
ที่ ประจ าเดอืน จ านวนครั้งทีจ่้าง จ านวนงบประมาณ
1 ตุลาคม 2564 7 38,600.25                    
2 พฤศจิกายน 2564 15 209,652.72                  
3 ธันวาคม 2564 20 386,202.21                  
4 มกราคม 2565 9 62,220.25                    
5 กุมภาพันธ์ 2565 15 68,850.25                    
6 มีนาคม 2565 14 116,070.95                  
7 เมษายน 2565 11 44,391.48                    
8 พฤษภาคม 2565 18 64,910.25                    
9 มิถุนายน 2565 19 60,380.00                    

1,051,278.36              

แบบสรุปการจัดซ้ือจัดจ้างรายปี
ประจ าปีงบประมาณ 2565

สรุปผลการจัดจ้าง

รวม



ที่ ประจ าเดอืน จ านวนครั้งทีซ้ื่อ จ านวนงบประมาณ
1 ตุลาคม 2564 3 20,110.00            
2 พฤศจิกายน 2564 9 61,545.00            
3 ธันวาคม 2564 33 188,027.00          
4 มกราคม 2565 11 60,611.00            
5 กุมภาพันธ์ 2565 27 154,228.90          
6 มีนาคม 2565 9 708,810.00          
7 เมษายน 2565 4 54,250.00            
8 พฤษภาคม 2565 23 139,809.00          
9 มิถุนายน 2565 24 109,960.00          

1,497,350.90       

แบบสรุปการจัดซ้ือจัดจ้างรายปี
ประจ าปีงบประมาณ 2565

สรุปผลการจัดซ้ือ

รวม



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างถ่ายเอกสาร     3,500.25       3,500.25 เฉพาะเจาะจง นายธนา เจนพณิชพงศ์   
ราคา  3,500.25 บาท

นายธนา เจนพณิชพงศ์   
ราคา  3,500.25 บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

5/2565          วันที ่
 1 ต.ค. 64

2 จ้างท าความสะอาดอาคาร
เรียน อาคารประกอบ

    6,600.00       6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางพชัรี อิ่มเขียว        ราคา
 6,600 บาท

นางพชัรี อิ่มเขียว        
ราคา 6,600 บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

2/2565          วันที ่
 1 ต.ค. 64

3 จ้างท าความสะอาดอาคาร
เรียน อาคารประกอบ

    6,000.00       6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิธร สง่า       ราคา
 6,000บาท

นางสาวศศิธร สง่า       
ราคา 6,000บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

1/2565          วันที ่
 1 ต.ค. 64

4 จ้างท าความสะอาดอาคาร
เรียน อาคารประกอบ

    6,600.00       6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายบญุเหลือ อิ่มเขียว       
ราคา 6,600บาท

นายบญุเหลือ อิ่มเขียว      
 ราคา 6,600บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

3/2565          วันที ่
 1 ต.ค. 64

5 จ้างท าความสะอาดอาคาร
เรียน อาคารประกอบ

    6,150.00       6,150.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัยนา รูปทรง        
ราคา 6,150บาท

นางสาวนัยนา รูปทรง       
 ราคา 6,150บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

4/2565          วันที ่
 1 ต.ค. 64

6 จ้างเหมาบริการขับรถ     8,500.00       8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายบญุเหลือ อิ่มเขียว      
ราคา 8500 บาท

นายบญุเหลือ อิ่มเขียว     
 ราคา 8500 บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

6/2565          วันที ่
 19 ต.ค. 64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือและจัดจ้างในรอบ  เดือน  ตุลาคม 2564
โรงเรียนศรีนคร  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

วันที ่ 31  ตุลาคม 2564



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

7 จ้างซ่อมรถยนต์     1,250.00       1,250.00 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างจ๊อด              ราคา
1,250 บาท

อู่ช่างจ๊อด              ราคา
1,250 บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

9/2565          วันที ่
 19 ต.ค. 64



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง1 จ้างท าปา้ยไวนิล           700.00             700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพญาแมนโฟโต้(สาขาศรี
นคร)   ราคา  700 บาท

ร้านพญาแมนโฟโต้(สาขา
ศรีนคร)   ราคา  700 บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายใน
วงเงินงบประมาณ

8/2565             
 วันที ่ 1 พ.ย. 64

2 จ้างท าตาข่ายกันนกอาคาร3     155,000.00       155,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเดชาการช่าง(โดยนายเดช
 วงเวยีน)               ราคา 
155,000บาท

ร้านเดชาการช่าง(โดยนาย
เดช วงเวยีน)               
ราคา 155,000บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายใน
วงเงินงบประมาณ

10/2565          
วันที ่ 1 พ.ย. 64

3 จ้างท าไวนิล         2,900.00           2,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไม้เอกสกรีนแอนดีไซด์   
 ราคา 2,900บาท

ร้านไม้เอกสกรีนแอนดีไซด์ 
   ราคา 2,900บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายใน
วงเงินงบประมาณ

11/2565          
วันที ่ 1 พ.ย. 64

4 จ้างท าความสะอาดอาคาร
เรียน อาคารประกอบ

        6,300.00           6,300.00 เฉพาะเจาะจง นางพชัรี อิ่มเขียว       ราคา 
6,300บาท

นางพชัรี อิ่มเขียว       
ราคา 6,300บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายใน
วงเงินงบประมาณ

12/2565          
วันที ่ 1 พ.ย. 64

5 จ้างท าความสะอาดอาคาร
เรียน อาคารประกอบ

        6,300.00           6,300.00 เฉพาะเจาะจง นายบญุเหลือ อิ่มเขียว     
ราคา 6,300บาท

นายบญุเหลือ อิ่มเขียว     
ราคา 6,300บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายใน
วงเงินงบประมาณ

13/2565          
วันที ่ 1 พ.ย. 64

6 จ้างท าความสะอาดอาคาร
เรียน อาคารประกอบ

        6,150.00           6,150.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัยนา รูปทรง         
ราคา1,250 บาท

นางสาวนัยนา รูปทรง       
  ราคา1,250 บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายใน
วงเงินงบประมาณ

14/2565          
วันที ่ 1 พ.ย. 64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือและจัดจ้างในรอบ  เดือน  พฤศจิกายน  2564
โรงเรียนศรีนคร  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

วันที ่ 30  พฤศจิกายน  2564



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง7 จ้างถ่ายเอกสาร         4,542.72           4,542.72 เฉพาะเจาะจง นายธนา เจนพณิชพงศ์      
ราคา4,542.72 บาท

นายธนา เจนพณิชพงศ์     
 ราคา4,542.72 บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายใน
วงเงินงบประมาณ

18/2565          
วันที ่ 1 พ.ย. 64

8 จ้างท าความสะอาดอาคาร
เรียน อาคารประกอบ

        6,300.00           6,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิธร สง่า       ราคา
6,300 บาท

นางสาวศศิธร สง่า       
ราคา6,300 บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายใน
วงเงินงบประมาณ

15/2565          
วันที ่ 1 พ.ย. 64

9 จ้างท าตรายาง           320.00             320.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.กรอบรูป โดยนาย
ประหยัด เทยีนบญุ      ราคา
320 บาท

ร้าน ป.กรอบรูป โดยนาย
ประหยัด เทยีนบญุ      
ราคา320 บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายใน
วงเงินงบประมาณ

20/2565          
วันที ่ 8 พ.ย. 64

10 จ้างท าเหล็กกั้นทางเดินเข้า
ซ้ืออาหารในโรงอาหาร

      14,060.00         14,060.00 เฉพาะเจาะจง นายประทปี ศรประสิทธิ ์ 
ราคา14,060บาท

นายประทปี ศรประสิทธิ ์ 
ราคา14,060บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายใน
วงเงินงบประมาณ

21/2565          
วันที ่ 8 พ.ย. 64

11 จ้างซ่อมเคร่ืองตัดหญา 
เคร่ืองเปา่ฝุ่นและเคร่ือง
แต่งพุ่มไม้

          930.00             930.00 เฉพาะเจาะจง นางอรวรรณ ศรีภริมย์ ราคา
930บาท

นางอรวรรณ ศรีภริมย์ 
ราคา930บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายใน
วงเงินงบประมาณ

22/2565          
วันที ่ 8 พ.ย. 64

12 จ้างท าปา้ยไวนิลพระบรม
ฉายาลักษณ์รัชกาลที1่0

          600.00             600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพญาแมนโฟโต้(สาขาศรี
นคร)   ราคา  600 บาท

ร้านพญาแมนโฟโต้(สาขา
ศรีนคร)   ราคา  600 บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายใน
วงเงินงบประมาณ

23/2565          
วันที ่ 9 พ.ย. 64

13 จ้างตัดต้นไม้ที่มีสภาพยืน
ต้นตาย

        2,000.00           2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสนา ศรีพมิา        ราคา 
 2,000 บาท

นายสนา ศรีพมิา        
ราคา  2,000 บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายใน
วงเงินงบประมาณ

24/2565          
วันที ่ 9 พ.ย. 64

14 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ือง
คอมพวิเตอร์และเคร่ืองพมิพ์

        2,950.00           2,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทสีเตชั่น คอมพวิเตอร์ 
            ราคา  2,950บาท

ร้านไอทสีเตชั่น 
คอมพวิเตอร์             
ราคา  2,950บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายใน
วงเงินงบประมาณ

25/2565          
วันที ่ 9 พ.ย. 64



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง15 จ้างซ่อมเคร่ืองตัดหญา           600.00             600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเฮียปานเคร่ืองมือช่าง
ราคา600บาท

ร้านเฮียปานเคร่ืองมือช่าง
ราคา600บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายใน
วงเงินงบประมาณ

