
 
 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง  

วันที ่31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 
 

วัน/เดือน/ปี งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีจัดซื้อจัด
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ 

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
17/10/2561 ซื้อวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิง 

ต.ค.2561 
2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด รุ่ง

กิจออยล์ เซอร์วิส 
 

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด รุ่งกิจ
ออยล์ เซอร์วิส 
/2,000 บาท 

เสนอราคาต ้าสด 0932/288 เลข
บันทึกข้อความ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง  

วันที ่30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
 

วัน/เดือน/ปี งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีจัดซื้อจัด
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอ
ราคาและราคาที่

เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

02/11/2561 ซื้อวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิง 
พ.ย.2561 

2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด 
รุ่งกิจออยล์ 
เซอร์วิส 
 

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด รุ่ง
กิจออยล์ เซอร์วิส 
/2,000 บาท 

เสนอราคาต ้าสด 0932/294 เลข
บันทึกข้อความ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง  

วันที ่28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 
 

วัน/เดือน/ปี งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีจัดซื้อจัด
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอ
ราคาและราคาที่

เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

07/12/2561 ซื้อวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิง 
ธ.ค.2561 

4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด 
รุ่งกิจออยล์ 
เซอร์วิส 

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด รุ่งกิจ
ออยล์ เซอร์วิส 
/4,500 บาท 

เสนอราคาต ้าสด 0932/319 เลข
บันทึกข้อความ 

07/12/2561 จ้างเหมาท้าความสะอาด 
ธ.ค.2561  

1,800 1,800 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ด้า
หนูทอง 

นางขนิษฐา ด้าหนูทอง/
1,800 บาท 

เสนอราคาต ้าสุด 0932/317 เลข
บันทึกข้อความ 

07/12/2561 จ้างซ่อมรถยนต์ของทาง
ราชการ 

2,373.58 2,373.58 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้า จ้ากัด บ.โตโยต้า จ้ากัด/
2,373.58 

เสนอราคาต ้าสุด 0932/329 เลข
บันทึกข้อความ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง  

วันที ่31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 
 

วัน/เดือน/ปี งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีจัดซื้อจัด
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

03/01/2562 ซื้อวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิง 
ม.ค.2562 

4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด รุ่ง
กิจออยล์ เซอร์วิส 

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด รุ่งกิจ
ออยล์ เซอร์วิส 
/4,000 บาท 

เสนอราคาต ้าสด 0932/17 เลข
บันทึกข้อความ 

03/01/2562 จ้างเหมาท้าความสะอาด 
ม.ค.2562  

1,800 1,800 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ด้าหนูทอง นางขนิษฐา ด้าหนูทอง/
1,800 บาท 

เสนอราคาต ้าสุด 0932/19เลข
บันทึกข้อความ 

03/01/2562 จ้างท้าป้าย
ประชาสัมพันธ์ปลอด
บุหรี  

2,800 2,800 เฉพาะเจาะจง ร้านเปเล่โฆษณา ร้านเปเล่โฆษณา/
2,800 บาท 

เสนอราคาต ้าสุด 0932/41 เลข
บันทึกข้อความ 

03/01/2562 ซื้อวัสดุส้านักงาน 620 620 เฉพาะเจาะจง ร้านสุชาติตรายาง ร้านสุชาติตรายาง/620 
บาท 

เสนอราคาต ้าสุด 0932/27 เลข
บันทึกข้อความ 

03/01/2562 จ้างท้าเอกสารประชุม
ชี้แจงแนวทางการ
ด้าเนินงาน QOF  

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี้เซ็นเตอร์ ร้านก๊อปปี้เซ็นเตอร์/
1,000 บาท 

เสนอราคาต ้าสุด 0932/15 เลข
บันทึกข้อความ 

03/01/2562 จ้างท้าเอกสารประชุม
ชี้แจงงานทันต
สาธารณสุขในพ้ืนที  

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี้เซ็นเตอร์ ร้านก๊อปปี้เซ็นเตอร์/
1,000 บาท 

เสนอราคาต ้าสุด 0932/21 เลข
บันทึกข้อความ 

 



 
 

วัน/เดือน/ปี งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีจัดซื้อจัด
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

03/01/2562 จ้างซ่อม
เครื องปรับอากาศ 

950 950 เฉพาะเจาะจง นายฝน  รสหอม นายฝน  รสหอม/950 
บาท 

เสนอราคาต ้าสด 0932/25 เลข
บันทึกข้อความ 

08/01/2562 จ้างถ่ายเอกสาร
ส้านักงาน 

4,950 4,950 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี้เซ็นเตอร์ ร้านก๊อปปี้เซ็นเตอร์/
4,950 บาท 

