
 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 (รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564) 
โรงเรียนวัดหนัง 

รายงาน ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ 2565

 
ล าดับ 

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซ้ือ 
/จัดจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

 
เหตุผลการคัดเลือก 

เลขทีแ่ละวนัที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง 
1. เช่าอินเตอร์เน็ต เดือน

ตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

7,704.00 
 

7,704.00 
  

เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเปิลที 
บรอดแบนด์ จ ากัด 

(มหาชน) 
7,704.00 บาท  

บริษัท ทริปเปิลที 
บรอดแบนด์ จ ากัด 

(มหาชน) 
7,704.00 บาท  

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

หนังสือตกลง ช1/2565 
30 กันยายน 2564 

2 อาหารเสริมนม เดือน
กันยายน ตุลาคม และปิด
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2564 

135,129.60 
 

135,129.60 
 

เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมไทย
มิลค์ จ ากัด 

135,129.60 บาท 

สหกรณ์โคนมไทย
มิลค์ จ ากัด 

135,129.60 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ ช.1/2565 
5ตุลาคม 2564 

3 ซื้อน้ ามันรถตู้โรงเรียน  
ฮม 1396  

1,000.00  1,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด           
วีรา 

1,000.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด           
วีรา 

1,000.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
จซ.2/2565 

11 ตุลาคม 2564 

4 ซื้อพัสดุ   2,000.00  2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ตะวัน 
2,000.00 บาท 

ร้านดอกไม้ตะวัน 
2,000.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่              
จซ. 1/2565  

11 ตุลาคม 2564 

5 ซ้ือพัสดุ 165.00 165.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
จักรวาลคัลเลอร์ปริ้น

165.00 บาท  

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
จักรวาลคัลเลอร์ปริ้น

165.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่             
จซ. 3/2565  

20 ตุลาคม 2564 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ล าดับ 

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซ้ือ 
/จัดจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

 
เหตุผลการคัดเลือก 

เลขทีแ่ละวนัที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง 
6 ซื้อพัสดุ 80.00 80.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทสมใจ บิซกรุ๊ป

จ ากัด 
80.00 บาท 

บริษัทสมใจ บิซกรุ๊ป
จ ากัด 

80.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่                
จซ. 3/2565  

20 ตุลาคม 2564 

7 ซื้อน้ ามันรถตู้โรงเรียน  
ฮม 1396  

1,000.00  1,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด           
วีรา 

1,000.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด           
วีรา 

1,000.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่              
จซ. 5/2565  

26 ตุลาคม 2564 

8 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาว
ด า เดือนกันยายน  

1,512.00 1,512.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ณิชสุวรรณ 
จ ากัด  

1,512.00 บาท 

บริษัท ณิชสุวรรณ 
จ ากัด  

1,512.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งเช่าเลขที่              
จช. 1/2565 

27 ตุลาคม 2564 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 (รอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564) 
โรงเรียนวัดหนัง 

รายงาน ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 
ล าดับ 

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซ้ือ 
/จัดจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา และ
ราคที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลการคัดเลือก 

เลขทีแ่ละวนัที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง 

1 วัสดุซ่อมแซมอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อม 

8,130 
 

8,130 
 

เฉพาะเจาะจง ร้านรวมชัย 
8,130.00 บาท 

ร้านรวมชัย 
8,130.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ.
2/2565 

1 พฤศจิกายน 2564 

 ซื้อพัสดุ 996.00 996.00 เฉพาะเจาะจง บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็น
เตอร์ บมจ.  

996.00 บาท 

บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็น
เตอร์ บมจ.  

996.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
จซ.6/2565 

1 พฤศจิกายน 2564 

2 จ้างบ ารุงรักษาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 

9,800.00 
 

9,800.00 
 

เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านคอมพิวเตอร์
9,800.00 บาท 

ร้านบ้านคอมพิวเตอร์
9,800.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี                 
จ.1/2565 

3 พฤศจิกายน 2564 

3 ซื้อเบี้ยประกันอุบัติเหตุ 1,530.00 1,530.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมืองไทย
ประกันภัย (จ ากัด) 

1,530.00 บาท 

บริษัท เมืองไทย
ประกันภัย (จ ากัด) 

1,530.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
จซ.7/2565 

5 พฤศจิกายน 2564 

4 ซื้อพัสดุ 4,9000.00 4,9000.00 เฉพาะเจาะจง WORD MEDINAL 
ALLIANCE 

(THAILAND) 
CO.LTD.  

4,9000.00 บาท 

WORD MEDINAL 
ALLIANCE 

(THAILAND) 
CO.LTD.  

4,9000.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
จซ.8/2565 

8 พฤศจิกายน 2564 



 
ล าดับ 

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซ้ือ 
/จัดจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา และ
ราคที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลการคัดเลือก 

เลขทีแ่ละวนัที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง 
5 ซื้อก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าภู

ฐาน  
3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.กระท่อมฟาร์ม

เห็ด  
3,000.00 บาท 

บจก.กระท่อมฟาร์ม
เห็ด  

3,000.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
จซ.8/2565 

8 พฤศจิกายน 2564 

6 ซื้อพืชผักสวนครัว 1,160.00 1,160.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรวมชัย 
1,160.00 บาท 

ร้านรวมชัย 
1,160.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
จซ.10/2565 

9 พฤศจิกายน 2564 

7 จ้างท า Vinyl 3,466.80 3,466.80 เฉพาะเจาะจง บริษัทท็อป พาณิชย์ 
จ ากัด (ส านักงาน

ใหญ่) 
3,466.80 บาท 

บริษัทท็อป พาณิชย์ 
จ ากัด (ส านักงาน

ใหญ่) 
3,466.80 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
จจ.1/2565 

9 พฤศจิกายน 2564 

8 ซื้อชุดตรวจหาเชื้อไวรัส
โควิด(ATK) 

24,500  
 

24,500  
 

เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด์ เมดิคอล 
อัลไลแอนซ์ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด 
24,500 บาท 

บริษัท เวิลด์ เมดิคอล 
อัลไลแอนซ์ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด 
24,500 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

 
 

ใบสั่งซื้อเลขที่                
ซ.4/2565 

10 พฤศจิกายน 2564 
 

9 ซื้อน้ ามันรถตู้โรงเรียน 
ฮม 1396  

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีรา 
1,000.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีรา 
1,000.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

 

ใบสั่งซื้อเลขที่                
จซ.11/2565 

12 พฤศจิกายน 2564 

10 อาหารเสริมนม เดือน 
พฤศจิกายน ธันวาคม 

156,009 
 

156,009 
 

เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมไทยมิลล์ 
จ ากัด 

156,009 บาท 

สหกรณ์โคนมไทยมิลล์ 
จ ากัด 

156,009 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่                
ซ.3/2565 

18 พฤศจิกายน 2564 
 



 

 

 
ล าดับ 

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซ้ือ 
/จัดจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

 
เหตุผลการคัดเลือก 

เลขทีแ่ละวนัที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง 

11 
จ้างท ามุ้งลวด 
พร้อมติดตั้ง 

27,800.00 
 

27,800.00 
 

เฉพาะเจาะจง นาย ญาณทวี  
รัตนจินญา  

27,800.00 บาท  

นาย ญาณทวี  
รัตนจินญา  

27,800.00 บาท  

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี                 
จ.3/2565 

18 พฤศจิกายน 2564 

12 
ซื้อพืชผักสวนครัว 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุวิมล 

500.00 บาท 
ร้านสุวิมล 

500.00 บาท 
ราคาอยู่ในวงเงิน

งบประมาณ 
ใบสั่งซื้อเลขที่ 
จซ.12/2565 

19 พฤศจิกายน 2564 

13 
ซื้อพัสดุ  1,330.00 1,330.00 เฉพาะเจาะจง ร้านองค์การค้า 

สกสค.  
1,330.00 บาท 

ร้านองค์การค้า 
สกสค.  

