
ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

หรือจดัจา้ง(บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 ซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน 4,470.00              4,470.00     เฉพาะเจาะจง กิจจาการไฟฟ้า กิจจาการไฟฟ้า ราคาต ่าสุด สฎ 0032.301/1289 ลว ท่ี 14/11/2562

2 ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว 18,900.00            18,900.00   เฉพาะเจาะจง ประธานเฟอร์นิเจอร์ (1993)ประธานเฟอร์นิเจอร์ (1993) ราคาต ่าสุด สฎ 0032.301/1235  ลว ท่ี 02/11/2562 

3  ซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน โ 2,200.00              2,200.00     เฉพาะเจาะจง ประธานเฟอร์นิเจอร์ (1993)ประธานเฟอร์นิเจอร์ (1993) ราคาต ่าสุด สฎ 0032.301/1234  ลว ท่ี  02/11/2562

4 ซ้ือวสัดุไฟฟ้า 2,216.00              2,216.00     เฉพาะเจาะจง กิจจาการไฟฟ้า กิจจาการไฟฟ้า ราคาต ่าสุด สฎ 0032.301/1262  ลว ท่ี 13/11/2562 

5 ซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 790.00                 790.00        เฉพาะเจาะจง กิจจาการไฟฟ้า กิจจาการไฟฟ้า ราคาต ่าสุด สฎ 0032.301/1265  ลว ท่ี  13/11/2562 

6 ซ้ือวสัดุไฟฟ้า  418.00                 418.00        เฉพาะเจาะจง กิจจาการไฟฟ้า กิจจาการไฟฟ้า ราคาต ่าสุด สฎ 0032.301/1216  ลว ท่ี  29/10/2562

7  ซ้ือวสัดุก่อสร้าง  4,137.00              4,137.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั สมัพนัธ์คา้วสัดุ จ  ากดับริษทั สมัพนัธ์คา้วสัดุ จ  ากดั ราคาต ่าสุด  สฎ 0032.301/1259 ลว ท่ี  13/11/2562

8 ซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน 2,090.00              2,090.00     เฉพาะเจาะจง กิจจาการไฟฟ้า กิจจาการไฟฟ้า ราคาต ่าสุด สฎ 0032.301/1286  ลว ท่ี  14/11/2562 

9 จา้งเหมาบริการเคร่ืองปร้ินเตอร์ 9,100.00              9,100.00     เฉพาะเจาะจง  เทียนโชค เซอร์วิส  เทียนโชค เซอร์วิส ราคาต ่าสุด สฎ 0032.301/1159  ลว ท่ี  17/10/2562

10 ซ้ือวสัดุส านกังาน  12,000.00            12,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั วินเนอร์ ไฟร์ เซฟต้ี บริษทั วินเนอร์ ไฟร์ เซฟต้ี ราคาต ่าสุด สฎ 0032.301/1233  ลว ท่ี  09/11/2562

11  จา้งเหมาบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 2,500.00              2,500.00     เฉพาะเจาะจง  เทียนโชค เซอร์วิส  เทียนโชค เซอร์วิส ราคาต ่าสุด  สฎ 0032.301/1158  ลว ท่ี  17/10/2562

12 ซ้ือครุภณัฑก์ารเกษตร 18,000.00            18,000.00   เฉพาะเจาะจง นางจีราวรรณ ธิติวรณะ นางจีราวรรณ ธิติวรณะ ราคาต ่าสุด สฎ 0032.301/1226 ลว ท่ี  02/11/2562

13 ซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 4,900.00              4,900.00     เฉพาะเจาะจง บ.บอส คอมพิวเทค แอนด์ เซอร์วิส จก.บ.บอส คอมพิวเทค แอนด์ เซอร์วิส จก.ราคาต ่าสุด สฎ 0032.301/1051  ลว ท่ี  16/10/2562

14 ซ้ือครุภณัฑง์านบา้นงานครัว 27,900.00            27,900.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั สิริสินกรุ๊ป จ ากดั บริษทั สิริสินกรุ๊ป จ ากดั ราคาต ่าสุด สฎ 0032.301/1191  ลว ท่ี  25/10/2562

15 ซ้ือวสัดุส านกังาน 6,900.00              6,900.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั บา้นสาสุข จ ากดั บริษทั บา้นสาสุข จ ากดั ราคาต ่าสุด สฎ 0032.301/1113  ลว ท่ี  09/10/2562

16 จา้งเหมาบริการซกัฟอก 32,500.00            32,500.00   เฉพาะเจาะจง บริษทัเพาเวอร์ โปรดกัส์ บริษทัเพาเวอร์ โปรดกัส์ ราคาต ่าสุด สฎ0032.301/3002  ลว 01/10/2562

17 วสัดุงานบา้นงานครัว 216,406.00          216,402.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพรู๊ฟ ร้านพรู๊ฟ ราคาต ่าสุด สฎ0032.301 /1169 ลว 22/10/2562

18 วสัดุส านกังาน  43,920.00            43,920.00   เฉพาะเจาะจง สยามพี พี ซี ออโตเมชัน่ สยามพี พี ซี ออโตเมชัน่ ราคาต ่าสุด สฎ0032.301/1176 ลว 22/10/2562

19 จา้งเผาขยะติดเช้ือ 18,480.00            18,480.00   เฉพาะเจาะจง บริษทัสยามกรีนเทค เอ็นจิเนียร่ิง จ  ากดับริษทัสยามกรีนเทค เอ็นจิเนียร่ิง จ  ากดัราคาต ่าสุด สฎ0032.301/1160 ลว 16/10/2562

