
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

ประจ าเดือน ตุลาคม 2563 

ล า
ดับ 

งานที่จัดซื้อ วงเงินที่
จัดซื้อ(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีซื้อ รายชื่อผู้ที่เสนอราคา ราคาที่ตก
ลงจะซื้อ 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง

การซื้อ 
1 ขอซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง 500 500 เฉพาะเจาะจง หจก.ประสิทธิ์  ศรีสุข 500 ราคาต่ าสุด บจ 1 / 64 

5/10/2563 
2 ขอซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง 650 650 เฉพาะเจาะจง หจก.ประสิทธิ์  ศรีสุข 650 ราคาต่ าสุด บจ 2 / 64 

15/10/2563 
3 ขอซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง 950 950 เฉพาะเจาะจง หจก.ประสิทธิ์  ศรีสุข 950 ราคาต่ าสุด บจ 3 / 64 

15/10/2563 
4 ขอซื้อน้ าหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ท๊อปเทล เพาเวอร์ 4,000 ราคาต่ าสุด บจ 4 / 64 

19/10/2563 
5 ขอซื้อวัสดุส านักงาน 4,900 4,900 เฉพาะเจาะจง หจก.มงคลสัมพันธ์ 4,900 ราคาต่ าสุด บจ 7 / 64 

20/10/2563 
6 ขอซื้อแหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Fuji 

Xerox 
7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุรีรัมย์ เซอณ์วิส 

โอเอ 
7,000 ราคาต่ าสุด บจ 8 / 64 

20/10/2563 
7 ขอซื้อวัสดุส านักงาน 520 520 เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนสุขปรีดา 520 ราคาต่ าสุด บจ 9 / 64 

20/10/2563 
8 ขอซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง 200 200 เฉพาะเจาะจง หจก.ประสิทธิ์  ศรีสุข 200 ราคาต่ าสุด บจ 29 / 64 

21/10/2563 
 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2563 

ล า
ดับ 

งานที่จัดซื้อ วงเงินที่
จัดซื้อ(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีซื้อ รายชื่อผู้ที่เสนอราคา 
ราคาที่ตกลง

จะซื้อ 
เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงการซื้อ 

1 ขอซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมระบบ
ประปา 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง มิตรรุ่งเรื่องวัสดุ 1,000 ราคาต่ าสุด บจ 38 / 64 
12/11/2563 

2 ขอซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง 500 500 เฉพาะเจาะจง หจก.ประสิทธิ์  ศรีสุข 500 ราคาต่ าสุด บจ 39 / 64 
15/11/2563 

3 ขอซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ประสิทธิ์  ศรีสุข 1,000 ราคาต่ าสุด บจ 40 / 64 
17/11/2563 

4 ขอซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ประสิทธิ์  ศรีสุข 1,000 ราคาต่ าสุด บจ 41 / 64 
22/11/2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

ประจ าเดือน ธันวาคม 2563 

ล า
ดับ 

งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จัดซื้อ
(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีซื้อ รายชื่อผู้ที่เสนอราคา ราคาที่ตกลง
จะซื้อ 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงการซื้อ 

1 ขอซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง 200 200 เฉพาะเจาะจง หจก.ประสิทธิ์  ศรีสุข 200 ราคาต่ าสุด บจ 49 / 64 
8/12/2563 

2 ขอซื้อวัสดุท าความสะอาด 996 996 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทวีกิจซุปเปอร์
เซ็นเตอร์ จ ากัด 

996 ราคาต่ าสุด บจ 50 / 64 
9/12/2563 

3 ขอซื้อวัสดุกิจกรรมกีฬาภายใน 18,326 18,326 เฉพาะเจาะจง พ.สมนึก 2 18,326 ราคาต่ าสุด บจ 51 / 64 
14/12/2563 

4 ขอซื้อวัสดุส านักงาน 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง พ.สมนึก 3 10,000 ราคาต่ าสุด บจ 52 / 64 
14/12/2563 

5 ขอซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง 500 500 เฉพาะเจาะจง หจก.ประสิทธิ์  ศรีสุข 500 ราคาต่ าสุด บจ 43 / 64 
16/12/2563 