26/2565          
วันที ่ 10 พ.ย. 64



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง1 จ้างถ่ายเอกสาร        6,172.21         6,172.21 เฉพาะเจาะจง นายธนา เจนพานิชพงศ์   
ราคา  6177.21  บาท

นายธนา เจนพานิชพงศ์   
ราคา  6177.21  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายใน
วงเงินงบประมาณ

27/2565           
วันที ่ 1 ธ.ค. 64

2 จ้างท าความสะอาดอาคาร
เรียน 2 หอ้งน้ าครูต้อนรับ
แขกและส่งหนังสือราชการ

       6,600.00         6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัยนา  รูปทรง   
ราคา  6600  บาท

นางสาวนัยนา  รูปทรง   
ราคา  6600  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายใน
วงเงินงบประมาณ

29/2565           
วันที ่ 1 ธ.ค. 64

3 จ้างท าความสะอาดบริเวณ
อาคารเรียน 3

       6,300.00         6,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัรี  อิ่มเขียว   ราคา
  6300  บาท

นางสาวพชัรี  อิ่มเขียว   
ราคา  6300  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายใน
วงเงินงบประมาณ

30/2565           
วันที ่ 1 ธ.ค. 64

4 จ้างเหมาตกแต่งสวน        6,300.00         6,300.00 เฉพาะเจาะจง นายบณุเหลือ  อิ่มเขียว   
ราคา  6300  บาท

นายบณุเหลือ  อิ่มเขียว   
ราคา  6300  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายใน
วงเงินงบประมาณ

31/2565           
วันที ่ 1 ธ.ค. 64

5 จ้างท าความสะอาดอาคาร
เรียน อาคารประกอบและ
หอ้งน้ านักเรียน

       6,300.00         6,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิธร  สง่า   ราคา  
6300  บาท

นางสาวศศิธร  สง่า   ราคา  
6300  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายใน
วงเงินงบประมาณ

32/2565           
วันที ่ 1 ธ.ค. 64

6 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนอาคารประกอบ

    120,000.00      120,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณิตา  ต่ายวงศ์   
ราคา  110000  บาท

นางสาวปณิตา  ต่ายวงศ์   
ราคา  110000  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายใน
วงเงินงบประมาณ

34/2565           
วันที ่ 1 ธ.ค. 64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือและจัดจ้างในรอบ  เดือน  ธันวาคม  2564
โรงเรียนศรีนคร  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

วันที ่ 30  ธันวาคม  2564



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง7 จ้างซ่อมแซมหอ้งน้ าครูและ
หอ้งน้ านักเรียนที่ช ารุด

    110,000.00      110,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสายันต์  ดอนไพรฮวบ   
ราคา  110000  บาท

นายสายันต์  ดอนไพรฮวบ  
 ราคา  110000  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายใน
วงเงินงบประมาณ

35/2565           
วันที ่ 1 ธ.ค. 64

8 จ้างรถโดยสารเพื่อพกัเรียน
ไปทศันาศึกษา ณ อุทยาน
ประวติัศาสตร์ศรีสัชนาลัย

       2,000.00         2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนุจรีภรณ์   เย็นสุข  ราคา
  2000  บาท

นางนุจรีภรณ์   เย็นสุข  
ราคา  2000  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายใน
วงเงินงบประมาณ

36/2565           
วันที ่ 7 ธ.ค. 64

9 จ้างกรุผนังอาคาร 1 ขนาด
กวา้ง 0.91 ม. ความยาว 
2.95 ม. พร้อมอุปกรณ์
ติดต้ังและทาสี

      21,000.00        21,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเดช  วงเวยีน       ราคา 
 21000  บาท

นายเดช  วงเวยีน       ราคา
  21000  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายใน
วงเงินงบประมาณ

39/2565           
วันที ่ 9 ธ.ค. 64

10 จ้างท าประตูเหล็กบายเล่ือน
ทางเข้าหน้าโรงเรียน ขนาด 
2.10*6.85 เมตร พร้อม
อุปกรณ์ติดต้ังและพน่สี

      50,000.00        50,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเดช  วงเวยีน       ราคา 
 50000  บาท

นายเดช  วงเวยีน       ราคา
  50000  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายใน
วงเงินงบประมาณ

40/2565           
วันที ่ 9 ธ.ค. 64

11 จ้างท าลูกกรงตาข่ายกันนก
บริเวณโรงอาหารพร้อม
อุปกรณ์ประกอบติดต้ัง
ขนาดความกวา้ง 1.80 เมตร
 ยาว 3.00 เมตร

       6,200.00         6,200.00 เฉพาะเจาะจง นายเดช  วงเวยีน        ราคา
  6200  บาท

นายเดช  วงเวยีน        
ราคา  6200  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายใน
วงเงินงบประมาณ

41/2565           
วันที ่ 9 ธ.ค. 64

12 จ้างซ่อมเคร่ืองดนตรี        4,625.00         4,625.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นดนตรี          ราคา 
 4625  บาท

ร้านบา้นดนตรี          ราคา 
 4625  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายใน
วงเงินงบประมาณ

33/2565           
วันที ่ 14 ธ.ค. 64



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง13 จ้างซ่อมเคร่ืองตัดหญ้าแบบ
สะพาย

          300.00            300.00 เฉพาะเจาะจง เฮียปานเคร่ืองมือช่าง  ราคา 
 300  บาท

เฮียปานเคร่ืองมือช่าง  ราคา 
 300  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายใน
วงเงินงบประมาณ

42/2565           
วันที ่ 14 ธ.ค. 64

14 จ้างซ่อมเคร่ืองพมิพ์           625.00            625.00 เฉพาะเจาะจง ไอท ีสเตชั่น คอมพวิเตอร์   
ราคา  625  บาท

ไอท ีสเตชั่น คอมพวิเตอร์   
ราคา  625  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายใน
วงเงินงบประมาณ

43/2565           
วันที ่ 20 ธ.ค. 64

15 จ้างพสัดุ  รายการเพื่อใช้ใน
กิจกรมค่าพฒันาทกัษะ
วชิาชีพ

          360.00            360.00 เฉพาะเจาะจง พยาแมนโฟโต้ สาขาศรีนคร  
 ราคา  360  บาท

พยาแมนโฟโต้ สาขาศรีนคร 
  ราคา  360  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายใน
วงเงินงบประมาณ

44/2565           
วันที ่ 20 ธ.ค. 64

16 จ้างท าปา้ยศูนย์เศรษฐกิจ
พอเพยีง

          540.00            540.00 เฉพาะเจาะจง นายบญุธรรม  จงบริบรูณ์   
ราคา  5080  บาท

นายบญุธรรม  จงบริบรูณ์   
ราคา  5080  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายใน
วงเงินงบประมาณ

45/2565           
วันที ่ 22 ธ.ค. 64

17 จ้างซ่อมคอมพวิเตอร์และ
เคร่ืองพมิพ์

       5,080.00         5,080.00 เฉพาะเจาะจง ไอท ีสเตชั่น คอมพวิเตอร์   
ราคา  5080  บาท

ไอท ีสเตชั่น คอมพวิเตอร์   
ราคา  5080  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายใน
วงเงินงบประมาณ

46/2565           
วันที ่ 23 ธ.ค. 64

18 จ้างพสัดุ 1 รายการเพื่อใช้
การบงัแดดหอ้ง
ประชาสัมพนัธ์

       2,800.00         2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายบญุหนา  มะลัย     ราคา
  1000  บาท

นายบญุหนา  มะลัย     
ราคา  1000  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายใน
วงเงินงบประมาณ

47/2565           
วันที ่ 24 ธ.ค. 64

19 จ้างไถปรับพื้นที่แปลงเกษตร        1,000.00         1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางธนพร เกษตรศรี     ราคา
  1000  บาท

นางธนพร เกษตรศรี     
ราคา  1000  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายใน
วงเงินงบประมาณ

48/2565           
วันที ่ 24 ธ.ค. 64

20 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
 1

      30,000.00        30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณิตตา  ต่ายวงศ์   
ราคา  1000  บาท

นางสาวปณิตตา  ต่ายวงศ์   
ราคา  1000  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายใน
วงเงินงบประมาณ

49/2565           
วันที ่ 24 ธ.ค. 64



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

 

   



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ
จ้าง1 จ้างเหมาบริการตกแต่งสวน          6,000.00       6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบญุเหลือ  อิ่มเขียว   

ราคา  6000 บาท
นายบญุเหลือ  อิ่มเขียว   
ราคา  6000 บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

50/2565           
วันที ่4 ม.ค. 65

2 จ้างเหมาบริการท าความ
สะอาด

         5,700.00       5,700.00 เฉพาะเจาะจง นางพชัรี  อิ่มเขียว   ราคา  
5700 บาท

นางพชัรี  อิ่มเขียว   ราคา 
 5700 บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

51/2565           
วันที ่4 ม.ค. 65

3 จ้างเหมาบริการท าความ
สะอาด

         6,300.00       6,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิธร  สง่า      ราคา
  6300 บาท

นางสาวศศิธร  สง่า      
ราคา  6300 บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

52/2565           
วันที ่4 ม.ค. 65

4 จ้างเหมาบริการท าความ
สะอาด

         6,900.00       6,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัยนา  รูปทรง ราคา 
 6900 บาท

นางสาวนัยนา  รูปทรง 
ราคา  6900 บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

53/2565           
วันที ่4 ม.ค. 65

5 จ้างถ่ายเอกสาร          3,500.25       3,500.25 เฉพาะเจาะจง นายธนา  เจนพณิชพงศ์ ราคา
  3500.25 บาท

นายธนา  เจนพณิชพงศ์ 
ราคา  3500.25 บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

54/2565           
วันที ่4 ม.ค. 65

6 ซ้ือพสัดุ 2 รายการ            780.00         780.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟ                  ราคา  
70 บาท

