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การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
๐23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

       กรณีซ้ือ (งบประมาณ 1.00 บาท- 4,999.00 บาท) 
 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
จัดซื้อ/จ้าง 

ราคากลาง จัดซื้อ/จ้าง
โดยวิธ ี

ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง
ซ้ือ/จ้าง 

เกณฑ์ในการ
คัดเลือก 

สัญญาเลขท่ี/ใบสั่งซื้อ
จ้าง ลงวันที่ 

 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562        
1 ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในโครงการ

สาธารณูปโภค    2,000   2,000   เฉพาะเจาะจง ร้านพบพระบริการ 2,000   เกณฑร์าคา 
1/2563  1  ตุลาคม   

2562 
 

2 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2,876 2,876 เฉพาะเจาะจง ร้าน กันนิตาพาณิช 2,876 เกณฑร์าคา 
10/2563 28  ตุลาคม  

2562 
3 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ

งานโภชนาการ 
4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง ร้านนิจวรีย ์ 4,000 เกณฑร์าคา 

3/2563   4  ตุลาคม  
2562 

4 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

805 805 เฉพาะเจาะจง ร้านพบพระเครื่องเขียน 805 เกณฑร์าคา 
2/2563   4  ตุลาคม  

2562 
5 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ

งานวันปิยมหาราช 
500 500 เฉพาะเจาะจง ร้านพบพระเครื่องเขียน 500 เกณฑร์าคา 

9/2563  18  ตุลาคม  
2562 

6 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ
สาธารณูปโภค 

2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง ร้านพบพระบริการ 2,000 เกณฑร์าคา 
1/2563  1  ตุลาคม   

2562 
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การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
๐23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

      กรณีซ้ือ (งบประมาณ 1.00 บาท- 4,999.00 บาท) 
 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
จัดซื้อ/จ้าง 

ราคากลาง จัดซื้อ/จ้าง
โดยวิธ ี

ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง
ซ้ือ/จ้าง 

เกณฑ์ในการ
คัดเลือก 

สัญญาเลขท่ี/ใบสั่งซื้อ
จ้าง ลงวันที่ 

 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562         

1 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ
กีฬาสีภายใน 

1,340   1,340   เฉพาะเจาะจง ร้าน กันนิตาพาณิช 1,340   เกณฑร์าคา 
18/2563 7  พฤศจิกายน  

2562 

2 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ
งานยานพาหนะ 

500   500 เฉพาะเจาะจง 
บริษัทปิโตรเลยีมไทยคอร์

ปอเรช่ัน  จ ากัด 
500 เกณฑร์าคา 

28/2563 13  พฤศจิกายน  
2562 

3 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ
งานยานพาหนะ 

3,250     3,250   เฉพาะเจาะจง ร้าน กันนิตาพาณิช 3,250   เกณฑร์าคา 
48/2563 25  พฤศจิกายน  

2562 

4 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ
งานอาคารสถานท่ี 

2,730      2,730   เฉพาะเจาะจง หจก.จิรวัฒน์พบพระการค้า 2,730   เกณฑร์าคา 
12/2563  31  ตุลาคม  

2562 

5 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ
งานอาคารสถานท่ี 

2,310   2,310   เฉพาะเจาะจง หจก.จิรวัฒน์พบพระการค้า 2,310   เกณฑร์าคา 
13/2563  4  พฤศจิกายน  

2562 

6 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ
งานอาคารสถานท่ี 

4,080   4,080   เฉพาะเจาะจง หจก.จิรวัฒน์พบพระการค้า 4,080   เกณฑร์าคา 
27/2563  7  พฤศจิกายน  

2562 

7 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ
งานอาคารสถานท่ี 

2,142   2,142   เฉพาะเจาะจง หจก.จิรวัฒน์พบพระการค้า 2,142   เกณฑร์าคา 
33/2563 14  พฤศจิกายน  

2562 

8 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ
งานกีฬาอ าเภอ 

2,940   2,940   เฉพาะเจาะจง หจก.จิรวัฒน์พบพระการค้า 2,940   เกณฑร์าคา 
54/2563  27  พฤศจิกายน  

2562 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
๐23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

      กรณีซ้ือ (งบประมาณ 1.00 บาท- 4,999.00 บาท) 
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ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
จัดซื้อ/จ้าง 

ราคากลาง จัดซื้อ/จ้าง
โดยวิธ ี

ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง
ซ้ือ/จ้าง 

เกณฑ์ในการ
คัดเลือก 

สัญญาเลขท่ี/ใบสั่งซื้อ
จ้าง ลงวันที่ 

 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (ต่อ)        

9 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ
งานอาคารสถานท่ี 

120 120 เฉพาะเจาะจง ร้าน ช่างโรชพบพระ 120 เกณฑร์าคา 
32/2563 14  พฤศจิกายน  

2562 

10 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ
งานอาคารสถานท่ี 

2,370   2,370   เฉพาะเจาะจง ร้าน ธนกิจ  2,370   เกณฑร์าคา 
31/2563  14  พฤศจิกายน  

2562 

11 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ
วันลอยกระทง 

3,125   3,125   เฉพาะเจาะจง ร้านนิจวรีย ์  3,125   เกณฑร์าคา 
23/2563   7  พฤศจิกายน  

2562 

12 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ
กีฬาสีภายใน 

3,505   3,505   เฉพาะเจาะจง ร้านนิจวรีย ์  3,505   เกณฑร์าคา 
19…/2563 7  พฤศจิกายน  

2562 

13 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ
กีฬาสีภายใน 

500 500 เฉพาะเจาะจง ร้านนิจวรีย ์  500 เกณฑร์าคา 
26/2563  8  พฤศจิกายน  

2562 

14 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ
กีฬาอ าเภอ 

347 347 เฉพาะเจาะจง ร้านนิจวรีย ์  347 เกณฑร์าคา 
41/2563 21  พฤศจิกายน  

2562 

15 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ
กีฬาอ าเภอ 

1,700 1,700 เฉพาะเจาะจง ร้านนิจวรีย ์  1,700 เกณฑร์าคา 
43/2563  22  พฤศจิกายน  

2562 

16 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ
งานวันพ่อแห่งชาติ 

145 145 เฉพาะเจาะจง ร้านนิจวรีย ์  145 เกณฑร์าคา 
46/2563 25  พฤศจิกายน  

2562 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
๐23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

      กรณีซ้ือ (งบประมาณ 1.00 บาท- 4,999.00 บาท) 
 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
จัดซื้อ/จ้าง 

ราคากลาง จัดซื้อ/จ้าง
โดยวิธ ี

ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง
ซ้ือ/จ้าง 

เกณฑ์ในการ
คัดเลือก 

สัญญาเลขท่ี/ใบสั่งซื้อ
จ้าง ลงวันที่ 

 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (ต่อ)        
17 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 785 785 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านอุ่นไอรักปริ้นท์คอม 785 เกณฑร์าคา 55/2563 27  พฤศจิกายน  
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งานกีฬาอ าเภอ 2562 