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน   ตุลาคม 2562

ช่ือหน่วยพัสดุ ฝ่ายบริหาร



ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

หรือจดัจา้ง(บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 จา้งซ่อมครุภณัฑย์านพาหนะ 1,897.65              1,897.65     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยตา้ สุราษฏร์ธานี บ.โตโยตา้ สุราษฏร์ธานี ราคาต ่าสุด สฎ0032.301/1396  ลว 29/11/2562

2 จา้งบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 2,500.00              2,500.00     เฉพาะเจาะจง หจก เทียนโชค เซอร์วิส หจก เทียนโชค เซอร์วิส ราคาต ่าสุด สฎ0032.301/1274 ลว 2/11/2562

3 จา้งบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 25,000.00            25,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน เทียนโชค เซอริวิส หจก เทียนโชค เซอร์วิส ราคาต ่าสุด สฎ0032.301/337  ลว 22/11/2562

4 จา้งบริการรักษาความปลอดภยั 20,415.60            20,415.60   เฉพาะเจาะจง

บ.รักษาความปลอดภยั
นกัรบเนินทราย

บ.รักษาความปลอดภยันกัรบ
เนินทราย ราคาต ่าสุด สฎ0032.301/3169 ลว 1/11/2562

5 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 950.00                 950.00        เฉพาะเจาะจง นายวรินทร์  ผุดเผือก นายวรินทร์  ผุดเผือก ราคาต ่าสุด สฎ0032.301/1379 ลว 27/11/2562

6 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 1,975.00              1,975.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสมัพนัธ์ คา้วสัดุ ร้านสมัพนัธ์ คา้วสัดุ ราคาต ่าสุด สฎ0032.301/1380 ลว 27/11/2562

7 จดัซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน 2,090.00              2,090.00     เฉพาะเจาะจง ร้านกิจจา การไฟฟ้า ร้านกิจจา การไฟฟ้า ราคาต ่าสุด สฎ0032.301/1393 ลว 19/11/2562

8 ปรับปรุงติดตั้งระบบปลัก๊ไฟ 97,130.00            97,130.00   เฉพาะเจาะจง ร้านไลน์ สะเตชัน่ ร้านไลน์ สะเตชัน่ ราคาต ่าสุด สฎ0032.301/1293 ลว 14/11/2562

9 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 17,550.00            17,550.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชค เซอร์วิส ร้านเทียนโชค เซอร์วิส ราคาต ่าสุด สฎ0032.301/1247 ลว 12/11/2562

10 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้า Time Swich 1,240.00              1,240.00     เฉพาะเจาะจง ร้านกิจจา การไฟฟ้า ร้านกิจจา การไฟฟ้า ราคาต ่าสุด สฎ0032.301/1324 ลว 21/11/2562

11 จดัซ้ือวสัดุงานบา้น  570.00                 570.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสมัพนัธ์ คา้วสัดุ ร้านสมัพนัธ์ คา้วสัดุ ราคาต ่าสุด สฎ0032.301/1317  ลว21/11/2562

12 จดัซ้ือสายช าระ 620.00                 620.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสมัพนัธ์ คา้วสัดุ ร้านสมัพนัธ์ คา้วสัดุ ราคาต ่าสุด สฎ0032.301/1313  ลว 14/11/2562

13 จดัซ้ือหลอดไฟ 9 W 1,090.00              1,090.00     เฉพาะเจาะจง ร้านกิจจา การไฟฟ้า ร้านกิจจา การไฟฟ้า ราคาต ่าสุด สฎ0032.301/1333 ลว 21/11/2562

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562

ช่ือหน่วยงานพัสดุ ฝ่ายบริหาร



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคาเหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เดอืนมีนาคม 2563

1 จา้งเหมาบริการ (ทัว่ไป) 43,000.00 43,000.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจงหจก.เวียงสระมอเตอร์เซลล์หจก.เวียงสระมอเตอร์เซลล์ ราคาต ่าสุด A63-17860

2 วสัดุส านกังาน 210.00 210.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจงร้าน หยดสี ร้าน หยดสี ราคาต ่าสุด A63-17871

3 จา้งเหมาบริการ (ทัว่ไป) 9,400.00 9,400.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายสมศกัด์ิ  ชูนวลศรี นายสมศกัด์ิ  ชูนวลศรี ราคาต ่าสุด A63-17876

4 จา้งเหมาบริการ (ทัว่ไป) 336,000.00 336,000.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริษทั บางกอก เมดิคอล ซอฟตแ์วร์ จ  ากดับริษทั บางกอก เมดิคอล ซอฟตแ์วร์ จ  ากดัราคาต ่าสุด A63-17880

5 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 498,450.00 498,450.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริษทั ไอทีอพัเดท จ ากดับริษทั ไอทีอพัเดท จ ากดั ราคาต ่าสุด A63-17881

6 วสัดุเช้ือเพลิง 15,650.00 15,650.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจงหา้งหุ้นส่วนจ ากดั ทรัพยป์ระสิทธ์ิธุรกิจ(1999)หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ทรัพยป์ระสิทธ์ิธุรกิจ(1999)ราคาต ่าสุด A63-17933

7 ซ่อมครุภณัฑก์ารแพทย์ 3,000.00 3,000.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริษทั ธนพลครุภณัฑเ์วชภณัฑ ์จ ากดับริษทั ธนพลครุภณัฑเ์วชภณัฑ ์จ ากดัราคาต ่าสุด A63-17936

8 จา้งเหมาบริการ(เคร่ืองปร้ินเตอร์ เคร่ืองถ่ายเอกสาร)15,400.00 15,400.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจงร้าน เทียนโชค เซอร์วิส ร้าน เทียนโชค เซอร์วิส ราคาต ่าสุด A63-17959