ร้านกิ๊ฟ                  ราคา
  70 บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

56/2565           
วันที ่5 ม.ค. 65

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือและจัดจ้างในรอบ  เดือน  มกราคม 2565
โรงเรียนศรีนคร  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

วันที ่ 30  มกราคม  2565



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ
จ้าง7 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

 1
       12,000.00     12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสาวติรี  นาค

ประเสริฐ                ราคา  
12000 บาท

นางสาวสาวติรี  นาค
ประเสริฐ                ราคา
  12000 บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

57/2565           
วันที ่5 ม.ค. 65

8 จ้างติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ 
อาคาร 1

       20,500.00     20,500.00 เฉพาะเจาะจง นายมาโนทย์  อยู่มาก  ราคา 
 20500 บาท

นายมาโนทย์  อยู่มาก  
ราคา  20500 บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

58/2565           
วันที ่5 ม.ค. 65

9 จ้างท าไวนิล            540.00         540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพญาแมนโฟโต้     ราคา 
 540 บาท

ร้านพญาแมนโฟโต้     
ราคา  540 บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

59/2565           
วันที ่5 ม.ค. 65



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างเหมาบริการท าความ
สะอาด

          5,400.00       5,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิธร  สง่า     ราคา 
 5400  บาท

นางสาวศศิธร  สง่า     
ราคา  5400  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

66/2565         
วันที ่ 1 ก.พ. 65

2 จ้างเหมาบริการท าความ
สะอาด

          6,150.00       6,150.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัยนา  รูปทรง    
ราคา  6150  บาท

นางสาวนัยนา  รูปทรง    
ราคา  6150  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

67/2565         
วันที ่ 1 ก.พ. 65

3 จ้างเหมาบริการท าความ
สะอาด

          5,700.00       5,700.00 เฉพาะเจาะจง นางพชัรี  อิ่มเขียว      ราคา 
 57000  บาท

นางพชัรี  อิ่มเขียว      
ราคา  57000  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

68/2565         
วันที ่ 1 ก.พ. 65

4 จ้างเหมาบริการตกแต่งสวน           5,700.00       5,700.00 เฉพาะเจาะจง นายเหลือ  อิ่มเขียว    ราคา 
 5700  บาท

นายเหลือ  อิ่มเขียว    
ราคา  5700  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

69/2565         
วันที ่ 1 ก.พ. 65

5 จ้างถ่ายเอกสาร           3,500.25       3,500.25 เฉพาะเจาะจง นายธนา  เจนพณิชพงศ์   
ราคา  3500.25  บาท

นายธนา  เจนพณิชพงศ์   
ราคา  3500.25  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

70/2565         
วันที ่ 1 ก.พ. 65

6 จ้างซ่อมแซมคอมพวิเตอร์           9,590.00       9,590.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทสีเตชั่น คอมพวิเตอร์ 
           ราคา  9590  บาท

ร้านไอทสีเตชั่น 
คอมพวิเตอร์            
ราคา  9590  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

71/2565         
วันที ่ 4 ก.พ. 65

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือและจัดจ้างในรอบ  เดือน  กุมภาพันธ์ 2565
โรงเรียนศรีนคร  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

วันที ่ 28  กุมภาพันธ์ 2565



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

7 จ้างบรรจุน้ ายาดดับเพลิง
ชนิดเคมีแหง้

          6,460.00       6,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอิสระเคมีคอล    ราคา  
6460  บาท

ร้านอิสระเคมีคอล    ราคา 
 6460  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

72/2565         
วันที ่ 4 ก.พ. 65

8 จ้างรถโดยสารไม่ประจ าทาง           5,000.00       5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพยง  ทอ้งฟา้      ราคา  
5000  บาท

นายพยง  ทอ้งฟา้      
ราคา  5000  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

74/2565         
วันที ่ 14 ก.พ. 65

9 จ้างซ่อมแซมโต๊ะเรียนหอ้ง
เกษตร

        10,360.00     10,360.00 เฉพาะเจาะจง นายบญุเกอด  เสทน       
ราคา  18,000  บาท

นายบญุเกอด  เสทน       
ราคา  18,000  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

75/2565         
วันที ่ 21 ก.พ. 65

10 จ้างซ่อมคอมพวิเตอร์           4,000.00       4,000.00 เฉพาะเจาะจง ไอทสีเตชั่น              ราคา 
 4000  บาท

ไอทสีเตชั่น              
ราคา  4000  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

76/2565         
วันที ่ 21 ก.พ. 65

11 จ้างซ่อมเคร่ืองพมิพเ์อกสาร             500.00         500.00 เฉพาะเจาะจง ไอทสีเตชั่น              ราคา 
 500  บาท

ไอทสีเตชั่น              
ราคา  500  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

77/2565         
วันที ่ 21 ก.พ. 65

12 จ้างซ่อมคอมพวิเตอร์           1,000.00       1,000.00 เฉพาะเจาะจง ไอทสีเตชั่น              ราคา 
 1000  บาท

ไอทสีเตชั่น              
ราคา  1000  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

78/2565         
วันที ่ 21 ก.พ. 65

13 จ้องซ่อมคอมพเิตอร์           1,990.00       1,990.00 เฉพาะเจาะจง ไอทสีเตชั่น               ราคา 
 1990  บาท

ไอทสีเตชั่น               
ราคา  1990  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

79/2565         
วันที ่ 24 ก.พ. 65



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

14 จ้างซ่อมรถฟอร์ด กข 6370           2,180.00       2,180.00 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างจ๊อด (นายสมยศ  ทอง
เพง็)                  ราคา  
2180  บาท

อู่ช่างจ๊อด (นายสมยศ  ทอง
เพง็)                  ราคา  
2180  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

80/2565         
วันที ่ 25 ก.พ. 65

15 จ้างซ่อมแซมหลังคา ฝ้า 
และกระจกชั้น 3 อาคาร 3

          1,320.00       1,320.00 เฉพาะเจาะจง นายบญุเกิด  เสทน     ราคา 
 1320  บาท

นายบญุเกิด  เสทน     
ราคา  1320  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

81/2565         
วันที ่ 1 ก.พ. 65



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง1 จ้างเหมาบริการท าความ
สะอาด

         7,500.00       7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัยนา  รูปทรง   
ราคา  7500 บาท

นางสาวนัยนา  รูปทรง  
 ราคา  7500 บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

82/2565           
วันที ่ 1 ม.ีค. 65

2 จ้างเหมาบริการตกแต่งสวน          6,900.00       6,900.00 เฉพาะเจาะจง นายบญุเหลือ  อิ่มเขียว  
ราคา  6900  บาท

นายบญุเหลือ  อิ่มเขียว  
ราคา  6900  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

83/2565           
วันที ่ 1 ม.ีค. 65

3 จ้างเหมาบริการท าความ
สะอาด

         6,900.00       6,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัรี  อิ่มเขียว    
ราคา  6900  บาท

นางสาวพชัรี  อิ่มเขียว   
 ราคา  6900  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

84/2565           
วันที ่ 1 ม.ีค. 65

4 จ้างเหมาบริการท าความ
สะอาด

         6,600.00       6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิธร  สง่า     ราคา 
 18,000  บาท

นางสาวศศิธร  สง่า     
ราคา  18,000  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

85/2565           
วันที ่ 1 ม.ีค. 65

5 จ้างถ่ายเอกสาร          3,500.25       3,500.25 เฉพาะเจาะจง นายธนา  เจนพณิชพงศ์     
ราคา  3500.25  บาท

นายธนา  เจนพณิชพงศ์  
   ราคา  3500.25  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

86/2565           
วันที ่ 1 ม.ีค. 65

6 จ้างท าปา้ยไวนิล          1,000.00       1,000.00 เฉพาะเจาะจง พญาแมนโฟโต้ (สาขาศีนคร) 
                    ราคา  1000 
 บาท

พญาแมนโฟโต้ (สาขาศี
นคร)                     
ราคา  1000  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

87/2565           
วันที ่ 7 ม.ีค. 65

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือและจัดจ้างในรอบ  เดือน มีนาคม 2565
โรงเรียนศรีนคร  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

วันที ่ 31 มีนาคม 2565



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง7 จ้างปรับปรุงทางเทา้สนาม
หญ้าเทยีม

       11,800.00     11,800.00 เฉพาะเจาะจง นางประไพ  ดอนไพรฮวบ 
ราคา  11800  บาท

นางประไพ  ดอนไพร
ฮวบ ราคา  11800  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

88/2565           
วันที ่ 7 ม.ีค. 65

8 จ้างถมทรายพร้อมปรับเกล่ีย        27,000.00     27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจเด็จ  มาลัยบตุร    ราคา
  27000  บาท

นายจเด็จ  มาลัยบตุร    
ราคา  27000  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

89/2565           
วันที ่ 7 ม.ีค. 65

9 จ้างติดต้ังระบบและอุกกรณ์
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปยัง
อาคาร 1

       37,591.24     37,591.24 เฉพาะเจาะจง บริษทัโทรคมนาคมแหง่ช้าติ 
จ ากัด (มหาชน)        ราคา  
37591.24  บาท

บริษทัโทรคมนาคมแหง่
ช้าติ จ ากัด (มหาชน)     
   ราคา  37591.24  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

90/2565           
วันที ่ 15 ม.ีค. 65

10 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้า          1,020.00       1,020.00 เฉพาะเจาะจง เฮียปานเคร่ืองมือช่าง  ราคา 
 1020  บาท

เฮียปานเคร่ืองมือช่าง  
ราคา  1020  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

91/2565           
วันที ่ 15 ม.ีค. 65

11 จ้างท าปา้ยพธิมีอบ
ประกาศนียบตัรและปจัฉิม
นิเทศ

         1,000.00       1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทะนงศักด์ิ  ก๋าค าต๊ะ    
ราคา  1000  บาท