6 ขอซื้อครุภัณฑส์ านักงาน 13,149 13,149 เฉพาะเจาะจง J.I.B 13,149 ราคาต่ าสุด บจ 56 / 64 
22/12/2563 

7 ขอซื้อวัสดุกิจกรรมวันคริสมาสต์ 7,077 7,077 เฉพาะเจาะจง บริษัท โมชิโมชิ เจแปน 
จ ากัด 

7,077 ราคาต่ าสุด บจ 58 / 64 
28/12/2563 

8 ขอซื้อวัสดุส านักงาน 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ท๊อปเทล เพาเวอร์ 4,000 ราคาต่ าสุด บจ 60 / 64 
28/12/2563 

9 ขอซื้อวัสดุกิจกรรมวันคริสมาสต์ 1,346 1,346 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร 
จ ากัด 

1,346 ราคาต่ าสุด บจ 61 / 64 
29/12/2563 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

ประจ าเดือน ธันวาคม 2563 (2) 

ล า
ดับ 

งานที่จัดซื้อ วงเงินที่
จัดซื้อ(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีซื้อ รายชื่อผู้ที่เสนอราคา ราคาที่ตกลง
จะซื้อ 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงการซื้อ 

10 ขอซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง 500 500 เฉพาะเจาะจง หจก.ประสิทธิ์  ศรีสุข 500 ราคาต่ าสุด บจ 43 / 64 
16/12/2563 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

ประจ าเดือน มกราคม 2564 

ล า
ดับ 

งานที่จัดซื้อ วงเงินที่
จัดซื้อ(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีซื้อ รายชื่อผู้ที่เสนอราคา ราคาที่ตกลง
จะซื้อ 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงการซื้อ 

1 ขอซื้อวัสดุงานช่าง 1,935 1,935 เฉพาะเจาะจง ร้าน มิตรรุ่งเรืองวัสดุ 1,935 ราคาต่ า บจ 65 / 64 
4/01/2564 

2 ขอซื้อกุญแจมาสเตอร์คีย์ 1,620 1,620 เฉพาะเจาะจง โฮมสโตร์.ปณิเทพ
ก่อสร้าง 

1,620 ราคาต่ า บจ 67 / 64 
8/01/2564 

3 ขอซื้อเจลล้างมือ 1,299 1,299 เฉพาะเจาะจง ร้านสัมมาชีพ 1,299 ราคาต่ า บจ 69 / 64 
11/01/2564 

4 ขอซื้อวัสดุงานช่าง 1,100 1,100 เฉพาะเจาะจง ร้าน มิตรรุ่งเรืองวัสดุ 1,100 ราคาต่ า บจ 71 / 64 
12/01/2564 

5 ขอซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง 500 500 เฉพาะเจาะจง หจก.ประสิทธิ์  ศรีสุข 500 ราคาต่ าสุด บจ 72 / 64 
13/01/2564 

6 ขอซื้อวัสดุส านักงาน 460 460 เฉพาะเจาะจง คลังกระดาษ 2008 460 ราคาต่ าสุด บจ 73 / 64 
19/01/2564 

7 ขอซื้ออุปกรณ์ท าความสะอาด
ห้องน้ า 

769 769 เฉพาะเจาะจง หจก.โฮลมาร์ท รีเทล 769 ราคาต่ าสุด บจ 75 / 64 
22/01/2564 

8 ขอซื้อวัสดุงานช่าง 190 190 เฉพาะเจาะจง ร้าน มิตรรุ่งเรืองวัสดุ 190 ราคาต่ า บจ 77 / 64 
27/01/2564 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 

ล า
ดับ 

งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จัดซื้อ
(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีซื้อ รายชื่อผู้ที่เสนอราคา ราคาที่ตกลง
จะซื้อ 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงการซื้อ 

1 ขอซื้ออุปกรณ์ท าความสะอาด 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ร้านวรพัณณ์ 1,000 ราคาต่ า บจ 81 / 64 
01/02/2564 

2 ขอซื้ออุปกรณ์ท าความสะอาด 1,825 1,825 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรเจริญ
เครื่องครัว 

1,825 ราคาต่ า บจ 81 / 64 
01/02/2564 

3 ขอซื้อวัสดุส านักงาน 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ท๊อปเทล เพาเวอร์ 4,000 ราคาต่ าสุด บจ 82 / 64 
01/02/2564 