18 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ
งานยานพาหนะ 

850 850 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท   ปตท. บริหารธุรกจิ

ค้าปลีก จ ากัด 
850 เกณฑร์าคา 

47/2563 20  พฤศจิกายน  
2562 

19 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ
การทัศนศึกษา 

4,616   4,616   เฉพาะเจาะจง ร้านพบพระเครื่องเขียน 4,616   เกณฑร์าคา 
16/2563   4  พฤศจิกายน  

2562 

20 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ
วันลอยกระทง 

375 375 เฉพาะเจาะจง ร้านพบพระเครื่องเขียน 375 เกณฑร์าคา 
24/2563   7  พฤศจิกายน  

2562 

21 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ
ประชุมผู้ปกครอง 

1,070   1,070   เฉพาะเจาะจง ร้านพบพระเครื่องเขียน 1,070   เกณฑร์าคา 
22/2563 7  พฤศจิกายน  

2562 

22 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ
งานกีฬาอ าเภอ 

3,011     3,011   เฉพาะเจาะจง ร้านพบพระเครื่องเขียน 3,011   เกณฑร์าคา 
30/2563 13  พฤศจิกายน  

2562 

23 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ
สาธารณูปโภค 

6,607.76 6,607.76   เฉพาะเจาะจง ร้านพบพระบริการ 6,607.76 เกณฑร์าคา 
5/2563 29  ตุลาคม   

2562 

24 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ
งานอาคารสถานท่ี 

741 741 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท เมกาโฮม เซ็นเตอร์ 

จ ากัด 
741 เกณฑร์าคา 

45/2563 22  พฤศจิกายน  
2562 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
๐23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

      กรณีซ้ือ (งบประมาณ 1.00 บาท- 4,999.00 บาท) 
 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
จัดซื้อ/จ้าง 

ราคากลาง จัดซื้อ/จ้าง
โดยวิธ ี

ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง
ซ้ือ/จ้าง 

เกณฑ์ในการ
คัดเลือก 

สัญญาเลขท่ี/ใบสั่งซื้อ
จ้าง ลงวันที่ 

 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (ต่อ)        

25 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ
งานยานพาหนะ 

360 360 เฉพาะเจาะจง ร้าน วิลล่าอะไหล่ซิ่ง 360 เกณฑร์าคา 
44/2563  22  พฤศจิกายน  

2562 

26 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ
งานยานพาหนะ 

1,980   1,980   เฉพาะเจาะจง ร้าน อู่ช่างอิฐ 1,980   เกณฑร์าคา 
21/2563  7  พฤศจิกายน  

2562 
27 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 1,000     1,000   เฉพาะเจาะจง ร้าน อู่ช่างอิฐ 1,980   เกณฑร์าคา 49/2563  25  พฤศจิกายน  
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งานยานพาหนะ 2562 

28 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ
งานยานพาหนะ 

2,600   2,600   เฉพาะเจาะจง ร้าน อู่เมฆช่างยนต ์ 2,600   เกณฑร์าคา 
25/2563  7  พฤศจิกายน  

2562 
 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562         

1 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ
งานวันพ่อแห่งชาติ 

1,479   1,479   เฉพาะเจาะจง ร้าน กันนิตาพาณิช 1,479   เกณฑร์าคา 
58/2563   2  ธันวาคม  

2562 

2 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ
งานพัสด ุ

1,995    1,995   เฉพาะเจาะจง ร้าน กันนิตาพาณิช 1,995   เกณฑร์าคา 
65/2563 6  ธันวาคม  

2562 

3 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ
งานประชาสัมพันธ์ 

3,070   3,070   เฉพาะเจาะจง ร้าน กันนิตาพาณิช 3,070   เกณฑร์าคา 
64/2563  6  ธันวาคม  

2562 
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
๐23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

      กรณีซ้ือ (งบประมาณ 1.00 บาท- 4,999.00 บาท) 
 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
จัดซื้อ/จ้าง 

ราคากลาง จัดซื้อ/จ้าง
โดยวิธ ี

ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง
ซ้ือ/จ้าง 

เกณฑ์ในการ
คัดเลือก 

สัญญาเลขท่ี/ใบสั่งซื้อ
จ้าง ลงวันที่ 

 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ต่อ)        

4 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ
งานโรงเรียนวิถีพุทธ 

4,750   4,750   เฉพาะเจาะจง ร้าน กันนิตาพาณิช 4,750     เกณฑร์าคา 
78/2563  17  ธันวาคม  

2562 

5 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ
วิชาการ 

2,160   2,160   เฉพาะเจาะจง ร้าน กันนิตาพาณิช 2,160   เกณฑร์าคา 
88/2563  23  ธันวาคม  

2562 

6 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 
ธุรการ 

3,450   3,450   เฉพาะเจาะจง ร้าน กันนิตาพาณิช 3,450   เกณฑร์าคา 
94/2563  26  ธันวาคม  

2562 

7 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 
งานอาคารสถานท่ี 

1,560     1,560   เฉพาะเจาะจง 
หจก.จิรวัฒน์พบพระการค้า

  
1,560   เกณฑร์าคา 

53/2563 27  พฤศจิกายน  
2562 

8 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 1,866   1,866   เฉพาะเจาะจง หจก.จิรวัฒน์พบพระการค้า 1,866    เกณฑร์าคา 68/2563 9  ธันวาคม  
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งานอาคารสถานท่ี   2562 

9 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 
งานอาคารสถานท่ี 

3,960   3,960   เฉพาะเจาะจง 
หจก.จิรวัฒน์พบพระ

คอนกรีต  
3,960   เกณฑร์าคา 

69/2563 9  ธันวาคม  
2562 

10 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 
งานสุขาหน้าใช้ 

1,026   1,026   เฉพาะเจาะจง 
หจก.จิรวัฒน์พบพระการค้า

  
1,026   เกณฑร์าคา 

80/2563  19  ธันวาคม  
2562 

11 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 
งานอาคารสถานท่ี 

3,168   3,168   เฉพาะเจาะจง 
หจก.จิรวัฒน์พบพระการค้า

  
3,168   เกณฑร์าคา 

83/2563  20  ธันวาคม  
2562 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
๐23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

      กรณีซ้ือ (งบประมาณ 1.00 บาท- 4,999.00 บาท) 
 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
จัดซื้อ/จ้าง 

ราคากลาง จัดซื้อ/จ้าง
โดยวิธ ี

ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง
ซ้ือ/จ้าง 

เกณฑ์ในการ
คัดเลือก 

สัญญาเลขท่ี/ใบสั่งซื้อ
จ้าง ลงวันที่ 

 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ต่อ)        

12 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ
วิชาการ 

2,984   2,984   เฉพาะเจาะจง ร้าน นายธวัชชัย   ข าหรุ่น 2,984   เกณฑร์าคา 
72/2563 11  ธันวาคม  