นายทะนงศักด์ิ  ก๋าค าต๊ะ
    ราคา  1000  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

92/2565           
วันที ่ 15 ม.ีค. 65

12 จ้างท าปา้ยไวนิล            600.00         600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพญาแมนโฟโต้ (สาขาศรี
นคร)                 ราคา  
600  บาท

ร้านพญาแมนโฟโต้ 
(สาขาศรีนคร)             
    ราคา  600  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

93/2565           
วันที ่ 15 ม.ีค. 65

13 ซ่อมรถเข็น          1,580.00       1,580.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้ังซ่ิงย้ง               ราคา
  1580  บาท

ร้านต้ังซ่ิงย้ง               
ราคา  1580  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

94/2565           
วันที ่ 17 ม.ีค. 65

14 จ้างซ่อมมอเตอร์ฉีดน้ าล้าง
กระจก รถตู้โตโยต้า นข 
2822 สท

         3,079.46       3,079.46 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าสุโขทยั จ ากัด    
ราคา  3079.46  บาท

บ.โตโยต้าสุโขทยั จ ากัด  
  ราคา  3079.46  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

96/2565           
วันที ่ 21 ม.ีค. 77



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างเหมาบริการท าความ
สะอาด

         3,000.00       3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิธร  สง่า     ราคา 
 3000  บาท

นางสาวศศิธร  สง่า     
ราคา  3000  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

98/2565           
วันที ่ 1 เม.ย. 65

2 จ้างเหมาบริการท าความ
สะอาด

         3,000.00       3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางพชัรี  อิ่มเขียว      ราคา 
 3000  บาท

นางพชัรี  อิ่มเขียว      
ราคา  3000  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

99/2565           
วันที ่ 1 เม.ย. 65

3 จ้างเหมาบริการท าความ
สะอาด

         2,700.00       2,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัยนา  รูปทรง ราคา 
 3000  บาท

นางสาวนัยนา  รูปทรง 
ราคา  3000  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

100/2565           
วันที ่ 1 เม.ย. 65

4 จ้างเหมาบริการตกแต่งสวน          2,700.00       2,700.00 เฉพาะเจาะจง นายบญุเหลือ  อิ่มเขียว ราคา
  3000  บาท

นายบญุเหลือ  อิ่มเขียว 
ราคา  3000  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

101/2565           
วันที ่ 1 เม.ย. 65

5 จ้างถ่ายเอกสาร          3,951.48       3,951.48 เฉพาะเจาะจง นายธนา  เจนพณิชพงศ์   
ราคา  3951.48  บาท

นายธนา  เจนพณิชพงศ์ 
  ราคา  3951.48  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

102/2565           
วันที ่ 1 เม.ย. 65

6 จ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ทางเข้าหอ้งน้ าอาคาร 3

         7,890.00       7,890.00 เฉพาะเจาะจง นายบญุเกิด  เสทน     ราคา 
 3000  บาท

นายบญุเกิด  เสทน     
ราคา  3000  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

103/2565           
วันที ่ 1 เม.ย. 65

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือและจัดจ้างในรอบ  เดือน  เมษายน  2565
โรงเรียนศรีนคร  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

วันที ่ 30  เมษายน  2565



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

7 จ้างลอกคูระบายน้ าและฝัง
กลบขยะ

         5,100.00       5,100.00 เฉพาะเจาะจง นายบญุยัง  พมิพสิาร     
ราคา  5100  บาท

นายบญุยัง  พมิพสิาร    
 ราคา  5100  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

104/2565           
วันที ่ 1 เม.ย. 65

8 จ้างซ่อมรถไถ          6,750.00       6,750.00 เฉพาะเจาะจง นายวชิัย  บญุประเสริฐ  ราคา
  6750  บาท

นายวชิัย  บญุประเสริฐ  
ราคา  6750  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

105/2565           
วันที ่ 1 เม.ย. 65

9 จ้างเหมาท าความสะอาด          3,900.00       3,900.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภฤกษ ์ แหน่งฮวบ  
ราคา  3900  บาท

นายศุภฤกษ ์ แหน่งฮวบ 
 ราคา  3900  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

106/2565           
วันที ่ 1 เม.ย. 65

10 จ้างเหมาท าความสะอาด          3,900.00       3,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุ่นเรือน  ชื่นจีน     
ราคา  3900  บาท

นางสาวอุ่นเรือน  ชื่นจีน 
    ราคา  3900  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

107/2565           
วันที ่ 1 เม.ย. 65

11 จ้างเหมาท าความสะอาด          1,500.00       1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัยนา  รูปทรง   
ราคา  3000  บาท

นางสาวนัยนา  รูปทรง  
 ราคา  3000  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

110/2565           
วันที ่ 21 เม.ย. 65



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ
จ้าง1 จ้างเหมาบริการท าความ

สะอาด
         4,800.00       4,800.00 เฉพาะเจาะจง นางพชัรี  อิ่มเขียว      ราคา 

 4800  บาท
นางพชัรี  อิ่มเขียว      
ราคา  4800  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

111/2565           
วันที ่ 3 พ.ค. 65

2 จ้างเหมาบริการตกแต่งสวน          4,800.00       4,800.00 เฉพาะเจาะจง นายบญุเหลือ อิ่มเขียว      
ราคา  4800  บาท

นายบญุเหลือ อิ่มเขียว   
   ราคา  4800  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

112/2565           
วันที ่ 3 พ.ค. 65

3 จ้างเหมาบริการท าความ
สะอาด

         5,400.00       5,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิธร  สง่า     ราคา 
 5400  บาท

นางสาวศศิธร  สง่า     
ราคา  5400  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

113/2565           
วันที ่ 3 พ.ค. 65

4 จ้างเหมาบริการท าความ
สะอาด

         6,150.00       6,150.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุณิวา  ตัดใจ    ราคา
  6150  บาท

นางสาวสุณิวา  ตัดใจ    
ราคา  6150  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

114/2565           
วันที ่ 3 พ.ค. 65

5 จ้างถ่ายเอกสาร          3,500.25       3,500.25 เฉพาะเจาะจง นายธนา  เจนพณิชพงศ์ ราคา
  3500.25  บาท

นายธนา  เจนพณิชพงศ์ 
ราคา  3500.25  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

115/2565           
วันที ่ 3 พ.ค. 65

6 จ้างท าไวนิล            600.00         600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพญาแมนโฟโต้ (สาขาศรี
นคร)                 ราคา  
600  บาท

ร้านพญาแมนโฟโต้ 
(สาขาศรีนคร)             
    ราคา  600  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

116/2565           
วันที ่ 3 พ.ค. 65

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือและจัดจ้างในรอบ  เดือน  พฤษภาคม  2565
โรงเรียนศรีนคร  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

วันที ่ 31 พฤษภาคม  2565



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ
จ้าง7 จ้างท าไวนิล            720.00         720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านออล์พกิเซล         ราคา 

 720  บาท
ร้านออล์พกิเซล         
ราคา  720  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

117/2565           
วันที ่ 3 พ.ค. 65

8 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอ้ง
สภานักเรียนและหอ้งเรียน
ส าหรับนักเรียนพเิศษ

         4,000.00       4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบญุเกิด  เสทน     ราคา 
 4000  บาท

นายบญุเกิด  เสทน     
ราคา  4000  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

118/2565           
วันที ่ 5 พ.ค. 65

9 จ้างท าสต๊ิกเกอร์ติดฟวิเจอร์
บอร์ด

           700.00         700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพญาแมนโฟโต้ (สาขาศรี
นคร)                 ราคา  
700  บาท

ร้านพญาแมนโฟโต้ 
(สาขาศรีนคร)             
    ราคา  700  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

119/2565           
วันที ่ 10 พ.ค. 65

10 จ้างท าสต๊ิกเกอร์ติดฟวิเจอร์
บอร์ด

           140.00         140.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพญาแมนโฟโต้ (สาขาศรี
นคร)                 ราคา  
140  บาท

ร้านพญาแมนโฟโต้ 
(สาขาศรีนคร)             
    ราคา  140  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

120/2565           
วันที ่ 10 พ.ค. 65

11 จ้างล้างท าความสะอาด
เคร่ืองรับอากาศ

       20,900.00     20,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชนะพลแอร์ (ช่างน้อย)   
   ราคา  20900  บาท

ร้านชนะพลแอร์ (ช่าง
น้อย)      ราคา  20900 
 บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

121/2565           
วันที ่ 11 พ.ค. 65

12 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนอาคารประกอบ

         3,000.00       3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบญุเกิด  เสทน     ราคา 
 3000  บาท

นายบญุเกิด  เสทน     
ราคา  3000  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

122/2565           
วันที ่ 11 พ.ค. 65

13 จ้างล้างท าความสะอาด
เคร่ืองรับอากาศ

         3,600.00       3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชนะพลแอร์ (ช่างน้อย) 
ราคา  3600  บาท

ร้านชนะพลแอร์ (ช่าง
น้อย) ราคา  3600  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

123/2565           
วันที ่ 11 พ.ค. 65

14 จ้างซ่อมรถยนต์ 4 ประตู          1,500.00       1,500.00 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างจ๊อด               ราคา  
1500  บาท

อู่ช่างจ๊อด               
ราคา  1500  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

124/2565           
วันที ่ 12 พ.ค. 65



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ
จ้าง15 จ้างท าที่นอนฟองน้ าหุ้มด้วย

หนัง PVC
         2,600.00       2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านท าเบาะศรีนคร โดยนาย

ทวิา ดีปญัญา      ราคา  
2600  บาท

ร้านท าเบาะศรีนคร โดย
นายทวิา ดีปญัญา      
ราคา  2600  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

125/2565           
วันที ่ 23 พ.ค. 65

16 จ้างท าไวนิล            720.00         720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพญาแมนโฟโต้(สาขาศรี
นคร)                    ราคา  
720  บาท