9 จา้งเหมาบริการ(เคร่ืองปร้ินเตอร์ เคร่ืองถ่ายเอกสาร)2,500.00 2,500.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจงร้าน เทียนโชค เซอร์วิส ร้าน เทียนโชค เซอร์วิส ราคาต ่าสุด A63-17960

10 จา้งเหมาบริการ (ท าความสะอาด) 32,500.00 32,500.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจงหจก.เพาเวอร์ โปรดกัส์ หจก.เพาเวอร์ โปรดกัส์ ราคาต ่าสุด A63-17961

11 จา้งเหมาบริการ (ทัว่ไป) 20,415.60 20,415.60โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริษทั  รักษาความปลอดภยันกัรบเนินทราย จ ากดับริษทั  รักษาความปลอดภยันกัรบเนินทราย จ ากดัราคาต ่าสุด A63-18013

12 จา้งเหมาบริการ (ทัว่ไป) 11,713.00 11,713.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริษทั สยามกรีนเทค เอ็นจิเนียร่ิง จ  ากดับริษทั สยามกรีนเทค เอ็นจิเนียร่ิง จ  ากดัราคาต ่าสุด A63-18069

13 วสัดุงานบา้นงานครัว 2,240.00 2,240.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจงร้าน พรู๊ป ร้าน พรู๊ป ราคาต ่าสุด A63-17872

14 วสัดุงานบา้นงานครัว 950.00 950.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจงร้าน พรู๊ป ร้าน พรู๊ป ราคาต ่าสุด A63-17873

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืน มีนาคม  2563

ช่ือหน่วยงานพัสดุฝ่ายบริหาร

วนัที ่1-31  เดอืนมีนาคม  พ.ศ.  2563



15 วสัดุงานบา้นงานครัว 2,530.00 2,530.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจงร้าน พรู๊ป ร้าน พรู๊ป ราคาต ่าสุด A63-17874

16 ซ่อมครุภณัฑส์ านกังาน 3,300.00 3,300.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจงร้าน แอร์ แอนด ์เซอร์วิสร้าน แอร์ แอนด ์เซอร์วิส ราคาต ่าสุด A63-17878

17 ซ่อมครุภณัฑส์ านกังาน 6,400.00 6,400.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจงร้าน แอร์ แอนด ์เซอร์วิสร้าน แอร์ แอนด ์เซอร์วิส ราคาต ่าสุด A63-17879

18 วสัดุก่อสร้าง 5,140.00 5,140.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริษทั สัมพนัธ์คา้วสัดุ จ  ากดับริษทั สัมพนัธ์คา้วสัดุ จ  ากดั ราคาต ่าสุด A63-1788

19 ซ่อมครุภณัฑก์ารแพทย์ 1,200.00 1,200.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริษทั วี.ไอ.พี.เค. มาร์เก็ตต้ิง จ  ากดับริษทั วี.ไอ.พี.เค. มาร์เก็ตต้ิง จ  ากดัราคาต ่าสุด A63-17911

20 ซ่อมครุภณัฑก์ารแพทย์ 3,500.00 3,500.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริษทั วี.ไอ.พี.เค. มาร์เก็ตต้ิง จ  ากดับริษทั วี.ไอ.พี.เค. มาร์เก็ตต้ิง จ  ากดัราคาต ่าสุด A63-17925

21 ซ่อมครุภณัฑก์ารแพทย์ 8,560.00 8,560.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดับริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดัราคาต ่าสุด A63-17859

22 ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว 2,800.00 2,800.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริษทั ธนพลครุภณัฑเ์วชภณัฑ ์จ ากดับริษทั ธนพลครุภณัฑเ์วชภณัฑ ์จ ากดัราคาต ่าสุด A63-17861

24 วสัดุงานบา้นงานครัว 6,200.00 6,200.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจงหจก.เอส.เอส.คอทตอนไทย คอร์เปอร์เรชัน่หจก.เอส.เอส.คอทตอนไทย คอร์เปอร์เรชัน่ราคาต ่าสุด A63-18136

25 วสัดุงานบา้นงานครัว 4,100.00 4,100.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจงหจก.เอส.เอส.คอทตอนไทย คอร์เปอร์เรชัน่หจก.เอส.เอส.คอทตอนไทย คอร์เปอร์เรชัน่ราคาต ่าสุด A63-17866

26 วสัดุเคร่ืองแต่งกาย(ผา้) 4,950.00 4,950.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจงหจก.เอส.เอส.คอทตอนไทย คอร์เปอร์เรชัน่หจก.เอส.เอส.คอทตอนไทย คอร์เปอร์เรชัน่ราคาต ่าสุด A63-17867

27 ซ่อมครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 5,842.00 5,842.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายสมศกัด์ิ  ชูนวลศรี นายสมศกัด์ิ  ชูนวลศรี ราคาต ่าสุด A63-17885

28 วสัดุงานบา้นงานครัว 3,240.00 3,240.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจงหจก.เอส.เอส.คอทตอนไทย คอร์เปอร์เรชัน่หจก.เอส.เอส.คอทตอนไทย คอร์เปอร์เรชัน่ราคาต ่าสุด A63-17886

29 วสัดุก่อสร้าง 1,030.00 1,030.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริษทั สัมพนัธ์คา้วสัดุ จ  ากดับริษทั สัมพนัธ์คา้วสัดุ จ  ากดั ราคาต ่าสุด A63-17887

30 วสัดุส านกังาน 2,500.00 2,500.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจงร้าน หยดสี ร้าน หยดสี ราคาต ่าสุด A63-17889

31 วสัดุงานบา้นงานครัว 1,350.00 1,350.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริษทั ธนพลครุภณัฑเ์วชภณัฑ ์จ ากดับริษทั ธนพลครุภณัฑเ์วชภณัฑ ์จ ากดัราคาต ่าสุด A63-17935

32 วสัดุก่อสร้าง 240.00 240.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจงร้าน กิจจาการไฟฟ้า ร้าน กิจจาการไฟฟ้า ราคาต ่าสุด A63-17940

33 วสัดุส านกังาน 37,500.00 37,500.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริษทั สยาม พี พี ซี ออโตเมชัน่ จ  ากดับริษทั สยาม พี พี ซี ออโตเมชัน่ จ  ากดัราคาต ่าสุด A63-17924

34 วสัดุส านกังาน 609.90 609.90โดยวิธีเฉพาะเจาะจงที.พี.ซีร็อกซ์ ที.พี.ซีร็อกซ์ ราคาต ่าสุด A63-17898

35 วสัดุส านกังาน 749.00 749.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจงที.พี.ซีร็อกซ์ ที.พี.ซีร็อกซ์ ราคาต ่าสุด A63-17934



36 วสัดุส านกังาน 1,728.00 1,728.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกูเก้ิลโฆษณา กูเก้ิลโฆษณา ราคาต ่าสุด A63-17937

37 วสัดุไฟฟ้า 2,307.00 2,307.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจงร้าน กิจจาการไฟฟ้า ร้าน กิจจาการไฟฟ้า ราคาต ่าสุด A63-17938

38 จา้งเหมาบริการ (ทัว่ไป) 36,500.00 36,500.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายสมศกัด์ิ  ชูนวลศรี นายสมศกัด์ิ  ชูนวลศรี ราคาต ่าสุด A63-18048

39 จา้งเหมาบริการ (ทัว่ไป) 30,000.00 30,000.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายบญัชา  รักกะเปา นายบญัชา  รักกะเปา ราคาต ่าสุด A63-17929

40 จา้งเหมาบริการ (ทัว่ไป) 1,830.00 1,830.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอภิวงค ์ อลูมิเนียม อภิวงค ์ อลูมิเนียม ราคาต ่าสุด A63-17931

41 วสัดุส านกังาน 2,900.00 2,900.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจงร้าน หยดสี ร้าน หยดสี ราคาต ่าสุด A63-17958

42 ครุภณัฑส์ านกังาน 3,690.00 3,690.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจงร้าน กิจจาการไฟฟ้า ร้าน กิจจาการไฟฟ้า ราคาต ่าสุด A63-17962

43 วสัดุส านกังาน 12,000.00 12,000.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริษทั ซีลเลอร์ เมดิคอล จ ากดับริษทั ซีลเลอร์ เมดิคอล จ ากดั ราคาต ่าสุด A63-17954

44 วสัดุงานบา้นงานครัว 23,760.00 23,760.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจงหจก.เอส.เอส.คอทตอนไทย คอร์เปอร์เรชัน่หจก.เอส.เอส.คอทตอนไทย คอร์เปอร์เรชัน่ราคาต ่าสุด A63-17955

45 วสัดุงานบา้นงานครัว 17,000.00 17,000.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนางลคัณา  คงศร นางลคัณา  คงศร ราคาต ่าสุด A63-17956



ล าดับที่ งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง วงเงนิที่จัดซือ้ ราคากลาง วธีีการจัดซือ้จักจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง(บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1 ซ่อมครุภณัฑย์านพาหนะ ทะเบียน นข 4725 3,231.40 3,231.40โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริษทั โตโยตา้สุราษฎร์ธานี ผูจ้  าหน่ายโตโยตา้  จ  ากดับริษทั โตโยตา้สุราษฎร์ธานี ผูจ้  าหน่ายโตโยตา้  จ  ากดัราคาต ่าสุด A63-17963

2 ซ่อมครุภณัฑย์านพาหนะ รถตูพ้ยาบาล กย 60986,516.30 6,516.30โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริษทั โตโยตา้สุราษฎร์ธานี ผูจ้  าหน่ายโตโยตา้  จ  ากดับริษทั โตโยตา้สุราษฎร์ธานี ผูจ้  าหน่ายโตโยตา้  จ  ากดัราคาต ่าสุด A63-17964

3 ซ่อมครุภณัฑส์ านกังาน 4,500.00 4,500.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน แอร์ แอนด์ เซอร์วิส ร้าน แอร์ แอนด์ เซอร์วิส ราคาต ่าสุด A63-18049

4 จา้งเหมาบริการ (ทัว่ไป) 66,976.65 66,976.65โดยวิธีเฉพาะเจาะจงร้าน วฒิุกร คอมมิวเนเคชัน่ แอนด์ ซพัพลายร้าน วฒิุกร คอมมิวเนเคชัน่ แอนด์ ซพัพลายราคาต ่าสุด A63-18012

5 วสัดุงานบา้นงานครัว 228.00 228.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั(มหาชน)บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั(มหาชน) ราคาต ่าสุด A63-18117

6 วสัดุงานบา้นงานครัว 3,450.00 3,450.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รวมชยั รวมชยั ราคาต ่าสุด A63-18118

7 วสัดุส านกังาน 1,200.00 1,200.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจงร้าน ประธานเฟอร์นิเจอร์(1993)ร้าน ประธานเฟอร์นิเจอร์(1993) ราคาต ่าสุด A63-18137

8 วสัดุงานบา้นงานครัว 4,500.00 4,500.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั เกร็ดแกว้ กรีน จ ากดั บริษทั เกร็ดแกว้ กรีน จ ากดั ราคาต ่าสุด A63-18045