1,330.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
จซ.13/2565 

19 พฤศจิกายน 2564 

14 

ซื้ออุปกรณ์ติดตั้ง
กล้องวงจรปิด 

33,790.60 
บาท 

33,790.60 
บาท 

เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู.ซัพพลาย 
แอนด์ คอมมูนิเคชั่น 

จ ากัด  
33,790.60 บาท 

บริษัท ยู.ซัพพลาย 
แอนด์ คอมมู
นิเคชั่น จ ากัด  

33,790.60 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ.5/2565 
22 พฤศจิกายน 2564 

15 จ้างติดตั้งกล้อง
วงจรปิด 

10,272.00 
 

10,272.00 
 

เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู.ซัพพลาย 
แอนด์ คอมมูนิเคชั่น 

จ ากัด 

10,272.00 บาท  

บริษัท ยู.ซัพพลาย 
แอนด์ คอมมูนิเคชั่น 

จ ากัด 

10,272.00 บาท  

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี จ.2/2565 
22 พฤศจิกายน 2564 

16 ซื้อพัสดุ 1,075.70 1,075.70  เฉพาะเจาะจง ร้านฟอร์เวิร์ด              
อีคอมเมิร์ช จ ากัด 
1,075.70 บาท 

ร้านฟอร์เวิร์ด              
อีคอมเมิร์ช จ ากัด 
1,075.70 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
จซ.14/2565 

23 พฤศจิกายน 2564 



 

 
ล าดับ 

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซ้ือ 
/จัดจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

 
เหตุผลการคัดเลือก 

เลขทีแ่ละวนัที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง 
17 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใน

ครัว 
16,771.04  

 
16,771.04  

 
เฉพาะเจาะจง กรุงเทพเครึ่องครัว  

16,771.04 บาท 

 

กรุงเทพเครึ่องครัว  
16,771.04 บาท 

 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

 ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ.8/2565 
24 พฤศจิกายน 2564 

18 ซื้อคอมพิวเตอร์ตั้ง
โต๊ะส าหรับชั้นเรียน 

25,500 .02 
 

25,500 .02 
 

เฉพาะเจาะจง บริษัท เอลีท ซีส
เต็มส์ จ ากัด  

25,500 .02บาท 

บริษัท เอลีท ซีส
เต็มส์ จ ากัด  

25,500 .02บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

 ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ.6/2565 
24 พฤศจิกายน 2564 

19 ซื้อเบี้ยประกัน
อุบัติเหตุ 

1,182.35 1,182.35 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพ
ประกันภัย จ ากัด 

(มหาชน) 
1,182.35 บาท 

บริษัท กรุงเทพ
ประกันภัย จ ากัด 

(มหาชน) 
1,182.35 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่                
จซ.15/2565 

24 พฤศจิกายน 2564 

20 จ้างซ่อม
คอมพิวเตอร์            
ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3/2  

1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้าน
คอมพิวเตอร์ 

1,350.00  บาท 

ร้านบ้าน
คอมพิวเตอร์ 

1,350.00  บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขที่                  
จจ.2/2565 

24 พฤศจิกายน 2564 

21 ซื้อแก๊สหุงต้ม 2,180.00 2,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคชัยแก๊ส  
2,180.00 บาท 

ร้านโชคชัยแก๊ส  
2,180.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือเลขที่                  
จซ.17/2565 

24 พฤศจิกายน 2564 

22 ซื้อพืชผักสวนครัว 401.00 401.00 เฉพาะเจาะจง 
ร้านกระต่ายในสวน 

401.00 บาท 

ร้านกระต่ายใน
สวน 

401.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่                   
จซ16/2565 

25 พฤศจิกายน 2564 

23 ซื้อหม้อหุงข้าว 
 

11,000.00 
 

11,000.00 
 

เฉพาะเจาะจง ร้านโชคชัยแก๊ส  
11,000.00บาท 

ร้านโชคชัยแก๊ส  
11,000.00บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ.7/2565 
26 พฤศจิกายน 2564 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ล าดับ 

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซ้ือ 
/จัดจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

 
เหตุผลการคัดเลือก 

เลขทีแ่ละวนัที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง 
24 เช่าเครื่องถ่าย

เอกสารขาวด า 
เดือน ตุลาคม 

1,503.00 1,503.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ณิชสุวรรณ 
จ ากัด  

1,503.00 บาท 

บริษัท ณิชสุวรรณ 
จ ากัด  

1,503.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งเช่าเลขที่                
จช.2/2565 

29 พฤศจิกายน 2564 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 (รอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564) 
โรงเรียนวัดหนัง 

รายงาน ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ 2565 

 

 
ล าดับ 

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซ้ือ 
/จัดจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

 
เหตุผลการคัดเลือก 

เลขทีแ่ละวนัที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง 
1. ซื้อน้ ามันรถตู้

โรงเรียน ฮม 1396 
1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  

วีรา 
 1,000.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
วีรา 

 1,000.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่                
จช.18/2565 

7 ธันวาคม 2564 

2. ซื้อพืชผักสวนครัว 260.00 260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรวมชัย  
260.00 บาท 

ร้านรวมชัย  
260.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่                
จช.19/2565 

8 ธันวาคม 2564 

3. ซื้อพัสดุ 1,740.00 1,740.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทโสภณ 
ชัยเพ้นท์      

1,740.00 บาท 

บริษัทโสภณ 
ชัยเพ้นท์      

1,740.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่                
จช.20/2565 

13 ธันวาคม 2564 

4. ซื้อพัสดุ 250.00 250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรวมชัย 
250.00 บาท 

ร้านรวมชัย 
250.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่                
จช.21/2565 

15 ธันวาคม 2564 

5. ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 
(แก๊ส) 

4,590.00 4,590.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคชัยแก๊ส 
4,590.00 บาท 

ร้านโชคชัยแก๊ส 
4,590.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่                
จช.22/2565 

17 ธันวาคม 2564 

6. จ้างซ่อมสว่าน
ไฟฟ้า 

690.00 690.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทโฮม โปรดักส์ 
จ ากัด (มหาชน) 
690.00 บาท 

บริษัทโฮม โปรดักส์ 
จ ากัด (มหาชน) 
690.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี                
จจ.3/2565 

17 ธันวาคม 2564 



                  
 

        
 

 

 
ล าดับ 

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซ้ือ 
/จัดจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

 
เหตุผลการคัดเลือก 

เลขทีแ่ละวนัที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง 
7. ซื้อพัสดุ 1,320.00 1,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทโสภณ 

ชัยเพ้นท์       
1,320.00 บาท 

บริษัทโสภณ 
ชัยเพ้นท์       

1,320.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่                
จช.23/2565 

20 ธันวาคม 2564 

8. ซื้อน้ ามันรถตู้
โรงเรียน ฮม 1396 

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
วีรา 

 1,000.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
วีรา 

 1,000.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่                
จช.24/2565 

20 ธันวาคม 2564 

9. ซื้อพัสดุ 4,701.50 4,701.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
ฟูลฟิล แอนด์             

ซัพพลาย 
(ส านักงานใหญ่) 
4,701.50 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
ฟูลฟิล แอนด์             

