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รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ชื่อผู้เสนอราคา
1 จา้งปรับปรุงหอ้งน้้าและบริเวณโดยรอบ 40,600.00 เฉพาะเจาะจง นายเสง่ียม พานทอง
2 จา้งเหมารถบสัปรับอากาศ 32,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสาโรจน์ บญุจนัทร์ธรรม
3 จา้งปรับปรุงหอ้งบริหารงาน 4 ฝ่าย 120,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปรัชญา นาอ้อม
4 จา้งซ่อมเปล่ียนบานพับและกลอนหน้าต่าง 22,175.00 เฉพาะเจาะจง นายเสง่ียม พานทอง
5 จา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศหอ้งประชุมไทยรัฐ 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิทกัษ์ ดอนศรี
6 จา้งเหมารถบสัปรับอากาศเพื่อไปเขา้ค่ายลูกเสือ 63,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนันต์ ทุ่งพรหมศรี
7 จา้งปรับปรุงหอ้งประชุมไทยรัฐ 2 90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปรัชญา นาอ้อม
8 จา้งเหมารถงานศิลปหตัถกรรม 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนายทุธ แจม่ศิริ
9 จา้งเหมาติดต้ังหลอดไฟ 70,513.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรชัย สุชาติกลุวิทย์
10 จา้งเหมารถบสักจิกรรมการแขง่ขนักฬีา สพฐ เกมส์ 17,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอิทธิมนต์ พยงุวงค์
11 จา้งท้าปา้ยประชาสัมพันธ์กจิกรรม/โครงการของโรงเรียน 29,860.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรศักด์ิ ยานิตย์
12 จา้งเหมารถงานแขง่ขนักรีฑายวุชน อบจ.นนทเ์กมส์ 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบญุส่ง กนกนาค
13 จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองถา่ยเอกสาร 14,800.00 เฉพาะเจาะจง นายนนทชัย ใจสะอาด
14 จา้งเหมาท้าแทน่รับเกยีรติบตัร โครงการบณัฑิตน้อย 9,500.00 เฉพาะเจาะจง นายปรัชญา นาอ้อม
15 จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศหอ้งประชุมวิชาการ 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิทกัษ์ ดอนศรี
16 จา้งเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์เคร่ืองใช้ในโรงอาหาร 93,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคมศักด์ิ เหมือนสอาด
17 จา้งเหมาจดัสถานที่โครงการเปดิบา้นวิชาการ ปกีารศึกษา 2561 32,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสมัย เชื้อชาติ
18 จา้งเหมารถบสัปรับอากาศทศันศึกษาอนุบาล 21,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนายทุธ แจม่ศิริ
19 จา้งเหมารถบสัปรับอากาศทศันศึกษา ณ ศูนยว์ิทยาศาสตร์ 40,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนายทุธ แจม่ศิริ
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ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ชื่อผู้เสนอราคา
20 จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวันส้าหรับนักเรียน 1,408,000.00 ประกวดราคา นางสาวนภาพร แสวงสุข
21 จา้งเหมารถบสัปรับอากาศทศันศึกษา ณ บงึฉวาก 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนายทุธ แจม่ศิริ
22 จา้งเหมาล้างแอร์ 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายบญุเลิศ ภู่ศิลป์
23 จา้งเหมาท้าปา้ยตะแกรงเหล็ก 25,900.00 เฉพาะเจาะจง นายเสง่ียม พานทอง
24 จา้งเหมาท้าปา้ยไวนิล 13,720.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรศักด์ิ ยานิตย์
25 จา้งเหมาติดต้ังแผ่นปา้ยอาคารเรียนและซ่อมแซม 18,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเสง่ียม พานทอง
26 จา้งเหมาปรับปรุงระบบไฟในโรงเรียน 45,368.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรชัย สุชาติกลุวิทย์
27 จา้งเหมาติดต้ังเหล็กกั้นหน้าต่าง 28,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสง่ียม พานทอง
28 จา้งเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ 92,700.00 เฉพาะเจาะจง นายเสง่ียม พานทอง
29 จา้งเหมาตัดหญ้า ปรับปรุงแปลงเกษตร 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธนบดี ศรีค้า
30 จา้งเหมารถ6ล้อ 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบญุส่ง กนกนาค
31 จา้งเหมาท้าปา้ยไวนิล 21,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรศักด์ิ ยานิตย์
32 จา้งเหมาท้าธงกองลูกเสือส้ารอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ 5,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลี พึ่งพรหม
33 จา้งเหมาท้าเคาเตอร์ไม้ 14,200.00 เฉพาะเจาะจง นายปรัชญา นาอ้อม
34 จา้งเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพักครู 94,200.00 เฉพาะเจาะจง นายคมศักด์ิ เหมือนสอาด
35 จา้งเหมารถโดยสารปรับอากาศ 36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายด้ารงค์ ทุ่งพรหมศรี
36 จา้งเหมาท้าเว็ปไซต์ส้าเร็จรูป 3,210.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรภทัร สุมนารถ
37 จา้งเหมารถบสัปรับอากาศทศันศึกษา ณ ศูนยว์ิทยาศาสตร์ 40,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนายทุธ แจม่ศิริ
38 จา้งเหมารถบสัปรับอากาศทศันศึกษา ณ บงึฉวาก 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนายทุธ แจม่ศิริ
39 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ปจัจยัพื้นฐานส้าหรับการจดัการศึกษา 24,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางบวัทองศึกษาภณัฑ์
40 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหตัถกรรม 33,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางบวัทองศึกษาภณัฑ์
41 ซ้ือวัสดุกจิกรรมส่ือสารมวลชน 6,452.10 เฉพาะเจาะจง ร้านบางบวัทองศึกษาภณัฑ์



ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ชื่อผู้เสนอราคา
42 ซ้ือวัสดุกจิกรรมสอนเสริมพิเศษ O-NET 6,399.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางบวัทองศึกษาภณัฑ์
43 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 6,810.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางบวัทองศึกษาภณัฑ์
44 ซ้ืออุปกรณ์โครงการพัฒนาชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง 41,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางบวัทองศึกษาภณัฑ์
45 ซ้ือพัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาเรียนรวม 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางบวัทองศึกษาภณัฑ์
46 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 147,007.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางบวัทองศึกษาภณัฑ์
47 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 35,308.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางบวัทองศึกษาภณัฑ์
48 ซ้ือวัสดุการศึกษาโครงการพัฒนาทกัษะชีวิต 21,618.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางบวัทองศึกษาภณัฑ์
49 ซ้ือหนังสือเรียน ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 239,386.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางบวัทองศึกษาภณัฑ์
50 ซ้ือหนังสือเรียน ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 240,711.70 เฉพาะเจาะจง ร้านบางบวัทองศึกษาภณัฑ์
51 ซ้ือหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 15,822.90 เฉพาะเจาะจง ร้านบางบวัทองศึกษาภณัฑ์
52 ซ้ือครุภณัฑ์โฆษนาและเผยแพร่ 8,550.80 เฉพาะเจาะจง ร้านนัฐพงศ์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส
53 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางบวัทองศึกษาภณัฑ์
54 ซ้ือวัสดุโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางบวัทองศึกษาภณัฑ์
55 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 23,337.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางบวัทองศึกษาภณัฑ์
56 ซ้ือวัสดุการศึกษา โรงเรียนคุณภาพประจ้าต้าบล 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางบวัทองศึกษาภณัฑ์


