
                        แบบ สขร.๑ 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 
 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลยั  
 

วันที่ 30 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 
 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการ 

ซื้อหรือจ้าง 
1 วัสดุกิจกรรมปฐมนิเทศห้องเรียน

พิเศษ 8 รายการ จ านวน 1 งาน 
งานคอมพิวเตอร์ 

3,675.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี 
3529900019466 

3,675.00 

ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี 
3529900019466 

3,675.00 

ราคาท้องถื่น ซ.132/2564 
1 กรกฎาคม 2564 

2 หมึกเติม EPSON L1800  
5 รายการ จ านวน 1 งาน 

งานคอมพิวเตอร์ 

1,350.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.รักษ์ชนา 
0523539000947 

1,350.00 

หจก.รักษ์ชนา 
0523539000947 

1,350.00 

ราคาท้องถื่น ซ.133/2564 
1 กรกฎาคม 2564 

3 เครื่องไทยธรรม จ านวน 5 ชดุ 
สังคมฯ 

2,500.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านแสงเทียน 
1529900930987 

2,500.00 

ร้านแสงเทียน 
1529900930987 

2,500.00 

ราคาท้องถื่น ซ.134/2564  
1 กรกฎาคม 2564 

4 เก้าอ้ีพลาสติก จ านวน 154 ตัว 
งานอาคารสถานที ่

 

27,720.00 -  เฉพาะเจาะจง หจก.บุญเลิศเฟอร์นิเจอร์ 
0523543000298 

27,720.00 

หจก.บุญเลิศเฟอร์นิเจอร์ 
0523543000298 

27,720.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.165/2564 
1 กรกฎาคม 2564 

5 วัสดุงานสาธารณูปโภค 57 
รายการ จ านวน 1 งาน 

งานสาธารณูปโภค 

29,064.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.เต๊กหมง 
0523507000020 

29,064.00 

หจก.เต๊กหมง 
0523507000020 

29,064.00 

ราคาท้องถื่น ซ.166/2564 
1 กรกฎาคม 2564 

6 วัสดุกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
4 รายการ จ านวน 1 งาน 

กพร. 

3,475.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะซัน เอม็ อาร์ เค 
0523563001451 

3,475.00 

หจก.เดอะซัน เอม็ อาร์ เค 
0523563001451 

3,475.00 

ราคาท้องถื่น ซ.135/2564 
2 กรกฎาคม 2564 



ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการ 

ซื้อหรือจ้าง 
7 เสื้อคอโปโล จ านน 30 ตัว 

งานคอมพิวเตอร์ 
 

8,400.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นบิ๊กบอมบ์ 
3520100912184 

8,400.00 

ร้านบา้นบิ๊กบอมบ์ 
3520100912184 

8,400.00 

ราคาท้องถื่น ซ.167/2564 
2 กรกฎาคม 2564 

8 วัสดุกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา  
4 รายการ จ านวน 1 งาน 

สังคมฯ 

5,000.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านแสงเทียน 
1529900930987 

5,000.00 

ร้านแสงเทียน 
1529900930987 

5,000.00 

ราคาท้องถื่น ซ.168/2564  
2 กรกฎาคม 2564 

9 วัสดุกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
3 รายการ จ านวน 1 งาน 

กพร. 

3,280.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านทิวลิป 
3529900008707 

3,280.00 

ร้านทิวลิป 
3529900008707 

3,280.00 

ราคาท้องถื่น ซ.136/2564 
2 กรกฎาคม 2564 

10 การบูรหอม จ านวน 1 กิโลกรัม 
งานประดษิฐ ์

400.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านทิวลิป 
3529900008707 

400.00 

ร้านทิวลิป 
3529900008707 

400.00 

ราคาท้องถื่น ซ.137/2564 
2 กรกฎาคม 2564 

11 วัสดุกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
7 รายการ จ านวน 1 งาน 

กพร. 

2,494.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านทิวลิป 
3529900008707 

2,494.00 

ร้านทิวลิป 
3529900008707 

2,494.00 

ราคาท้องถื่น ซ.138/2564 
2 กรกฎาคม 2564 

12 วัสดุกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
13 รายการ จ านวน 1 งาน 

กพร. 