ซัพพลาย 
(ส านักงานใหญ่) 
4,701.50 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่                
จช.25/2565 

21 ธันวาคม 2564 

10. ซื้อพัสดุ 297.00 297.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทโฮม โปรดักส์ 
เซ็นเตอร์ จ ากัด 
297.00 บาท 

บริษัทโฮม โปร
ดักส์ เซ็นเตอร์ 

จ ากัด 
297.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่                
จช.26/2565 

25 ธันวาคม 2564 

11. เช่าเครื่องถ่าย
เอกสารขาวด า 
เดือนพฤศจิกายน 

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ณิชสุวรรณ 
จ ากัด 

1,500.00 บาท 

บริษัท ณิชสุวรรณ 
จ ากัด 

1,500.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งเช่าเลขที่                
จช.3/2565 

28 ธันวาคม 2564 



 
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 (รอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2565) 

โรงเรียนวัดหนัง 
รายงาน ณ  วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

 

 
ล าดับ 

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซ้ือ 
/จัดจ้าง 

 
ราคากลาง 

วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

 
เหตุผลการคัดเลือก 

เลขทีแ่ละวนัที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 

1. 
ซื้อสื่อการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

1,205.55 1,205.55 เฉพาะเจาะจง 
องค์การค้าของ 

สกสค. 
1,205.55 บาท 

องค์การค้าของ 
สกสค. 

1,205.55 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ จซ.27/2565  
4 มกราคม 2565 

 

2. ซ้ือเครื่องปั๊มน้ า
อัตโนมัติ 

8,297.00 

 
8,297.00 

 
เฉพาะเจาะจง บริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็น

เตอร์ จ ากัด (มหาชน)  
8,297.00บาท 

บริษัทโฮม โปรดักส์ 
เซ็นเตอร์ จ ากัด 

(มหาชน) 8,297.00 
บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

 ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ.12/2565  
4 มกราคม 2565 

 

3. จ้างปรับปรุงซ่อมแซม
หลังคาอาคารเรียน 
(อาคารพรพิศาล 

26,000.00 
 

26,000.00 
 

เฉพาะเจาะจง นายเสน่ห์ ธิอาจารย์
26,000.00 บาท  

นายเสน่ห์ ธิ
อาจารย์

26,000.00 บาท  

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี จ.4/2565  
4 มกราคม 2565 

 

4. ซื้อน้ ามันรถตู้โรงเรียน 
ฮม 1396 

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด          
วีรา 

1,000.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด          
วีรา 

1,000.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ จซ.28/2565  
5 มกราคม 2565 

 

5. ซื้อ Sticker  390.55 390.55 เฉพาะเจาะจง บริษัทท๊อป พาณิชย์ 
จ ากัด (ส านักงาน

ใหญ่) 
390.55 บาท 

บริษัทท๊อป 
พาณิชย์ จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่) 
390.55 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ จซ.29/2565  
5 มกราคม 2565 

 



 

 
ล าดับ 

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซ้ือ 
/จัดจ้าง 

 
ราคากลาง 

วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

 
เหตุผลการคัดเลือก 

เลขทีแ่ละวนัที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 

6. ซื้อไมค์ลอย 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง 

ห้างหุ้นส่วนสามัญ            
พี เอส. สเตอรีโอ 
3,745.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนสามัญ            
พี เอส. สเตอรีโอ 
3,745.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ จซ.30/2565  
7 มกราคม 2565 

 

7. 
ซื้อกล่องจัมโบ้              
ขนาด 100 ลิตร 

995.00 995.00 เฉพาะเจาะจง 
บมจ.บิ๊กซีซูเปอร์เซ็น

เตอร์ (ไทรน้อย) 
995.00 บาท 

บมจ.บิ๊กซีซูเปอร์
เซ็นเตอร์             
(ไทรน้อย) 

995.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ จซ.31/2565  
10 มกราคม 2565 

 

8. 
ขาตั้งไมค์ลอยและ        
ที่กันกลิ้ง 

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง 
ร้านเจ๊เล็กบ้านหม้อ  

500.00 บาท 

ร้านเจ๊เล็กบ้าน
หม้อ  

500.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ จซ.32/2565  
11 มกราคม 2565 

 

9. จ้างท า Vinyl  321.00 321.00 เฉพาะเจาะจง 
บริษัทท๊อป พาณิชย์ 

จ ากัด 
321.00 บาท 

บริษัทท๊อป 
พาณิชย์ จ ากัด 
321.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขที่            
จจ.4/2565  

11 มกราคม 2565 
 

10. ซื้อถังปูน  150.00 150.00 เฉพาะเจาะจง 
ร้านรวมชัย 

150.00 บาท 
ร้านรวมชัย 

150.00 บาท 
ราคาอยู่ในวงเงิน

งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ จซ.33/2565  
14 มกราคม 2565 

 

11. 
ซื้อชุดกาวน์ใย
สังเคราะห์ 

1,003.00 1,003.00 เฉพาะเจาะจง 
นางสาวภิญญาพัชญ์ 

สร้อยสมยา  
1,003.00 บาท 

นางสาวภิญญา
พัชญ์ สร้อยสมยา  
1,003.00 บาท 

 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ จซ.34/2565  
14 มกราคม 2565 

 



ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ 

/จัดจ้าง 
ราคากลาง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 
เหตุผลการคัดเลือก 

เลขทีแ่ละวนัที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 

12. 
ซื้อยุงมือยางไนโตร         
สีฟ้า 

564.00 564.00 เฉพาะเจาะจง 

บริษัทดับเบิ้ลพีพลัส 
จ ากัด  

(ส านักงานใหญ่) 
564.00 บาท 

บริษัทดับเบิ้ล
พีพลัส จ ากัด  

(ส านักงานใหญ่) 
564.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ จซ.35/2565  
14 มกราคม 2565 

 

13. ซื้อวัสดุส านักงาน 16,448.00 
 

16,448.00 
 

เฉพาะเจาะจง ศูนย์เครื่องเขียนABC 
16,448.0บาท 

ศูนย์เครื่องเขียน
ABC 

16,448.0บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ จซ.13/2565  
15 มกราคม 2565 

 

14. 

จ้างท า Vinyl  1,592.16 1,592.16 เฉพาะเจาะจง 
บริษัทท๊อป พาณิชย์ 

จ ากัด 
1,592.16 บาท 

บริษัทท๊อป 
พาณิชย์ จ ากัด 
1,592.16 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขที่            
จจ.5/2565  

17 มกราคม 2565 
 

15. ซื้อน้ ามันรถตู้โรงเรียน 
ฮม 1396 

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด          
วีรา 

1,000.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด          
วีรา 

1,000.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ จซ.36/2565  
17 มกราคม 2565 

 

16. ซื้ออุปกรณ์จัดท า
โมเดลเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1,135.00 1,135.00 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท ธนบุรีศึกษา 

จ ากัด  
1,135.00 บาท 

บริษัท ธนบุรีศึกษา 
จ ากัด  

1,135.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ จซ.37/2565  
17 มกราคม 2565 

 

17. 
ซื้อกากน้ าตาล 670.00 670.00 เฉพาะเจาะจง 

ร้านเจ๊พร 
670.00 บาท 

ร้านเจ๊พร 
670.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที ่จซ.39/2565  
18 มกราคม 2565 

 

18. 
ซื้อดิน 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง 

ร้านเทพองค์การ์เด้น 
200.00 บาท 

ร้านเทพองค์การ์เด้น 
200.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ จซ.38/2565  
18 มกราคม 2565 



ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ 

/จัดจ้าง 
ราคากลาง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 
เหตุผลการคัดเลือก 

เลขทีแ่ละวนัที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 

19. ซื้อแกลบ 175.00 175.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน จ. เจี๊ยบ 
175.00 บาท 

ร้าน จ เจี๊ยบ 
175.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ จซ.41/2565  
18 มกราคม 2565 

 

20. ซื้อร าละเอียด 1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกระท่อมฟาร์ม
เห็ด 

1,350.00 บาท 

ร้านกระท่อมฟาร์ม
เห็ด 

1,350.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ จซ.40/2565  
18 มกราคม 2565 

 

21. ซื้ออุปกรณ์ท า         
ความสะอาด 

4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง ท็อปแมนคลีนจ ากัด 
4,280.00 บาท 

ท็อปแมนคลีน
จ ากัด 

4,280.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ จซ.42/2565  
18 มกราคม 2565 

 

22. ซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซม 1,154.00 1,154.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทโฮม โปรดักส์
เซ็นเตอร์ จ ากัด  
1,154.00 บาท 

บริษัทโฮม โปร
ดักส์เซ็นเตอร์ 

จ ากัด  
1,154.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ จซ.43/2565  
18 มกราคม 2565 

 

23. ซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซม 383.00 383.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี            
ไทวัสดุ 

383.00 บาท 

บริษัท ซีอาร์ซี            
ไทวัสดุ 

383.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ จซ.44/2565  
20 มกราคม 2565 

 

24. จ้างท าความสะอาด 
และซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศ 

8,900.00  
 

8,900.00  
 

เฉพาะเจาะจง นายค าพูล พวงแก้ว 
8,900.00 บาท  

นายค าพูล พวง
แก้ว 

8,900.00 บาท  

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี จ.5/2565  
20 มกราคม 2565 

 

25. ซื้อที่นอนเวรกลางคืน 1,280.00 1,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยวิจิตร
เฟอร์นิเจอร์ 

1,280.00 บาท 

ร้านไทยวิจิตร
เฟอร์นิเจอร์ 

1,280.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ จซ.45/2565  
24 มกราคม 2565 

 



                       

ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ 

/จัดจ้าง 
ราคากลาง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 
เหตุผลการคัดเลือก 

เลขทีแ่ละวนัที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 

26. 
ซื้อกล่องพลาสติกเก็บ
ของ 

398.00 398.00 เฉพาะเจาะจง 
บิ๊กซี ซุปเปอร์ 

 เซ็นเตอร์ 
398.00 บาท 

บิ๊กซี ซุปเปอร์ 
 เซ็นเตอร์ 

398.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ จซ.46/2565  
24 มกราคม 2565 

 

27. ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
ซ่อมแซม 

6,277.00 
 

6,277.00 
  

เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ 
เซ็นเตอร์ จ ากัด 

(มหาชน)6,277.00 
บาท  

บริษัท โฮม โปร
ดักส์ เซ็นเตอร์ 
จ ากัด (มหาชน)
6,277.00 บาท  

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ จซ.14/2565  
24 มกราคม 2565 

 

28. ซ้ือชุดตรวจหาเชื้อโค
วิด 19 

15,750.00 
 

15,750.00 
 

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม
15,750.00 บาท 

 

องค์การเภสัช
กรรม15,750.00 

บาท 
 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ จซ.15/2565 
25 มกราคม 2565 

 

29. ซื้อเครื่องวัดค่าดิน
ดิจิตอล 

1,850.00 1,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนบุรีศึกษา 
จ ากัด  

1,850.00 บาท 

บริษัท ธนบุรีศึกษา 
จ ากัด  

1,850.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ จซ.47/2565 
26 มกราคม 2565 

 

30. ซื้อวัสดุกิจกรรม          
วันตรุษจีน 

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุวิมล 
1,000.00 บาท 

ร้านสุวิมล 
1,000.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที ่จซ.48/2565 
26 มกราคม 2565 

 

31. จ้างเช่าเครื่องถ่าย
เอกสารขาว ด า     
เดือนธันวาคม 

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ณิชสุวรรณ 
จ ากัด  

1,500.00 บาท 

บริษัท ณิชสุวรรณ 
จ ากัด  

1,500.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งเช่าเลขที่                  
จช.4/2565 

26 มกราคม 2565 
 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 (รอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565) 
โรงเรียนวัดหนัง 

 รายงาน ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ 2565 
 

ล าดับ 
 

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 
 

วงเงินที่จัดซ้ือ 
/จัดจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

 
เหตุผลการคัดเลือก 

เลขทีแ่ละวนัที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 

1. ซื้อถ่านไฟฉาย ขนาด AA  920.00 920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท 
(ไทย) จ ากัด 
920.00 บาท 

บริษัท ออฟฟิศเมท 
(ไทย) จ ากัด 
920.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่                  
จซ.49/2565 

1 กุมภาพันธ์ 2565 

2. จ้างถ่ายเอกสาร 2,254.25 2,254.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ณิชสุวรรณ 
จ ากัด 

2,254.25 บาท 

บริษัท ณิชสุวรรณ 
จ ากัด 

2,254.25 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขที่                  
จจ.6/2565 

1  กุมภาพันธ์ 2565  

3. ซ้ือแก๊สหุงต้ม 5,970.00 
 

5,970.00 
 

เฉพาะเจาะจง ร้านโชคชัยแก๊ส
5,970.00 บาท  

ร้านโชคชัยแก๊ส
5,970.00 บาท  

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่                    
จซ.16/2565 

2  กุมภาพันธ์ 2565  

4. ซื้อน้ ามันรถตู้โรงเรียน 
ฮม 1396 

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
วีรา  

1,000.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด         
วีรา  

1,000.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่                    
จซ.50/2565 

4  กุมภาพันธ์ 2565  

5. ซื้อกระดาษขาวมัน 150.00 150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทสมใจ             
บิซกรุ๊ป จ ากัด 
150.00 บาท 

บริษัทสมใจ             
บิซกรุ๊ป จ ากัด 
150.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่                    
จซ.51/2565 

7  กุมภาพันธ์ 2565  

6.  ซื้ออารหารเสริมนม 
เดือนกุมภาพันธ์ และ
ช่วงเดือนมีนาคม 

132,032.88 
 

132,032.88 
 

เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมไทย
มิลค์ จ ากัด  

132,032.88 บาท 

สหกรณ์โคนมไทย
มิลค์ จ ากัด  

132,032.88 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่  ซ.17/2565 
10  กุมภาพันธ์ 2565  



                    
 

 
ล าดับ 

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จัดซ้ือ 
/จัดจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

 
เหตุผลการคัดเลือก 

เลขทีแ่ละวนัที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 

7. ซื้อตราปั๊ม 1,950.00 1,950.00 เฉพาะเจาะจง 
ร้านธนภัทร 

1,950.00 บาท 

ร้านธนภัทร 
1,950.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่                    
จซ.52/2565 

15  กุมภาพันธ์ 2565  

8. ซีลยาง 160.00 160.00 เฉพาะเจาะจง 

บริษัทโฮม             
โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 
จ ากัด (มหาชน) 
160.00 บาท 

บริษัทโฮม             
โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 
จ ากัด (มหาชน) 
160.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่                    
จซ.53/2565 

15  กุมภาพันธ์ 2565  

9. จ้างเหมาท าความสะอาด
เครื่องปรับอากาศของ
โรงเรียน 

9,400.00  9,400.00   เฉพาะเจาะจง นายค าพูล พวง
แก้ว 

9,400.00 บาท  

นายค าพูล พวงแก้ว 
9,400.00 บาท  

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี จ6/2565 
17  กุมภาพันธ์ 2565  