2562 

13 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ
งานวันพ่อแห่งชาติ 

300 300 เฉพาะเจาะจง นางสาวช่อ  ยิ้มละมลู 300 เกณฑร์าคา 
57/2563  29  พฤศจิกายน  

2562 

14 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ
วิชาการ 

2,644   2,644   เฉพาะเจาะจง ร้านนิจวรีย ์  2,644   เกณฑร์าคา 
86/2563 23  ธันวาคม  

2562 

15 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ
งานยานพาหนะ 

1,200   1,200   เฉพาะเจาะจง 
บ.ไฮเวย์ ทรัคพารค์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากดั  
1,200   เกณฑร์าคา 

67/2563  9  ธันวาคม  
2562 

16 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ
งานยานพาหนะ 

1,180   1,180   เฉพาะเจาะจง 
บ.ไฮเวย์ ทรัคพารค์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากดั  
1,180   เกณฑร์าคา 

74/2563  12  ธันวาคม  
2562 

17 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ
งานยานพาหนะ 

500 500 เฉพาะเจาะจง 
บ.ไฮเวย์ ทรัคพารค์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากดั  
500 เกณฑร์าคา 

77/2563 17  ธันวาคม  
2562 

18 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 1,200   1,200   เฉพาะเจาะจง บริษัทปิโตรเลยีมไทยคอร์ 1,200   เกณฑร์าคา 73/2563   11  ธันวาคม  
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งานยานพาหนะ ปอเรช่ัน  จ ากัด  2562 

19 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ
งานยานพาหนะ 

1,000   1,000   เฉพาะเจาะจง 
บริษัทปิโตรเลยีมไทยคอร์

ปอเรช่ัน  จ ากัด  
1,000   เกณฑร์าคา 

76/2563  17  ธันวาคม  
2562 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
๐23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

      กรณีซ้ือ (งบประมาณ 1.00 บาท- 4,999.00 บาท) 
 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
จัดซื้อ/จ้าง 

ราคากลาง จัดซื้อ/จ้าง
โดยวิธ ี

ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง
ซ้ือ/จ้าง 

เกณฑ์ในการ
คัดเลือก 

สัญญาเลขท่ี/ใบสั่งซื้อ
จ้าง ลงวันที่ 

 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ต่อ)        

20 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ
งานยานพาหนะ 

1,400   1,400   เฉพาะเจาะจง 
บริษัทปิโตรเลยีมไทยคอร์

ปอเรช่ัน  จ ากัด 
1,400   เกณฑร์าคา 

85/2563  20  ธันวาคม  
2562 

21 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ
พัฒนาเกียรติยศ 

1,780   1,780   เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านคอมพ ์ 1,780   เกณฑร์าคา 
61/2563  2  ธันวาคม  

2562 

22 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ
วิชาการ 

585 585 เฉพาะเจาะจง ร้านพบพระเครื่องเขียน 585 เกณฑร์าคา 
66/2563   9  ธันวาคม  

2562 

23 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ
วันคริสตม์าส 

500 500 เฉพาะเจาะจง ร้านพบพระเครื่องเขียน 500 เกณฑร์าคา 
84/2563  20  ธันวาคม  

2562 

24 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ
บริหารงานบุคคล 

1,035   1,035   เฉพาะเจาะจง ร้านพบพระเครื่องเขียน 1,035   เกณฑร์าคา 
70/2563  9  ธันวาคม  

2562 

25 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ
สาธารณูปโภค 

7,500   7,500     เฉพาะเจาะจง ร้านพบพระบริการ 7,500   เกณฑร์าคา 
59/2563  2  ธันวาคม   

2562 

26 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ
วิชาการ 

70 70     เฉพาะเจาะจง ร้าน วาริน  70 เกณฑร์าคา 
60/2563  2  ธันวาคม  

2562 

27 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ
วิชาการ 

140 140    เฉพาะเจาะจง ร้าน  OK 20.  140 เกณฑร์าคา 
75/2563  16  ธันวาคม  

2562 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
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๐23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

      กรณีซ้ือ (งบประมาณ 1.00 บาท- 4,999.00 บาท) 
 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
จัดซื้อ/จ้าง 

ราคากลาง จัดซื้อ/จ้าง
โดยวิธ ี

ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง
ซ้ือ/จ้าง 

เกณฑ์ในการ
คัดเลือก 

สัญญาเลขท่ี/ใบสั่งซื้อ
จ้าง ลงวันที่ 

 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ต่อ)        

28 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ
งานวันเฉลิมพระชนมายุ พระราชินี 

2,600   2,600   เฉพาะเจาะจง ร้าน สุรยี ์ 2,600   เกณฑร์าคา 
71/2563 11  ธันวาคม  

2562 

29 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ
งานอาคารสถานท่ี 

3,154   3,154   เฉพาะเจาะจง หจก. อ.วัสดุก่อสร้าง 3,154   เกณฑร์าคา 
63/2563 2  ธันวาคม  

2562 
 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563        

1 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 
open house 

200 200 เฉพาะเจาะจง ร้าน OK.20 200 เกณฑร์าคา 
124/2563  24  มกราคม  

2563 

2 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 
open house 

200 200 เฉพาะเจาะจง ร้าน OK.20 200 เกณฑร์าคา 
133/2563 27  มกราคม  

2563 

3 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 
งานเดือนสี่จี่ข้าวหลาม 

306 306 เฉพาะเจาะจง ร้าน กันนิตาพาณิช 306 เกณฑร์าคา 
90/2563  23  ธันวาคม  

2562 

4 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 
งานวิชาการ 

3,675 3,675 เฉพาะเจาะจง ร้าน กันนิตาพาณิช 3,675 เกณฑร์าคา 
101/2563 14  มกราคม  

2563 

5 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 
open house 

2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง ร้าน กันนิตาพาณิช 2,500 เกณฑร์าคา 
122/2563  21  มกราคม  

2563 
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การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
๐23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

       กรณีซ้ือ (งบประมาณ 1.00 บาท- 4,999.00 บาท) 
 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
จัดซื้อ/จ้าง 

ราคากลาง จัดซื้อ/จ้าง
โดยวิธ ี

ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง
ซ้ือ/จ้าง 

เกณฑ์ในการ
คัดเลือก 

สัญญาเลขท่ี/ใบสั่งซื้อ
จ้าง ลงวันที่ 

 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563  (ต่อ)        

6 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 
open house 

587 587 เฉพาะเจาะจง ร้าน กันนิตาพาณิช 587 เกณฑร์าคา 
121/2563  21  มกราคม  

2563 
7 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 

open house 
2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง ร้าน กันนิตาพาณิช 2,500 เกณฑร์าคา 123/2563 21  มกราคม  

2563 
8 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 

open house 
924 924 เฉพาะเจาะจง ร้าน กันนิตาพาณิช 924 เกณฑร์าคา 126/2563  24  มกราคม  

2563 
9 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 

open house 
3,427 3,427 เฉพาะเจาะจง ร้าน กันนิตาพาณิช 3,427 เกณฑร์าคา 138/2563 27  มกราคม  

2563 
10 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 

open house 
1,400 1,400 เฉพาะเจาะจง ร้าน เขมฟลอริส 1,400 เกณฑร์าคา 134/2563  27  มกราคม  

2563 
11 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 

อาคารสถานท่ี 
4,588 4,588 เฉพาะเจาะจง หจก.จิรวัฒน์พบพระการค้า 4,588 เกณฑร์าคา 99/2563  14  มกราคม  

2563 
12 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 

open house 
1,470 1,470 เฉพาะเจาะจง หจก.จิรวัฒน์พบพระการค้า 1,470 เกณฑร์าคา 120/2563 21  มกราคม  

2563 
13 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 

open house 
858 858 เฉพาะเจาะจง หจก.จิรวัฒน์พบพระการค้า 858 เกณฑร์าคา 127/2563  24  มกราคม  

2563 
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การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
๐23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

       กรณีซ้ือ (งบประมาณ 1.00 บาท- 4,999.00 บาท) 
 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
จัดซื้อ/จ้าง 

ราคากลาง จัดซื้อ/จ้าง
โดยวิธ ี

ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง
ซ้ือ/จ้าง 

เกณฑ์ในการ
คัดเลือก 

สัญญาเลขท่ี/ใบสั่งซื้อ
จ้าง ลงวันที่ 

 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563  (ต่อ)        

14 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 
open house 

1,100 1,100 เฉพาะเจาะจง ร้าน เชียงใหม่อาภรณ ์ 1,100 เกณฑร์าคา 
131/2563  27  มกราคม  

2563 

15 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 
open house 

60 60 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซอโอกระจกอลูมเินียม 60 เกณฑร์าคา 
146/2563  29  มกราคม  

2563 

16 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 
งานวิชาการ 

2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง ร้านนายจอมของถูก 2,000 เกณฑร์าคา 
116/2563  20  มกราคม  

2563 
17 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 

open house 
759 759 เฉพาะเจาะจง ร้านนิจวรีย ์ 759 เกณฑร์าคา 141/2563  27  มกราคม  

2563 
18 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 

open house 
776 776 เฉพาะเจาะจง ร้านนิจวรีย ์ 776 เกณฑร์าคา 139/2563 27  มกราคม  

2563 
19 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 

open house 
1,640 1,640 เฉพาะเจาะจง ร้านนิจวรีย ์ 1,640 เกณฑร์าคา 132/2563  27  มกราคม  

2563 
20 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 

open house 
2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง ร้านนิจวรีย ์ 2,000 เกณฑร์าคา 130/2563 24  มกราคม  

2563 
21 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 

open house 
2,325 2,325 เฉพาะเจาะจง ร้านนิจวรีย ์ 2,325 เกณฑร์าคา 114/2563  20  มกราคม  

2563 
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การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
๐23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

       กรณีซ้ือ (งบประมาณ 1.00 บาท- 4,999.00 บาท) 
 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
จัดซื้อ/จ้าง 

ราคากลาง จัดซื้อ/จ้าง
โดยวิธ ี

ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง
ซ้ือ/จ้าง 

เกณฑ์ในการ
คัดเลือก 

สัญญาเลขท่ี/ใบสั่งซื้อ
จ้าง ลงวันที่ 

 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563  (ต่อ)        

22 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 
open house 

3,310 3,310 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านคอมพ ์  3,310 เกณฑร์าคา 
128/2563  24  มกราคม  

2563 

23 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 
วิชาการ 

4,100   4,100   เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านคอมพ ์  4,100   เกณฑร์าคา 
95/2563 27  ธันวาคม  

2562 

24 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 
งานแนะแนว 

4,800    4,800 เฉพาะเจาะจง ร้านพบพระเครื่องเขียน 4,800 เกณฑร์าคา 
98/2563 13  มกราคม  

2563 

25 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 
งานวิชาการ 

3,000    3,000 เฉพาะเจาะจง ร้านพบพระเครื่องเขียน 3,000 เกณฑร์าคา 
102/2563  15  มกราคม  

2563 

26 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 
งานวิชาการ 

1,360     1,360 เฉพาะเจาะจง ร้านพบพระเครื่องเขียน 1,360 เกณฑร์าคา 
117/2563  20  มกราคม  

2563 

27 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 
open house 

675    675 เฉพาะเจาะจง ร้านพบพระเครื่องเขียน 675 เกณฑร์าคา 
125/2563    24  มกราคม  

2563 

28 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 
open house 

4,933 4,933 เฉพาะเจาะจง ร้านพบพระเครื่องเขียน 4,933 เกณฑร์าคา 
138/2563 27  มกราคม  

2563 

29 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 
open house 

460 460 เฉพาะเจาะจง ร้านพบพระเครื่องเขียน 460 เกณฑร์าคา 
135/2563 27  มกราคม  

2563 
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การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
๐23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

       กรณีซ้ือ (งบประมาณ 1.00 บาท- 4,999.00 บาท) 
 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
จัดซื้อ/จ้าง 

ราคากลาง จัดซื้อ/จ้าง
โดยวิธ ี

ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง
ซ้ือ/จ้าง 

เกณฑ์ในการ
คัดเลือก 

สัญญาเลขท่ี/ใบสั่งซื้อ
จ้าง ลงวันที่ 

 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563  (ต่อ)        

30 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 
open house 

1,045 1,045 เฉพาะเจาะจง ร้านพบพระเครื่องเขียน 1,045 เกณฑร์าคา 
140/2563  27  มกราคม  

2563 

31 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 
open house 

1,528 1,528 เฉพาะเจาะจง ร้านพบพระเครื่องเขียน 1,528 เกณฑร์าคา 
136/2563 27  มกราคม  

2563 

32 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 
สาธารณูปโภค 

2,500   2,500   เฉพาะเจาะจง ร้านพบพระบริการ 2,500   เกณฑร์าคา 
97/2563 2  มกราคม   

2563 

33 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 
งานวิชาการ 

1,416 1,416    เฉพาะเจาะจง 
บริษัท เมกาโฮม เซ็นเตอร์ 

จ ากัด 
1,416 เกณฑร์าคา 

105/2563  11  มกราคม  
2563 

34 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 
ลูกเสือ 

728 728 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท  สยามแมค็โคร 

จ ากัด 
728 เกณฑร์าคา 

118/2563 20  มกราคม  
2563 

35 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 
งานยานพาหนะ 

1,500   1,500   เฉพาะเจาะจง บ.แม่สอดปโิตรเลยีม จ ากัด 1,500   เกณฑร์าคา 
98/2563 3  มกราคม  

2563 

36 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 
งานเศรษฐกิจพอเพียง 

3,000   3,000   เฉพาะเจาะจง ร้าน   วาวาโอการค้า 3,000   เกณฑร์าคา 
96/2563 2  มกราคม  

2563 

37 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 
open house 

826 826   เฉพาะเจาะจง ร้าน สุรยี ์ 826 เกณฑร์าคา 
119/2563 20  มกราคม  

2563 
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การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
๐23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

       กรณีซ้ือ (งบประมาณ 1.00 บาท- 4,999.00 บาท) 
 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
จัดซื้อ/จ้าง 