2,493.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะซัน เอม็ อาร์ เค 
0523563001451 

2,493.00 

หจก.เดอะซัน เอม็ อาร์ เค 
0523563001451 

2,493.00 

ราคาท้องถื่น ซ.139/2564 
2 กรกฎาคม 2564 

13 วัสดุส านักงาน 18 รายการ 
จ านวน 1 งาน 

EP 

2,646.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี 
3529900019466 

2,646.00 

ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี 
3529900019466 

2,646.00 

ราคาท้องถื่น ซ.140/2564 
2 กรกฎาคม 2564 

14 วัสดุกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
21 รายการ จ านวน 1 งาน 

กพร. 

6,549.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านทิวลิป 
3529900008707 

6,549.00 

ร้านทิวลิป 
3529900008707 

6,549.00 

ราคาท้องถื่น ซ.169/2564 
5 กรกฎาคม 2564 

15 วัสดุกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
10 รายการ จ านวน 1 งาน 

กพร. 

10,054.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านทิวลิป 
3529900008707 

10,054.00 

ร้านทิวลิป 
3529900008707 

10,054.00 

ราคาท้องถื่น ซ.170/2564 
5 กรกฎาคม 2564 



ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการ 

ซื้อหรือจ้าง 
16 วัสดุกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

8 รายการ จ านวน 1 งาน 
กพร. 

5,747.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านทิวลิป 
3529900008707 

5,747.00 

ร้านทิวลิป 
3529900008707 

5,747.00 

ราคาท้องถื่น ซ.171/2564 
5 กรกฎาคม 2564 

17 วัสดุกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
10 รายการ จ านวน 1 งาน 

กพร. 

5,540.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.เขลางค์เมอืงเด็ก 
0523560001531 

5,540.00 

หจก.เขลางค์เมอืงเด็ก 
0523560001531 

5,540.00 

ราคาท้องถื่น ซ.172/2564 
6 กรกฎาคม 2564 

18 หนังสือเพื่อยกระดับการเรียนรู้  
ม.1 – ม.6 จ านวน 6 เล่ม 

ภาษาไทย 

3,000.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านนวภัณฑ์เคร่ืองเขียน 
3529900025661 

3,000.00 

ร้านนวภัณฑ์เคร่ืองเขียน 
3529900025661 

3,000.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.141/2564 
7 กรกฎาคม 2564 

19 วัสดุกิจกรรมส่งเสริมนิสัย 
รักการอ่าน 3 รายการ 

 จ านวน 1 งาน  ภาษาไทย 

1,300.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านนวภัณฑ์เคร่ืองเขียน 
3529900025661 

1,300.00 

ร้านนวภัณฑ์เคร่ืองเขียน 
3529900025661 

1,300.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.142/2564 
12 กรกฎาคม 2564 

20 วัสดุกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ 
PLC 2 รายการ 

 จ านวน 1 งาน  ภาษาไทย 

1,260.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านนวภัณฑ์เคร่ืองเขียน 
3529900025661 

1,260.00 

ร้านนวภัณฑ์เคร่ืองเขียน 
3529900025661 

1,260.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.143/2564 
12 กรกฎาคม 2564 

21 วัสดุกิจกรรมเยาวชนยอดนักอ่าน 
3 รายการ  จ านวน 1 งาน  

ภาษาไทย 

3,030.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านนวภัณฑ์เคร่ืองเขียน 
3529900025661 

3,030.00 

ร้านนวภัณฑ์เคร่ืองเขียน 
3529900025661 

3,030.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.144/2564 
12 กรกฎาคม 2564 

22 วัสดุฝึกทักษะ 29 รายการ 
จ านวน 1 งาน 
งานประดษิฐ ์

10,112.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านทิวลิป 
3529900008707 

10,112.00 

ร้านทิวลิป 
3529900008707 

10,112.00 

ราคาท้องถื่น ซ.173/2564 
8 กรกฎาคม 2564 

23 อุปกรณ์การเรียนการสอนหุ่นยนต์ 
๑๑ รายการ จ านวน ๑ งาน 

การงานอาชีพฯ 

๔๔๙,๐๑๕.๐๐ ๔๔๙,๐๑๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง บจก. เอ็ดดูเคติค คอร์ปอเรชั่น 
0505561003734 

