
ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง
วงเงินจะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ 

(บาท) ผู้ไดร้ับคัดเลือก

ราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง(บาท) เหตผุลที่คัดเลือกโดย

สรุป

1 ไวนิล ร.10 ขนาด 0.80*1.60 เมตร 256.00 256.00 เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจ ากดัสุพจน์

 การพิมพ์ บ้านส้อง 

(ส านักงานใหญ่)

256.00

หา้งหุน้ส่วนจ ากดัสุพจน์

 การพิมพ์ บ้านส้อง 

(ส านักงานใหญ่)

256.00 เป็นไปตามข้อก าหนด 141 04 ก.ค. 2022

2
ท าอาหารว่างผู้เขา้ร่วมกจิกรรมกฬีาสี

ภายในสถานศึกษาในวันที ่11-12 

กรกฎาคม 2565

19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง นางฐปณีย ์แกว้ทอง 19,000.00 นางฐปณีย ์แกว้ทอง 19,000.00 เป็นไปตามข้อก าหนด 151 06 ก.ค. 2022

3
ท าอาหารกลางวันผู้เขา้ร่วมกจิกรรม

กฬีาสีภายในสถานศึกษาในวันที ่11-12

 กรกฎาคม 2565

27,600.00 27,600.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวสุภาพร 

เบญญากลุ
27,600.00

นางสาวสุภาพร 

เบญญากลุ
27,600.00 เป็นไปตามข้อก าหนด 152

4
ค่าแต่งหน้านักเรียนชุดไทย ในขบวนแห่

เทียนพรรษา
3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปรัตถกร สุระกา 3,000.00 นายปรัตถกร สุระกา 3,000.00 เป็นไปตามข้อก าหนด 153

5
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนรายบุคคล
31,850.00 31,850.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สุวรรณอกัษร 

จ ากดั
31,850.00

บริษัท สุวรรณอกัษร 

จ ากดั
31,850.00 เป็นไปตามข้อก าหนด 154

6
เช่าเคร่ืองเสียงกจิกรรมกฬีาสีภายใน

สถานศึกษาในวันที ่11-12 กรกฎาคม 

2565

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสงคราม เมอืงน้อย 6,000.00 นายสงคราม เมอืงน้อย 6,000.00 เป็นไปตามข้อก าหนด 155 07 ก.ค. 2022

7
เช่าเต้นในกจิกรรมกฬีาสีภายใน

สถานศึกษา
6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสุวรรณลี  สุระกา 6,400.00 นางสุวรรณลี  สุระกา 6,400.00 เป็นไปตามข้อก าหนด 157 06 ก.ค. 2022

8 ซ่อมแผงควบคุมการเปิด-ปิดแอมป์ 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านM&amp;Jอเีลค

โทรนิค ส านักงานใหญ่
3,800.00

ร้านM&amp;Jอเีลค

โทรนิค ส านักงานใหญ่
3,800.00 เป็นไปตามข้อก าหนด 158 04 ก.ค. 2022

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดอืน กรกฎาคม 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สัญญาจ้าง/ใบสั่งจ้าง



ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง
วงเงินจะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ 

(บาท) ผู้ไดร้ับคัดเลือก

ราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง(บาท) เหตผุลที่คัดเลือกโดย

สรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดอืน กรกฎาคม 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สัญญาจ้าง/ใบสั่งจ้าง

9 ซ่อมเคร่ืองเสียง (หน้าเสาธง) 856.00 856.00 เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจ ากดัสุ

ราษฎร์พอยเตอร์
856.00

หา้งหุน้ส่วนจ ากดัสุ

ราษฎร์พอยเตอร์
856.00 เป็นไปตามข้อก าหนด 159

10
ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ทีท่างเขา้โรงเรียน

พืน้แสตมป์เพิม่เติม
254,000.00 254,000.00 เฉพาะเจาะจง

สุราษฎร์ แสตมป์ 

คอนกรีต
254,000.00

สุราษฎร์ แสตมป์ 

คอนกรีต
254,000.00 เป็นไปตามข้อก าหนด 160 19 ก.ค. 2022

11
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนเวียงสระพร้อม

เสล่ียง
9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง

หา้งหุน้ส่วนจ ากดัสุพจน์

 การพิมพ์ บ้านส้อง 

(ส านักงานใหญ่)