ร้านพญาแมนโฟโต้
(สาขาศรีนคร)             
       ราคา  720  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

126/2565           
วันที ่ 25 พ.ค. 65

17 จ้างท าไวนิล          1,080.00       1,080.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพญาแมนโฟโต้(สาขาศรี
นคร)                 ราคา  
1080  บาท

ร้านพญาแมนโฟโต้
(สาขาศรีนคร)             
    ราคา  1080  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

127/2565           
วันที ่ 26พ.ค. 65

18 จ้างท าไวนิล            700.00         700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพญาแมนโฟโต้(สาขาศรี
นคร)                 ราคา  
700  บาท

ร้านพญาแมนโฟโต้
(สาขาศรีนคร)             
    ราคา  700  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

128/2565           
วันที ่ 27 พ.ค. 65



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ
จ้าง

1 จ้างเหมาบริการตกแต่งสวน       6,900.00       6,900.00 เฉพาะเจาะจง นายบญุเหลือ  อิ่มเขียว      
ราคา  6900  บาท

นายบญุเหลือ  อิ่มเขียว   
   ราคา  6900  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

129/2565           
วันที ่ 1 ม.ิย. 65

2 จ้างเหมาบริการท าความ
สะอาด

      7,950.00       7,950.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวานิช  ตัดใจ    
ราคา  7950  บาท

นางสาวสุวานิช  ตัดใจ    
ราคา  7950  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

130/2565           
วันที ่ 1 ม.ิย. 65

3 จ้างเหมาบริการท าความ
สะอาด

      6,900.00       6,900.00 เฉพาะเจาะจง นางพชัรี  อิ่มเขียว      ราคา 
 6900  บาท

นางพชัรี  อิ่มเขียว      
ราคา  6900  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

132/2565           
วันที ่ 1 ม.ิย. 65

4 จ้างท ารางระบายน้ า       7,000.00       7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบญุเกิด  เสทน     ราคา 
 7000  บาท

นายบญุเกิด  เสทน     
ราคา  7000  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

134/2565           
วันที ่ 2 ม.ิย. 65

5 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอ้ง
พยาบาล

      4,680.00       4,680.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมาโนชอลูมิเนียม    ราคา
  4680  บาท

ร้านมาโนชอลูมิเนียม    
ราคา  4680  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

136/2565           
วันที ่ 2 ม.ิย. 65

6 จ้างท าปา้ยไวนิล         360.00         360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพญาแมนโฟโต้ (สาขาศรี
นคร)                 ราคา  
360  บาท

ร้านพญาแมนโฟโต้ 
(สาขาศรีนคร)              
   ราคา  360  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

137/2565           
วันที ่ 10 ม.ิย. 65

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือและจัดจ้างในรอบ  เดือน  มิถุนายน  2565
โรงเรียนศรีนคร  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

วันที ่ 30 มิถุนายน  2565



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ
จ้าง

7 จ้างท าปา้ยโฟมบอร์ดวนั
ไหวค้รู

      1,500.00       1,500.00 เฉพาะเจาะจง น้ายเบนซ์ สต๊ิกเกอร์    ราคา 
 1500  บาท

น้ายเบนซ์ สต๊ิกเกอร์    
ราคา  1500  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

138/2565           
วันที ่ 10 ม.ิย. 65

8 จ้างจ านวน 2 รายการเพื่อ
ใช้ในกิจกรรมการประกัน
คุณภาพ

      6,100.00       6,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสถานีปา้ย          ราคา 
 6100  บาท

ร้านสถานีปา้ย          
ราคา  6100  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

139/2565           
วันที ่15 ม.ิย. 65

9 จ้างท าปา้ยติดฟวิเจอร์
บอร์ดและโฟมบอร์ด

      2,530.00       2,530.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบนซ์ สต๊ิกเกอร    ราคา 
 2530  บาท

ร้านเบนซ์ สต๊ิกเกอร    
ราคา  2530  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

140/2565           
วันที ่ 16 ม.ิย. 65

10 จ้างท าสต๊ิกเกอร์ติดฟวิ
เจอร์บอร์ด

        200.00         200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพญาแมนโฟโต้ (สาขาศรี
นคร)                 ราคา  
200  บาท

ร้านพญาแมนโฟโต้ 
(สาขาศรีนคร)              
   ราคา  200  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

141/2565           
วันที ่ 17 ม.ิย. 65

11 จ้างแต่งหน้านักเรียนชุมนุม
 To be number one

      1,500.00       1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายรัชชานนท ์ จันทร์สุข    
ราคา  1500  บาท

นายรัชชานนท ์ จันทร์สุข 
   ราคา  1500  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

142/2565           
วันที ่ 17 ม.ิย. 65

12 จ้างท าปา้ยติดฟวิเจอร์
บอร์ดและโฟมบอร์ด

      1,400.00       1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบนซ์สต๊ิกเกอร์      ราคา
  1400  บาท

ร้านเบนซ์สต๊ิกเกอร์      
ราคา  1400  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

143/2565           
วันที ่ 17 ม.ิย. 65

13 จ้างท าปา้ยไวนิล       1,080.00       1,080.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพญาแมนโฟโต้ (สาขาศรี
นคร)                 ราคา  
1080  บาท

ร้านพญาแมนโฟโต้ 
(สาขาศรีนคร)              
   ราคา  1080  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

144/2565           
วันที ่ 17 ม.ิย. 65



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ
จ้าง

14 จ้างท าปา้ยไวนิล         480.00         480.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพญาแมนโฟโต้ (สาขาศรี
นคร)                 ราคา  
480  บาท

ร้านพญาแมนโฟโต้ 
(สาขาศรีนคร)              
   ราคา  480  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

145/2565           
วันที ่ 20 ม.ิย. 65

15 จ้างซ่อมเคร่ืองตัดหญ้า         490.00         490.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเฮียปานเคร่ืองมือช่าง    
 ราคา  490  บาท

ร้านเฮียปานเคร่ืองมือช่าง 
    ราคา  490  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

146/2565           
วันที ่ 20 ม.ิย. 65

16 จ้างซ่อมเคร่ืองตัดหญ้าและ
เคร่ืองเปา่ใบไม้

      2,410.00       2,410.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเฮียปานเคร่ืองมือช่าง    
 ราคา  2410  บาท

ร้านเฮียปานเคร่ืองมือช่าง 
    ราคา  2410  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

147/2565           
วันที ่ 22 ม.ิย. 65

17 จ้างท าไวนิลและไวนิลติด
ฟวิเจอร์บอร์ด

      1,800.00       1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสถานีปา้ย          ราคา 
 1800  บาท

ร้านสถานีปา้ย          
ราคา  1800  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

148/2565           
วันที ่ 23 ม.ิย. 65

18 จ้างท าธง         500.00         500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกชัย              ราคา  
4800  บาท

ร้านเอกชัย              
ราคา  4800  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

149/2565           
วันที ่ 24 ม.ิย. 65

19 จ้างเหมาบริการท าความ
สะอาด

      6,600.00       6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิธร สง่า            
ราคา  6600  บาท

นางสาวศศิธร สง่า         
   ราคา  6600  บาท

เสนอราคาตาม
ข้อก าหนดภายในวงเงิน
งบประมาณ

131/2565           
วันที ่ 1 ม.ิย. 65



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง          6,940.00       6,940.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สมบัติศรี
นครบริกำร          รำคำ  
6940  บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สมบัติ
ศรีนครบริกำร          รำคำ
  6940  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

2/2565           วันท่ี 
 1 ต.ค. 64

2 ซ้ือพัสดุเพ่ือใช้ติดต้ังใน
ห้องของพ่อ

       11,600.00     11,600.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน พี.ที.ซัพพลำย      รำคำ 
 11600  บำท

ร้ำน พี.ที.ซัพพลำย      
รำคำ  11600  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

3/2565           วันท่ี 
 1 ต.ค. 64

3 ซ้ือพัสดุเพ่ือใช้ในกำร
สร้ำงและกำรเปิดใช้งำน
สนำมฟุตบอลหญ้ำเทียม

         1,570.00       1,570.00 เฉพำะเจำะจง บ้ำนเหมืองกำรไฟฟ้ำ     
รำคำ  1570  บำท

บ้ำนเหมืองกำรไฟฟ้ำ     
รำคำ  1570  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

5/2565           วันท่ี 
 12 ต.ค. 64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบ  เดือน  ตุลำคม 2564
โรงเรียนศรีนคร  ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสุโขทัย

วันท่ี  31  ตุลำคม  2564



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงเพ่ือใช้เติม
น้ ำมันรถ

      8,870.00    8,870.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดสมบัติศรี
นครบริกำร              รำคำ 
 8870  บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดสมบัติศรี
นครบริกำร              
รำคำ  8870  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

6/2565           วันท่ี 
 1 พ.ย. 64

2 ซ้ือพัสดุเพ่ือใชจัดท ำเอกสำร
ประกอบกำรเรียนกำรสอน

     14,250.00  14,250.00 เฉพำะเจำะจง นำงชะอ้อน  รจนำ     รำคำ 
 14250  บำท

นำงชะอ้อน  รจนำ     
รำคำ  14250  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

7/2565           วันท่ี 
 9 พ.ย. 64

3 ซ้ือพัสดุเพ่ือใช้ปรับปรุง
ซ่อมแซมไฟส่องสว่ำงภำยใน
บริเวณโรงเรียน

      7,570.00    7,570.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำงเหมืองกำรไฟฟ้ำ     
รำคำ  7570  บำท

ร้ำนบ้ำงเหมืองกำรไฟฟ้ำ    
 รำคำ  7570  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

8/2565           วันท่ี 
 9 พ.ย. 64

4 ซ้ือพัสดุเพ่ือใช้ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์โรงเรียน

      1,985.00    1,985.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนก๊ิฟ                  รำคำ  
1985  บำท