 ๔๔๙,๐๑๕.๐๐ 

บจก. เอ็ดดูเคติค คอร์ปอเรชั่น 
0505561003734 

 ๔๔๙,๐๑๕.๐๐ 

ราคาต่ าสุด สญ.13/2564 
12 กรกฎาคม 2564 

24 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจติอล  
( ขาว-ด าและส ี) ความเร็วไม่นอ้ยกว่า 
๕๐ แผ่นต่อนาที จ านวน ๑ รายการ  
บริหารอ านวยการและงบประมาณ 

๔๔๐,๐๐๐.๐๐ 446,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เอส เทคนิค เซ็นเตอร์  
0523539000785 

๔๔๐,๐๐๐.๐๐ 

หจก. เอส เทคนิค เซ็นเตอร์  
0523539000785 

๔๔๐,๐๐๐.๐๐ 

ราคาต่ าสุด สญ.14/2564 (งปม.) 
14 กรกฎาคม 2564 



ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการ 

ซื้อหรือจ้าง 
25 ชุดแข่งขันกีฬา 2 รายการ  

จ านวน 1 งาน 
พละ 

8,980.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านล าปางสปอร์ท 
3509900334558 

8,980.00 

ร้านล าปางสปอร์ท 
3509900334558 

8,980.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.174/2564 
14 กรกฎาคม2564 

26 พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 24 นิ้ว 
จ านวน 4 ตัว 

ศิลปะ 

16,300.00 -  เฉพาะเจาะจง ร้านสพุันธ(์เครื่องเย็น) 
3520100387365 

16,300.00 

ร้านสพุันธ(์เครื่องเย็น) 
3520100387365 

16,300.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.175/2564 
14 กรกฎาคม 2564 

27 วัสดุงานพยาบาลและอนามัย
โรงเรียน 3 รายการ  

จ านวน 1 งาน  งานพยาบาลฯ 

4,990.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี 
3529900019466 

4,990.00 

ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี 
3529900019466 

4,990.00 

ราคาท้องถื่น ซ.145/2564 
19 กรกฎาคม 2564 

28 เครื่องพ่นแอลกฮอล์  
จ านวน 5 เครื่อง   
งานพยาบาลฯ 

2,995.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี 
3529900019466 

2,995.00 

ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี 
3529900019466 

2,995.00 

ราคาท้องถื่น ซ.146/2564 
19 กรกฎาคม 2564 

29 เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว 
จ านวน 1 เครื่อง  

งานพยาบาล 

870.00 - เฉพาะเจาะจง บจก.ช.เภสัช 
0525560001011 

870.00 

บจก.ช.เภสัช 
0525560001011 

870.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.147/2564 
19 กรกฎาคม 2564 

30 กรับพวง จ านวน 8 อัน 
ศิลปะ 

6,400.00  - เฉพาะเจาะจง บจก.ต่อบางมด
เครื่องประดับส7 

0105563043061 
6,400.00 

บจก.ต่อบางมด
เครื่องประดับส7 

0105563043061 
6,400.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.176/2564 
14 กรกฎาคม 2564 

31 หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 
จ านวน 121 เล่ม 

วิทยาศาสตร์ 

12,100.00  - เฉพาะเจาะจง บจก.รักษ์กมน 
0525560001584 

12,100.00 

บจก.รักษ์กมน 
0525560001584 

12,100.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.177/2564 
19 กรกฎาคม 2564 

32 วัสดุกีฬา 7 รายการ  
จ านวน 1 งาน 

พละ 

10,120.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านล าปางสปอร์ท 
3509900334558 

10,120.00 

ร้านล าปางสปอร์ท 
3509900334558 

10,120.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.178/2564 
19 กรกฎาคม2564 

33 น้ ามันเชื้อเพลิง 6 รายการ  
จ านวน 1 งาน 
งานยานพาหนะ 

14,032.14  - เฉพาะเจาะจง บจก.พัฒนาสหกล 
0525512000018 

14,032.14 

บจก.พัฒนาสหกล 
0525512000018 

14,032.14 

ราคาท้องถิ่น ซ.179/2564 
20 กรกฎาคม 2564 



ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการ 

ซื้อหรือจ้าง 

34 วัสดุกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนดีเด่น 
9 รายการ จ านวน 1 งาน 