4 ขอซื้อวัสดุส านักงาน 125 125 เฉพาะเจาะจง วิทยาภัณฑ์ 125 ราคาต่ า บจ 84 / 64 
01/02/2564 

5 ขอซื้อวัสดุงานช่าง 1,155 1,155 เฉพาะเจาะจง ร้าน มิตรรุ่งเรืองวัสดุ 1,155 ราคาต่ า บจ 85 / 64 
05/02/2564 

6 ขอซื้อวัสดุส านักงาน 1,800 1,800 เฉพาะเจาะจง ร้าน ใหม่พาณิชย์ 1,800 ราคาต่ า บจ 86 / 64 
08/03/2564 

7 ขอซื้อวัสดุงานช่าง 125 125 เฉพาะเจาะจง ร้าน มิตรรุ่งเรืองวัสดุ 125 ราคาต่ า บจ 90 / 64 
08/02/2564 

8 ขอซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง 500 500 เฉพาะเจาะจง กามเทพออยล์ 500 ราคาต่ าสุด บจ 91 / 64 
08/02/2564 

9  ขอซื้อวัสดุงานช่าง 403 403 เฉพาะเจาะจง ร้าน มิตรรุ่งเรืองวัสดุ 403 ราคาต่ า บจ 93 / 64 
18/02/2564 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (ต่อ) 

ล า
ดับ 

งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จัดซื้อ
(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีซื้อ รายชื่อผู้ที่เสนอราคา ราคาที่ตกลง
จะซื้อ 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงการซื้อ 

9 ขอซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง 500 500 เฉพาะเจาะจง กามเทพออยล์ 500 ราคาต่ าสุด บจ 94 / 64 
88/02/2564 

10 ขอซื้อวัสดุงานช่าง 110 110 เฉพาะเจาะจง ร้าน มิตรรุ่งเรืองวัสดุ 110 ราคาต่ า บจ 95 / 64 
24/02/2564 

 
  



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

ประจ าเดือน มีนาคม 2564 

ล า
ดับ 

งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จัดซื้อ
(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีซื้อ รายชื่อผู้ที่เสนอราคา ราคาที่ตกลง
จะซื้อ 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงการซื้อ 

1 ขอซื้อวัสดุงานช่าง 115 115 เฉพาะเจาะจง ร้าน มิตรรุ่งเรืองวัสดุ 115 ราคาต่ า บจ 98 / 64 
01/03/2564 

2 ขอซื้อวัสดุส านักงาน 6,736 6,736 เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.สมนึก 3 6,736 ราคาต่ า บจ 99 / 64 
02/03/2564 

3 ขอซื้อวัสดุส านักงาน 4,442 4,442 เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.สมนึก 3 4,442 ราคาต่ า บจ 105 / 64 
08/03/2564 

4 ขอซื้อวัสดุส านักงาน 8,400 8,400 เฉพาะเจาะจง ร้านหลูเครื่องเขียน 8,400 ราคาต่ า บจ 107 / 64 
08/03/2564 

 
  



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

ประจ าเดือน เมษายน 2564 

ล า
ดับ 

งานที่จัดซื้อ วงเงินที่
จัดซื้อ(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีซื้อ รายชื่อผู้ที่เสนอราคา ราคาที่ตกลง
จะซื้อ 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงการซื้อ 

1 ขอซื้ออุปกรณ์ติดตั้งน้ าบาดาล 8,400 8,400 เฉพาะเจาะจง มงคลค้าไม้ 8,400 ราคาต่ าสุด บจ133/64 
5/04/2564 

2 ขอซื้ออุปกรณ์ติดตั้งน้ าบาดาล 130 130 เฉพาะเจาะจง มิตรรุ่งเรืองวัสดุ 130 ราคาต่ าสุด บจ131/64 
2/04/2564 

3 ขอซื้ออุปกรณ์ติดตั้งน้ าบาดาล 140 140 เฉพาะเจาะจง มิตรรุ่งเรืองวัสดุ 140 ราคาต่ าสุด บจ132/64 
5/04/2564 