ร้ำนก๊ิฟ                  รำคำ
  1985  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

9/2565           วันท่ี 
 9 พ.ย. 64

5 ซ้ือพัสดุเพ่ือใช้จัดพิมพ์
เอกสำรรำชกำร

      1,400.00    1,400.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอทีสเตช่ัน คอมพิวเตอร์ 
           รำคำ  1400  บำท

ร้ำนไอทีสเตช่ัน 
คอมพิวเตอร์            
รำคำ  1400  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

10/2565           
วันท่ี  9 พ.ย. 64

6 ซ้ือพัสดุเพ่ือใช้รักษำพยำบำล
เบ้ือต้นเม่ือนักเรียนมีอำกำร
ป่วย

      4,200.00    4,200.00 เฉพำะเจำะจง บ้ำนยำย้ิม (นำงสำวสุภำวดี 
เล็กสมบูรณ์ไชย)            
รำคำ  4200  บำท

บ้ำนยำย้ิม (นำงสำวสุภำวดี
 เล็กสมบูรณ์ไชย)            
รำคำ  4200  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

11/2565           
วันท่ี  10 พ.ย. 64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบ  เดือน  พฤศจิกำยน 2564
โรงเรียนศรีนคร  ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสุโขทัย

วันท่ี  30 พฤศจิกำยน 2564



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

7 ซ้ือพัสดุเพ่ือใช้ในกำรคัด
กรอง ป้องกันและควบคุม
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่ำ

      6,670.00    6,670.00 เฉพำะเจำะจง บ้ำนยำย้ิม (นำงสำวสุภำวดี 
เล็กสมบูรณ์ไชย)            
รำคำ  6670 บำท

บ้ำนยำย้ิม (นำงสำวสุภำวดี
 เล็กสมบูรณ์ไชย)            
รำคำ  6670 บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

12/2565           
วันท่ี  10 พ.ย. 64

8 ซ้ือพัสดุเพ่ือเปล่ียนทรำย
กรองน้ ำประปำโรงเรียน

     12,200.00  12,200.00 เฉพำะเจำะจง นำงดวงพร  พิมพิสำร    
รำคำ  12200  บำท

นำงดวงพร  พิมพิสำร    
รำคำ  12200  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

13/2565           
วันท่ี  10พ.ย. 64

9 ซ้ือพัสดุเพ่ือใช้ในกำรคัด
กรอง ป้องกันและควบคุม
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่ำ

      4,400.00    4,400.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท แกมมำโก้ (ประเทศ
ไทย)                     รำคำ  
4400  บำท

บริษัท แกมมำโก้ (ประเทศ
ไทย)                     รำคำ
  4400  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

14/2565           
วันท่ี  16 พ.ย. 64



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงเพ่ือเติม
น้ ำมันรถ

      5,270.00       5,270.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดสมบัตินคร
บริกำร              รำคำ  
5270  บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดสมบัตินคร
บริกำร              รำคำ  
5270  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

15/2565           
วันท่ี  1 ธ.ค. 64

2 ซ้ือพัสดุเพ่ือใช้ท ำเอกสำร
ส ำนักงำน

      1,950.00       1,950.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอทีสเตช่ัน คอมพิมเตอร์ 
                   รำคำ  1950 
 บำท

ร้ำนไอทีสเตช่ัน คอมพิมเตอร์ 
                   รำคำ  1950 
 บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

16/2565           
วันท่ี  8 ธ.ค. 64

3 ซ้ือวัสดุเพ่ือใช้จัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

      1,430.00       1,430.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอทีสเตช่ัน คอมพิมเตอร์ 
                   รำคำ  1430 
 บำท

ร้ำนไอทีสเตช่ัน คอมพิมเตอร์ 
                   รำคำ  1430 
 บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

17/2565           
วันท่ี  8 ธ.ค. 64

4 ซ้ือพัสดุเพ่ือใช้จัดท ำ
เอกสำรงำนกำรเงิน

      5,290.00       5,290.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอทีสเตช่ัน คอมพิมเตอร์ 
                   รำคำ  5290 
 บำท

ร้ำนไอทีสเตช่ัน คอมพิมเตอร์ 
                   รำคำ  5290 
 บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

18/2565           
วันท่ี  8 ธ.ค. 64

5 ซ้ือพัสดุเพ่ือใช้จัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

          50.00           50.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนเหมืองกำรไฟฟ้ำ    
รำคำ  50  บำท

ร้ำนบ้ำนเหมืองกำรไฟฟ้ำ    
รำคำ  50  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

19/2565           
วันท่ี  9 ธ.ค. 64

6 ซ้ือวัสดุเพ่ือใช้จัดท ำ
เอกสำรกำรสอนกำร
เรียนกำรสอน

     14,250.00     14,250.00 เฉพำะเจำะจง นำงชะอ้อน  รจนำ     รำคำ 
 14250  บำท

นำงชะอ้อน  รจนำ     รำคำ 
 14250  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

20/2565           
วันท่ี  9 ธ.ค. 64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบ  เดือน  ธันวำคม 2564
โรงเรียนศรีนคร  ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสุโขทัย

วันท่ี  31  ธันวำคม  2564



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

7 ซ้ือวัสดุเพ่ือใช้จัด
กิจกรรมกำรเรียนกำร
สอน(สร้ำงสรรค์ต้ำน
ทุจริต)

      1,340.00       1,340.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนก๊ิฟ                   รำคำ 
 1340  บำท

ร้ำนก๊ิฟ                   รำคำ 
 1340  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

21/2565           
วันท่ี  13 ธ.ค. 64

8 ซ้ือพัสดุ เพ่ือใช้จัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

         290.00         290.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนก๊ิฟ                  รำคำ  
290  บำท

ร้ำนก๊ิฟ                  รำคำ  
290  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

22/2565           
วันท่ี  13 ธ.ค. 64

9 ซ้ือพัสดุ เพ่ือใช้พัฒนำ
งบประมำณและแผนก
ลุ่มงำนกำรเงิน

         855.00         855.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนก๊ิฟ                   รำคำ 
 855 บำท

ร้ำนก๊ิฟ                   รำคำ 
 855 บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

23/2565           
วันท่ี  13 ธ.ค. 64

10 ซ้ือพัดุเพ่ือใช้จัดกิจกรรม
กำรเรียนกำรสอน
(วรรณคดีพำเพลิน)

      1,430.00       1,430.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนก๊ิฟ                  รำคำ  
1430  บำท

ร้ำนก๊ิฟ                  รำคำ  
1430  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

24/2565           
วันท่ี  13 ธ.ค. 64

11 ซ้ือพัสดุเพ่ือใช้จัดกิจกรรม
 กำรเรียนกำรสอน

         790.00         790.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอทีสเตช่ัน          รำคำ 
 790  บำท

ร้ำนไอทีสเตช่ัน          รำคำ 
 790  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

25/2565           
วันท่ี  14 ธ.ค. 64

12 ซ้ือพัสดุเพ่ือใช้จัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

      4,905.00       4,905.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนก๊ิฟ                  รำคำ  
4905  บำท

ร้ำนก๊ิฟ                  รำคำ  
4905  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

26/2565           
วันท่ี  14 ธ.ค. 64

13 ซ้ือพัสดุเพ่ือใช้จัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

         329.00         329.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนทองค ำ              รำคำ 
 329  บำท

ร้ำนทองค ำ              รำคำ 
 329  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

27/2565           
วันท่ี  14 ธ.ค. 64

14 ซ้ือพัสดุเพ่ือชัจัดพิมพ์
เอกสำรประกอบกำร
เรียนกำรสอน

     40,660.00     40,660.00 เฉพำะเจำะจง บริษัทริโซ่(ประเทศไทย)จ ำกัด
                      รำคำ  
40660  บำท

บริษัทริโซ่(ประเทศไทย)จ ำกัด
                      รำคำ  
40660  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

28/2565           
วันท่ี  14 ธ.ค. 64



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

15 ซ้ือพัสดุเพ่ือใช้ท ำควำม
สะอำดบริเวณโรงเรียน

      1,100.00       1,100.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวสุพิณ ใหมจักร    
รำคำ  1100  บำท

นำงสำวสุพิณ ใหมจักร    
รำคำ  1100  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

29/2565           
วันท่ี  14 ธ.ค. 64

16 ซ้ือพัสดุเพ่ือใช้จัดกำร
เรียนกำรสอน

     22,490.00     22,490.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอทีสเตช่ัน         รำคำ 
 22490  บำท

ร้ำนไอทีสเตช่ัน         รำคำ 
 22490  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

30/2565          วันท่ี
  14 ธ.ค. 64

17 ซ้ือพัสดุเพ่ือใช้ในกำร
ปรับปรุงห้องคณิตศำสตร์
(324)

         500.00         500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรุ่งโรจน์วัสดุ        รำคำ 
 500  บำท

ร้ำนรุ่งโรจน์วัสดุ        รำคำ 
 500  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

31/2565           
วันท่ี  14 ธ.ค. 64

18 ซ้ือพัสดุเพ่ือใช้ในกำร
พัฒนำระบบงำนฝ่ำย
กิจกำรนักเรียน

         510.00         510.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนก๊ิฟ                  รำคำ  
510  บำท

ร้ำนก๊ิฟ                  รำคำ  
510  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

32/2565           
วันท่ี  14 ธ.ค. 64

19 ซ้ือพัสดุเพ่ือใช้ใน
กิจกรรมกำรเรียนกำร
สอนช่วงสถำนกำรณ์โค
วิด-19

      2,160.00       2,160.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนก๊ิฟ                  รำคำ  
2160  บำท

ร้ำนก๊ิฟ                  รำคำ  
2160  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