9 ซ่อมครุภณัฑก์ารแพทย์ 380.00 380.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ศรีประคองพาณิชย์ ร้าน ศรีประคองพาณิชย์ ราคาต ่าสุด A63-18052

10 วสัดุส านกังาน 4,000.00 4,000.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กูเก้ิลโฆษณา กูเก้ิลโฆษณา ราคาต ่าสุด A63-18110

11 ครุภณัฑส์ านกังาน 1,390.00 1,390.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน กิจจาการไฟฟ้า ร้าน กิจจาการไฟฟ้า ราคาต ่าสุด A63-18044

12 วสัดุก่อสร้าง 1,930.00 1,930.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริษทั สมัพนัธ์คา้วสัดุ จ  ากดั บริษทั สมัพนัธ์คา้วสัดุ จ  ากดั ราคาต ่าสุด A63-18046

13 ซ่อมครุภณัฑง์านบา้นงานครัว 250.00 250.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศ.รัตนะจกัรเยบ็ผา้ ศ.รัตนะจกัรเยบ็ผา้ ราคาต ่าสุด A63-18051

14 ซ่อมครุภณัฑก์ารแพทย์ 160.00 160.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ศรีประคองพาณิชย์ ร้าน ศรีประคองพาณิชย์ ราคาต ่าสุด A63-18113

15 จา้งเหมาบริการ (ทัว่ไป) 15,000.00 15,000.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายดุรงค ์ ชุมแกว้ นายดุรงค ์ ชุมแกว้ ราคาต ่าสุด A63-18070

16 วสัดุส านกังาน 324.00 324.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน หยดสี ร้าน หยดสี ราคาต ่าสุด A63-18114

17 ครุภณัฑส์ านกังาน 1,390.00 1,390.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน กิจจาการไฟฟ้า ร้าน กิจจาการไฟฟ้า ราคาต ่าสุด A63-18111

วนัที่ 1-30  เดือน เมษายน  พ.ศ.  2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 63

ช่ือหน่วยงานพัสดุฝ่ายบริหาร



18 ครุภณัฑส์ านกังาน 1,450.00 1,450.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน กิจจาการไฟฟ้า ร้าน กิจจาการไฟฟ้า ราคาต ่าสุด A63-18112

19 ครุภณัฑส์ านกังาน 3,300.00 3,300.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน กิจจาการไฟฟ้า ร้าน กิจจาการไฟฟ้า ราคาต ่าสุด A63-18189

20 วสัดุงานบา้นงานครัว 5,850.00 5,850.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริษทั ธนพลครุภณัฑเ์วชภณัฑ ์จ ากดับริษทั ธนพลครุภณัฑเ์วชภณัฑ ์จ ากดั ราคาต ่าสุด A63-18250

21 ซ่อมครุภณัฑย์านพาหนะ 1,897.65 1,897.65โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริษทั โตโยตา้สุราษฎร์ธานี ผูจ้  าหน่ายโตโยตา้  จ  ากดับริษทั โตโยตา้สุราษฎร์ธานี ผูจ้  าหน่ายโตโยตา้  จ  ากดัราคาต ่าสุด A63-18115

22 วสัดุส านกังาน 14,600.00 14,600.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พรู๊ป ร้าน พรู๊ป ราคาต ่าสุด A63-18139

23 ซ่อมครุภณัฑส์ านกังาน 5,800.00 5,800.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน แอร์ แอนด์ เซอร์วิส ร้าน แอร์ แอนด์ เซอร์วิส ราคาต ่าสุด A63-18140

24 ซ่อมครุภณัฑส์ านกังาน 4,000.00 4,000.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน แอร์ แอนด์ เซอร์วิส ร้าน แอร์ แอนด์ เซอร์วิส ราคาต ่าสุด A63-18141

25 วสัดุส านกังาน 6,900.00 6,900.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจงร้าน วฒิุกร คอมมิวเนเคชัน่ แอนด์ ซพัพลายร้าน วฒิุกร คอมมิวเนเคชัน่ แอนด์ ซพัพลายราคาต ่าสุด A63-18142

26 ซ่อมครุภณัฑก์ารแพทย์ 10,300.00 10,300.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ซาวน่า รีแล็กซ์ ร้าน ซาวน่า รีแล็กซ์ ราคาต ่าสุด A63-18143

27 ซ่อมครุภณัฑก์ารแพทย์ 15,900.00 15,900.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริษทั ซีลเลอร์ เมดิคอล จ ากดั บริษทั ซีลเลอร์ เมดิคอล จ ากดั ราคาต ่าสุด A63-18144

28 วสัดุไฟฟ้า 798.00 798.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน กิจจาการไฟฟ้า ร้าน กิจจาการไฟฟ้า ราคาต ่าสุด A63-18193

29 วสัดุงานบา้นงานครัว 6,338.00 6,338.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รวมชยั รวมชยั ราคาต ่าสุด A63-18188

30 วสัดุไฟฟ้า 480.00 480.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน กิจจาการไฟฟ้า ร้าน กิจจาการไฟฟ้า ราคาต ่าสุด A63-18190

31 วสัดุก่อสร้าง 3,000.00 3,000.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริษทั สมัพนัธ์คา้วสัดุ จ  ากดั บริษทั สมัพนัธ์คา้วสัดุ จ  ากดั ราคาต ่าสุด A63-18191

32 วสัดุก่อสร้าง 165.00 165.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริษทั สมัพนัธ์คา้วสัดุ จ  ากดั บริษทั สมัพนัธ์คา้วสัดุ จ  ากดั ราคาต ่าสุด A63-18192

