
วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก
หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

1 วัสดุเชื้อเพลิง จ านวน 2 รายการ 58,810.00        58,810.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยรุ่งโรจน์ปิโตรเลียม 58,810.00     หจก.ไทยรุ่งโรจน์ปิโตรเลียม 58,810.00     ราคาต่ าสุด 37/2563 04-พ.ย.-62
2 วัสดุบริโภค จ านวน 1 รายการ 2,640.00          2,640.00      เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมไอคิว 2,640.00      น้ าด่ืมไอคิว 2,640.00      ราคาต่ าสุด 86/2563 03-ธ.ค.-62
3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 8,490.00          8,490.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท คิทคอม ช็อป จ ากัด 8,490.00      บริษัท คิทคอม ช็อป จ ากัด 8,490.00      ราคาต่ าสุด 87/2563 03-ธ.ค.-62
4 วัสดุงานบ้าน 700.00            700.00        เฉพาะเจาะจง นายทองดี เนตรแสงสี 700.00         นายทองดี เนตรแสงสี 700.00         ราคาต่ าสุด 88/2563 03-ธ.ค.-62
5 วัสดุเชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 180.00            180.00        เฉพาะเจาะจง ร้านภักดีเภสัช 180.00         ร้านภักดีเภสัช 180.00         ราคาต่ าสุด 92/2563 04-ธ.ค.-62
6 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 1,650.00          1,650.00      เฉพาะเจาะจง อู่ช่างรัตน์ 1,650.00      อู่ช่างรัตน์ 1,650.00      ราคาต่ าสุด 93/2563 04-ธ.ค.-62
7 วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 5,730.00          5,730.00      เฉพาะเจาะจง อู่ช่างรัตน์ 5,730.00      อู่ช่างรัตน์ 5,730.00      ราคาต่ าสุด 94/2563 09-ธ.ค.-62
8 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 3 รายการ 5,730.00          5,730.00      เฉพาะเจาะจง อู่ช่างรัตน์ 5,730.00      อู่ช่างรัตน์ 5,730.00      ราคาต่ าสุด 95/2563 09-ธ.ค.-62
9 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 9,794.00          9,794.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์(ล็อกแมน2) 9,794.00      หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์(ล็อกแมน2) 9,794.00      ราคาต่ าสุด 96/2563 09-ธ.ค.-62
10 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 198.00            198.00        เฉพาะเจาะจง มารีย์ซีตัส 198.00         มารีย์ซีตัส 198.00         ราคาต่ าสุด 97/2563 09-ธ.ค.-62
11 วัสดุอื่นๆ จ านวน 1 รายการ 1,647.80          1,647.80      เฉพาะเจาะจง ดี.ดี.ออกซิเจน 1,647.80      ดี.ดี.ออกซิเจน 1,647.80      ราคาต่ าสุด 100/2563 09-ธ.ค.-62
12 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 14 รายการ 300.00            300.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท คิทคอม ช็อป จ ากัด 300.00         บริษัท คิทคอม ช็อป จ ากัด 300.00         ราคาต่ าสุด 103/2563 12-ธ.ค.-62
13 วัสดุเชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 4,990.00          4,990.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท คิทคอม ช็อป จ ากัด 4,990.00      บริษัท คิทคอม ช็อป จ ากัด 4,990.00      ราคาต่ าสุด 105/2563 12-ธ.ค.-62
14 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,830.00          4,830.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เคทีเอ็ม ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด 4,830.00      บริษัท เคทีเอ็ม ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด 4,830.00      ราคาต่ าสุด 106/2563 17-ธ.ค.-62
15 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 16 รายการ 10,570.00        10,570.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เคทีเอ็ม ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด 10,570.00     บริษัท เคทีเอ็ม ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด 10,570.00     ราคาต่ าสุด 107/2563 17-ธ.ค.-62
16 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 7 รายการ 41,300.00        41,300.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เคทีเอ็ม ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด 41,300.00     บริษัท เคทีเอ็ม ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด 41,300.00     ราคาต่ าสุด 109/2563 19-ธ.ค.-62
17 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 19 รายการ 14,200.00        14,200.00    เฉพาะเจาะจง หจก.วันชัยไทร์เซ็นเตอร์ 14,200.00     หจก.วันชัยไทร์เซ็นเตอร์ 14,200.00     ราคาต่ าสุด 110/2563 25-ธ.ค.-62
18 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 5,000.00          5,000.00      เฉพาะเจาะจง นายชาญณรงค์ ผดุงขวัญ 5,000.00      นายชาญณรงค์ ผดุงขวัญ 5,000.00      ราคาต่ าสุด 111/2563 25-ธ.ค.-62