34/2565           
วันท่ี  14 ธ.ค. 64

20 ซ้ือพัสดุเพ่ือใช้ในกำร
เรียนกำรสอนวิชำเกษตร

      1,050.00       1,050.00 เฉพำะเจำะจง รุ่งโรจน์วัดุ               รำคำ 
1050 บำท

รุ่งโรจน์วัดุ               รำคำ 
1050 บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

35/2565           
วันท่ี  14 ธ.ค. 64

21 ซ้ือพัสดุเพ่ือใช้จัดกิจกรรม
 ภำษำควรจ ำวัฒนธรรม
ควรรู้ Chistmas Day

      5,510.00       5,510.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนก๊ิฟ                  รำคำ  
5510  บำท

ร้ำนก๊ิฟ                  รำคำ  
5510  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

36/2565           
วันท่ี  14 ธ.ค. 64

22 ซ้ือพัสดุเพ่ือใช้จัดกำร
เรียนกำรสอน

     21,000.00     21,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอทีสเตช่ัน         รำคำ 
 21000 บำท

ร้ำนไอทีสเตช่ัน         รำคำ 
 21000 บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

37/2565           
วันท่ี  14 ธ.ค. 64



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

23 ซ้ือพัสดุเพ่ือใช้จัดท ำ
เอกสำรงำนธุรกำร

      8,308.00       8,308.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอทีสเตช่ัน          รำคำ 
 8308  บำท

ร้ำนไอทีสเตช่ัน          รำคำ 
 8308  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

38/2565           
วันท่ี  14 ธ.ค. 64

24 ซ้ือพัสดุเพ่ือใช้จัดท ำ
เอกสำรงำนพัสดุ

      3,590.00       3,590.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอทีสเตช่ัน          รำคำ 
 3590  บำท

ร้ำนไอทีสเตช่ัน          รำคำ 
 3590  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

39/2565           
วันท่ี  14 ธ.ค. 64

25 ซ้ือพัสดุเพ่ือใช้ในกำร
เรียนกำรสอนวิชำคหกร
รม

         590.00         590.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอทีสเตช่ัน          รำคำ
 590  บำท

ร้ำนไอทีสเตช่ัน          รำคำ
 590  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

40/2565           
วันท่ี  20 ธ.ค. 64

26 ซ้ือพัสดุปรับปรุงอำคำร
สถำนท่ีฝ่ำยบริหำรท่ัวไป

     30,400.00     30,400.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ประจักษ์
เฟอร์นิเจอร์             รำคำ 
 30400  บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ประจักษ์
เฟอร์นิเจอร์             รำคำ 
 30400  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

41/2565           
วันท่ี  22 ธ.ค. 64

27 ซ้ือพัสดุเพ่ือใช้ในกำร
จัดเก็บเอกสำรกำรเงิน

      4,500.00       4,500.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ประจักษ์
เฟอร์นิเจอร์              รำคำ 
 4500  บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ประจักษ์
เฟอร์นิเจอร์              รำคำ 
 4500  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

42/2565           
วันท่ี  22 ธ.ค. 64

28 ซ้ือพัสดุเพ่ือช้ในกำร
จัดท ำปุ๋ยหมัก

      2,500.00       2,500.00 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์นิคมพิชัยพัฒนำ 
จ ำกัด                    รำคำ  
2500  บำท

สหกรณ์นิคมพิชัยพัฒนำ 
จ ำกัด                    รำคำ  
2500  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

43/2565           
วันท่ี  23 ธ.ค. 65

29 ซ้ือพัสดุเพ่ือใช้ในกำร
เรียนกำรสอนวิชำเกษตร

         510.00         510.00 เฉพำะเจำะจง วิศิษฏ์  ศรีศุภรำงค์กุล    
รำคำ  510  บำท

วิศิษฏ์  ศรีศุภรำงค์กุล    
รำคำ  510  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

44/2565           
วันท่ี 23 ธ.ค. 64

30 ซ้ือพัสดุเพ่ือใช้จัด
กิจกรรมค่ำยพัฒนำ
ทักษะวิชำกำรวิชำชีพ

         990.00         990.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนทองค ำ              รำคำ 
 990  บำท

ร้ำนทองค ำ              รำคำ 
 990  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

45/2565           
วันท่ี  24 ธ.ค. 64



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

31 ซ้ือพัสดุเพ่ือใช้จักิจกรรม
ค่ำยพัฒนำทักษะวิชำกำร
วิชำชีพ

      1,080.00       1,080.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนก๊ิฟ                  รำคำ  
1080  บำท

ร้ำนก๊ิฟ                  รำคำ  
1080  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

46/2565           
วันท่ี  24 ธ.ค. 64

32 ซ้ือพัสดุเพ่ือใช้จัดกำร
เรียนกำรสอน

      1,100.00       1,100.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอทีสเตช่ัน              
รำคำ  1100  บำท

ร้ำนไอทีสเตช่ัน              
รำคำ  1100  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

47/2565           
วันท่ี  24 ธ.ค. 65

33 ซ้ือพัสดุเพ่ือใช้จัดกำร
เรียนกำรสอน

      1,300.00       1,300.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำหุ้นส่วนจ ำกัด สมบัตินคร
บริกำร               รำคำ  
1080  บำท

ห้ำหุ้นส่วนจ ำกัด สมบัตินคร
บริกำร               รำคำ  
1080  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

47/2565           
วันท่ี  24 ธ.ค. 66



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงเพ่ือใช้
เติมน้ ำมันรถส ำหรับงำน
รำชกำร

         6,500.00       6,500.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สมบัตินคร
บริกำร              รำคำ  
6500  บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สมบัติ
นครบริกำร              
รำคำ  6500  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

50/2565           
วันท่ี  4 ม.ค. 65

2 ซ้ือพัสดุเพ่ือใช้จัด
กิจกรรมปลูกพืชในน้ ำยำง

         2,380.00       2,380.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวอันทิยำ ทับเพ็ชร     
รำคำ  2380  บำท

นำงสำวอันทิยำ ทับเพ็ชร   
  รำคำ  2380  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

51/2565           
วันท่ี  4 ม.ค. 65

3 ซ้ือพัสดุเพ่ือใช้จัด
กิจกรรมศิลป์ระบ ำสุโขทัย

         1,059.00       1,059.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบัดด้ีบำยวิไล       รำคำ 
 1059  บำท

ร้ำนบัดด้ีบำยวิไล       
รำคำ  1059  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

54/2565           
วันท่ี  4 ม.ค. 65

4 ซ้ือพัสดุเพ่ือใช้กิจกรรม
สำนศิลป์ระบ ำสุโขทัย

       13,467.00     13,467.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนิวจิตรำภรณ์       รำคำ 
 13467  บำท

ร้ำนนิวจิตรำภรณ์       
รำคำ  13467  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

55/2565           
วันท่ี  4 ม.ค. 65

5 ซ้ือพัสดุเพ่ือใช้กำร
ปรับปรุงสวนสมุนไพร

         2,000.00       2,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนก๊ิฟ                  รำคำ  
2000  บำท

ร้ำนก๊ิฟ                  รำคำ
  2000  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

59/2565           
วันท่ี  5 ม.ค. 65

6 ซ้ือพัสดุเพ่ือใช้ในกิจกรรม
กำรเรียนกำรสอน

           785.00         785.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนก๊ิฟ                  รำคำ  
785  บำท

ร้ำนก๊ิฟ                  รำคำ
  785  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

61/2565           
วันท่ี  5 ม.ค. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบ  เดือน  มกรำคม  2565
โรงเรียนศรีนคร  ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสุโขทัย

วันท่ี  31 มกรำคม  2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

7 ซ้ือพัสดุเพ่ือใช้ในงำน
ทะเบียนนักเรียน

         2,550.00       2,550.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนก๊ิฟ                  รำคำ  
2550  บำท

ร้ำนก๊ิฟ                  รำคำ
  2550  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

62/2565           
วันท่ี  5 ม.ค. 65

8 ซ้ือพัสดุเพ่ือใช้จัดกิจกรรม
เยำวชนไทยฝึกดุริยำงค์ 
ดนตรี

       17,710.00     17,710.00 เฉพำะเจำะจง Music Modern            
รำคำ  17710  บำท

Music Modern            
รำคำ  17710  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

63/2565           
วันท่ี  5 ม.ค. 65

9 ซ้ือพัสดุเพ่ือใช้จัดท ำ
เอกสำรประกอบกำร
เรียนกำรสอน

         9,500.00       9,500.00 เฉพำะเจำะจง นำงชะอ้อน  รจนำ          
รำคำ  9500  บำท

นำงชะอ้อน  รจนำ          
รำคำ  9500  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

64/2565           
วันท่ี  5 ม.ค. 65

10 ซ้ือพัสดุเพ่ือใช้จัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

           160.00         160.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนก๊ิฟ                   รำคำ 
 160  บำท

ร้ำนก๊ิฟ                   
รำคำ  160  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

65/2565           
วันท่ี  5 ม.ค. 65

11 ซ้ือพัสดุเพ่ือใช้ตรวจคัด
กรองบุคคลท่ีมีควำมเส่ียง
ติดเช้ือโควิด 19

         4,500.00       4,500.00 เฉพำะเจำะจง บ้ำนยำย้ิม               รำคำ 
 4500  บำท

บ้ำนยำย้ิม               
รำคำ  4500  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

67/2565           
วันท่ี  5 ม.ค. 65



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงเพ่ือใช้
เติมน้ ำมันรถส ำหรับ
งำนรำชกำร

         7,550.00       7,550.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สมบัตินคร
บริกำร              รำคำ  
7,550  บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สมบัติ
นครบริกำร              
รำคำ  7,550  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

68/2565           
วันท่ี  1 ก.พ.65

2 ซ้ือพัสดุเพ่ือใช้จัด
กิจกรรมกำรเรียนกำร
สอน

         2,555.00       2,555.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนณรงค์พันธ์ุไม้       รำคำ 
2,555  บำท