4 ขอซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง 500 500 เฉพาะเจาะจง หจก.ประสิทธิ์  ศรีสุข 500 ราคาต่ าสุด บจ 140 / 64 
26/04/2564 

5 ขอซื้อเบาะติดตั้งรถรับส่งนักเรียน 5,700 5,700 เฉพาะเจาะจง ทวีทรัพย์การเบาะ 5,700 ราคาต่ าสุด บจ 142 / 64 
26/04/2564 

 

  



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

ประจ าเดือน พฤษภาคม 2564 

ล า
ดับ 

งานที่จัดซื้อ วงเงินที่
จัดซื้อ(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีซื้อ รายชื่อผู้ที่เสนอราคา ราคาที่ตกลง
จะซื้อ 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงการซื้อ 

1 ขอซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง 500 500 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย
คอร์ปอเรชั่น 

500 ราคาต่ าสุด บจ 143 / 64 
10/05/2564 

2 ขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 250 250 เฉพาะเจาะจง มิตรรุ่งเรืองวัสดุ 250 ราคาต่ าสุด บจ 146/64 
13/05/2564 

3 ขอซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง 200 200 เฉพาะเจาะจง หจก.ประสิทธิ์  ศรีสุข 200 ราคาต่ าสุด บจ 147/64 
18/05/2564 

4 ขอซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง 300 300 เฉพาะเจาะจง หจก.ประสิทธิ์  ศรีสุข 300 ราคาต่ าสุด บจ 149/64 
21/05/2564 

5 ขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 420 420 เฉพาะเจาะจง ไฟฟ้าเมืองแก 420 ราคาต่ าสุด บจ 149/64 
20/05/2564 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

ประจ าเดือน มิถุนายน 2564 

ล า
ดับ 

งานที่จัดซื้อ วงเงินที่
จัดซื้อ(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีซื้อ รายชื่อผู้ที่เสนอราคา ราคาที่ตกลง
จะซื้อ 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงการซื้อ 

1 ขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาด 10,965 10,965 เฉพาะเจาะจง พจมานพาณิชย์ 10,965 ราคาต่ าสุด บจ 174/64 
29/06/2564 

2 ขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 4,570 4,570 เฉพาะเจาะจง มิตรรุ่งเรืองวัสดุ 4,570 ราคาต่ าสุด บจ 174/64 
1/06/2564 

3 ขอซื้ออุปกรณ์วัดอุณหภูมิ 2,180 2,180 เฉพาะเจาะจง บริษัท สิริบุรีรัมย์ 2,180 ราคาต่ าสุด บจ 163/64 
13/06/2564 

4 ขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาด 851 851 เฉพาะเจาะจง บริษัททวีกิจ 
ซุปเปอร์เซนเตอร์ 

851 ราคาต่ าสุด บจ 164/64 
13/06/2564 

5 ขอซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง 500 500 เฉพาะเจาะจง หจก.ประสิทธิ์  ศรีสุข 500 ราคาต่ าสุด บจ 165/64 
13/06/2564 

6 ขอซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง 248 248 เฉพาะเจาะจง หจก.ประสิทธิ์  ศรีสุข 248 ราคาต่ าสุด บจ 166/64 
14/06/2564 

7 ขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 32,940 32,940 เฉพาะเจาะจง พจมานพาณิชย์ 32,940 ราคาต่ าสุด บจ 173/64 
29/06/2564 

 
  



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

ประจ าเดือน สิงหาคม 2564 

ล า
ดับ 

งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จัดซื้อ
(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีซื้อ รายชื่อผู้ที่เสนอราคา ราคาที่ตกลง
จะซื้อ 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงการซื้อ 

1 ขอซื้อหนังสือเรียน 98,330 98,330 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอมพันธ์  98,330 ราคาต่ าสุด บจ 182/64 
3/08/2564 

2 ขอซื้อหนังสือเรียน 47,675 47,675 เฉพาะเจาะจง บริษัทแหลมทอง 47,675 ราคาต่ าสุด บจ 183/64 
3/08/2564 

3 ขอซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องครัว
และงานช่าง 

14,380 14,380 เฉพาะเจาะจง ก้ าหมงเครื่องครัว 
กิมหงวนซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
ตั้งฮงกิจ 