บริหารวิชาการ 

2,655.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านเอส เค พานิช 
3959900086291 

2,655.00 

ร้านเอส เค พานิช 
3959900086291 

2,655.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.148/2564 
23 กรกฎาคม2564 

35 วัสดุงานพยาบาลและอนามัย
โรงเรียน 28 รายการ  

จ านวน 1 งาน งานพยาบาล 

23,854.00 - เฉพาะเจาะจง บจก.ช.เภสัช 
0525560001011 

23,854.00 

บจก.ช.เภสัช 
0525560001011 

23,854.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.180/2564 
20 กรกฎาคม 2564 

36 วัสดุ ครุภัณฑ์ งานพยาบาลและ
อนามัยโรงเรียน 4 รายการ 
จ านวน 1 งาน งานพยาบาล 

27,450.00 - เฉพาะเจาะจง บจก.ช.เภสัช 
0525560001011 

27,450.00 

บจก.ช.เภสัช 
0525560001011 

27,450.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.181/2564 
20 กรกฎาคม 2564 

37 วัสดุกีฬา 7 รายการ  
จ านวน 1 งาน 

พละ 

9,000.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านล าปางสปอร์ท 
3509900334558 

9,000.00 

ร้านล าปางสปอร์ท 
3509900334558 

9,000.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.182/2564 
20 กรกฎาคม2564 

38 แบดจ์ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
จ านวน 100 อัน 

กพร. 

2,000.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านทิวลิป 
3529900008707 

2,000.00 

ร้านทิวลิป 
3529900008707 

2,000.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.3/2564 (งปม.) 
21 กรกฎาคม 2564 

39 วัสดุกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
4 รายการ จ านวน 1 งาน 

กพร. 

1,600.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะซัน เอม็ อาร์ เค 
0523563001451 

1,600.00 

หจก.เดอะซัน เอม็ อาร์ เค 
0523563001451 

1,600.00 

ราคาท้องถื่น ซ.4/2564 (งปม.) 
21 กรกฎาคม 2564 

40 วัสดุการอบรมเชิงปฎิบัติการ  
8 รายการ จ านวน 1 งาน  

บริหารวิชาการ 

30,000.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านภิรมย์ศิลป ์
3529900120868 

30,000.00 

ร้านภิรมย์ศิลป ์
3529900120868 

30,000.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.4/2564 (งปม.) 
23 กรกฎาคม2564 

41 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม 
จ านวน 300 รีม 
บริหารวิชาการ 

24,900.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอส เค พานิช 
3959900086291 

24,900.00 

ร้านเอส เค พานิช 
3959900086291 

24,900.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.183/2564 
29 กรกฎาคม 2564 

42 วัสดุกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ทัศนศิลป์ 28 รายการ 

จ านวน 1 งาน ศิลปะ 

14,047.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านภิรมย์ศิลป ์
3529900120868 

14,047.00 

ร้านภิรมย์ศิลป ์
3529900120868 

14,047.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.184/2564 
29 กรกฎาคม2564 



ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการ 

ซื้อหรือจ้าง 
43 จ้างซ่อมบ ารุงรักษา

เครื่องปรับอากาศภายในโรงเรียน 
จ านวน 1 งาน งานสาธารณูปโภค 

35,030.00 - เฉพาะเจาะจง สุพันธ์ (เครื่องเย็น) 
3520100387365 

35,030.00 

สุพันธ์ (เครื่องเย็น) 
3520100387365 

35,030.00 

ราคาท้องถิ่น จ.129/2564 
1 กรกฎาคม 2564 

44 จ้างท าเล่มใบสั่งซื้อ  
จ านวน 50 เล่ม  

งานพัสดุ  

3,250.00 -  เฉพาะเจาะจง ร้านจิตค าการพิมพ ์
3101800114030 

3,250.00 

ร้านจิตค าการพิมพ์ 
3101800114030 

3,250.00 

ราคาท้องถิ่น จ.257/2564 
1 กรกฎาคม 2564 

45 จ้างท าปา้ยไวนิล 
พร้อมกรอบ จ านวน 1 งาน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1,380.00  - เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะซันเอ็มอาร์เค 
0523563001451 