10. ซื้อกระดาษการ์ดสี 868.00 868.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนบุรีศึกษา 
จ ากัด 

 (ส านักงานใหญ่) 
868.00 บาท 

บริษัท ธนบุรีศึกษา 
จ ากัด 

 (ส านักงานใหญ่) 
868.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่                    
จซ.54/2565 

18  กุมภาพันธ์ 2565  

11. ซื้อน้ ามันรถตู้โรงเรียน 
ฮม 1396 

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
วีรา  

1,000.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด         
วีรา  

1,000.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่                    
จซ.55/2565 

18  กุมภาพันธ์ 2565  

12. ซื้ออาหารเสริมช่วงปิด
ภาคเรียนที่ ๒ 

62,348.86 
 

62,348.86 
 

เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมไทย
มิลค์ จ ากัด  

62,348.86 บาท 

สหกรณ์โคนมไทย
มิลค์ จ ากัด  

62,348.86 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ.19/2565 
24 กุมภาพันธ์ 2565  

 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ล าดับ 

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จัดซ้ือ 
/จัดจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

 
เหตุผลการคัดเลือก 

เลขทีแ่ละวนัที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 

13. 
ซื้อถุงซิปล็อค 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ราชวงศ์ 

บรรจุภัณฑ์ จ ากัด 
800.00 บาท 

บริษัท ราชวงศ์ 
บรรจุภัณฑ์ จ ากัด 

800.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่                    
จซ.56/2565 

24 กุมภาพันธ์ 2565  

14. จ้างเอกสารแบบฝึก
เตรียมความพร้อม
ระดับชั้นอนุบาล 

9,506.00 
  

9,506.00 
 

เฉพาะเจาะจง ร้านCOPY 
SERVICE 

9,506.00 บาท  

ร้านCOPY SERVICE 
9,506.00 บาท  

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี   จ7/2565 
 26  กุมภาพันธ์ 2565  

 

15. เช่าอินเตอร์เนต เดือน
มีนาคม และเดือน 
เมษายน 

5,050.40 
 

5,050.40 
 

เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเปิลที 
บรอดแบนด์ จ ากัด 

(มหาชน)  
5,050.40 บาท  

บริษัท ทริปเปิลที 
บรอดแบนด์ จ ากัด 

(มหาชน)  
5,050.40 บาท  

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที ่ช3/2565  
28 กุมภาพันธ์ 2565  



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 (รอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565) 
โรงเรียนวัดหนัง 

รายงาน ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565 
              
 
  

ล าดับ 
 

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ 

/จัดจ้าง 
 

ราคากลาง 
วิธีจัดซ้ือจัด

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลการ
คัดเลือก 

เลขทีแ่ละวนัที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 

1. ซื้อผ้าใบและมุ้งลวด 650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง 
ร้านรวมชัย 

650.00 บาท 

ร้านรวมชัย 
650.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่                    
จซ.57/2565 

1 มีนาคม 2565  

2. ซื้อสติ๊กเกอร์ใส 570.00 570.00 เฉพาะเจาะจง 
องค์กรค้าของ สกสค. 

570.00 บาท 
องค์กรค้าของ สกสค. 

570.00 บาท 
ราคาอยู่ในวงเงิน

งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่                    
จซ.58/2565 

3 มีนาคม 2565  

3. 
ซ้ือน้ ามันรถตู้โรงเรียน 
ฮม 1396 

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด        
วีรา  

1,000.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด         
วีรา  

1,000.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่                    
จซ.62/2565 

12  มีนาคม  2565  

4. ซื้อชุดตรวจ ATK 
(Covid 19) 

15,750.00 
 

15,750.00 
 

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัช
กรรม 15,750.00 

บาท 

องค์การเภสัช
กรรม 15,750.00 

บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ.20/2565 
14 มีนาคม 2565 

5. ซื้อถุงมือ Nitrile สีฟ้า 1,680.00 1,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เวลธ์ เอ็น
เอตร์ไฟรส์ 

1,680.00 บาท 

บริษัท ที.เวลธ์ เอ็น
เอตร์ไฟรส์ 

1,680.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่                    
จซ.60/2565 

14 มีนาคม 2565  

6. แบบรายงานผู้ส าเร็จ
การศึกษา (ปพ.3) 

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง องค์กรค้าของ สกสค. 
500.00 บาท 

องค์กรค้าของ สกสค. 
500.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่                    
จซ.61/2565 

18 มีนาคม 2565  



 
ล าดับ 

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซ้ือ 
/จัดจ้าง 

 
ราคากลาง 

วิธีจัดซ้ือจัด
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลการ
คัดเลือก 

เลขทีแ่ละวนัที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 

7. ซื้อหนังสือเรียน
ส านักพิมพ์อักษรเจริญ
ทัศน์ 

79,171.20 
 

79,171.20 
 

เฉพาะเจาะจง บริษัท อักษรเจริญ
ทัศน์ อจท. จ ากัด  
79,171.20 บาท 

บริษัท อักษรเจริญ
ทัศน์ อจท. จ ากัด  
79,171.20 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ.40/2565 
18 มีนาคม 2565 

8. ซื้อหนังสือเรียน
ส านักพิมพ์ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิ
ภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
(องค์การค้าของ 
สกสค.) 

55,836.00 
 

55,836.00 
 

เฉพาะเจาะจง ส านักงาน
คณะกรรมการ

ส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครู

และบุคลากรทางการ
ศึกษา (องค์การค้า
ของ สกสค.) (ศึกษา

ภัณฑ์พาณิชย์) 
55,836.00 บาท 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

ส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครู

และบุคลากรทางการ
ศึกษา (องค์การค้า
ของ สกสค.) (ศึกษา

ภัณฑ์พาณิชย์) 
55,836.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ.47/2565 
23 มีนาคม 2565 

9. ซื้อหนังสือเรียน
ส านักพิมพ์ วพ. 

24,976.00 
 

24,976.00 
 

เฉพาะเจาะจง บริษัท ส านักพิมพ์
วัฒนาพานิช (วพ) 

จ ากัด 
24,976.00 บาท  

บริษัท ส านักพิมพ์
วัฒนาพานิช (วพ) 

จ ากัด  
24,976.00 บาท  

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ.43/2565 
24 มีนาคม 2565 

10. ซื้อหนังสือเรียน
ระดับชั้นการศึกษา
พิเศษ 

18,981.00 
 

18,981.00 
 

เฉพาะเจาะจง บริษัท อักษร 
อินสไปร์ จ ากัด  
18,981.00 บาท 

บริษัท อักษร 
อินสไปร์ จ ากัด  
18,981.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ 24/2565 
24 มีนาคม 2565 

11. เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ขาวด า                      
เดือนกุมภาพันธ์ 

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ณิชสุวรรณ 
จ ากัด 

1,500.00 บาท 

บริษัท ณิชสุวรรณ 
จ ากัด 

1,500.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ 24/2565 
24 มีนาคม 2565 



              
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
ล าดับ 

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซ้ือ 
/จัดจ้าง 

 
ราคากลาง 

วิธีจัดซ้ือจัด
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลการ
คัดเลือก 

เลขทีแ่ละวนัที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 

12. ซื้อหนังสือเรียน
ส านักพิมพ์ พว. 

79,967.20 79,967.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท พัฒนา
วิชาการไทย อินเตอร์

เนชันแนล แอนด์ 
เทคโนโลยี (พว.) 

