
 

 
 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 
ปีงบประมาณ 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 
 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและเสนอ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
สัญญา 

1 โครงการบริหารจัดการน ้ามันเชื อเพลิง 500 เจาะจง หจก.เชียงของ 
เอ็นเนอร์จี 999 

หจก.เชียงของ 
เอ็นเนอร์จี 999 

ไม่เกินวงเงินงบ
ประมาน 

หนังสือสั่งซื อ เลขที่  
ซ.001/2564 ลงวันที่ 
9 พฤศจิกายน 2564 

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพัสดุ
ครุภัณฑ์และยานพาหนะ 

2,200 เจาะจง ร้านขุนตาล
อิเล็กทรอนิคส์ 

ร้านขุนตาล
อิเล็กทรอนิคส์ 

ไม่เกินวงเงินงบ
ประมาน 

หนังซื อสั่งจ้าง เลขที่ 
จ.001/2564 ลงวันที ่
9 ธันวาคม 2564 

3 โครงการพัฒนาบุคลากร 3,400 เจาะจง ร้านแนนฟลอริส ร้านแนนฟลอริส ไม่เกินวงเงินงบ
ประมาน 

หนังสือสั่งซื อ เลขที่ 
ซ.002/2564 ลงวันที่ 
๑ ธันวาคม 2564 

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพัสดุ
ครุภัณฑ์และยานพาหนะ 

1,500 เจาะจง ร้านรุ่งเจริญยนต์ ร้านรุ่งเจริญยนต์ ไม่เกินวงเงินงบ
ประมาน 

หนังสือสั่งจ้าง เลขท่ี 
จ.002/2564 ลงวันที ่
8 ธันวาคม 2564 

5 โครงการผลิตเอกสาร 10,926.06 เจาะจง บริษัทริโก้ 
(ประเทศไทย) 
จ้ากัด 

บริษัทริโก้ 
(ประเทศไทย) 
จ้ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบ
ประมาน 

หนังสือสั่งซื อ เลขที่ 
ซ.003/2564 ลงวันที่ 
1 ธันวาคม 2564 

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพัสดุ
ครุภัณฑ์และยานพาหนะ 

9,651 เจาะจง บริษัท รุ่งทรัพย์ 
วอเตอร์เวอร์ค 
1993 จ้ากัด 

บริษัท รุ่งทรัพย์ 
วอเตอร์เวอร์ค 
1993 จ้ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบ
ประมาน 

หนังสือสั่งจ้าง เลขท่ี  
จ.003/2564 ลงวันที ่
8 ธันวาคม 2564 

 
 



รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 
 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและเสนอ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา 

7 โครงการผลิตเอกสาร 15,408 เจาะจง บริษัทริโก้ 
(ประเทศไทย) 
จ้ากัด 

บริษัทริโก้ 
(ประเทศไทย) 
จ้ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบ
ประมณ 

หนังสือสั่งซื อ เลขที่  
ซ.004/2564 ลงวันที่ 
1 ธันวาคม 2564 

8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพัสดุครุภัณฑ์
และยานพาหนะ 

14,430 เจาะจง ร้านแฮปปี้เน็ต 
คอมพิวเตอร์ 

ร้านแฮปปี้เน็ต 
คอมพิวเตอร์ 

ไม่เกินวงเงินงบ
ประมณ 

หนังสือสั่งจ้าง เลขท่ี จ.
004/2564 ลงวันที ่
8 ธันวาคม 2564 

9 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 

2,205 เจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด 
สวนหนังสือ 

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด 
สวนหนังสือ 

ไม่เกินวงเงินงบ
ประมณ 

หนังสือสั่งซื อ เลขที่ 
ซ.005/2564 ลงวันที่ 
16 ธันวาคม 2564 

10 โครงการบริหารจัดการน ้ามันเชื อเพลิง 1,830 เจาะจง ร้านน้องอิง ร้านน้องอิง ไม่เกินวงเงินงบ
ประมณ 

หนังสือสั่งซื อ เลขที่ 
ซ.006/2564 ลงวันที่ 
1 ธันวาคม 2564 

11 โครงการผลิตเอกสาร 19,00 เจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด 
สวนหนังสือ 

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด 
สวนหนังสือ 

ไม่เกินวงเงินงบ
ประมณ 

หนังสือสั่งซื อ เลขที่ 
ซ.007/2564 ลงวันที่ 
16 ธันวาคม 2564 

12 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 

4,500 เจาะจง นายสุทธิสันต์ 
ขันทพันธ์ 

นายสุทธิสันต์ 
ขันทพันธ์ 

ไม่เกินวงเงินงบ
ประมณ 

หนังสือสั่งจ้าง เลขท่ี  
จ.005/2564 ลงวันที ่
14 มกราคม 2564 

 