14,380 ราคาต่ าสุด บจ 194/64 
31/08/2564 

4 ขอซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง 300 300 เฉพาะเจาะจง หจก.ประสิทธิ์  ศรีสุข 300 ราคาต่ าสุด บจ 186 /64 
14/08/2564 

5 ขอซื้อวัสดุส านักงาน 22,005.46 22,005.46 เฉพาะเจาะจง พจมานพาณิชย์ 22,005.46 ราคาต่ าสุด บจ 187 /64 
16/08/2564 

6 ขอซื้อวัสดุก่อสร้าง 15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง มิตรรุ่งเรืองวัสดุ 15,000 ราคาต่ าสุด บจ 189 /64 
16/08/2564 

7 ขอซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง 300 300 เฉพาะเจาะจง หจก.ประสิทธิ์  ศรีสุข 300 ราคาต่ าสุด บจ 190 /64 
19/08/2564 

8 ขอซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง 300 300 เฉพาะเจาะจง หจก.ประสิทธิ์  ศรีสุข 300 ราคาต่ าสุด บจ 191 /64 
23/08/2564 

9 ขอซื้อวัสดุส านักงาน โต๊ะเก้าอ้ี 19,690 19,690 เฉพาะเจาะจง บริษัทโฮมโปร 
สาขาบุรีรัมย์ 

19,690 ราคาต่ าสุด บจ 192 /64 
23/08/2564 



 
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบปีงบประมาณ 2564 

โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 
ประจ าเดือน กันยายน 2564 

ล า
ดับ 

งานที่จัดซื้อ วงเงินที่
จัดซื้อ(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีซื้อ รายชื่อผู้ที่เสนอราคา ราคาที่ตกลง
จะซื้อ 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงการซื้อ 

1 ขอซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย
นาฏศิลป์ 

15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง ร้านพีมรภัทร 
ร้านสามปอ 

หจก. กิมหงวน 

15,000 ราคาต่ าสุด บจ 199 /64 
6/09/2564 

2 ขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมระบบ
ประปา 

305 305 เฉพาะเจาะจง มิตรรุ่งเรืองวัสดุ 305 ราคาต่ าสุด บจ 203 /64 
13/09/2564 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

ประจ าเดือน ตุลาคม 2563 
 

ล า
ดับ 

งานที่จัดจ้าง วงเงินที่จัด
จ้าง(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีจ้าง รายชื่อผู้ที่เสนอราคา ราคาที่ตกลง
จะจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงการจ้าง 

1 ขอจ้างซ่อมบ ารุงรถนักเรียน 3,350 3,350 เฉพาะเจาะจง นายธีรยุทธ  ทุมจาน 3,350 ราคาต่ าสุด บจ 10/64 
20/10/2563 

2 ขอจ้างซ่อมบ ารุงรถนักเรียน 6,950 6,950 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนัตษร  แสน
เมืองซิน 

6,950 ราคาต่ าสุด บจ 11/64 
20/10/2563 

3 ขอจ้างซ่อมบ ารุงรถนักเรียน 3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง นายสุจิน  คงเพ็ชร 3,500 ราคาต่ าสุด บจ 30/64 
22/10/2563 

4 ขอจ้างซ่อมบ ารุงรถนักเรียน 4,900 4,900 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนัตษร  แสน
เมืองซิน 

4,900 ราคาต่ าสุด บจ 31/64 
20/10/2563 

5 ขอจ้างซ่อมบ ารุงรถนักเรียน 4,800 4,800 เฉพาะเจาะจง นายสวัสดิ์  พลสม 4,800 ราคาต่ าสุด บจ 35/64 
30/10/2563 

 
  



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

ประจ าเดือน ธันวาคม 2563 
 

ล า
ดับ 

งานที่จัดจ้าง วงเงินที่จัด
จ้าง(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีจ้าง รายชื่อผู้ที่เสนอราคา ราคาที่ตกลง
จะจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงการจ้าง 

1 จ้างเหมาบริการดูแลความสะอาด
และซอ่มบ ารุงวัสดุอุปกรณ์ทั่วไป 

6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายกิ่งแก้ว  พิมพ์อินทร์ 6,000 
ราคาต่ าสุด บจ 46/64 