จ ากัด 
79,967.20 บาท 

บริษัท พัฒนา
วิชาการไทย อินเตอร์

เนชันแนล แอนด์ 
เทคโนโลยี (พว.) 

จ ากัด 
79,967.20 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ 46/2565 
24 มีนาคม 2565 

13. ซื้อหนังสือเสริม
ประสบการณ์ส าหรับ
นักเรียนระดับชั้น
อนุบาล 

5,953.75 
 

5,953.75 
 

เฉพาะเจาะจง บริษัท แปลน ฟอร์ 
คิดส์ จ ากัด  

5,953.75 บาท 

บริษัท แปลน ฟอร์ 
คิดส์ จ ากัด  

5,953.75 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งเช่าเลขที่                  
จช.6/2565 

30 มีนาคม 2565 



 
                      

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 (รอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2565) 
โรงเรียนวัดหนัง 

รายงาน ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
ล าดับ 

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซ้ือ 
/จัดจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 
เหตุผลการคัดเลือก 

เลขทีแ่ละวนัที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง 
1. ซื้อน้ ามันรถตู้โรงเรียน 

ฮม 1396 
1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด        

วีรา  
1,000.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด         
วีรา  

1,000.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่                    
จซ.62/2565 

3 เมษายน 2565  

2. ซื้อน้ ามันรถตู้โรงเรียน 
ฮม 1396 

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด        
ไชโย ปิโตรเลียม 
1,000.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด         
ไชโย ปิโตรเลียม 
1,000.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่                    
จซ.63/2565 

12 เมษายน 2565  

3. เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
(สี) เดือนมีนาคม 

27.00 27.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ณิชสุวรรณ 
จ ากัด 

27.00 บาท 

บริษัท ณิชสุวรรณ 
จ ากัด 

27.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งเช่าเลขที่                    
จช.7/2565 

21 เมษายน 2565  

4. ซื้อเครื่องร่อนมูล
ไส้เดือน 

15,400.00 
 

15,400.00 
 

เฉพาะเจาะจง นาไค ฟาร์ม 
 15,400.00 บาท      

นาไค ฟาร์ม 
 15,400.00 บาท       

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ.22/2565 
26 เมษายน 2565 

5. 

จ้างท า Vinyl  3,092.30 3,092.30 เฉพาะเจาะจง 
บริษัทท๊อป 

พาณิชย์ จ ากัด 
3,092.30 บาท 

บริษัทท๊อป 
พาณิชย์ จ ากัด 
3,092.30 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขที่            
จจ.7/2565  

27 เมษายน 2565 
 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 (รอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565) 
โรงเรียนวัดหนัง 

รายงาน ณ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
  
 

 
ล าดับ 

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซ้ือ 
/จัดจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีจัดซ้ือจัด

จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

 
เหตุผลการคัดเลือก 

เลขทีแ่ละวนัที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 

1. ซื้อสารก าจัดวัชพืช 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปั้นดิน
การเกษตร    
อาหารสัตว์  

300.00 บาท 

ร้านปั้นดิน
การเกษตร    
อาหารสัตว์  

300.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่                    
จซ.64/2565 

6 พฤษภาคม2565  

2. ซื้อผักสวนครัวและ
อุปกรณ์ท าสวน 

2,285.00 2,285.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวนแห่ง
ความสุข 

2,285.00 บาท 

ร้านสวนแห่ง
ความสุข 

2,285.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่                    
จซ.65/2565 

10 พฤษภาคม2565  

3. ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์
ส านักงาน 

5,590.00 5,590.00 
 

เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเซเว่น 
จ ากัด(มหาชน)
5,590.00 บาท      

บริษัท คอมเซเว่น 
จ ากัด(มหาชน)
5,590.00 บาท      

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

 ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ.23/2565 
10 พฤษภาคม 2565 

 

4. จ้างเข้าเล่มเอกสาร 100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน COPY 
SERVICE 

100.00 บาท 

ร้าน COPY 
SERVICE 

100.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี จจ.8/2565 
12 พฤษภาคม 2565 

 

5. ซื้อกรมธรรม์ประกัน
อุบัติเหตุนักเรียน             
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

72,100 
 

72,100 
 

เฉพาะเจาะจง บริษัท เมืองไทย
ประกันภัย จ ากัด 

(มหาชน)  
72,100 บาท 

บริษัท เมืองไทย
ประกันภัย จ ากัด 

(มหาชน)  
72,100 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

หนังสือตกลง ซ.25/2565 
15 พฤษภาคม2565 

 



 

 

 

 
ล าดับ 

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซ้ือ 
/จัดจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีจัดซ้ือจัด

จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

 
เหตุผลการคัดเลือก 

เลขทีแ่ละวนัที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 

6. ซื้อเตาและฟืน 1,730.00 1,730.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคชัยแก๊ส 
1,730.00 บาท 

ร้านโชคชัยแก๊ส 
1,730.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่                    
จซ.66/2565 

16 พฤษภาคม2565  

7. ซื้อเตา KB 10 ใหญ ่ 1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคชัยแก๊ส 
1,700.00 บาท 

ร้านโชคชัยแก๊ส 
1,700.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่                    
จซ.67/2565 

18 พฤษภาคม2565  

8. ซื้อแก๊สหุงต้ม 5,110.00 
 

5,110.00 
 

เฉพาะเจาะจง ร้านโชคชัยแก๊ส
5,110.00 บาท 

ร้านโชคชัยแก๊ส
5,110.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ.27/2565 
26 พฤษภาคม 2565 

 

9. ซื้อน้ ามันรถตู้โรงเรียน 
ฮม 1396 

1,620.00 1,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท.จ ากัด
1,620.00 บาท 

บริษัท ปตท.จ ากัด
1,620.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่                    
จซ.68/2565 

27 พฤษภาคม 2565 

10. เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
ขาวด า  เดือนเมษายน 

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ณิชสุวรรณ 
จ ากัด 

1,500.00บาท 

บริษัท ณิชสุวรรณ 
จ ากัด 

1,500.00บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งเช่าเลขที่                    
จช.9/2565 

27 พฤษภาคม 2565 

11. เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
(สี) เดือนเมษายน 

21.00 21.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ณิชสุวรรณ 
จ ากัด 

21.00 บาท 

บริษัท ณิชสุวรรณ 
จ ากัด 

21.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งเช่าเลขที่                    
จช.10/2565 

27 พฤษภาคม 2565 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 (รอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565) 
โรงเรียนวัดหนัง 

รายงาน ณ วันที่  5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 
ล าดับ 

 

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จัดซ้ือ 
/จัดจ้าง 

 
ราคากลาง 

 

 
วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง 

 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลการคัดเลือก 
เลขทีแ่ละวนัที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 

1. ซื้อวัสดุการศึกษา  24,696.00 
 

24,696.00 
 

เฉพาะเจาะจง ศูนย์เครื่องเขียน
ABC 

24,696.00 บาท 

ศูนย์เครื่องเขียนABC 
24,696.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ.26/2565 
2 มิถุนายน 2565 

 

2. ซ้ือถ่านอัลคาไลน์ 971.00 971.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ 
จ ากัด (มหาชน) 
971.00 บาท 

บริษัท โฮม โปรดักส์ 
จ ากัด (มหาชน) 
971.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่                    
จซ.69/2565 

4 มิถุนายน 2565 

3. ซื้อน้ ามันรถ
ผลิตภัณฑ์ Elean X 
Diesel  

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สินมา
ไพบูลย์ ปิโตรเลียม 

500.00 บาท 

บริษัท สินมาไพบูลย์ 
ปิโตรเลียม 

500.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่                    
จซ.70/2565 

