
ล าดับ

ที่
งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง ราคากลาง

วงเงนิจะซ้ือ

หรอืจ้าง
วิธซ้ืีอหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา

ราคาทีเ่สนอ 

(บาท) ผู้ได้รบัคัดเลือก
ราคาทีต่กลงซ้ือหรอื

จ้าง(บาท)
เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรปุ

1 จ้างซ่อม เคร่ืองดนตรีสากล 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง ซันสกาย มิวสิค 35,000.00 ซันสกาย มิวสิค 35,000.00 เป็นไปตามข้อก าหนด 116 01 มิ.ย. 2022

2
จ้างตัดชุดใหน้ักเรียนวงโยธวาทติจ านวน 40

 ชุด
160,000.00 160,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัทแอ๊บโซลุท แบนด์ ยูนิ

ฟอร์มส์ จ ากัด
160,000.00

บริษัทแอ๊บโซลุท แบนด์ 

ยูนิฟอร์มส์ จ ากัด
160,000.00 เป็นไปตามข้อก าหนด 118

3
จ้างท าราวกั้นสแตนเลสทางเดินร้านค้าโรง

อาหาร จ านวน 10 ช่อง
28,800.00 28,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวนิดา. สแตนเลส สตีล 28,800.00

ร้านวนิดา. สแตนเลส 

สตีล
28,800.00 เป็นไปตามข้อก าหนด 121 02 มิ.ย. 2022

4 โฟมบอร์ด ขนาด 120*114 ซม. 2,052.00 2,052.00 เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสุพจน์ การ

พิมพ์ บา้นส้อง (ส านักงานใหญ)่
2,052.00

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสุพจน์ 

การพิมพ์ บา้นส้อง 

(ส านักงานใหญ)่

2,052.00 เป็นไปตามข้อก าหนด 122

5 จ้างล้างเคร่ืองปรับอากาศ 29,400.00 29,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีระ เคร่ืองเย็น 29,400.00 ร้านวีระ เคร่ืองเย็น 29,400.00 เป็นไปตามข้อก าหนด 123

6 จ้างล้างเคร่ืองปรับอากาศ 8,800.00 8,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีระ เคร่ืองเย็น 8,800.00 ร้านวีระ เคร่ืองเย็น 8,800.00 เป็นไปตามข้อก าหนด 124 07 มิ.ย. 2022

7 จ้างท าหนังสือคู่มือค่ายคุณธรรม จริยธรรม 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบร์ิด คัลเลอร์แล็บ 45,000.00 ร้านเบร์ิด คัลเลอร์แล็บ 45,000.00 เป็นไปตามข้อก าหนด 125

8 เช่าเคร่ืองขยายเสียง รอบนอกหอประชุม 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนายวิสูตร ปพัฒน์เปรมสิริ 3,500.00
ร้านนายวิสูตร ปพัฒน์

เปรมสิริ
3,500.00 เป็นไปตามข้อก าหนด 126

9
จ้างท าผ้าประดับเวทโีครงเหล็ก ปา้ย และ

ผ้าคลุมเก้าอี้พร้อมโบว์
7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนางวิไลวรรณ สถาปนิกกุล 7,000.00

ร้านนางวิไลวรรณ 

สถาปนิกกุล
7,000.00 เป็นไปตามข้อก าหนด 127

10 จ้างแบคโฮปรับพื้นที่ 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง นายฐานันท ์เจริญพร 2,400.00 นายฐานันท ์เจริญพร 2,400.00 เป็นไปตามข้อก าหนด 128 10 มิ.ย. 2022

11
ติดต้ังพัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว ใน

หอ้งเรียนหอ้งปฏบิติัการ
6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรพล  สารสิทธิ์ 6,000.00 นายสุรพล  สารสิทธิ์ 6,000.00 เป็นไปตามข้อก าหนด 129

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2565

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรอื

ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

สัญญาจ้าง/ใบสั่งจ้าง
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12 จ้างท าปา้ยอะคริลิค หอ้งเรียน พร้อมติดต้ัง 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชวินศิลป์ 5,400.00 ร้านชวินศิลป์ 5,400.00 เป็นไปตามข้อก าหนด 130

13
ท าพัดลม เกียร์เฟอร์เจอโร่ ทะเบยีน นข 

2084 สฎ
2,950.00 2,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสายสามพรานการไฟฟ้า 2,950.00

