
1 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 548.00 548.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ตลำดใหม่จุ๋มจ๋ิม หจก.ตลำดใหม่จุ๋มจ๋ิม จ ำหน่ำยโดยตรง

2 ซ้ือกรอบรูป 1,100 1,100 เฉพำะเจำะจง ร้ำนระนองโฟโต้ ร้ำนระนองโฟโต้ จ ำหน่ำยโดยตรง

3 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 400 400 เฉพำะเจำะจง นำงจุรี  ขอลือ นำงจุรี  ขอลือ จ ำหน่ำยโดยตรง

4 ซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค 3,805 3,805 เฉพำะเจำะจง หจก.ตลำดใหม่จุ๋มจ๋ิม หจก.ตลำดใหม่จุ๋มจ๋ิม จ ำหน่ำยโดยตรง

5 ซ้ือดิน 400 400 เฉพำะเจำะจง นำงดำรุณี  แย้มสะอำด นำงดำรุณี  แย้มสะอำด จ ำหน่ำยโดยตรง

6 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 7,009 7,009 เฉพำะเจำะจง หจก.ตลำดใหม่จุ๋มจ๋ิม หจก.ตลำดใหม่จุ๋มจ๋ิม จ ำหน่ำยโดยตรง

7 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 26,330 26,330 เฉพำะเจำะจง หจก.เอ็น.ที.คอมพิวเตอร์ หจก.เอ็น.ที.คอมพิวเตอร์ จ ำหน่ำยโดยตรง

8 ซ้ือหนังสือ 60,000 60,000 เฉพำะเจำะจง มูลนิธิสมเด็จพระเทพฯ มูลนิธิสมเด็จพระเทพฯ จ ำหน่ำยโดยตรง

9 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 32,220.00 32,220.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนคณิตกรณ์และเคร่ืองเขียนร้ำนคณิตกรณ์และเคร่ืองเขียนจ ำหน่ำยโดยตรง

10 ซ้ือวัสดุปรับภูมิทัศน์ 886 886 เฉพำะเจำะจง หจก.ตลำดใหม่จุ๋มจ๋ิม หจก.ตลำดใหม่จุ๋มจ๋ิม จ ำหน่ำยโดยตรง

11 ซ้ือวัสดุปรับภูมิทัศน์ 230 230 เฉพำะเจำะจง หจก.ศูนย์ศึกษำและเคร่ืองเขียนหจก.ศูนย์ศึกษำและเคร่ืองเขียนจ ำหน่ำยโดยตรง

12 ซ้ือดินและต้นไม้ 3,300 3,300 เฉพำะเจำะจง นำจิรำพร  หนูอินทร์ นำจิรำพร  หนูอินทร์ จ ำหน่ำยโดยตรง

13 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ำง 2,909 2,909 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบำงนอนค้ำวัสดุ ร้ำนบำงนอนค้ำวัสดุ จ ำหน่ำยโดยตรง

14 ซ้ือหน้ำดินด ำ 2,000 2,000 เฉพำะเจำะจง นำยสมเมศร์  ใยแก้ว นำยสมเมศร์  ใยแก้ว จ ำหน่ำยโดยตรง

15 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 1,750 1,750 เฉพำะเจำะจง หจก.ศูนย์ศึกษำและเคร่ืองเขียนหจก.ศูนย์ศึกษำและเคร่ืองเขียนจ ำหน่ำยโดยตรง
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16 ซ้ือข้ำงสำร       37,800 37,800      เฉพำะเจำะจง บริษัทไปรษณีย์ไทย บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ำหน่ำยโดยตรง

17 ซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค         6,612 6,612        เฉพำะเจำะจง หจก.ตลำดใหม่จุ๋มจ๋ิม หจก.ตลำดใหม่จุ๋มจ๋ิม จ ำหน่ำยโดยตรง

18 ซ้ือข้ำงสำร 6,120 6,120 เฉพำะเจำะจง บริษัทไปรษณีย์ไทย บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ำหน่ำยโดยตรง

19 ซ้ือดอกไม้ 14,400 14,400 เฉพำะเจำะจง นำงภิญญำมำศ  เกรำะเหล็กนำงภิญญำมำศ เกรำะเหล็ก จ ำหน่ำยโดยตรง

20 ซ้ือคเร่ืองอุปโภคบริโภค 48310 48310 เฉพำะเจำะจง หจก.ตลำดใหม่จุ๋มจ๋ิม หจก.ตลำดใหม่จุ๋มจ๋ิม จ ำหน่ำยโดยตรง

21 ซ้ือข้ำงสำร 29340 29340 เฉพำะเจำะจง บริษัทไปรษณีย์ไทย บรำษัทไปรษณีย์ไทย จ ำหน่ำยโดยตรง

22 จ้ำงถ่ำยเอกสำร 9355 9355 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบอสก๊อปป้ี ร้ำนบอสก๊อปป้ี จ ำหน่ำยโดยตรง

23 จ้ำงบริกำรพ่นยำฆ่ำเช้ือโควิท 19 3,000      3,000        เฉพำะเจำะจง ร้ำนคุ้นล้ินกำแฟสด ร้ำนคุ้นล้ินกำแฟสด จ ำหน่ำยโดยตรง

24 จ้ำงท ำป้ำย 2,445      2,445        เฉพำะเจำะจง บริษัท พี.เอส. พร้ินต้ิง จ ำกัดบริษัท พี.เอส. พร้ินต้ิง จ ำกัดจ ำหน่ำยโดยตรง

25 จ้ำงท ำป้ำยบอร์ดซีทรู 13,250    13,250      เฉพำะเจำะจง บริษัท พี.เอส. พร้ินต้ิง จ ำกัดบริษัท พี.เอส. พร้ินต้ิง จ ำกัดจ ำหน่ำยโดยตรง

26 จ้ำงเช่ำเคร่ืองพิมพ์ เมย 63 6,790      6,790        เฉพำะเจำะจง บริษัท ริโก้ จ ำกัด บริษัท ริโก้ จ ำกัด จ ำหน่ำยโดยตรง

27 จ้ำงท ำตรำยำง 400        400          เฉพำะเจำะจง ร้ำนปิยธิดำ  พิมพ์กรีน ร้ำนปิยธิดำ พิมพ์สกรีน จ ำหน่ำยโดยตรง

28 จ้ำงท ำป้ำยไสนิล 1,000      1,000        เฉพำะเจำะจง บริษัท พี.เอส. พร้ินต้ิง จ ำกัดบริษัท พี.เอส. พร้ินต้ิง จ ำกัดจ ำหน่ำยโดยตรง

29 จ้ำงท ำป้ำยไวนิล 850        850          เฉพำะเจำะจง บริษัท พี.เอส. พร้ินต้ิง จ ำกัดบริษัท พี.เอส. พร้ินต้ิง จ ำกัดจ ำหน่ำยโดยตรง

30 จ้ำงพิมพ์เกียรติบัตร 42,600    42,600      เฉพำะเจำะจง โรงพิมพ์ศรีจันทร์ โรงพิมพ์ศรีจันทร์ จ ำหน่ำยโดยตรง

31 จ้ำงจัดท ำเอกสำรประชำสัมพันธ์ 40,000    40,000      เฉพำะเจำะจง เจ แอนด์ ก๊อปป้ี เจ แอนด์ ก๊อปป้ี จ ำหน่ำยโดยตรง

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือและ
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เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีสัญญาท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
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