33 วสัดุส านกังาน 267.50 267.50โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที.พี.ซีร็อกซ์ ที.พี.ซีร็อกซ์ ราคาต ่าสุด A63-18214

34 วสัดุส านกังาน 749.00 749.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที.พี.ซีร็อกซ์ ที.พี.ซีร็อกซ์ ราคาต ่าสุด A63-18215

35 ซ่อมครุภณัฑย์านพาหนะ 5,526.34 5,526.34โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริษทั โตโยตา้สุราษฎร์ธานี ผูจ้  าหน่ายโตโยตา้  จ  ากดับริษทั โตโยตา้สุราษฎร์ธานี ผูจ้  าหน่ายโตโยตา้  จ  ากดัราคาต ่าสุด A63-18187

36 ซ่อมครุภณัฑง์านบา้นงานครัว 1,091.40 1,091.40โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริษทั เค.เอช.ที เซ็นทรัลซพัพลาย จ ากดับริษทั เค.เอช.ที เซ็นทรัลซพัพลาย จ ากดั ราคาต ่าสุด A63-18223

37 ซ่อมครุภณัฑง์านบา้นงานครัว 10,058.00 10,058.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริษทั เค.เอช.ที เซ็นทรัลซพัพลาย จ ากดับริษทั เค.เอช.ที เซ็นทรัลซพัพลาย จ ากดั ราคาต ่าสุด A63-18224

38 ซ่อมครุภณัฑง์านบา้นงานครัว 15,188.65 15,188.65โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริษทั เค.เอช.ที เซ็นทรัลซพัพลาย จ ากดับริษทั เค.เอช.ที เซ็นทรัลซพัพลาย จ ากดั ราคาต ่าสุด A63-18225

39 วสัดุก่อสร้าง 1,218.00 1,218.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริษทั สมัพนัธ์คา้วสัดุ จ  ากดั บริษทั สมัพนัธ์คา้วสัดุ จ  ากดั ราคาต ่าสุด A63-18241

40 ครุภณัฑส์ านกังาน 1,090.00 1,090.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน กิจจาการไฟฟ้า ร้าน กิจจาการไฟฟ้า ราคาต ่าสุด A63-18242



41 ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว 3,100 3,100โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริษทั สมัพนัธ์คา้วสัดุ จ  ากดั บริษทั สมัพนัธ์คา้วสัดุ จ  ากดั ราคาต ่าสุด A63-18243

42 ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ 7,900 7,900โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน กิจจาการไฟฟ้า ร้าน กิจจาการไฟฟ้า ราคาต ่าสุด A63-18249

43 วสัดุก่อสร้าง 758 758โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริษทั สมัพนัธ์คา้วสัดุ จ  ากดั บริษทั สมัพนัธ์คา้วสัดุ จ  ากดั ราคาต ่าสุด A63-18273

44 จา้งเหมาบริการ (ทัว่ไป) 42,500 42,500โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อภิวงค ์ อลูมิเนียม อภิวงค ์ อลูมิเนียม ราคาต ่าสุด A63-18226

45 ครุภณัฑส์ านกังาน 1,390 1,390โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน กิจจาการไฟฟ้า ร้าน กิจจาการไฟฟ้า ราคาต ่าสุด A63-18266



ล าดับที่ งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง วงเงนิที่จัดซือ้ ราคากลาง วธีีการจัดซือ้จักจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง(บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1 วสัดุก่อสร้าง 10,715.00 10,715.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริษทั สมัพนัธ์คา้วสัดุ จ  ากดั บริษทั สมัพนัธ์คา้วสัดุ จ  ากดั ราคาต ่าสุด A63-18365

2 จา้งเหมาบริการ(เคร่ืองปร้ินเตอร์ เคร่ืองถ่ายเอกสาร)2,500.00 2,500.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เทียนโชค เซอร์วิส ร้าน เทียนโชค เซอร์วิส ราคาต ่าสุด A63-18462

3 วสัดุส านกังาน 460.00 460.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน หยดสี ร้าน หยดสี ราคาต ่าสุด A63-18356

4 วสัดุเกษตร 2,500.00 2,500.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนายสุทธิพงษ ์ แกว้วดัปริง นายสุทธิพงษ ์ แกว้วดัปริง ราคาต ่าสุด A63-18360

5 จา้งเหมาบริการ (ทัว่ไป) 7,000.00 7,000.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อภิวงค ์ อลูมิเนียม อภิวงค ์ อลูมิเนียม ราคาต ่าสุด A63-18386

6 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 5,000.00 5,000.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริษทั ไอทีอพัเดท จ ากดั บริษทั ไอทีอพัเดท จ ากดั ราคาต ่าสุด A63-18309

7 วสัดุไฟฟ้า 4,280.00 4,280.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริษทั เพอร์ฟอร์แมก๊ เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากดับริษทั เพอร์ฟอร์แมก๊ เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากดัราคาต ่าสุด A63-18310

8 จา้งเหมาบริการ (ทัว่ไป) 21,400.00 21,400.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายดุรงค ์ ชุมแกว้ นายดุรงค ์ ชุมแกว้ ราคาต ่าสุด A63-18311

9 จา้งเหมาบริการ (ทัว่ไป) 34,400.00 34,400.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายดุรงค ์ ชุมแกว้ นายดุรงค ์ ชุมแกว้ ราคาต ่าสุด A63-18312

10 ครุภณัฑส์ านกังาน 1,390.00 1,390.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริษทั อินเด็กซลิ์ฟว่ิงมอลล ์จ  ากดั (มหาชน)บริษทั อินเด็กซลิ์ฟว่ิงมอลล ์จ  ากดั (มหาชน)ราคาต ่าสุด A63-18364