19 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 12,500.00        12,500.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวนารี กุลกลม 12,500.00     นางสาวนารี กุลกลม 12,500.00     ราคาต่ าสุด 112/2563 25-ธ.ค.-62

20 วัสดุอื่นๆ จ านวน 2 รายการ 5,940.00          5,940.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท คิทคอม ช็อป จ ากัด 5,940.00      บริษัท คิทคอม ช็อป จ ากัด 5,940.00      ราคาต่ าสุด 113/2563 25-ธ.ค.-62
21 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ 1,980.00          1,980.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท คิทคอม ช็อป จ ากัด 1,980.00      บริษัท คิทคอม ช็อป จ ากัด 1,980.00      ราคาต่ าสุด 114/2563 26-ธ.ค.-62

รวมทั้งส้ิน 197,179.80   
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22 วัสดุเชื้อเพลิง จ านวน 2 รายการ 500.00            500.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 500.00         บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 500.00         ราคาต่ าสุด 37/2563 04-พ.ย.-62
23 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 2,370.00          2,370.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท วี แอนด์ วี เพาเวอร์ 2,370.00      บริษัท วี แอนด์ วี เพาเวอร์ 2,370.00      ราคาต่ าสุด 86/2563 03-ธ.ค.-62
24 วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 65,900.00        65,900.00    เฉพาะเจาะจง ซิส ไอที แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น 65,900.00     ซิส ไอที แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น 65,900.00     ราคาต่ าสุด 87/2563 03-ธ.ค.-62
25 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 200.00            200.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.ประดิษฐ์ 2 200.00         ร้าน ป.ประดิษฐ์ 2 200.00         ราคาต่ าสุด 88/2563 03-ธ.ค.-62
26 วัสดุเชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 500.00            500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านฟ้าเฟิร์น 500.00         ร้านฟ้าเฟิร์น 500.00         ราคาต่ าสุด 92/2563 04-ธ.ค.-62
27 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 3,500.00          3,500.00      เฉพาะเจาะจง ต้นตาล อลูมิเนียม 3,500.00      ต้นตาล อลูมิเนียม 3,500.00      ราคาต่ าสุด 93/2563 04-ธ.ค.-62
28 วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 900.00            900.00        เฉพาะเจาะจง ร้านภักดีแอร์ 900.00         ร้านภักดีแอร์ 900.00         ราคาต่ าสุด 94/2563 09-ธ.ค.-62
29 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 3 รายการ 1,200.00          1,200.00      เฉพาะเจาะจง สสจ.ชัยภูมิ 1,200.00      สสจ.ชัยภูมิ 1,200.00      ราคาต่ าสุด 95/2563 09-ธ.ค.-62
30 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 12,000.00        12,000.00    เฉพาะเจาะจง นางดลยา ราชพรมมา 12,000.00     นางดลยา ราชพรมมา 12,000.00     ราคาต่ าสุด 96/2563 09-ธ.ค.-62
31 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 600.00            600.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์(ล็อกแมน2) 600.00         หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์(ล็อกแมน2) 600.00         ราคาต่ าสุด 97/2563 09-ธ.ค.-62
32 วัสดุอื่นๆ จ านวน 1 รายการ 3,400.00          3,400.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์(ล็อกแมน2) 3,400.00      หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์(ล็อกแมน2) 3,400.00      ราคาต่ าสุด 100/2563 09-ธ.ค.-62
33 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 14 รายการ 17,000.00        17,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอโอซอลท์มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 17,000.00     บริษัท ไอโอซอลท์มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 17,000.00     ราคาต่ าสุด 103/2563 12-ธ.ค.-62
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