
ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง ราคากลาง
วงเงนิจะซ้ือ

หรอืจ้าง
วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา

ราคาทีเ่สนอ 

(บาท) ผู้ไดร้บัคัดเลือก

ราคาทีต่กลงซ้ือ

หรอืจ้าง(บาท) เหตผุลทีคั่ดเลือกโดย

สรปุ

1
จ้างเข้าเล่มพร้อมเคลือบปกเอกสารการประเมินผล

สัมฤทธิ์ผลการปฏบิติังานในหนา้ที่เพื่อพัฒนาการศึกษา

 ต าแหนง่ ผอ.

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสุพจน ์การพิมพ์ 

บา้นส้อง (ส านกังานใหญ)่
500.00

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสุพจน ์

การพิมพ์ บา้นส้อง 

(ส านกังานใหญ่)

500.00 เปน็ไปตามข้อก าหนด 23 06 ม.ค. 2022

2
จ้างท าโฟมบอร์ดจุดคัดกรองและสังเกตอาการโควดิ-19

 (Covid-19)
1,436.00 1,436.00 เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสุพจน ์การพิมพ์ 

บา้นส้อง (ส านกังานใหญ)่
1,436.00

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสุพจน ์

การพิมพ์ บา้นส้อง 

(ส านกังานใหญ่)

1,436.00 เปน็ไปตามข้อก าหนด 24

3 จ้างเปล่ียนยางรถและน้ ามันเคร่ือง 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยิง่เจริญยนต์ 300.00 ร้านยิง่เจริญยนต์ 300.00 เปน็ไปตามข้อก าหนด 30 04 ม.ค. 2022

4 จ้างตัดแต่งต้นไม้ภายในโรงเรียน 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมบติั  นลิเพชร 15,000.00 นายสมบติั  นลิเพชร 15,000.00 เปน็ไปตามข้อก าหนด 31 10 ม.ค. 2022

5
จ้างท าพานพุ่มใช้ในโครงการเทดิทลูสถาบนัชาติ 

ศาสตร์ กษัตริย์
1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้กีรติ 1,000.00 ร้านดอกไม้กีรติ 1,000.00 เปน็ไปตามข้อก าหนด 34 13 ม.ค. 2022

6 จ้างปรับพื้นที่ภายในโรงเรียน 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฐานนัท ์เจริญพร 6,000.00 นายฐานนัท ์เจริญพร 6,000.00 เปน็ไปตามข้อก าหนด 35 04 ม.ค. 2022

7 ซ่อบบ ารุงยานพาหนะโรงเรียน (นข2084 สฎ) 1,675.62 1,675.62 เฉพาะเจาะจง
บริษัทโตโยต้าสุราษฎร์ธาน ีผู้

จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากัด
1,675.62

บริษัทโตโยต้าสุราษฎร์ธาน ี

ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากัด
1,675.62 เปน็ไปตามข้อก าหนด 36 17 ม.ค. 2022

8
จ้างติดต้ังผ้าม่านและหุ้มเบาะยานพาหนะโรงเรียน(นข

5835 สุราษฎร์ธาน)ี
9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภเูบศร์ ตกแต่งรถตู้ 9,500.00 ร้านภเูบศร์ ตกแต่งรถตู้ 9,500.00 เปน็ไปตามข้อก าหนด 40 20 ม.ค. 2022

9

จ้างท าอาหารวา่งและอาหารกลางวนัใช้ในกิจกรรม

นเิทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา

ในการเปดิภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 2564 ในวนัที่ 31

 มกราคม 2565

3,250.00 3,250.00 เฉพาะเจาะจง นางราพร สวสัดิพันธ์ 3,250.00 นางราพร สวสัดิพันธ์ 3,250.00 เปน็ไปตามข้อก าหนด 41 27 ม.ค. 2022

10
จ้างท าอาหารกางวนัใช้ในการประชุมผู้ปกครอง ในวนัที่

 21 มกราคม 2565 ,วนัที่ 27-28 มกราคม 2565
4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาพร เบญญากุล 4,500.00 นางสาวสุภาพร เบญญากุล 4,500.00 เปน็ไปตามข้อก าหนด 43 19 ม.ค. 2022

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดอืน มกราคม 2565

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรอืขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

สัญญาจ้าง/ใบสั่งจ้าง



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง ราคากลาง
วงเงนิจะซ้ือ

หรอืจ้าง
วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา

ราคาทีเ่สนอ 

(บาท) ผู้ไดร้บัคัดเลือก

ราคาทีต่กลงซ้ือ

หรอืจ้าง(บาท) เหตผุลทีคั่ดเลือกโดย

สรปุ

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดอืน มกราคม 2565

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรอืขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

สัญญาจ้าง/ใบสั่งจ้าง

11 เช่าชุดระบ าจีนพร้อมที่ประดับ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเช่าชุดจีนล้านเก้า 3,000.00 ร้านเช่าชุดจีนล้านเก้า 3,000.00 เปน็ไปตามข้อก าหนด 45 26 ม.ค. 2022

12 จ้างถ่ายเอกสารประจ า เดือนกุมภาพันธ ์2565 32,075.12 32,075.12 เฉพาะเจาะจง บริษัทธญัญารัตน ์โอเอ.จ ากัด 32,075.12 บริษัทธญัญารัตน ์โอเอ.จ ากัด 32,075.12 เปน็ไปตามข้อก าหนด 57 31 ม.ค. 2022

13
จ้างเก็บขยะภายในโรงเรียนประจ าเดือนกุมภาพันธ ์

2565
2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง เทศบาลต าบลเมืองเวยีง 2,000.00 เทศบาลต าบลเมืองเวยีง 2,000.00 เปน็ไปตามข้อก าหนด 60 31 ม.ค. 2022