4/12/2563 

2 ขอจ้างซ่อมบ ารุงรถนักเรียน 200 200 เฉพาะเจาะจง ครองการยาง 200 ราคาต่ า บจ 48 / 64 
5/12/2563 

3 ขอจ้างเหมาบริการเต้นท์ 6,700 6,700 เฉพาะเจาะจง น.ส.วิไลวลัย์  อ่อนละไม 6,700 ราคาต่ าสุด บจ 54/63 
18/12/2563 

4 ขอจ้างซ่อมบ ารุงรถนักเรียน 1,450 1,450 เฉพาะเจาะจง นายธีรยุทธ  ทุมจาน 1,450 ราคาต่ า บจ 55 / 63 
18/12/2563 

 
  



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

ประจ าเดือน มกราคม 2564 
 

ล า
ดับ 

งานที่จัดจ้าง วงเงินที่จัด
จ้าง(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีจ้าง รายชื่อผู้ที่เสนอราคา ราคาที่ตกลง
จะจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงการจ้าง 

1 ขอจ้างเหมาบริการดูแลความ
สะอาดและซ่อมบ ารุงวัสดุอุปกรณ์
ทั่วไป 

6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายกิ่งแก้ว  พิมพ์อินทร์ 6,000 ราคาต่ าสุด บจ 63/64 
4/01/2564 

2 ขอจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่อง 530 530 เฉพาะเจาะจง อู่จาริยะ & เลามนต์เซ
อรวิส 

530 ราคาต่ าสุด บจ 74/64 
20/01/2564 

 
  



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
 

ล า
ดับ 

งานที่จัดจ้าง วงเงินที่จัด
จ้าง(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีจ้าง รายชื่อผู้ที่เสนอราคา ราคาที่ตกลง
จะจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงการจ้าง 

1 ขอจ้างเหมาบริการดูแลความ
สะอาดและซ่อมบ ารุงวัสดุอุปกรณ์
ทั่วไป 

6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายกิ่งแก้ว  พิมพ์อินทร์ 6,000 ราคาต่ าสุด บจ 80/64 
01/02/2564 

2 ขอจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน 

11,810 11,810 เฉพาะเจาะจง นายบุญเลิศ  ศรีเวียง 11,810 ราคาต่ า บจ 88 / 64 
08/02/2564 

3 ขอจ้างซ่อมบ ารุงรถนักเรียน 1,180 1,180 เฉพาะเจาะจง นายธีรยุทธ  ทุมจาน 1,180 ราคาต่ า บจ 89 / 64 
08/02/2564 

4 ขอจ้างวิยากรและจัดท าค่ายลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ 

35,480 35,480 เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์  ภาษี 35,480 ราคาต่ า บจ 92 / 64 
15/02/2564 

4 ขอจ้างซ่อมบ ารุงรถนักเรียน 3,900 3,900 เฉพาะเจาะจง นายธีรยุทธ  ทุมจาน 3,900 ราคาต่ า บจ 96 / 64 
24/02/2564 

 
  



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

ประจ าเดือน มีนาคม 2564 
 

ล า
ดับ 

งานที่จัดจ้าง วงเงินที่จัด
จ้าง(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีจ้าง รายชื่อผู้ที่เสนอราคา ราคาที่ตกลง
จะจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงการจ้าง 

1 จ้างเหมาบริการดูแลความสะอาด
และซ่อมบ ารุงวัสดุอุปกรณ์ทั่วไป 

6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายกิ่งแก้ว  พิมพ์อินทร์ 6,000 ราคาต่ าสุด บจ 97/64 
01/03/2564 

2 ขอจ้างซ่อมบ ารุงรถนักเรียน 3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง ครองการยาง 3,500 ราคาต่ า บจ 100 / 64 
02/03/2564 

3 ขอจ้างซ่อมบ ารุงรถนักเรียน 27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง อู่ธีรัตน์เจริญยนต์ 27,000 ราคาต่ า บจ 101 / 64 
02/03/2564 

4 ขอจ้างท าหนังสือแนะแนวการเรียน
ต่อ 

6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง ร้ายชัยเจริญดีไซน์ปริ้นท์ 6,000 ราคาต่ า บจ 103 / 64 
02/03/2564 

 
  