 
 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจา้ง ปีงบประมาณ 2564 
 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและเสนอ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา 

13 โครงการพัฒนาช่างครุภัณฑ์และลูกจ้าง 10,000 เจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด 
สวนหนังสือ 

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด 
สวนหนังสือ 

ไม่เกินวงเงินงบ
ประมณ 

หนังสือสั่งซื อ เลขที่ 
ซ.007/2564 ลงวันที่ 
14 มกราคม 2564 

14 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 

5}400 เจาะจง ร้าน อาบทรัพย์ 
คอนสทรัคชั่น 

ร้าน อาบทรัพย์ 
คอนสทรัคชั่น 

ไม่เกินวงเงินงบ
ประมณ 

หนังสือสั่งซื อ 
ซ.010/2564 ลงวันที่ 
14 มกราคม 2564 

15 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพัสดุครุภัณฑ์
และยานพาหนะ 

8,500 เจาะจง ร้านวัชระมนต์ ร้านวัชระมนต์ ไม่เกินวงเงินงบ
ประมณ 

หนังสือสั่งจ้าง เลขท่ี 
จ.006/2564 ลงวันที ่
27 มกราคม 2564 

16 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพัสดุครุภัณฑ์
และยานพาหนะ 

1,390 เจาะจง ร้านสังข์ทอง 
อิเล็กทรอนิกส์ 
เซลล์แอนด์เซอร์วิส 

ร้านสังข์ทอง 
อิเล็กทรอนิกส์ 
เซลล์แอนด์เซอร์วิส 

ไม่เกินวงเงินงบ
ประมณ 

หนังสือสั่งจ้าง เลขท่ี 
จ.007/2564 ลงวันที ่
5 กุมภาพันธ์ 2564 

17 โครงการผลิตเอกสาร 9,200 เจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด 
สวนหนังสือ 

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด 
สวนหนังสือ 

ไม่เกินวงเงินงบ
ประมณ 

หนังสือสั่งซื อ เลขที่ 
ซ.018/2564 ลงวันที่ 
11 มกราคม 2564 

18 โครงการผลิตเอกสาร 691.98 เจาะจง บริษัทริโก้ 
(ประเทศไทย) 
จ้ากัด 

บริษัทริโก้ 
(ประเทศไทย) 
จ้ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบ
ประมณ 

หนังสือสั่งซื อ เลขที่ 
ซ.011/2564 ลงวันที่ 
27 มกราคม 2564 



รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 
 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและเสนอ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา 

19 โครงการบริหารจัดการน ้ามันเชื อเพลิง 1,300 เจาะจง ร้านน้องอิง ร้านน้องอิง ไม่เกินวงเงินงบ
ประมณ 

หนังสือสั่งซื อ เลขที่  
ซ.012/2564 ลงวันที่ 
1 กุมภาพันธ์ 2564 

20 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 

670 เจาะจง ร้านบุญเลิศเจริญ
ยนต์ 

ร้านบุญเลิศเจริญ
ยนต์ 

ไม่เกินวงเงินงบ
ประมณ 

หนังสือสั่งซื อ เลขที่ 
ซ.013/2564 ลงวันที่  
5 กุมภาพันธ์ 2564 

21 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 

1,619 เจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด 
สวนหนังสือ 

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด 
สวนหนังสือ 

ไม่เกินวงเงินงบ
ประมณ 

หนังสือสั่งซื อ เลขที่ 
ซ.017/2564 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2564 

22 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

5,619 เจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด 
สวนหนังสือ 

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด 
สวนหนังสือ 

ไม่เกินวงเงินงบ
ประมณ 

หนังสือสั่งซื อ เลขที่ 
ซ.021/2564 ลงวันที่ 
15 กุมภาพันธ์ 2564 

23 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพัสดุครุภัณฑ์
และยานพาหนะ 

2,990 เจาะจง ร้านขุนตาล
อิเล็กทรอนิกส์ 

ร้านขุนตาล
อิเล็กทรอนิกส์ 

ไม่เกินวงเงินงบ
ประมณ 

หนังสือสั่งจ้าง เลขท่ี  
จ.009/2564 ลงวันที ่
22 กุมภาพันธ์ 2564 

24 โครงการพัฒนาบุคลากร 1,150 เจาะจง ร้านบีบี. ช็อป ร้านบีบี. ช็อป ไม่เกินวงเงินงบ
ประมณ 

หนังสือสั่งซื อ เลขที่ 
ซ.014/2564 ลงวันที่  
16 กุมภาพันธ์ 2564 

 