ร้านสายสามพรานการ

ไฟฟ้า
2,950.00 เป็นไปตามข้อก าหนด 131 16 มิ.ย. 2022

14
ท าพานดอกไม้ พวงมาลัยข้อมือและดอกไม้

สดประดับแทน่เจิมหลักสูตร
4,150.00 4,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้กีรติ 4,150.00 ร้านดอกไม้กีรติ 4,150.00 เป็นไปตามข้อก าหนด 133 07 มิ.ย. 2022

15 ถ่ายเอกสาร กพ.7 330.00 330.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเปเปอร์เฮาส์ 330.00 ร้านเปเปอร์เฮาส์ 330.00 เป็นไปตามข้อก าหนด 134 23 มิ.ย. 2022

16

ท าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรมและ

คณะกรรมการตามค าส่ัง ในกิจกรรมค่าย

คุณธรรมจริยธรรม ในวันที่ 13-14 มิถุนายน

 2565

45,350.00 45,350.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาพร เบญญากุล 45,350.00
นางสาวสุภาพร เบญญา

กุล
45,350.00 เป็นไปตามข้อก าหนด 135 08 มิ.ย. 2022

17

ท าอาหารว่างผู้เข้าอบรมและ

คณะกรรมการตามค าส่ัง ในกิจกรรมค่าย

คุณธรรมจริยธรรม ในวันที่ 13-14 มิถุนายน

 2565

52,500.00 52,500.00 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชัย จอมค า 52,500.00 นายฉัตรชัย จอมค า 52,500.00 เป็นไปตามข้อก าหนด 136

18
เปล่ียนแคปสตาร์ท 50 MF  เติมน้ ายา R22 

เปล่ียนทอ่น้ ายาแอร์ ขนาด 1/4-3/4
7,100.00 7,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีระ เคร่ืองเย็น 7,100.00 ร้านวีระ เคร่ืองเย็น 7,100.00 เป็นไปตามข้อก าหนด 137 15 มิ.ย. 2022

19
ท าอาหารว่างขนมเคร่ืองด่ืมครูบรรจุใหม่ 

อาหารว่างขนมเคร่ืองด่ืมปฐมนิเทศครูใหม่ 

ครูรับย้าย

1,120.00 1,120.00 เฉพาะเจาะจง นายธีร์ดนัย เอี่ยมวงศ์ 1,120.00 นายธีร์ดนัย เอี่ยมวงศ์ 1,120.00 เป็นไปตามข้อก าหนด 138 17 มิ.ย. 2022

20 ท าอาหารและเคร่ืองด่ืม จ านวน 226 คน 5,650.00 5,650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นกาแฟโกอ้วน 5,650.00 ร้านบา้นกาแฟโกอ้วน 5,650.00 เป็นไปตามข้อก าหนด 139
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21 ค่าเช่าชุดพิธีกรและการแสดง 19 ชุด 5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง นายปรัตถกร สุระกา 5,700.00 นายปรัตถกร สุระกา 5,700.00 เป็นไปตามข้อก าหนด 140

22
จ้างกั้นหอ้ง สูง 3.35*ยาว 10 เมตร 1 ชุด

จ้างท าประตู 1 ชุด
65,300.00 65,300.00 เฉพาะเจาะจง สุชาติกระจกอลูมิเนียม 65,300.00 สุชาติกระจกอลูมิเนียม 65,300.00 เป็นไปตามข้อก าหนด 143 27 มิ.ย. 2022

23
อาหารว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือกและ

รับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร วันที่ 

29-30 มิถุนายน 2565

5,200.00 5,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภาพร  ฤทธิสมาน 5,200.00 นางสุภาพร  ฤทธิสมาน 5,200.00 เป็นไปตามข้อก าหนด 144

24
อาหารกลางวันผู้เข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือก

และรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร วันที่ 

29-30 มิถุนายน 2565

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร  จาริยะ 13,000.00 นายพงศกร  จาริยะ 13,000.00 เป็นไปตามข้อก าหนด 145