1,380.00 

หจก.เดอะซันเอ็มอาร์เค 
0523563001451 

1,380.00 

ราคาท้องถิ่น จ.226/2564 
7 มิถุนายน 2564 

46 จ้างปรบัปรุงห้องเรียนและห้องพักครู 
จ านวน 1 งาน 

งานเกษตร 

99,000.00  - เฉพาะเจาะจง นางชลธชิา  ค ามาก 
3520100355510 

99,000.00 

นางชลธชิา  ค ามาก 
3520100355510 

99,000.00 

ราคาท้องถิ่น จ.130/2564 
6 กรกฎาคม 2564 

47 จ้างตัดสไบแพรจีน  
จ านวน 1 งาน 

นาฏศิลป์ 

7,200.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านเฮือนอาภรณ์ 
3529900198719 

7,200.00 

ร้านเฮือนอาภรณ์ 
3529900198719 

7,200.00 

ราคาท้องถิ่น จ.131/2564 
14 กรกฎาคม 2564 

48 จ้างตัดชุดการแสดงพร้อม
เครื่องประดับ จ านวน 1 งาน 

นาฏศิลป ์
 

29,700.00 -  เฉพาะเจาะจง ร้านเฮือนอาภรณ์ 
3529900198719 

29,700.00 

ร้านเฮือนอาภรณ์ 
3529900198719 

29,700.00 

ราคาท้องถิ่น จ.132/2564 
14 กรกฎาคม 2564 

49 จ้างถ่ายเอกสารพร้อม 
เข้าเล่ม จ านวน 1 งาน 

ภาษาไทย 

4,000.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านอักษร เซ็นเตอร์ 
3100905437059 

4,000.00 

ร้านอักษร เซ็นเตอร์ 
3100905437059 

4,000.00 

ราคาท้องถิ่น จ.263/2564 
14 กรกฎาคม 2564 

50 จ้างถ่ายเอกสารพร้อม 
เข้าเล่ม จ านวน 1 งาน 

ภาษาไทย 

2,250.00 -  เฉพาะเจาะจง ร้านอักษร เซ็นเตอร์ 
3100905437059 

2,250.00 

ร้านอักษร เซ็นเตอร์ 
3100905437059 

2,250.00 

ราคาท้องถิ่น จ.264/2564 
14 กรกฎาคม 2564 

51 ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มฯ  
จ านวน 26 เล่ม 

งานแผนงาน 

7,150.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านพี.เซ็นเตอร์ 
3520100847901 

7,150.00 

ร้านพี.เซ็นเตอร์ 
3520100847901 

7,150.00 

ราคาท้องถิ่น จ.1/2564 (งปม.) 
15 กรกฎาคม 2564 



ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการ 

ซื้อหรือจ้าง 
52 จ้างท าปา้ยไวนิบขนาด 

2.90x2.10 ม. 
จ านวน 1 งาน 

700.00 -  เฉพาะเจาะจง ร้านจีรวัฒน ์โฆษณา 
3521200245245 

700.00 

ร้านจีรวัฒน ์โฆษณา 
3521200245245 

700.00 

ราคาท้องถิ่น จ.265/2564 
20 กรกฎาคม 2564 

53 จ้างท ากรวยดอกไม้พร้อมธูปเทียน 
จ านวน 1 งาน 
กิจการนักเรียน 

600.00 - เฉพาะเจาะจง นางบุญเรือง ทองเหลี่ยม 
3521000478084 

600.00 

นางบุญเรือง ทองเหลี่ยม 
3521000478084 

600.00 

ราคาท้องถิ่น จ.266/2564 
22 กรกฎาคม 2564 

54 จ้างท าสมุดพก ปพ.6  
จ านวน 1 งาน 

วัดผลประเมินผล 

99,791.00 -  เฉพาะเจาะจง หสม.นาก่วมการพิมพ์ 
 (คณะบุคคล) 

0992001744112 
99,791 

หสม.นาก่วมการพิมพ์ 
 (คณะบุคคล) 

0992001744112 
99,791 

ราคาท้องถิ่น จ.133/2564 
27 กรกฎาคม 2564 

รวมเงินจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 1,530,448.14 บาท 
 
 

 