เสนอราคาต ้าสุด 0932/41 เลข
บันทึกข้อความ 

08/01/2562 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 24,500 24,500 เฉพาะเจาะจง ร้านเค ที คอม ร้านเค ที คอม/24,500 
บาท 

เสนอราคาต ้าสุด 0932/43 เลข
บันทึกข้อความ 

16/01/2562 จ้างถ่ายเอกสารพร้อม
เข้าเล่มงานยาสูบ 

500 500 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี้เซ็นเตอร์ ร้านก๊อปปี้เซ็นเตอร์/
500 บาท 

เสนอราคาต ้าสุด 0932/61 เลข
บันทึกข้อความ 

24/01/2562 จ้างซ่อมแซม
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 

2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง ร้าน AB คอมพิวเตอร์ ร้าน AB คอมพิวเตอร์/
2,500 บาท 

เสนอราคาต ้าสุด 0932/66 เลข
บันทึกข้อความ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง  
วันที ่28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

 

วัน/เดือน/ปี งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีจัดซื้อจัด
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

04/02/2562 ซื้อวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิง 
ก.พ.2562 

4,700 4,700 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด รุ่ง
กิจออยล์ เซอร์วิส 

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด รุ่งกิจ
ออยล์ เซอร์วิส 
/4,700 บาท 

เสนอราคาต ้าสด 0932/77 เลข
บันทึกข้อความ 

04/02/2562 จ้างเหมาท้าความสะอาด 
ก.พ.2562  

1,800 1,800 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ด้าหนูทอง นางขนิษฐา ด้าหนูทอง/
1,800 บาท 

เสนอราคาต ้าสุด 0932/75 เลข
บันทึกข้อความ 

19/02/2562 ซื้อวัวดุงานบ้านงานครัว 4,552 4,552 เฉพาะเจาะจง ร้านสิงห์พาณิชย์ ร้านสิงห์พาณิชย์/
4,552 บาท 

เสนอราคาต ้าสุด 0932/81 เลข
บันทึกข้อความ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง  

วันที ่29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 
 

วัน/เดือน/ปี งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีจัดซื้อจัด
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือ 

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

04/03/2562 ซื้อวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิง 
มี.ค.2562 

4,700 4,700 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด รุ่ง
กิจออยล์ เซอร์วิส 

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด รุ่งกิจ
ออยล์ เซอร์วิส 
/4,700 บาท 

เสนอราคาต ้าสด 0932/98 เลข
บันทึกข้อความ 

04/03/2562 จ้างเหมาท้าความสะอาด 
มี.ค.2562  

1,800 1,800 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ด้าหนูทอง นางขนิษฐา ด้าหนูทอง/
1,800 บาท 

เสนอราคาต ้าสุด 0932/96 เลข
บันทึกข้อความ 

04/03/2562 ซื้อวัสดุส้านักงาน 4,982 4,982 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี้เซ็นเตอร์ ร้านก๊อปปี้เซ็นเตอร์/
4,982 บาท 

เสนอราคาต ้าสุด 0932/100 เลข
บันทึกข้อความ 

05/03/2562 ซื้อวัสดุส้านักงาน 4,490 4,490 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี้เซ็นเตอร์ ร้านก๊อปปี้เซ็นเตอร์/
4,490 บาท 

เสนอราคาต ้าสุด 0932/108 เลข
บันทึกข้อความ 

20/03/2562 ซื้อวัสดุส้านักงาน 4,480 4,480 เฉพาะเจาะจง ร้านเค ที คอม ร้านเค ที คอม/4,490 
บาท 

เสนอราคาต ้าสุด 0932/117 เลข
บันทึกข้อความ 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง  
วันที ่30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 

 

วัน/เดือน/ปี งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีจัดซื้อจัด
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือ 

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

02/04/2562 ซื้อวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิง 
เม.ย.2562 

5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด รุ่ง
กิจออยล์ เซอร์วิส 

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด รุ่งกิจ
ออยล์ เซอร์วิส 
/5,000 บาท 

เสนอราคาต ้าสด 0932/131 เลข
บันทึกข้อความ 

02/04/2562 จ้างเหมาท้าความสะอาด 
เม.ย.2562  

1,800 1,800 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ด้าหนูทอง นางขนิษฐา ด้าหนูทอง/
1,800 บาท 

เสนอราคาต ้าสุด 0932/133 เลข
บันทึกข้อความ 

10/04/2562 จ้างซ่อม
เครื องปรับอากาศ 

800 800 เฉพาะเจาะจง นายฝน  รสหอม นายฝน  รสหอม/800 
บาท 

เสนอราคาต ้าสุด 0932/137 เลข
บันทึกข้อความ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง  
วันที ่31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 

วัน/เดือน/ปี งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีจัดซื้อจัด
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือ 

