
1 จ้างท ากุญแจตู้เอกสาร 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแดงกุญแจ ร้านแดงกุญแจ จ าหน่ายโดยตรง

2 จ้างเช่าบริการ Domain 800 800 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เอส.นิก จ ากัด บริษัท ที.เอส.นิก จ ากัด จ าหน่ายโดยตรง

3 จ้างเช่าเคร่ืองพิมพ์ พค 63 7,087.25 7,087.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ จ ากัด บริษัท ริโก้ จ ากัด จ าหน่ายโดยตรง

4 จ้างติดต้ังมาตรน้ า บ้านพัก 4,135 4,135 เฉพาะเจาะจง การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค จ าหน่ายโดยตรง

5 จ้างท าป้ายไวนิล 670 670 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอส.พร้ินต้ิง บริษัท พี.เอส.พร้ินต้ิง จ าหน่ายโดยตรง

6 จ้างถ่ายเอกสาร 66,450 66,450 เฉพาะเจาะจง ร้านบอสก๊อปป้ี ร้านบอสก๊อปป้ี จ าหน่ายโดยตรง

7 จ้างติกต้ังและว่างท่อประปา 20,967 20,967 เฉพาะเจาะจง การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค จ าหน่ายโดยตรง

8 จ้างท าตาข่ายเหล็ก 14,260 14,260 เฉพาะเจาะจง นายประกอบ  เล้าพงศธร นายประกอบ  เล้าพงศธร จ าหน่ายโดยตรง

9 จ้างท าป้ายไวนิล 750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอส.พร้ินต้ิง ร้านหน่ึงดีไซน์แอนด์ จ าหน่ายโดยตรง

10 จ้างซ่อมแซมบ ารุงรถ นข 624 7,931.38 7,931.38 เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้า ระนอง บจก.โตโยต้า ระนอง จ าหน่ายโดยตรง

11 จ้างติต้ังรางปล๊ักไฟและอินเทอร์เน็ต 26,450 26,450 เฉพาะเจาะจง ร้านคณิตกรณ์และเคร่ืองเขียนร้านคณิตกรณ์และเคร่ืองเขียนจ าหน่ายโดยตรง

12 จ้างถ่ายเอกสาร 945 945 เฉพาะเจาะจง ร้านเซ็นเตอร์พ๊อย ร้านเซ็นเตอร์พ๊อย จ าหน่ายโดยตรง

13 จ้างก าจัดปลวก รร.บ้านหินดาด 16,000 16,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ็ดวานซ์กรุ๊ป บริษัท แอ็ดวานซ์กรุ๊ป จ าหน่ายโดยตรง

14 ซ้ืออิฐบล๊อคประสาน 5,200 5,200 เฉพาะเจาะจง ร้านเขาพางบล๊อกประสาน ร้านเขาพางบล๊อกประสาน จ าหน่ายโดยตรง

15 ซ้ือถุงผ้า 875 875 เฉพาะเจาะจง บริษัท วัฒนาพานิช บริษัท วัฒนาพานิช จ าหน่ายโดยตรง
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16 ซ้ือถุงผ้าพน้อมสกรีน       16,000 16,000      เฉพาะเจาะจง หจก.ศูนย์ศึกษาและเคร่ือง

เขียน

หจก.ศูนย์ศึกษาและฯ จ าหน่ายโดยตรง

17 ซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค         1,041 1,041        เฉพาะเจาะจง หจก.ตลาดใหม่จุ่มจ๋ิม
พลาซ่า

หจก.ตลาดใหม่จุ่มจ๋ิม
พลาซ่า

จ าหน่ายโดยตรง

18 ซ้ือหน้ากากผ้า 12,800 12,800 เฉพาะเจาะจง นางพรทิพา  หิรัญกานต์กิจ นางพรทิพา  หิรัญกานต์กิจ จ าหน่ายโดยตรง

19 ซ้ืออุปกรณ์สัญญาณเสียง 750 750 เฉพาะเจาะจง ร้าน วี.เอส.ซาวด์ ร้าน วี.เอส.ซาวด์ จ าหน่ายโดยตรง

20 ซ้ืออปุกรณ์แปลงสัญญาณ 1300 1300 เฉพาะเจาะจง ร้านคณิตกรณ์และเคร่ืองเขียนร้านคณิตกรณ์และเคร่ืองเขียนจ าหน่ายโดยตรง

21 ซ้ือวัสดุส านักงาน 21540 21540 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ จ ากัด บริษัท ริโก้ จ ากัด จ าหน่ายโดยตรง

22 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 2750 2750 เฉพาะเจาะจง ร้านบางนอนค้าวัสดุ ร้านบางนอนค้าวัสดุ จ าหน่ายโดยตรง

23 ซ้ือวัสดุการเกษตร 1,000      1,000        เฉพาะเจาะจง นางจิราพร  หนูอินทร์ นางจิราพร  หนูอินทร์ จ าหน่ายโดยตรง

24 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 16,000    16,000      เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.ที คอมพิวเตอร์ หจก.เอ็น.ที คอมพิวเตอร์ จ าหน่ายโดยตรง

25 ซ้ือต้นไม้ 1,300      1,300        เฉพาะเจาะจง นางดารุณี  แย้มสะอาด นางดารุณี  แย้มสะอาด จ าหน่ายโดยตรง

26 ซ้ือตู้สาขาโทรศัพท์ 35,000    35,000      เฉพาะเจาะจง ร้านคณิตกรณ์และเคร่ืองเขียนร้านคณิตกรณ์และเคร่ืองเขียนจ าหน่ายโดยตรง

27 ซ้ือวัสดุปรับภูมิทัศน์ 3,000      3,000        เฉพาะเจาะจง ร้านต๋ีเล็กไม้ประดับ ร้านต๋ีเล็กไม้ประดับ จ าหน่ายโดยตรง

28 ซ้ือวัสดุส านักงาน 12,175    12,175      เฉพาะเจาะจง บริษัท วัฒนาพานิช บริษัท วัฒนาพานิช จ าหน่ายโดยตรง

29 ซ้ือข้าวสาร  5 กิโลกรัม 1,440      1,440        เฉพาะเจาะจง บริษัทไปรษณีไทย บริษัทไปรษณีไทย จ าหน่ายโดยตรง

30 ซ้ือหนังสือคัด A-Z แบบฝึกหัด 4,445      4,445        เฉพาะเจาะจง บริษัท อมรินทร์บุ๊คฯ บริษัท อมรินทร์บุ๊คฯ จ าหน่ายโดยตรง

31 ซ้ือข้าวสาร 2 กิโลกรัม 4,140      4,140        เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาลรุ่งเรือง ร้านไพศาลรุ่งเรือง จ าหน่ายโดยตรง

32 ซ้ือไข่ไก่ 3,060      3,060        เฉพาะเจาะจง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 จ าหน่ายโดยตรง

33 ซ้ือน้ ามัน บันทึกต่อเน่ือง 50,000    50,000      เฉพาะเจาะจง บริษัท เทพศิรินทร์ บริษัท เทพศิรินทร์ จ าหน่ายโดยตรง

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือจ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป
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