ราคากลาง จัดซื้อ/จ้าง
โดยวิธ ี

ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง
ซ้ือ/จ้าง 

เกณฑ์ในการ
คัดเลือก 

สัญญาเลขท่ี/ใบสั่งซื้อ
จ้าง ลงวันที่ 

 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563  (ต่อ)        

38 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 
งานกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

990 990 เฉพาะเจาะจง 
หจก.อาร์ ซี  ดับบริว เม็ท
ทอลิค แอนด์ ชัทเตอร ์

990 เกณฑร์าคา 
100/2563 14  มกราคม  

2563 

39 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 
open house 

1,730 1,730 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านอุ่นไอรักปริ้นท์คอม 1,730 เกณฑร์าคา 
129/2563 24  มกราคม  

2563 
 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563        

1 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 
งานยานพาหนะ 

530 530 เฉพาะเจาะจง 
บริษัทปิโตรเลยีมไทยคอร์

ปอเรช่ัน  จ ากัด 
530 เกณฑร์าคา 

147/2563  2  กุมภาพันธ์  
2563 

2 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 
งานยานพาหนะ 

1,470 1,470 เฉพาะเจาะจง บริษัทปิโตรเลยีมไทยคอร์
ปอเรช่ัน  จ ากัด 

1,470 เกณฑร์าคา 149/2563  3  กุมภาพันธ์  
2563 

3 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 
งานยานพาหนะ 

300 300 เฉพาะเจาะจง บริษัทปิโตรเลยีมไทยคอร์
ปอเรช่ัน  จ ากัด 

300 เกณฑร์าคา 153/2563  4  กุมภาพันธ์  
2563 

4 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 
งานยานพาหนะ 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง บริษัทปิโตรเลยีมไทยคอร์
ปอเรช่ัน  จ ากัด 

1,000 เกณฑร์าคา 162/2563 6  กุมภาพันธ์  
2563 

5 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 
สุขาน่าใช้ 

3,450 3,450 เฉพาะเจาะจง ร้าน กันนิตาพาณิชปอเรชั่น  
จ ากัด 

3,450 เกณฑร์าคา 169/2563 7  กุมภาพันธ์  
2563 
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การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
๐23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

       กรณีซ้ือ (งบประมาณ 1.00 บาท- 4,999.00 บาท) 
 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
จัดซื้อ/จ้าง 

ราคากลาง จัดซื้อ/จ้าง
โดยวิธ ี

ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง
ซ้ือ/จ้าง 

เกณฑ์ในการ
คัดเลือก 

สัญญาเลขท่ี/ใบสั่งซื้อ
จ้าง ลงวันที่ 

 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  (ต่อ)        

6 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 
ห้องอุ่นใจ 

3,985 3,985 เฉพาะเจาะจง ร้าน กันนิตาพาณิช 3,985 เกณฑร์าคา 
168/2563  7  กุมภาพันธ์  

2563 

7 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 
ปัจฉิมนิเทศ 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน กันนิตาพาณิช 3,000 เกณฑร์าคา 
176/2563  17  กุมภาพันธ์  

2563 

8 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 
สุขาน่าใช้ 

2,900 2,900 เฉพาะเจาะจง ร้าน กันนิตาพาณิช 2,900 เกณฑร์าคา 
183/2563 26  กุมภาพันธ์  

2563 

9 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 
ยุวกาชาด 

989 989 เฉพาะเจาะจง ร้าน คีตศลิป ์ 989 เกณฑร์าคา 
156/2563 4  กุมภาพันธ์  

2563 

10 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 
อาคารสถานท่ี 

960 960 เฉพาะเจาะจง หจก.จิรวัฒน์พบพระการค้า 960 เกณฑร์าคา 
167/2563 7  กุมภาพันธ์  

2563 

11 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 
งานลูกเสือ 

4,950 4,950 เฉพาะเจาะจง ร้านนิจวรีย ์ 4,950 เกณฑร์าคา 
160/2563  6  กุมภาพันธ์  

2563 

12 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 
ยุวกาชาด 

1,515 1,515 เฉพาะเจาะจง ร้านนิจวรีย ์ 1,515 เกณฑร์าคา 
154/2563 4  กุมภาพันธ์  

2563 

13 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 
ยุวกาชาด 

286 286 เฉพาะเจาะจง ร้านพบพระเครื่องเขียน 286 เกณฑร์าคา 
155/2563 4  กุมภาพันธ์  

2563 
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การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
๐23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

       กรณีซ้ือ (งบประมาณ 1.00 บาท- 4,999.00 บาท) 
 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
จัดซื้อ/จ้าง 

ราคากลาง จัดซื้อ/จ้าง
โดยวิธ ี

ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง
ซ้ือ/จ้าง 

เกณฑ์ในการ
คัดเลือก 

สัญญาเลขท่ี/ใบสั่งซื้อ
จ้าง ลงวันที่ 

 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  (ต่อ)        

14 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 
งานลูกเสือ 

2,400 2,400 เฉพาะเจาะจง ร้านพบพระเครื่องเขียน 2,400 เกณฑร์าคา 
158/2563  5  กุมภาพันธ์  

2563 
15 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 

งานปัจฉิมนิเทศ 
3,850 3,850 เฉพาะเจาะจง ร้านพบพระเครื่องเขียน 3,850 เกณฑร์าคา 179/2563  26  กุมภาพันธ์  

2563 
16 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 

สาธารณูปโภค 
8,432.30 8,432.30 เฉพาะเจาะจง ร้านพบพระบริการ 8,432.30 เกณฑร์าคา 148/2563 3 กุมภาพันธ์  

2563 
17 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 

งานยานพาหนะ 
500 500 เฉพาะเจาะจง บ.แม่สอดปโิตรเลยีม จ ากัด

  
500 เกณฑร์าคา 150/2563  4  กุมภาพันธ์  

2563 
18 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 

งานยานพาหนะ 
1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง บ.แม่สอดปโิตรเลยีม จ ากัด

  
1,000 เกณฑร์าคา 151/2563 4  กุมภาพันธ์  

2563 
19 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 

งานยานพาหนะ 
1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมือง

นครสวรรค์  จ ากัด 
1,000 เกณฑร์าคา 152/2563 4  กุมภาพันธ์  

2563 
20 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 

งานปัจฉิมนิเทศ 
3,508 3,508 เฉพาะเจาะจง ร้าน สุรยี ์ 3,508 เกณฑร์าคา 178/2563  26  กุมภาพันธ์  

2563 
21 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 

งานกิจการนักเรียน 
3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นางหนึ่งฤทัย   ต๊ะสุ  3,000 เกณฑร์าคา 174/2563 17  กุมภาพันธ์  

2563 
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การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
๐23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

       กรณีซ้ือ (งบประมาณ 1.00 บาท- 4,999.00 บาท) 
 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
จัดซื้อ/จ้าง 

