.00     เฉพาะเจาะจง นายสาทิตย  ศรีเจิม นายสาทิตย  ศรีเจิม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ บันทึกตกลงจาง22705 242065
56000 บาท ตามเงื่อนไข 5/2562

29. จัดจางทําปายไวนิล 345.00         345.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ใบเฟรนโฆษณา จํากัด บริษัท ใบเฟรนโฆษณา จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ ใบสั่งจาง 22764 22711
(โครงการจัดประชุมเวทีประชาคมระดับตําบลฯ) 345 บาท ตามเงื่อนไข 36/2562

30. จัดจางทําอาหารวางและเครื่องดื่ม 3,700.00      3,700.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ใบเฟรนโฆษณา จํากัด นายบุญโฮม  กลาทน เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ ใบสั่งจาง 22764 22717
(โครงการจัดประชุมเวทีประชาคมระดับตําบลฯ) 3700 บาท ตามเงื่อนไข 37/2562