9,000.00

หา้งหุน้ส่วนจ ากดัสุพจน์

 การพิมพ์ บ้านส้อง 

(ส านักงานใหญ่)

9,000.00 เป็นไปตามข้อก าหนด 161 04 ก.ค. 2022

12
เปล่ียนกระจก 114.5ซม. x 42 นิว้ 

จ านวน 2 บาน
2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง สุชาติกระจกอลูมเินียม 2,200.00 สุชาติกระจกอลูมเินียม 2,200.00 เป็นไปตามข้อก าหนด 162 21 ก.ค. 2022

13 ป้ายถอืกฬีาสีในสถานศึกษา 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมสิเตอร์แคนท าป้าย 800.00 ร้านมสิเตอร์แคนท าป้าย 800.00 เป็นไปตามข้อก าหนด 164 06 ก.ค. 2022

14
ท าตรายาง นางสาวภาวินี พิมพ์ลอย 

เจา้หน้าทีพ่ัสดุ
155.00 155.00 เฉพาะเจาะจง

หา้งหุน้ส่วนจ ากดัสุพจน์

 การพิมพ์ บ้านส้อง 

(ส านักงานใหญ่)

155.00

หา้งหุน้ส่วนจ ากดัสุพจน์

 การพิมพ์ บ้านส้อง 

(ส านักงานใหญ่)

155.00 เป็นไปตามข้อก าหนด 165 05 ก.ค. 2022

15
จา้งจดัท าซาวด์เพลงประกอบการแสดง

พิธีเปิด เช่าชุดและแต่งหน้าท าผม

นักแสดงพิธีเปิด

13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระพงษ์ หนูชัยแกว้ 13,500.00 นายวีระพงษ์ หนูชัยแกว้ 13,500.00 เป็นไปตามข้อก าหนด 167

16 จา้งเหมาซักผ้าปูโต๊ะ จ านวน 6 ผืน 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภาพร ก าลัง 500.00 นางสาวนภาพร ก าลัง 500.00 เป็นไปตามข้อก าหนด 168 25 ก.ค. 2022



ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง
วงเงินจะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ 

(บาท) ผู้ไดร้ับคัดเลือก

ราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง(บาท) เหตผุลที่คัดเลือกโดย

สรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดอืน กรกฎาคม 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สัญญาจ้าง/ใบสั่งจ้าง

17
ปรับปรุง ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ

บริเวณหอ้งช่าง อาคารเรียนพุดซ้อน 

และหอ้งสมดุ

13,700.00 13,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีระ เคร่ืองเยน็ 13,700.00 ร้านวีระ เคร่ืองเยน็ 13,700.00 เป็นไปตามข้อก าหนด 171 06 ก.ค. 2022

18
ปรับปรุง ซ่อมแซมหอ้งประชุมเมอืง

เวียง1
146,000.00 146,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภกัดี เกตุพันธ์ 146,000.00 นายภกัดี เกตุพันธ์ 146,000.00 เป็นไปตามข้อก าหนด 180 25 ก.ค. 2022

19
เช่าอปุกรณ์ส าหรับร้ิวขบวนส่วนหน้าใน

กจิกรรมกฬีาสีภายในสถานศึกษา
7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านT.S. 7,000.00 ร้านT.S. 7,000.00 เป็นไปตามข้อก าหนด 182 01 ก.ค. 2022

20
จา้งเกบ็ขยะมลูฝอยภายในโรงเรียน

ประจ าเดือน สิงหาคม 2565
2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง เทศบาลต าบลเมอืงเวียง 2,000.00 เทศบาลต าบลเมอืงเวียง 2,000.00 เป็นไปตามข้อก าหนด 185 26 ก.ค. 2022