ราคากลาง จัดซื้อ/จ้าง
โดยวิธ ี

ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง
ซ้ือ/จ้าง 

เกณฑ์ในการ
คัดเลือก 

สัญญาเลขท่ี/ใบสั่งซื้อ
จ้าง ลงวันที่ 

 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  (ต่อ)        

22 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 
งานลูกเสือ 

1,350 1,350 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านอุ่นไอรักปริ้นท์คอม 1,350 เกณฑร์าคา 
159/2563 6  กุมภาพันธ์  

2563 

23 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 
งานปัจฉิมนิเทศ 

1,120 1,120 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านอุ่นไอรักปริ้นท์คอม 1,120 เกณฑร์าคา 
173/2563 17  กุมภาพันธ์  

2563 

24 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 
งานยานพาหนะ 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง 
บ.ไฮเวย์ ทรัคพารค์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากดั 
1,000 เกณฑร์าคา 

161/2563  6  กุมภาพันธ์  
2563 

 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563        

1 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 
งานห้องพยาบาล 

3,450 3,450 เฉพาะเจาะจง ร้าน RX ยาเภสัช 3,450 เกณฑร์าคา 
196/2563  18  มีนาคม  

2563 

2 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 
งานพัสดุ   

1,900 1,900 เฉพาะเจาะจง ร้าน กันนิตาพาณิช 1,900 เกณฑร์าคา 
193/2563 13  มีนาคม  

2563 

3 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 
งานธุรการ   

3,375 3,375 เฉพาะเจาะจง ร้าน กันนิตาพาณิช 3,375 เกณฑร์าคา 
195/2563  16  มีนาคม  

2563 

4 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 
งานเศรษฐกิจพอเพียง   

560 560 เฉพาะเจาะจง ร้านพบพระเครื่องเขียน 560 เกณฑร์าคา 
191/2563  13  มีนาคม  

2563 
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การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
๐23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

       กรณีซ้ือ (งบประมาณ 1.00 บาท- 4,999.00 บาท) 
 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
จัดซื้อ/จ้าง 

ราคากลาง จัดซื้อ/จ้าง
โดยวิธ ี

ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง
ซ้ือ/จ้าง 

เกณฑ์ในการ
คัดเลือก 

สัญญาเลขท่ี/ใบสั่งซื้อ
จ้าง ลงวันที่ 

 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563  (ต่อ)        

5 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 
งานกลุ่มสาระภาษาไทย   

680 680 เฉพาะเจาะจง ร้านพบพระเครื่องเขียน 680 เกณฑร์าคา 
192/2563  13  มีนาคม  

2563 

6 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 
สาธารณูปโภค 

1,000   1,000   เฉพาะเจาะจง ร้านพบพระบริการ 1,000   เกณฑร์าคา 
186/2563  2  มีนาคม  

2563 

7 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 
สาธารณูปโภค 

2,892 2,892 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท มามาโฮมมาร์ท 

จ ากัด 
2,892 เกณฑร์าคา 

198/2563 18  มีนาคม  
2563 

8 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 
งานอาคารสถานท่ี 

4,845 4,845 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท เมกาโฮม เซ็นเตอร์ 

จ ากัด 
4,845 เกณฑร์าคา 

197/2563 18  มีนาคม  
2563 

9 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 
งานปัจฉิมนิเทศ 

1,100 1,100 เฉพาะเจาะจง ร้านวาริน 1,100 เกณฑร์าคา 
183/2563  26  กุมภาพันธ์  

2563 
 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563        

1 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 
สาธารณูปโภค 

1,000   1,000   เฉพาะเจาะจง ร้านพบพระบริการ 1,000   เกณฑร์าคา 
200/2563 2  เมษายน  

2563 
 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563        

1 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 
งานยานพาหนะ   

200 200 เฉพาะเจาะจง 
ร้านกัญญารัตน์  (พี่ริน

อะไหล่) 
200 เกณฑร์าคา 

207/2563 26 พฤษภาคม  
2563 
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การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
๐23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

       กรณีซ้ือ (งบประมาณ 1.00 บาท- 4,999.00 บาท) 
 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
จัดซื้อ/จ้าง 

ราคากลาง จัดซื้อ/จ้าง
โดยวิธ ี

ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง
ซ้ือ/จ้าง 

เกณฑ์ในการ
คัดเลือก 

สัญญาเลขท่ี/ใบสั่งซื้อ
จ้าง ลงวันที่ 

 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563  (ต่อ)        

1 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 
งานยานพาหนะ   

200 200 เฉพาะเจาะจง 
ร้านกัญญารัตน์  (พี่ริน

อะไหล่) 
200 เกณฑร์าคา 

207/2563 26 พฤษภาคม  
2563 

2 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 
สาธารณูปโภค 

3,386.32   3,386.32 เฉพาะเจาะจง ร้านพบพระบริการ 3,386.32 เกณฑร์าคา 
204/2563  2  พฤษภาคม  

2563 

3 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 
งานยานพาหนะ 

850 850 เฉพาะเจาะจง บ.แม่สอดปโิตรเลยีม จ ากัด 850 เกณฑร์าคา 
212/2563 27 พฤษภาคม  

2563 

4 
ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 
งานอาคารสถานท่ี 

256 256 เฉพาะเจาะจง หจก. อ.วัสดุก่อสร้าง 256 เกณฑร์าคา 
206/2563 21 พฤษภาคม  

2563 
 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563        
1 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 

งานธุรการ 
1,060   1,060   เฉพาะเจาะจง ร้าน กันนิตาพาณิช 1,060   เกณฑร์าคา 237/2563  29  มิถุนายน  

2563 
2 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 

งานงบประมาณและสินทรัพย ์
3,639   3,639   เฉพาะเจาะจง ร้าน กันนิตาพาณิช 3,639     เกณฑร์าคา 236/2563 29  มิถุนายน  

2563 
3 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 

งานกลุ่มสาระฯศิลปะ 
2,929     2,929   เฉพาะเจาะจง ร้าน  คีตศิลป ์ 2,929   เกณฑร์าคา 240/2563 29  มิถุนายน  

2563 
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การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
๐23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

       กรณีซ้ือ (งบประมาณ 1.00 บาท- 4,999.00 บาท) 
 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
จัดซื้อ/จ้าง 

ราคากลาง จัดซื้อ/จ้าง
โดยวิธ ี

ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง
ซ้ือ/จ้าง 

เกณฑ์ในการ
คัดเลือก 

สัญญาเลขท่ี/ใบสั่งซื้อ
จ้าง ลงวันที่ 

 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563        
4 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 

งานอาคารสถานท่ี 
2,452   2,452   เฉพาะเจาะจง หจก.จิรวัฒน์พบพระการค้า 2,452   เกณฑร์าคา 217/2563 16  มิถุนายน  

2563 
5 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 

งานอาคารสถานท่ี 
240 240 เฉพาะเจาะจง ร้านนิจวรีย ์ 240 เกณฑร์าคา 235/2563 29  มิถุนายน  

