
ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง
วงเงินจะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ 

(บาท) ผู้ได้รับคัดเลือก

ราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง(บาท)
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

1
จ้างแต่งหนา้กจิกรรมวันประวัติศาสตร์ไทย 

ในวันที ่10 สิงหาคม 2565
10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุขพัฒน ์พูลศิริ 10,000.00 นายสุขพัฒน ์พูลศิริ 10,000.00 เป็นไปตามข้อก าหนด 141 04 ส.ค. 2022

2 จ้างท าไวนลิและปา้ยอคิลิค 7,962.00 7,962.00 เฉพาะเจาะจง

หา้งหุน้ส่วนจ ากดัสุพจน ์

การพิมพ์ บา้นส้อง 

(ส านกังานใหญ)่

ร้านชวินศิลป์

7,962.00

หา้งหุน้ส่วนจ ากดัสุพจน ์

การพิมพ์ บา้นส้อง 

(ส านกังานใหญ)่

ร้านชวินศิลป์

7,962.00 เป็นไปตามข้อก าหนด 151 01 ส.ค. 2022

3
จ้างติดต้ังระบบปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศภายในโรงเรียน
65,700.00 65,700.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัทบ.ีเอส คอมพิวเตอร์ 

จ ากดั
65,700.00

บริษัทบ.ีเอส 

คอมพิวเตอร์ จ ากดั
65,700.00 เป็นไปตามข้อก าหนด 152 05 ส.ค. 2022

4

จ้างยา้ยและติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ 

Eminent ชนดิแขวนใต้ฝ้า 36000 BTU 

หอ้งพักครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ จากหอ้ง 

338 อาคาร 3 มาอยูป่ระจ าทีห่อ้ง 236 

อาคาร 2

31,500.00 31,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีระ เคร่ืองเยน็ 31,500.00 ร้านวีระ เคร่ืองเยน็ 31,500.00 เป็นไปตามข้อก าหนด 153 04 ส.ค. 2022

5
ตรวจสภาพรถ หมายเลขทะเบยีน นข-4428

 สฎ
4,807.51 4,807.51 เฉพาะเจาะจง

บริษัทโตโยต้าสุราษฎร์ธาน ี

ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากดั
4,807.51

บริษัทโตโยต้าสุราษฎร์

ธาน ีผู้จ าหนา่ยโตโยต้า 

จ ากดั

4,807.51 เป็นไปตามข้อก าหนด 154 08 ส.ค. 2022

6
ไวนลิตลาดนดัสืบสานภมูิปญัญา พัฒนาสู่

อาเซียน ขนาด 50x200 ซม.
200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง

หา้งหุน้ส่วนจ ากดัสุพจน ์

การพิมพ์ บา้นส้อง 

(ส านกังานใหญ)่

200.00

หา้งหุน้ส่วนจ ากดัสุพจน ์

การพิมพ์ บา้นส้อง 

(ส านกังานใหญ)่

200.00 เป็นไปตามข้อก าหนด 155

7 ซักผ้าปโูต๊ะ ตกแต่งเวท ีและผ้าคลุมเกา้อี้ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัญชลี วงศ์สวัสด์ิ 1,000.00 นางสาวอัญชลี วงศ์สวัสด์ิ 1,000.00 เป็นไปตามข้อก าหนด 157 10 ส.ค. 2022

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สัญญาจ้าง/ใบสั่งจ้าง



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง
วงเงินจะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ 

(บาท) ผู้ได้รับคัดเลือก

ราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง(บาท)
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สัญญาจ้าง/ใบสั่งจ้าง

8
ล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ

บา้นพักครูจีน
1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีระ เคร่ืองเยน็ 1,200.00 ร้านวีระ เคร่ืองเยน็ 1,200.00 เป็นไปตามข้อก าหนด 158

9
เช็คระยะ ตรวจเช็คสภาพรถ หมายเลข

ทะเบยีน นข-4228 สฎ
4,025.34 4,025.34 เฉพาะเจาะจง

บริษัทโตโยต้าสุราษฎร์ธาน ี

ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากดั
4,025.34

บริษัทโตโยต้าสุราษฎร์

ธาน ีผู้จ าหนา่ยโตโยต้า 

จ ากดั

4,025.34 เป็นไปตามข้อก าหนด 159 15 ส.ค. 2022

10
ไวนลิกจิกรรมวันวิทยาศาสตร์ ขนาด 

1.50x3.00 เมตร
810.00 810.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนครศิลปดิ์จิตอลแล็บ 810.00 ร้านนครศิลปดิ์จิตอลแล็บ 810.00 เป็นไปตามข้อก าหนด 160 05 ส.ค. 2022

11
ท าอาหารว่างผู้เข้าร่วมกจิกรรมโลกอาเซียน

 วันที ่10 สิงหาคม 2565
1,580.00 1,580.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสาคร กลับศรี 1,580.00 นางสาวสาคร กลับศรี 1,580.00 เป็นไปตามข้อก าหนด 161 08 ส.ค. 2022

12
เช่าเหมารถโดยสารประจ าทาง หมายเลข

ทะเบยีน 10-4357 สฎ
13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมาลา โปณทอง 13,500.00 นางสาวมาลา โปณทอง 13,500.00 เป็นไปตามข้อก าหนด 162 18 ส.ค. 2022

13
เช่ารถโดยสารประจ าทาง หมายเลข

ทะเบยีน 10-4694 สฎ
13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเจริญ เนยีมสมบติั 13,500.00 นายเจริญ เนยีมสมบติั 13,500.00 เป็นไปตามข้อก าหนด 164

14
ไวนลิกจิกรรมวันวิทยาศาสตร์ ขนาด 

1.50x3.00 เมตร
810.00 810.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนครศิลปดิ์จิตอลแล็บ 810.00 ร้านนครศิลปดิ์จิตอลแล็บ 810.00 เป็นไปตามข้อก าหนด 165 08 ส.ค. 2022

15
ท าอาหารว่างส าหรับผู้เข้าร่วมกจิกรรม

สัปดาหว์ิทยาศาสตร์
500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นางณัฐวดี คงยาง 500.00 นางณัฐวดี คงยาง 500.00 เป็นไปตามข้อก าหนด 167 10 ส.ค. 2022