25
เปล่ียนแคปสตาร์ท 50 MF  เติมน้ ายา R22 

เปล่ียนทอ่น้ ายาแอร์ ขนาด 1/4-3/4
7,100.00 7,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีระ เคร่ืองเย็น 7,100.00 ร้านวีระ เคร่ืองเย็น 7,100.00 เป็นไปตามข้อก าหนด 137 15 มิ.ย. 2022

26 กุญแจรีโมทรถ TOYOTA นข 6509 สฎ. 2,450.00 2,450.00 เฉพาะเจาะจง สมชาติ กุญแจ 2,450.00 สมชาติ กุญแจ 2,450.00 เป็นไปตามข้อก าหนด 148 27 มิ.ย. 2022

27

ตรวจเช็คระยะ 270,000 กม./ทกุ 6 เดือน 

น้ ามันเคร่ืองยนต์ดีเซลแดงG น้ ามัน

เคร่ืองยนต์ดีเซลแดงL กรองโซล่า 

ประเก็นน๊อตถ่ายน้ ามันเคร่ือง กรอง

น้ ามันเคร่ือง และเปล่ียนยางในรถ

3,176.66 3,176.66 เฉพาะเจาะจง
บริษัทโตโยต้าสุราษฎร์ธานี ผู้

จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด

ร้านแมวมอเตอร์

3,176.66

บริษัทโตโยต้าสุราษฎร์

ธานี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า 

จ ากัด

ร้านแมวมอเตอร์

3,176.66 เป็นไปตามข้อก าหนด 149 30 มิ.ย. 2022

28
ค่าปา้ยไวนิลลูกเสือ-เนตรนารี ขนาด 220*

398 ซม.
1,580.00 1,580.00 เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสุพจน์ การ

พิมพ์ บา้นส้อง (ส านักงานใหญ)่
1,580.00

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสุพจน์ 

การพิมพ์ บา้นส้อง 

(ส านักงานใหญ)่

1,580.00 เป็นไปตามข้อก าหนด 150 22 มิ.ย. 2022
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29
จ้างท าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมกิจกรรม

การฝึกซ้อมวงโยธวาทติ
5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางศุภรัตน์  เพชรประพันธ์ 5,000.00

นางศุภรัตน์  เพชร

ประพันธ์
5,000.00 เป็นไปตามข้อก าหนด 156 23 มิ.ย. 2022

30 ไวนิลเวียงสระเกมส์ 65 8,622.00 8,622.00 เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสุพจน์ การ

พิมพ์ บา้นส้อง (ส านักงานใหญ)่
8,622.00

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสุพจน์ 

การพิมพ์ บา้นส้อง 

(ส านักงานใหญ)่

8,622.00 เป็นไปตามข้อก าหนด 163 28 มิ.ย. 2022

31 ไวนิล ขนาด 1.90 x 6.0 เมตร จ านวน 5 ผืน 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสุพจน์ การ

พิมพ์ บา้นส้อง (ส านักงานใหญ)่
10,000.00

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสุพจน์ 

การพิมพ์ บา้นส้อง 

(ส านักงานใหญ)่

10,000.00 เป็นไปตามข้อก าหนด 166 23 มิ.ย. 2022

32
จ้างถ่ายเอกสารประจ าเดือน กรกฎาคม 

2565
49,513.18 49,513.18 เฉพาะเจาะจง บริษัทธัญญารัตน์ โอเอ.จ ากัด 49,513.18

บริษัทธัญญารัตน์ โอเอ.

จ ากัด
49,513.18 เป็นไปตามข้อก าหนด 169 29 มิ.ย. 2022

33
งานติดต้ังสายเมนไฟฟ้าส าหรับ

เคร่ืองปรับอากาศ และพัดลมภายในอาคาร
379,000.00 379,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบโีอ เพาเวอร์เทค จ ากัด 379,000.00

บริษัทบโีอ เพาเวอร์เทค 

จ ากัด
379,000.00 เป็นไปตามข้อก าหนด 170 01 มิ.ย. 2022

34
งานรางระบายน้ า คสล. และงานจัดสวน

หน้าอาคารเรียน 2
496,000.00 496,000.00 เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสุขเจริญ คอน

สตรัคชั่นแอนด์เอ็นจิเนียร่ิง
496,000.00

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสุข

เจริญ คอนสตรัคชั่น

แอนด์เอ็นจิเนียร่ิง

496,000.00 เป็นไปตามข้อก าหนด 192 23 มิ.ย. 2022