2563 
6 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 

งานอาคารสถานท่ี 
240 240 เฉพาะเจาะจง ร้านนิจวรีย ์ 240 เกณฑร์าคา 225/2563  22  มิถุนายน  

2563 
7 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 

งานสภานักเรียน 
2,700   2,700   เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านคอมพ ์ 2,700   เกณฑร์าคา 238/2563 29  มิถุนายน  

2563 
8 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 

งานยานพาหนะ 
500 500 เฉพาะเจาะจง ร้าน พบพระการค้า 500 เกณฑร์าคา 223/2563 18  มิถุนายน  

2563 
9 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 

งานแนะแนว 
1,997   1,997   เฉพาะเจาะจง ร้านพบพระเครื่องเขียน 1,997   เกณฑร์าคา 231/2563 25  มิถุนายน  

2563 
10 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 

งานกลุ่มสาระศลิปะ 
3,036   3,036   เฉพาะเจาะจง ร้านพบพระเครื่องเขียน 3,036   เกณฑร์าคา 230/2563  25  มิถุนายน  

2563 
11 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 

สาธารณูปโภค 
1,795.19   1,795.19   เฉพาะเจาะจง ร้านพบพระบริการ 1,795.19   เกณฑร์าคา 214/2563  1  มิถุนายน  

2563 
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การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
๐23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

       กรณีซ้ือ (งบประมาณ 1.00 บาท- 4,999.00 บาท) 
 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
จัดซื้อ/จ้าง 

ราคากลาง จัดซื้อ/จ้าง
โดยวิธ ี

ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง
ซ้ือ/จ้าง 

เกณฑ์ในการ
คัดเลือก 

สัญญาเลขท่ี/ใบสั่งซื้อ
จ้าง ลงวันที่ 

 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563        
12 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 

งานโภชนาการ 
2,900   2,900   เฉพาะเจาะจง บริษัท เมกาโฮม เซ็นเตอร์ 

จ ากัด 
2,900   เกณฑร์าคา 222/2563 18  มิถุนายน  

2563 
13 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 

งานยานพาหนะ 
1,000   1,000   เฉพาะเจาะจง บ.แม่สอดปโิตรเลยีม จ ากัด 1,000   เกณฑร์าคา 215/2563 2  มิถุนายน  

2563 
14 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 

งานอาคารสถานท่ี 
4,066   4,066   เฉพาะเจาะจง หจก. ผาลาดวัสดุก่อสร้าง 4,066   เกณฑร์าคา 205/2563   21  

พฤษภาคม  2563 
15 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 

งานโภชนาการ 
865 865 เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.เจรญิภณัฑ ์ 865 เกณฑร์าคา 229/2563 25  มิถุนายน  

2563 
16 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 

งานรับสมัครนักเรยีน 
2,515   2,515   เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านอุ่นไอรักปริ้นท์คอม 2,515   เกณฑร์าคา 224/2563  22  มิถุนายน  

2563 
17 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 

งานโภชนาการ 
1,060   1,060   เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านอุ่นไอรักปริ้นท์คอม

  
1,060   เกณฑร์าคา 239/2563 29  มิถุนายน  

2563 
 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563        
1 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 

งานสารบรรณ 
2,548   2,548   เฉพาะเจาะจง ร้าน กันนิตาพาณิช 2,548   เกณฑร์าคา 247/2563 10  กรกฎาคม  

2563 
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การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
๐23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

       กรณีซ้ือ (งบประมาณ 1.00 บาท- 4,999.00 บาท) 
 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
จัดซื้อ/จ้าง 

ราคากลาง จัดซื้อ/จ้าง
โดยวิธ ี

ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง
ซ้ือ/จ้าง 

เกณฑ์ในการ
คัดเลือก 

สัญญาเลขท่ี/ใบสั่งซื้อ
จ้าง ลงวันที่ 

 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (ต่อ)        
2 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 

งานวิชาการ 
1,000   1,000   เฉพาะเจาะจง ร้าน กันนิตาพาณิช 1,000   เกณฑร์าคา 254/2563 22  กรกฎาคม  

2563 
3 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 

งานประชาสัมพันธ์ 
2,985   2,985     เฉพาะเจาะจง ร้าน  คีตศิลป ์ 2,985   เกณฑร์าคา 248/2563 10  กรกฎาคม  

2563 
4 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 

อาคารสถานท่ี 
2,744     2,744   เฉพาะเจาะจง หจก.จิรวัฒน์พบพระการค้า 2,744   เกณฑร์าคา 251/2563  16  กรกฎาคม  

2563 
5 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 

งานบุคคล 
1,500    1,500   เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านคอมพ ์ 1,500   เกณฑร์าคา 251/2563  16  กรกฎาคม  

2563 
6 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 

งานบุคคล 
4,500    4,500   เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านคอมพ ์ 4,500   เกณฑร์าคา 263/2563  27  กรกฎาคม  

2563 
7 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 

งานยานพาหนะ 
500 500 เฉพาะเจาะจง หจก. พงษ์พันธ์ปิโตรเลียม 500 เกณฑร์าคา 246/2563  7  กรกฎาคม  

2563 
8 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 

งานยานพาหนะ 
950 950 เฉพาะเจาะจง บ.แม่สอดปโิตรเลยีม จ ากัด 950 เกณฑร์าคา 250/2563 15  กรกฎาคม  

2563 
9 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 

งานวันไหว้คร ู
1,000   1,000   เฉพาะเจาะจง ร้านพบพระเครื่องเขียน 1,000   เกณฑร์าคา 213/2563  1  มิถุนายน  

2563 
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การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
๐23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

       กรณีซ้ือ (งบประมาณ 1.00 บาท- 4,999.00 บาท) 
 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
จัดซื้อ/จ้าง 

ราคากลาง จัดซื้อ/จ้าง
โดยวิธ ี

ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง
ซ้ือ/จ้าง 

เกณฑ์ในการ
คัดเลือก 

สัญญาเลขท่ี/ใบสั่งซื้อ
จ้าง ลงวันที่ 

 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (ต่อ)        
10 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 

งานวิชาการ 
3,000   3,000   เฉพาะเจาะจง ร้านพบพระเครื่องเขียน 3,000   เกณฑร์าคา 265/2563 27  กรกฎาคม  

2563 
11 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 

สาธารณูปโภค 
3,088.58   3,088.58     เฉพาะเจาะจง ร้านพบพระบริการ 3,088.58     เกณฑร์าคา 241/2563 1  กรกฎาคม  

2563 
12 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 

งานวิชาการ 
1,005   1,005   เฉพาะเจาะจง ร้านวาริน  1,005   เกณฑร์าคา 253/2563 21  กรกฎาคม  

2563 
13 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 

งานวันเข้าพรรษา 
2,720    2,720   เฉพาะเจาะจง สุกัลยา  อินทปัตย ์  2,720   เกณฑร์าคา 245/2563 7  กรกฎาคม  