11 วสัดุเคร่ืองแต่งกาย(ผา้) 4,950.00 4,950.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจงหจก.เอส.เอส.คอทตอนไทย คอร์เปอร์เรชัน่หจก.เอส.เอส.คอทตอนไทย คอร์เปอร์เรชัน่ราคาต ่าสุด A63-17867

12 วสัดุคอมพิวเตอร์ 590.00 590.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริษทั ไอทีอพัเดท จ ากดั บริษทั ไอทีอพัเดท จ ากดั ราคาต ่าสุด A63-18361

13 วสัดุคอมพิวเตอร์ 880.00 880.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริษทั ไอทีอพัเดท จ ากดั บริษทั ไอทีอพัเดท จ ากดั ราคาต ่าสุด A63-18362

14 วสัดุก่อสร้าง 2,100.00 2,100.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริษทั สมัพนัธ์คา้วสัดุ จ  ากดั บริษทั สมัพนัธ์คา้วสัดุ จ  ากดั ราคาต ่าสุด A63-18367

15 วสัดุกีฬา 7,445.00 7,445.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน วฒันาภณัฑ์ ร้าน วฒันาภณัฑ์ ราคาต ่าสุด A63-18423

16 วสัดุงานบา้นงานครัว 8,930.22 8,930.22โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริษทั เพอร์ฟอร์แมก๊ เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากดับริษทั เพอร์ฟอร์แมก๊ เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากดัราคาต ่าสุด A63-18366

17 วสัดุไฟฟ้า 660.00 660.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน กิจจาการไฟฟ้า ร้าน กิจจาการไฟฟ้า ราคาต ่าสุด A63-18393

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม  2563

ช่ือหน่วยงานพัสดุฝ่ายบริหาร

วนัที่ 1-31  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  2563



18 จา้งเหมาบริการ (ทัว่ไป) 14,500.00 14,500.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อภิวงค ์ อลูมิเนียม อภิวงค ์ อลูมิเนียม ราคาต ่าสุด A63-18519

19 วสัดุไฟฟ้า 826.00 826.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน กิจจาการไฟฟ้า ร้าน กิจจาการไฟฟ้า ราคาต ่าสุด A63-18391

20 วสัดุก่อสร้าง 940.00 940.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริษทั สมัพนัธ์คา้วสัดุ จ  ากดั บริษทั สมัพนัธ์คา้วสัดุ จ  ากดั ราคาต ่าสุด A63-18396

21 วสัดุส านกังาน 8,023.00 8,023.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เทียนโชค เซอร์วิส ร้าน เทียนโชค เซอร์วิส ราคาต ่าสุด A63-18380

22 วสัดุงานบา้นงานครัว 900.00 900.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เทียนโชค เซอร์วิส ร้าน เทียนโชค เซอร์วิส ราคาต ่าสุด A63-18381

23 วสัดุคอมพิวเตอร์ 26,220.00 26,220.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริษทั สยาม พี พี ซี ออโตเมชัน่ จ  ากดับริษทั สยาม พี พี ซี ออโตเมชัน่ จ  ากดั ราคาต ่าสุด A63-18382

24 วสัดุส านกังาน 544.00 544.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน หยดสี ร้าน หยดสี ราคาต ่าสุด A63-18394

25 จา้งเหมาบริการ (ทัว่ไป) 30,000.00 30,000.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายบญัชา  รักกะเปา นายบญัชา  รักกะเปา ราคาต ่าสุด A63-17929

26 วสัดุไฟฟ้า 59.00 59.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน กิจจาการไฟฟ้า ร้าน กิจจาการไฟฟ้า ราคาต ่าสุด A63-18388

27 วสัดุงานบา้นงานครัว 5,400.00 5,400.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริษทั 108 ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ  ากดับริษทั 108 ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ  ากดั ราคาต ่าสุด A63-18416

28 ครุภณัฑส์ านกังาน 1,000.00 1,000.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน กิจจาการไฟฟ้า ร้าน กิจจาการไฟฟ้า ราคาต ่าสุด A63-18387

29 วสัดุไฟฟ้า 466.00 466.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน กิจจาการไฟฟ้า ร้าน กิจจาการไฟฟ้า ราคาต ่าสุด A63-18389

30 วสัดุไฟฟ้า 110.00 110.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน กิจจาการไฟฟ้า ร้าน กิจจาการไฟฟ้า ราคาต ่าสุด A63-18392

31 วสัดุก่อสร้าง 1,040.00 1,040.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริษทั สมัพนัธ์คา้วสัดุ จ  ากดั บริษทั สมัพนัธ์คา้วสัดุ จ  ากดั ราคาต ่าสุด A63-18395

32 วสัดุไฟฟ้า 960.00 960.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน กิจจาการไฟฟ้า ร้าน กิจจาการไฟฟ้า ราคาต ่าสุด A63-18488

33 วสัดุส านกังาน 440.00 440.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กูเก้ิลโฆษณา กูเก้ิลโฆษณา ราคาต ่าสุด A63-18422

34 วสัดุงานบา้นงานครัว 780.00 780.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พรู๊ป ร้าน พรู๊ป ราคาต ่าสุด A63-18407

35 วสัดุส านกังาน 300.00 300.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พรู๊ป ร้าน พรู๊ป ราคาต ่าสุด A63-18408

36 วสัดุงานบา้นงานครัว 560.00 560.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พรู๊ป ร้าน พรู๊ป ราคาต ่าสุด A63-18409