4 มิถุนายน 2565 

4. ซื้อพืชผักสวนครัว
และปุ๋ยอินทรีย์ 

630.00 630.00 เฉพาะเจาะจง ร้านครูเล็ก
การเกษตร  

630.00 บาท 

ร้านครูเล็กการเกษตร  
630.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่                    
จซ.71/2565 

6 มิถุนายน 2565 

5. ซื้อแม่สี 120.00 120.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรวมชัย 
120.00 

ร้านรวมชัย 
120.00 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่                    
จซ.72/2565 

7 มิถุนายน 2565 

6. ซื้อน้ ามันรถตู้
โรงเรียน ฮม 1396 

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท.น้ ามัน
และการค้าปลีก 
จ ากัด (มหาชน)
1,000.00 บาท 

บริษัท ปตท.น้ ามัน
และการค้าปลีก จ ากัด 

(มหาชน)1,000.00 
บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่                    
จซ.73/2565 

7 มิถุนายน 2565 



 
ล าดับ 

 

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จัดซ้ือ 
/จัดจ้าง 

 
ราคากลาง 

 

 
วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง 

 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลการคัดเลือก 
เลขทีแ่ละวนัที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 

7. ซื้อแม่สี 120.00 120.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรวมชัย 
120.00 

ร้านรวมชัย 
120.00 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่                    
จซ.74/2565 

9 มิถุนายน 2565 

8. ซื้อพานไหว้ครู 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้               
ศิริวรรณ 

500.00 บาท 

ร้านดอกไม้               
ศิริวรรณ 

500.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่                    
จซ.75/2565 

10 มิถุนายน 2565 

9. ซื้อก้อนเชื้อเห็ด 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง กระท่อมฟาร์มเห็ด 
3,000.00 บาท 

กระท่อมฟาร์มเห็ด 
3,000.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่                    
จซ.76/2565 

10 มิถุนายน 2565 

10. ซื้อวัสดุการศึกษา 19,994.00 19,994.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์เครื่องเขียน
ABC 

19,994.00บาท 

ศูนย์เครื่องเขียนABC 
19,994.00บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ.28/2565 
10 มิถุนายน 2565 

 

11. ซื้ออุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 

6,780.01 
 

6,780.01 
 

เฉพาะเจาะจง บริษัท เอลีท ซีส
เต็มส์ จ ากัด  

6,780.01 บาท 

บริษัท เอลีท ซีสเต็มส์ 
จ ากัด  

6,780.01 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ.30/256 
10 มิถุนายน 2565 

 

12. ซื้อกาวซีเมนต์  240.00 240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทโฮม โปรดักส์ 
จ ากัด (มหาชน) 
240.00 บาท 

บริษัทโฮม โปรดักส์ 
จ ากัด (มหาชน) 
240.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่                    
จซ.77/2565 

12 มิถุนายน 2565 

13. ซ้ืออาหารเสริมนม 
เดือน พฤษภาคม 
และมิถุนายน ๒๕๖๕         

103,513.34 
 

103,513.34 
 

เฉพาะเจาะจง องค์การส่งเสริม
กิจการโคนมแห่ง

ประเทศไทย (อ.ส.ค.) 
 103,513.34 บาท 

องค์การส่งเสริมกิจการ
โคนมแห่งประเทศไทย 

(อ.ส.ค.) 
 103,513.34 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ.35/2565 
13 มิถุนายน 2565 



 
ล าดับ 

 

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จัดซ้ือ 
/จัดจ้าง 

 
ราคากลาง 

 

 
วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง 

 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลการคัดเลือก 
เลขทีแ่ละวนัที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 

14. จ้างปรับปรุง
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ของ
นักเรียน 

7,000.00 
 

7,000.00 
 

เฉพาะเจาะจง ร้านบ้าน
คอมพิวเตอร์

7,000.00 บาท 

ร้านบ้านคอมพิวเตอร์
7,000.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี จ8/2565 
13 มิถุนายน 2565 

 

15. ซื้อร าละเอียด 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน Mushroom 
cottage farm.ltd. 

900.00 บาท 

ร้าน Mushroom 
cottage farm.ltd. 

900.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่                    
จซ.78/2565 

13 มิถุนายน 2565 

16. ซื้อพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายใน (ตู้เก็บ
สื่อการเรียนรู้) 

8,920.00 
 

8,920.00 
 

เฉพาะเจาะจง อิคาโน่ (ประเทศ) 
จ ากัด 

 8,920.00 บาท 

อิคาโน่ (ประเทศ) 
จ ากัด 

 8,920.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ.32/2565 
14 มิถุนายน 2565 

 

17. ซื้อวัสดุซ่อมแซม
หลังคาห้องเรียน 
กศพ. 

1,286.00 1,286.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์ชัยค้าไม้ 
1,286.00 บาท  

ร้านพงษ์ชัยค้าไม้ 
1,286.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่                    
จซ.79/2565 

15 มิถุนายน 2565 

18. ซื้อวัสดุปุ๋ยคอก 420.00 420.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรวมชัย 
420.00 บาท 

ร้านรวมชัย 
420.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่                    
จซ.80/2565 

15 มิถุนายน 2565 

19. ซื้อครุภัณฑ์ห้องศูนย์
การเรียนรู้ 

41,944.00 
 

41,944.00 
 

เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามบีคิว-
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด  
41,944.00 บาท 

บริษัท สยามบีคิว-
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด  
41,944.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ.31/2565 
16 มิถุนายน 2565 

 

20. ซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซม
วัสดุ/ครุภัณฑ์) 

9,606.00 
 

9,606.00 
 

เฉพาะเจาะจง ร้านรวมชัย  
9,606.00บาท 

ร้านรวมชัย  
9,606.00บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ.34/2565 
16 มิถุนายน 2565 

 



 

 
ล าดับ 

 

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จัดซ้ือ 
/จัดจ้าง 

 
ราคากลาง 

 

 
วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง 

 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลการคัดเลือก 
เลขทีแ่ละวนัที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 

21. ซื้อน้ ามันรถตู้
โรงเรียน ฮม 1396 

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทต้นคิด           
ปิโตรเลียม จ ากัด
1,000.00 บาท 

บริษัทต้นคิด           
ปิโตรเลียม จ ากัด
1,000.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่                    
จซ.81/2565 

18 มิถุนายน 2565 

22. จ้างท าไวนิลและป้าย
ธงญี่ปุ่น 

1,391.00 1,391.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสตางค์ ปริ้นติ้ง 
1,391.00 บาท 

ร้านสตางค์ ปริ้นติ้ง 
1,391.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี                    
จจ.9/2565 

20 มิถุนายน 2565 

23. ซ้ือพัดลม 17,480.00 
 

17,480.00 
 

เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ 
เซ็นเตอร์ จ ากัด 

(มหาชน)  
17,480.00 บาท 

บริษัท โฮม โปรดักส์ 
เซ็นเตอร์ จ ากัด 

(มหาชน)  
17,480.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ.33/2565 
22 มิถุนายน 2565 

24. ซื้อแก๊สหุงต้ม 5,330.00 
 

5,330.00 
 

เฉพาะเจาะจง ร้านโชคชัยแก๊ส
5,330.00 บาท 

ร้านโชคชัยแก๊ส
5,330.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ.37/2565 
26 มิถุนายน 2565 

25. ซื้อแบบรายงาน   
และบัญชีเวลาเรียน 
ประถมศึกษา 

6,315.50 
 

6,315.50 
 

เฉพาะเจาะจง องค์การค้าของ 
สกสค. 