2563 
14 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 

งานวันเข้าพรรษา 
2,499   2,499   เฉพาะเจาะจง ร้าน สุรยี ์ 2,499   เกณฑร์าคา 242/2563 3  กรกฎาคม  

2563 
15 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 

งานกลุ่มสาระศลิปะ 
60 60 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านอุ่นไอรักปริ้นท์คอม 60 เกณฑร์าคา 266/2563 27  กรกฎาคม  

2563 
 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563        
1 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 

งานห้องสมุด 
1,990   1,990   เฉพาะเจาะจง หจก.แม่สอดกมลการไฟฟ้า 1,990   เกณฑร์าคา 268/2563  3  สิงหาคม  

2563 
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การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
๐23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

       กรณีซ้ือ (งบประมาณ 1.00 บาท- 4,999.00 บาท) 
 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
จัดซื้อ/จ้าง 

ราคากลาง จัดซื้อ/จ้าง
โดยวิธ ี

ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง
ซ้ือ/จ้าง 

เกณฑ์ในการ
คัดเลือก 

สัญญาเลขท่ี/ใบสั่งซื้อ
จ้าง ลงวันที่ 

 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563  (ต่อ)        
2 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 

งานขวัญและก าลังใจบุคคลากร 
1,020   1,020   เฉพาะเจาะจง ร้าน กันนิตาพาณิช 1,020   เกณฑร์าคา 278/2563 5 สิงหาคม  

2563 
3 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 

งานขวัญและก าลังใจบุคคลากร 
1,069   1,069   เฉพาะเจาะจง ร้าน กันนิตาพาณิช 1,069     เกณฑร์าคา 277/2563 5 สิงหาคม  

2563 
4 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 

งานขวัญและก าลังใจบุคคลากร 
600 600 เฉพาะเจาะจง ร้าน กันนิตาพาณิช 600 เกณฑร์าคา 278/2563 5 สิงหาคม  

2563 
5 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 

งานห้องพยาบาล 
1,500   1,500   เฉพาะเจาะจง ร้าน กันนิตาพาณิช 1,500   เกณฑร์าคา 279/2563  7  สิงหาคม  

2563 
6 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 

งานกิจการนักเรียน 
4,990   4,990   เฉพาะเจาะจง ร้านบัวคูณสังฆภณัฑ ์ 4,990   เกณฑร์าคา 269/2563  3  สิงหาคม  

2563 
7 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 

งานวันแม่แห่งชาติ 
2,850   2,850   เฉพาะเจาะจง ร้านพบพระเครื่องเขียน 2,850     เกณฑร์าคา 280/2563  7  สิงหาคม  

2563 
8 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 

งานกิจการนักเรียน 
1,500   1,500   เฉพาะเจาะจง ร้านพบพระเครื่องเขียน 1,500   เกณฑร์าคา 290/2563 17  สิงหาคม  

2563 
9 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 

งานห้องสมุด 
2,773   2,773   เฉพาะเจาะจง บริษัท มามาโฮมมาร์ท 

จ ากัด 
2,773   เกณฑร์าคา 271/2563  3  สิงหาคม  

2563 
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การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
๐23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

       กรณีซ้ือ (งบประมาณ 1.00 บาท- 4,999.00 บาท) 
 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
จัดซื้อ/จ้าง 

ราคากลาง จัดซื้อ/จ้าง
โดยวิธ ี

ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง
ซ้ือ/จ้าง 

เกณฑ์ในการ
คัดเลือก 

สัญญาเลขท่ี/ใบสั่งซื้อ
จ้าง ลงวันที่ 

 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563  (ต่อ)        
10 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 

งานกิจการนักเรียน 
975 975 เฉพาะเจาะจง ร้าน สุรยี ์ 975 เกณฑร์าคา 270/2563  3  สิงหาคม  

2563 
11 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 

งานอาเซียน 
3,000   3,000   เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านอุ่นไอรักปริ้นท์คอม 3,000   เกณฑร์าคา 276/2563  10  สิงหาคม  

2563 
12 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 

งานแนะแนว 
2,000   2,000      เฉพาะเจาะจง ร้านพบพระเครื่องเขียน 2,000   เกณฑร์าคา 284/2563  13  สิงหาคม  

2563 
13 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 

งานส่งมอบสภานักเรียน 
4,000   4,000      เฉพาะเจาะจง ร้านพบพระเครื่องเขียน 4,000   เกณฑร์าคา 285/2563  13  สิงหาคม  

2563 
14 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 

งานส่งมอบสภานักเรียน 
1,150   1,150     เฉพาะเจาะจง ร้านนิจวรีย ์ 1,150   เกณฑร์าคา 286/2563  13  สิงหาคม  

2563 
15 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 

งานวิชาการ 
830   830    เฉพาะเจาะจง ร้านพบพระเครื่องเขียน 830 เกณฑร์าคา 299/2563  19  สิงหาคม  

2563 
16 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 

งานวิชาการ 
2,480 2,480 เฉพาะเจาะจง ร้านพบพระเครื่องเขียน 2,480 เกณฑร์าคา 300/2563  19  สิงหาคม  

2563 
17 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 

งานพัฒนาสภานักเรียน 
4,918 4,918 เฉพาะเจาะจง ร้าน กันนิตาพาณิช 4,918 เกณฑร์าคา 301/2563  19  สิงหาคม  

2563 
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การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
๐23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

       กรณีซ้ือ (งบประมาณ 1.00 บาท- 4,999.00 บาท) 
 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
จัดซื้อ/จ้าง 

ราคากลาง จัดซื้อ/จ้าง
โดยวิธ ี

ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง
ซ้ือ/จ้าง 

เกณฑ์ในการ
คัดเลือก 

สัญญาเลขท่ี/ใบสั่งซื้อ
จ้าง ลงวันที่ 

 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563  (ต่อ)        
18 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 

งานอาคารสถานท่ี 
1,802 1,802 เฉพาะเจาะจง หจก.จิรวัฒน์พบพระการค้า 1,802 เกณฑร์าคา 293/2563  17  สิงหาคม  

2563 
19 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 

งานกิจการนักเรียน 
3,790 3,790 เฉพาะเจาะจง ร้านพบพระเครื่องเขียน 3,790 เกณฑร์าคา 287/2563  17  สิงหาคม  

2563 
20 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 

งานกลุ่มสาระการเรยีนรู้ ภาษาไทย 
1,020 1,020 เฉพาะเจาะจง ร้านพบพระเครื่องเขียน 1,020 เกณฑร์าคา 288/2563  17  สิงหาคม  

2563 
21 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 

งานกิจการนักเรียน 
1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง ร้านพบพระเครื่องเขียน 1,500 เกณฑร์าคา 291/2563  17  สิงหาคม  

2563 
22 ซื้อวัสดุครภุณัฑ์  เพื่อใช้ในโครงการ 

งานธุรการ 
4,200 4,200 เฉพาะเจาะจง ร้าน กันนิตาพาณิช 4,200 เกณฑร์าคา 392/2563  17  สิงหาคม  

2563 
 