37 วสัดุงานบา้นงานครัว 3,250.00 3,250.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พรู๊ป ร้าน พรู๊ป ราคาต ่าสุด A63-18410

38 วสัดุส านกังาน 1,360.00 1,360.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พรู๊ป ร้าน พรู๊ป ราคาต ่าสุด A63-18411

39 วสัดุงานบา้นงานครัว 4,530.00 4,530.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พรู๊ป ร้าน พรู๊ป ราคาต ่าสุด A63-18412

40 วสัดุงานบา้นงานครัว 300.00 300.00โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พรู๊ป ร้าน พรู๊ป ราคาต ่าสุด A63-18413



41 วสัดุงานบา้นงานครัว 12,160.00            12,160.00   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พรู๊ป ร้าน พรู๊ป ราคาต ่าสุด A63-18414

42 วสัดุงานบา้นงานครัว 1,640.00              1,640.00     โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พรู๊ป ร้าน พรู๊ป ราคาต ่าสุด A63-18415

43 วสัดุงานบา้นงานครัว 3,030.00              3,030.00     โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พรู๊ป ร้าน พรู๊ป ราคาต ่าสุด A63-18417

44 วสัดุส านกังาน 6,500.00              6,500.00     โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พรู๊ป ร้าน พรู๊ป ราคาต ่าสุด A63-18418

45 วสัดุงานบา้นงานครัว 33,644.00            33,644.00   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พรู๊ป ร้าน พรู๊ป ราคาต ่าสุด A63-18419

46 วสัดุส านกังาน 1,850.00              1,850.00     โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พรู๊ป ร้าน พรู๊ป ราคาต ่าสุด A63-18421

47 ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว 11,600.00            11,600.00   โดยวิธีเฉพาะเจาะจงร้าน ประธานเฟอร์นิเจอร์(1993)ร้าน ประธานเฟอร์นิเจอร์(1993) ราคาต ่าสุด A63-18465

48 ครุภณัฑส์ านกังาน 6,400.00              6,400.00     โดยวิธีเฉพาะเจาะจงร้าน ประธานเฟอร์นิเจอร์(1993)ร้าน ประธานเฟอร์นิเจอร์(1993) ราคาต ่าสุด A63-18469

49 วสัดุก่อสร้าง 1,445.00              1,445.00     โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริษทั สมัพนัธ์คา้วสัดุ จ  ากดั บริษทั สมัพนัธ์คา้วสัดุ จ  ากดั ราคาต ่าสุด A63-18472

50 ซ่อมครุภณัฑส์ านกังาน 6,500.00              6,500.00     โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน แอร์ แอนด์ เซอร์วิส ร้าน แอร์ แอนด์ เซอร์วิส ราคาต ่าสุด A63-18492

51 ซ่อมครุภณัฑส์ านกังาน 5,200.00              5,200.00     โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน แอร์ แอนด์ เซอร์วิส ร้าน แอร์ แอนด์ เซอร์วิส ราคาต ่าสุด A63-18493

52 ซ่อมครุภณัฑส์ านกังาน 1,300.00              1,300.00     โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน แอร์ แอนด์ เซอร์วิส ร้าน แอร์ แอนด์ เซอร์วิส ราคาต ่าสุด A63-18494

53 ซ่อมครุภณัฑส์ านกังาน 600.00                 600.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน แอร์ แอนด์ เซอร์วิส ร้าน แอร์ แอนด์ เซอร์วิส ราคาต ่าสุด A63-18495

54 ซ่อมครุภณัฑส์ านกังาน 5,160.00              5,160.00     โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สาธิตวิทยุ ร้าน สาธิตวิทยุ ราคาต ่าสุด A63-18442

55 ซ่อมครุภณัฑก์ารแพทย์ 109,700.00          109,700.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงห้างหุน้ส่วนจ ากดั ที แอนด์ เอ็ม ไบโอเมดิคอลห้างหุน้ส่วนจ ากดั ที แอนด์ เอ็ม ไบโอเมดิคอลราคาต ่าสุด A63-18445

56 วสัดุก่อสร้าง 1,960.00              1,960.00     โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริษทั สมัพนัธ์คา้วสัดุ จ  ากดั บริษทั สมัพนัธ์คา้วสัดุ จ  ากดั ราคาต ่าสุด A63-18474

57 ซ่อมครุภณัฑส์ านกังาน 7,300.00              7,300.00     โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน แอร์ แอนด์ เซอร์วิส ร้าน แอร์ แอนด์ เซอร์วิส ราคาต ่าสุด A63-18490

58 ซ่อมครุภณัฑส์ านกังาน 2,600.00              2,600.00     โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน แอร์ แอนด์ เซอร์วิส ร้าน แอร์ แอนด์ เซอร์วิส ราคาต ่าสุด A63-18491

59 วสัดุส านกังาน 720.00                 720.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กูเก้ิลโฆษณา กูเก้ิลโฆษณา ราคาต ่าสุด A63-18461

60 วสัดุก่อสร้าง 470.00                 470.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริษทั สมัพนัธ์คา้วสัดุ จ  ากดั บริษทั สมัพนัธ์คา้วสัดุ จ  ากดั ราคาต ่าสุด A63-18473

61 วสัดุก่อสร้าง 174.00                 174.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริษทั สมัพนัธ์คา้วสัดุ จ  ากดั บริษทั สมัพนัธ์คา้วสัดุ จ  ากดั ราคาต ่าสุด A63-18479

62 วสัดุไฟฟ้า 420.00                 420.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน กิจจาการไฟฟ้า ร้าน กิจจาการไฟฟ้า ราคาต ่าสุด A63-18483