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

02/05/2562 ซื้อวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิง 
พ.ค.2562 

5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด รุ่ง
กิจออยล์ เซอร์วิส 

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด รุ่งกิจ
ออยล์ เซอร์วิส 
/5,000 บาท 

เสนอราคาต ้าสด 0932/156 เลข
บันทึกข้อความ 

02/05/2562 จ้างเหมาท้าความสะอาด 
พ.ค.2562  

1,800 1,800 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ด้าหนูทอง นางขนิษฐา ด้าหนูทอง/
1,800 บาท 

เสนอราคาต ้าสุด 0932/153 เลข
บันทึกข้อความ 

02/05/2562 จ้างซ่อมแซม
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ต 

670 670 เฉพาะเจาะจง บ.ยูนิตี้ไอทีซิสเต็ม 
จ้ากัด 

บ.ยูนิตี้ไอทีซิสเต็ม 
จ้ากัด/670 บาท 

เสนอราคาต ้าสุด 0932/158 เลข
บันทึกข้อความ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง  
วันที ่28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 

 

วัน/เดือน/ปี งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีจัดซื้อจัด
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือ 

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

04/05/2561 ซื้อวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิง 
มิ.ย.2562 

4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด รุ่ง
กิจออยล์ เซอร์วิส 

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด รุ่งกิจ
ออยล์ เซอร์วิส 
/4,000 บาท 

เสนอราคาต ้าสด 0932/169 เลข
บันทึกข้อความ 

04/05/2561 จ้างเหมาท้าความสะอาด 
มิ.ย.2562  

1,800 1,800 เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  เด็นหล ี นางวรวรรณ  เด็นหลี/
1,800 บาท 

เสนอราคาต ้าสุด 0932/167 เลข
บันทึกข้อความ 

26/05/2562 จ้างถ่ายเอกสาร
ส้านักงาน 

4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี้เซ็นเตอร์ ร้านก๊อปปี้เซ็นเตอร์/
4,000 บาท 

เสนอราคาต ้าสุด 0932/178 เลข
บันทึกข้อความ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง  
วันที ่31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

 

วัน/เดือน/ปี งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีจัดซื้อจัด
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือ 

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

02/06/2561 ซื้อวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิง 
ก.ค.2562 

2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด รุ่ง
กิจออยล์ เซอร์วิส 

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด รุ่งกิจ
ออยล์ เซอร์วิส 
/2,000 บาท 

เสนอราคาต ้าสด 0932/191 เลข
บันทึกข้อความ 

02/06/2561 จ้างเหมาท้าความสะอาด 
ก.ค.2562  

1,800 1,800 เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  เด็นหล ี นางวรวรรณ  เด็นหลี/
1,800 บาท 

เสนอราคาต ้าสุด 0932/189 เลข
บันทึกข้อความ 

12/06/2562 ซื้ออุปกรณ์ในการจัด
ประชุม พชอ. 

500 500 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี้เซ็นเตอร์ ร้านก๊อปปี้เซ็นเตอร์/
500 บาท 

เสนอราคาต ้าสุด 0932/197 เลข
บันทึกข้อความ 

24/06/2562 ซื้อวัสดุส้านักงาน 20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง ร้านวิทยาภัณฑ์ ร้านวิทยาภัณฑ์/
20,000 บาท 

เสนอราคาต ้าสุด 0932/206 เลข
บันทึกข้อความ 

24/06/2562 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง ร้านวิทยาภัณฑ์ ร้านวิทยาภัณฑ์/
15,000 บาท 

เสนอราคาต ้าสุด 0932/208 เลข
บันทึกข้อความ 

 
 
 
 
 



 
 

 
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง  
วันที ่30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 

 

วัน/เดือน/ปี งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีจัดซื้อจัด
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือ 

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

01/07/2562 ซื้อวัสดุส้านักงาน 3,600 3,600 เฉพาะเจาะจง ร้านวิทยาภัณฑ์ ร้านวิทยาภัณฑ์/3,600 
บาท 

เสนอราคาต ้าสด 0932/225 เลข
บันทึกข้อความ 

02/07/2561 ซื้อวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิง 
ส.ค.2562 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด รุ่ง
กิจออยล์ เซอร์วิส 

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด รุ่งกิจ
ออยล์ เซอร์วิส 
/3,000 บาท 

เสนอราคาต ้าสด 0932/235 เลข
บันทึกข้อความ 

02/07/2561 จ้างเหมาท้าความสะอาด 
ส.ค.2562  

1,800 1,800 เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  เด็นหล ี นางวรวรรณ  เด็นหลี/
1,800 บาท 

เสนอราคาต ้าสุด 0932/233 เลข
บันทึกข้อความ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 