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

ประจ าเดือน เมษายน 2564 
 

ล า
ดับ 

งานที่จัดจ้าง วงเงินที่จัด
จ้าง(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีจ้าง รายชื่อผู้ที่เสนอราคา ราคาที่ตกลง
จะจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงการจ้าง 

1 ขอจ้างซ่อมบ ารุงรถนักเรียน 5,150 5,150 เฉพาะเจาะจง นายธีรยุทธ  ทุมจาน 5,150 ราคาต่ าสุด บจ 134/64 
5/04/2564 

2 ขอจ้างเหมาบริการดูแลความ
สะอาดและซ่อมบ ารุงวัสดุอุปกรณ์
ทั่วไป 

6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายกิ่งแก้ว  พิมพ์อินทร์ 6,000 ราคาต่ าสุด บจ 136/64 
5/04/2564 

3 ขอจ้างซ่อมบ ารุงรถนักเรียน 5,050 5,050 เฉพาะเจาะจง นายธีรยุทธ  ทุมจาน 5,050 ราคาต่ าสุด บจ 141/64 
26/04/2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

ประจ าเดือน มิถุนายน 2564 
 

ล า
ดับ 

งานที่จัดจ้าง วงเงินที่จัด
จ้าง(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีจ้าง รายชื่อผู้ที่เสนอราคา ราคาที่ตกลง
จะจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงการจ้าง 

1 ขอจ้างซ่อมบ ารุงรถนักเรียน 1,250 1,250 เฉพาะเจาะจง นายธีรยุทธ  ทุมจาน 1,250 ราคาต่ าสุด บจ 176/64 
29/06/2564 

2 ขอจ้างซ่อมบ ารุงรถนักเรียน 6,690 6,690 เฉพาะเจาะจง นายธีรยุทธ  ทุมจาน 6,690 ราคาต่ าสุด บจ 172/64 
29/06/2564 

3 ขอจ้างซ่อมบ ารุงรถนักเรียน 870 870 เฉพาะเจาะจง นายธีรยุทธ  ทุมจาน 870 ราคาต่ าสุด บจ 167/64 
24/06/2564 

 
  



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

ประจ าเดือน กรกฎาคม 2564 
 

ล า
ดับ 

งานที่จัดจ้าง วงเงินที่จัด
จ้าง(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีจ้าง รายชื่อผู้ที่เสนอราคา ราคาที่ตกลง
จะจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงการจ้าง 

1 ขอจ้างถ่ายเอกสาร 1,281 1,281 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
เอกสารซีพี 

1,281 ราคาต่ าสุด บจ 179/64 
16/07/2564 

 
  



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

ประจ าเดือน สิงหาคมคม 2564 
 

ล า
ดับ 

งานที่จัดจ้าง วงเงินที่จัด
จ้าง(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีจ้าง รายชื่อผู้ที่เสนอราคา ราคาที่ตกลง
จะจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงการจ้าง 

1 ขอจ้างเหมาบริการดูแลความ
สะอาดและซ่อมบ ารุงวัสดุอุปกรณ์
ทั่วไป 

6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายกิ่งแก้ว  พิมพ์อินทร์ 6,000 ราคาต่ าสุด บจ 184/64 
3/08/2564 

2 ขอจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด 15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง นายพิเชษฐ์  ผางข่าน้อย 15,000 ราคาต่ าสุด บจ 195/64 
31/08/2564 

 
  



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

ประจ าเดือน กันยายน 2564 
 

ล า
ดับ 

งานที่จัดจ้าง วงเงินที่จัด
จ้าง(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีจ้าง รายชื่อผู้ที่เสนอราคา ราคาที่ตกลง
จะจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงการจ้าง 

1 ขอจ้างเคลื่อนย้ายโรงอาหาร 48,000 48,000 เฉพาะเจาะจง นายเสงี่ยม  ทองแป้น 48,000 ราคาต่ าสุด บจ 196/64 
1/09/2564 

2 ขอจ้างเหมาบริการดูแลความ
สะอาดและซ่อมบ ารุงวัสดุอุปกรณ์
ทั่วไป 

6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายกิ่งแก้ว  พิมพ์อินทร์ 6,000 ราคาต่ าสุด บจ 198/64 
6/09/2564 

 


