
สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 
โรงเรียนบ้านหาดสองแคว 

ล าดบั
ท่ี 

งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจ้าง วงเงินท่ี
จดัซ้ือหรือจดั

จ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ท่ีได้รบัการ
คดัเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ี
คดัเลือก
โดยสรปุ 

เลขท่ีและวนัท่ี
ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง 

1 จุดกระจายสญัญาณ 1,690 1,690 เฉพาะเจาะจง บ.ยนูิตไ้อทซีสิเตม็
จ ากดั 

บ.ยนูิตไ้อทซีสิเตม็
จ ากดั 

เกณฑร์าคา 5 พ.ย. 2564 

2 วสัดุการศกึษา 6,809 6,809 เฉพาะเจาะจง บ.ศกึษาภณัฑ ์จ ากดั บ.ศกึษาภณัฑ ์จ ากดั เกณฑร์าคา 8 พ.ย. 2564 
3 วสัดุสง่เสรมิความเป็นเลศิทาง

วชิาการ 
2,379 2,379 เฉพาะเจาะจง บ.ศกึษาภณัฑ ์จ ากดั บ.ศกึษาภณัฑ ์จ ากดั เกณฑร์าคา 9 พ.ย. 2564 

4 วสัดุปรบัปรุงภูมทิศัน์อนุบาล 3,959 3,959 เฉพาะเจาะจง บ.ศกึษาภณัฑ ์จ ากดั บ.ศกึษาภณัฑ ์จ ากดั เกณฑร์าคา 10 พ.ย. 2564 
5 วสัดุท ากระทง 500 500 เฉพาะเจาะจง นางสาวอาภาพร 

ทองจนัทร ์
นางสาวอาภาพร 

ทองจนัทร ์
เกณฑร์าคา 15 พ.ย. 2564 

6 แม่กุญแจ 630 630 เฉพาะเจาะจง บ.สยามโกลบอลเฮาส ์ บ.สยามโกลบอลเฮาส ์ เกณฑร์าคา 16 พ.ย. 2564 
7 วสัดุกรองน ้าดื่มนกัเรยีน 4,600 4,600 เฉพาะเจาะจง ธนวรรธน์กรนีเทค ธนวรรธน์กรนีเทค เกณฑร์าคา 16 พ.ย. 2564 
8 วสัดุปรบัปรุงสนาม BBL และ

สนามบาส 
1,740 1,740 เฉพาะเจาะจง หจก.นพรตัน์เทรดดิง้ หจก.นพรตัน์เทรดดิง้ เกณฑร์าคา 22 พ.ย.2564 

9 จา้งเหมาปรบัปรุงซ่อมแซม
หน้าต่างกระจกหอ้งสมุดและ
หอ้งเรยีน 

18,000 18,000 เฉพาะเจาะจง นายจรีภทัร อนิจง
เรอืง 

นายจรีภทัร อนิจง
เรอืง 

เกณฑร์าคา 16 พ.ย.2564 
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10 น ้ายาเคมถีงัดบัเพลงิ 3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง ลบัแลเคมภีณัฑ ์ ลบัแลเคมภีณัฑ ์ เกณฑร์าคา 21 ธ.ค. 2564 
11 หมกึถ่ายเอกสาร 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.เค.โอ เอ เซน

เตอรฯ์ 
บ.เอส.เค.โอ เอ เซน

เตอรฯ์ 
เกณฑร์าคา 21 ธ.ค. 2564 

12 วสัดุจดักจิกรรมครสิตม์าส 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง 3 ช.  3 ช.  เกณฑร์าคา 21 ธ.ค. 2564 
13 จา้งปรบัปรุงซ่อมแซมอาคารเรยีน 

สปช 103/26 
216,600 216,600 เฉพาะเจาะจง นายอสิเรศ เพช็รศลิา นายอสิเรศ เพช็รศลิา เกณฑร์าคา 9 ธ.ค. 2564 

14 จา้งถ่ายเอกสารเขา้เล่ม
แผนปฏบิตักิาร 

700 700 เฉพาะเจาะจง ศูนยถ์่ายเอกสาร อ.
พงษ์เจรญิ 

ศูนยถ์่ายเอกสาร อ.
พงษ์เจรญิ 

เกณฑร์าคา 17 ธ.ค. 2564 

15 วสัดุจดักจิกรรมวนัเดก็ 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง 3 ช.  เกณฑร์าคา 6 ม.ค.2565 
16 ชุดตรวจATK และเจลแอลกอฮอล ์ 11,450 11,450 เฉพาะเจาะจง บ.ศกึษาภณัฑ ์จ ากดั บ.ศกึษาภณัฑ ์จ ากดั เกณฑร์าคา 24 ม.ค.2565 
17 วสัดุความเป็นเลศิทางวชิาการ 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง บ.ศกึษาภณัฑ ์จ ากดั บ.ศกึษาภณัฑ ์จ ากดั เกณฑร์าคา 24 ม.ค.2565 
18 วสัดุตวิ Onet,Nt 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง บ.ศกึษาภณัฑ ์จ ากดั บ.ศกึษาภณัฑ ์จ ากดั เกณฑร์าคา 24 ม.ค.2565 
19 วสัดุกฬีา 4,125 4,125 เฉพาะเจาะจง บ.ศกึษาภณัฑ ์จ ากดั บ.ศกึษาภณัฑ ์จ ากดั เกณฑร์าคา 24 ม.ค.2565 
20 ตลบัหมกึ 1,250 1,250 เฉพาะเจาะจง บ.ศกึษาภณัฑ ์จ ากดั บ.ศกึษาภณัฑ ์จ ากดั เกณฑร์าคา 24 ม.ค.2565 
21 ชุดตรวจโควดิ 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง บ.ศกึษาภณัฑ ์จ ากดั บ.ศกึษาภณัฑ ์จ ากดั เกณฑร์าคา 7 ก.พ.2565 

 



ล าดบั
ท่ี 

งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจ้าง วงเงินท่ี
จดัซ้ือหรือจดั

จ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ท่ีได้รบัการ
คดัเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ี
คดัเลือก
โดยสรปุ 

เลขท่ีและวนัท่ี
ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง 

22 วสัดุปรบัปรุงหอ้งองักฤษ 1,265 1,265 เฉพาะเจาะจง นพรตัน์ นพรตัน์ เกณฑร์าคา 7 ม.ีค.2565 
23 ปพ.123 1,056 1,056 เฉพาะเจาะจง สกสค. สกสค. เกณฑร์าคา 10 ม.ีค.2565 
24 จา้งท าป้ายไวนิลรบัสมคัรนักเรยีน 680 680 เฉพาะเจาะจง บา้นป้าย บา้นป้าย เกณฑร์าคา 10 ม.ีค.2565 
25 จา้งท าป้ายไวนิลระบบความ

ปลอดภยัในสถานศกึษา 
380 380 เฉพาะเจาะจง ซนันี่ดไีซน์ ซนันี่ดไีซน์ เกณฑร์าคา 10 ม.ีค.2565 

26 หนงัสอืเรยีน 72,167 72,167 เฉพาะเจาะจง บ.ศกึษาภณัฑ ์จ ากดั บ.ศกึษาภณัฑ ์จ ากดั เกณฑร์าคา 25 ม.ีค.2565 
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