6,315.50บาท 

องค์การค้าของ สกสค. 
6,315.50บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ.36/2565 
27 มิถุนายน 2565 

26. ซื้อเทียนและอุปกรณ์
หล่อเทียน 

3,470.00 3,470.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิจิตรสังฆภัณฑ์   
3,470.00  บาท 

ร้านพิจิตรสังฆภัณฑ์   
3,470.00  บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่                    
จซ.81/2565 

27 มิถุนายน 2565 

27. ซื้อน้ ามันรถตู้
โรงเรียน ฮม 1396 

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทต้นคิด           
ปิโตรเลียม จ ากัด
1,000.00 บาท 

บริษัทต้นคิด           
ปิโตรเลียม จ ากัด
1,000.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่                    
จซ.83/2565 

27 มิถุนายน 2565 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ล าดับ 

 

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จัดซ้ือ 
/จัดจ้าง 

 
ราคากลาง 

 

 
วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง 

 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลการคัดเลือก 
เลขทีแ่ละวนัที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 

28. ซื้อแก๊งหุงต้ม 225.00 225.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคชัยแก๊ส 
225.00 บาท 

ร้านโชคชัยแก๊ส 
225.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่                    
จซ.84/2565 

28 มิถุนายน 2565 

29. เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ขาวด า                  
เดือน พฤษภาคม 

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ณิชสุวรรณ 
จ ากัด 

1,500.00 บาท 

บริษัท ณิชสุวรรณ 
จ ากัด 

1,500.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งเช่าเลขที่                    
จช.8/2565 

29 มิถุนายน 2565 



 
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 (รอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565) 

โรงเรียนวัดหนัง 
รายงาน ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

 
ล าดับ 

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซ้ือ 
/จัดจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลการคัดเลือก 
เลขที่และวนัที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง 
1. ซื้ออาหารเสริมนม เดือน 

กรกฎาคม 
53,426.24 

 
53,426.24 

 
เฉพาะเจาะจง องค์การส่งเสริมกิจการ

โคนมแห่งประเทศไทย 
(อ.ส.ค.) 

53,426.24 บาท 

องค์การส่งเสริมกิจการ
โคนมแห่งประเทศไทย 

(อ.ส.ค.) 
53,426.24 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ38/2565 
1 กรกฎาคม 2565 

 

2. ซื้อกล่องทิชชู่ 398.00 398.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทโฮม โปรดักส์ 
จ ากัด 

398.00 บาท 

บริษัทโฮม โปรดักส์ 
จ ากัด 

398.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่                    
จซ.85/2565 

1 กรกฎาคม 2565 

3. ซื้อธงชาติประดับสถานที่ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบู๊เงี๊ยบเฮง 
300.00 บาท 

ร้านบู๊เงี๊ยบเฮง 
300.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่                    
จซ.86/2565 

1 กรกฎาคม 2565 

4. เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
(สี) เดือนมิถุนายน 

160.50 160.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ณิชสุวรรณ 
จ ากัด 

160.50 บาท 

บริษัท ณิชสุวรรณ 
จ ากัด 

160.50 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งเช่าเลขที่                    
จช.9/2565 

1 กรกฎาคม 2565 

5. ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ  3,531.00 3,531.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เจ. 
 บราเดอร์ส 

3,531.00 บาท 

บริษัท บี.เจ. 
 บราเดอร์ส 

3,531.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่                    
จซ.87/2565 

4 กรกฎาคม 2565 

6. ซื้อหัวเชื้อ EM 735.00 735.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิ๊กนกการ์เด้น 
จ ากัด 

735.00 บาท 

บริษัท บิ๊กนกการ์เด้น 
จ ากัด 

735.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่                    
จซ.88/2565 

4 กรกฎาคม 2565 



 
ล าดับ 

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซ้ือ 
/จัดจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลการคัดเลือก 
เลขที่และวนัที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง 
 

7. 
ซื้อผลิตภัณฑ์
แอลกอฮอล์ 

738.30 738.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท คลีนดีไทย 
จ ากัด  

738.30 บาท 

บริษัท คลีนดีไทย 
จ ากัด  

738.30 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่                    
จซ.89/2565 

5 กรกฎาคม 2565 

8. ซื้อน้ ามันรถตู้โรงเรียน 
ฮม 1396 

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทต้นคิด           
ปิโตรเลียม จ ากัด
1,000.00 บาท 

บริษัทต้นคิด           
ปิโตรเลียม จ ากัด
1,000.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่                    
จซ.90/2565 

18 กรกฎาคม 2565 

9. ซื้อชุดล าโพง เครื่อง
ขยายเสียง 

15,515.00 
 

15,515.00 
 

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ พี.
เอส.สเตอริโอ

15,515.00 บาท  

ห้างหุ้นส่วนสามัญ    
พี.เอส.สเตอริโอ
15,515.00 บาท  

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ41/2565 
19 กรกฎาคม 2565 

 

10. ซื้อพืชผักสวนครัว 
(มะเขือเปราะ) 

200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสีสันต์พันธุ์ไม้ 
200.00 บาท 

ร้านสีสันต์พันธุ์ไม้ 
200.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่                    
จซ.91/2565 

18 กรกฎาคม 2565 

11. ซื้อแก๊สหุงต้ม  5,490.00 

 
5,490.00 

 
เฉพาะเจาะจง ร้านโชคชัย

แก๊ส 5,490.00 บาท 
ร้านโชคชัย

แก๊ส 5,490.00 บาท 
ราคาอยู่ในวงเงิน

งบประมาณ 
ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ42/2565 

22 กรกฎาคม 2565 
 

12. ซื้ออุปกรณ์ซ่อมเครื่องท า
น้ าแข็ง 

12,000.00 
 

12,000.00  
 

เฉพาะเจาะจง นายเสถียร ราศรี  
12,000.00 บาท 

นายเสถียร ราศรี  
12,000.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ44/2565 
22 กรกฎาคม 2565 

 

13. 

จ้างท า Vinyl  561.75 561.75 เฉพาะเจาะจง 
บริษัทท๊อป พาณิชย์ 

จ ากัด 
561.75 บาท 

บริษัทท๊อป พาณิชย์ 
จ ากัด 

561.75 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขที่            
จจ.110/2565  

24 กรกฎาคม 2565 
 



 
ล าดับ 

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซ้ือ 
/จัดจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลการคัดเลือก 
เลขที่และวนัที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง 

14. ซื้อฝาหม้อหุงข้าว 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง 
ร้านโชคชัยแก๊ส 
1,300.00 บาท 

ร้านโชคชัยแก๊ส 
1,300.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่                    
จซ.92/2565 

27 กรกฎาคม 2565 

15. ซื้ออาหารเสริมนมเดือน 
สิงหาคม ๒๕๖๕ 

73,117.00 73,117.00 เฉพาะเจาะจง องค์การส่งเสริม
กิจการโคนมแห่ง

ประเทศไทย (อ.ส.ค.) 
73,117.00 บาท  

องค์การส่งเสริม
กิจการโคนมแห่ง

ประเทศไทย (อ.ส.ค.) 
73,117.00 บาท  

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ43/2565 
27 กรกฎาคม 2565 

 

16. เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ขาวด า                  
เดือนมิถุนายน 

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ณิชสุวรรณ 
จ ากัด 

2,000.00 บาท 

บริษัท ณิชสุวรรณ 
จ ากัด 

2,000.00 บาท 

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งเช่าเลขที่                    
จช.10/2565 

29 กรกฎาคม 2565 



  
                                
 