ร้ำนณรงค์พันธ์ุไม้       
รำคำ 2,555  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

69/2565           
วันท่ี  2 ก.พ.65

3 ซ้ือวัสดุซ่อมแซม
น้ ำประปำ

         2,540.00       2,540.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนมณีกำรเกษตร โบนัส
เกษตรพันธ์ุ               รำคำ 
 2,540 บำท

ร้ำนมณีกำรเกษตร โบนัส
เกษตรพันธ์ุ               
รำคำ  2,540 บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

71/2565           
วันท่ี  4 ก.พ.65

4 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน          5,368.00       5,368.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนก๊ิฟ                  รำคำ  
5368  บำท

ร้ำนก๊ิฟ                  รำคำ
  5368  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

72/2565           
วันท่ี  4 ก.พ.65

5 ซ้ือวัสดุในงำนวัดและ
ประเมินผล

         3,510.00       3,510.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนก๊ิฟ                  รำคำ  
3,510  บำท

ร้ำนก๊ิฟ                  รำคำ
  3,510  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

73/2565           
วันท่ี  4 ก.พ.65

6 ซ้ือพัสดุเพ่ือใช้ใน
กิจกรรมกำรเรียนกำร
สอน

         9,459.00       9,459.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนก๊ิฟ                  รำคำ  
9,459  บำท

ร้ำนก๊ิฟ                  รำคำ
  9,459  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

74/2565           
วันท่ี  4 ก.พ.65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบ  เดือน  กุมภำพันธ์  2565
โรงเรียนศรีนคร  ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสุโขทัย

วันท่ี  28 กุมภำพันธ์  2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

7 ซ้ือพัสดุเพ่ือใช้จัด
กิจกรรมกำรเรียนกำร
สอนคหกรรม

         2,553.00       2,553.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนมเนย                 
รำคำ  2553  บำท

ร้ำนนมเนย                 
รำคำ  2553  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

75/2565           
วันท่ี  4 ก.พ.65

8 ซ้ือพัสดุเพ่ือใช้จัด
กิจกรรมกำรเรียนกำร
สอนคหกรรม

         5,783.00       5,783.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนทองค ำ                รำคำ
  5,783  บำท

ร้ำนทองค ำ                
รำคำ  5,783  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

76/2565           
วันท่ี  4 ก.พ.65

9 ซ้ือพัสดุเพ่ือใช้จัดท ำ
เอกสำรประกอบกำร
เรียนกำรสอนคหกรรม

           450.00         450.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนทองค ำ               รำคำ 
 450 บำท

ร้ำนทองค ำ               
รำคำ  450 บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

77/2565           
วันท่ี  4 ก.พ.65

10 ซ้ือพัสดุเพ่ือใช้ทำสี
อำคำร1

       15,536.00     15,536.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรุ่งโรจน์วัสดุ         รำคำ 
 15,536 บำท

ร้ำนรุ่งโรจน์วัสดุ         
รำคำ  15,536 บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

78/2565           
วันท่ี  4 ก.พ.65

11 ซ้ือพัสดุเพ่ือใช้จัด
กิจกรรมกำรเรียนกำร
สอน

         3,300.00       3,300.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนก๊ิฟ                   รำคำ 
 3,300  บำท

ร้ำนก๊ิฟ                   
รำคำ  3,300  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

79/2565           
วันท่ี  4 ก.พ.65

12 ซ้ือพัสดุเพ่ือใช้จัด
กิจกรรมกำรเรียนกำร
สอน

           963.00         963.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรุ่งโรจน์วัสดุ                
  รำคำ  963 บำท

ร้ำนรุ่งโรจน์วัสดุ              
    รำคำ  963 บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

80/2565           
วันท่ี  4 ก.พ.65

13 ซ้ือพัสดุเพ่ือใช้จัด
กิจกรรมกำรเรียนกำร
สอน

         4,000.00       4,000.00 เฉพำะเจำะจง ไอทีสเตช่ัน คอมพิวเตอร์    
รำคำ  4,000 บำท

ไอทีสเตช่ัน คอมพิวเตอร์   
 รำคำ  4,000 บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

82/2565           
วันท่ี  4 ก.พ.65

14 ซ้ือวัสดุเพ่ือใช้จัดกำร
เรียนกำรสอน

       20,900.00     20,900.00 เฉพำะเจำะจง ไอทีสเตช่ัน คอมพิวเตอร์    
รำคำ  20,900 บำท

ไอทีสเตช่ัน คอมพิวเตอร์   
 รำคำ  20,900 บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

83/2565           
วันท่ี  4 ก.พ.65



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

15 ซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในกำร
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำ

       27,812.00     27,812.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนเหมืองกำรไฟฟ้ำ     
รำคำ  27,812 บำท

ร้ำนบ้ำนเหมืองกำรไฟฟ้ำ   
  รำคำ  27,812 บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

84/2565           
วันท่ี  7 ก.พ.65

16 ซ้ือพัสดุเพ่ือใช้จัดค่ำย
คณิตศำสตร์หรรษำ

       16,185.00     16,185.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนก๊ิฟ                   รำคำ 
 16,185 บำท

ร้ำนก๊ิฟ                   
รำคำ  16,185 บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

85/2565           
วันท่ี  7 ก.พ.65

17 ซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ตัดหญ้ำ
สวนหย่อม

         1,225.00       1,225.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนก๊ิฟ                   รำคำ 
 1,225 บำท

ร้ำนก๊ิฟ                   
รำคำ  1,225 บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

86/2565           
วันท่ี  7 ก.พ.65

18 ซ้ือวัสดุเพ่ือใช้จัดกำร
เรียนกำรสอนส ำหรับ
เด็กพิเศษ

         3,420.00       3,420.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด     
รำคำ  3,420 บำท

บริษัท ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด   
  รำคำ  3,420 บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

87/2565           
วันท่ี  10 ก.พ.65

19 ซ้ือพัสดุเพ่ือใช้ในกำร
คัดกรอง ป้องกันและ
ควบคุมโรค

           920.00         920.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนยำย้ิม              
รำคำ  920บำท

ร้ำนบ้ำนยำย้ิม              
รำคำ  920บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

83/2565           
วันท่ี  14 ก.พ.65

20 ซ้ือพัสดุเคร่ืองตรวจวัด
อุณหภูมิคัดกรองโควิด-
19

         2,400.00       2,400.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอทีสเตช่ัน คอมพิวเตอร์ 
             รำคำ  2,400 บำท

ร้ำนไอทีสเตช่ัน 
คอมพิวเตอร์              
รำคำ  2,400 บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

84/2565           
วันท่ี  14 ก.พ.65

21 ซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ปรับปรุง
ซ่อมแซมอำคำรและ
ระบบประปำ

         3,625.00       3,625.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรุ่งโรจน์วัสดุ         รำคำ 
 3625 บำท

ร้ำนรุ่งโรจน์วัสดุ         
รำคำ  3625 บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

85/2565           
วันท่ี  21 ก.พ.65

22 ซ้ือพัสดุเพ่ือใช้ท ำควำม
สะอำดอำคำรเรียน

         3,600.00       3,600.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนธิติมำพำนิชย์       รำคำ 
 3600 บำท

ร้ำนธิติมำพำนิชย์       
รำคำ  3600 บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

86/2565           
วันท่ี  22 ก.พ.65



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

23 ซ้ือพัสดุเพ่ือใช้ในงำน
ทะเบียนนักเรียน

         1,150.00       1,150.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอทีสเตช่ัน         รำคำ 
 1150 บำท

ร้ำนไอทีสเตช่ัน         
รำคำ  1150 บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

87/2565           
วันท่ี  22 ก.พ.65

24 ซ้ือพัสดุเพ่ือใช้ขยำย
เครือข่ำยอินเทอร์เน็ต

         5,390.00       5,390.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอทีสเตช่ัน         รำคำ 
 5390 บำท

ร้ำนไอทีสเตช่ัน         
รำคำ  5390 บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

88/2565           
วันท่ี  22 ก.พ.65

25 ซ้ือพัสดุเพ่ือใช้จัก
กิจกรรมกำรเรียนกำร
สอนช่ำงประปำ

         2,047.90       2,047.90 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรุ่งโรจน์วัสดุ        รำคำ 
 2047.90 บำท

ร้ำนรุ่งโรจน์วัสดุ        
รำคำ  2047.90 บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

89/2565           
วันท่ี  23 ก.พ.65

26 ซ้ือพัสดุเพ่ือใช้ปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบ
น้ ำประปำ

         1,585.00       1,585.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรุ่งโรจน์วัสดุร้ำนก่ิงพำนิช
(ส ำนักงำนใหญ่)   รำคำ 
1585 บำท

ร้ำนรุ่งโรจน์วัสดุร้ำนก่ิง
พำนิช(ส ำนักงำนใหญ่)   
รำคำ 1585 บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

90/2565           
วันท่ี  23 ก.พ.65

27 ซ้ือพัสดุเพ่ือใช้
ด ำเนินงำนในกำร
ประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ

           402.00         402.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนก๊ิฟ                  รำคำ 
402 บำท

ร้ำนก๊ิฟ                  รำคำ
 402 บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

91/2565           
วันท่ี  24 ก.พ.65



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงเพ่ือใช้
เติมน้ ำมันรถ

     3,590.00         3,590.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สมบัติศรี
นครบริกำร          รำคำ  
3590  บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สมบัติ
ศรีนครบริกำร          รำคำ
  3590  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

92/2565           
วันท่ี  1 มี.ค. 65

2 ซ้ือพัสดุเพ่ือใช้จัดงำน
ปัจฉิมนิเทศ

     4,000.00         4,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนก๊ิฟ                   รำคำ 
 4000  บำท

ร้ำนก๊ิฟ                   
รำคำ  4000  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

93/2565           
วันท่ี  1 มี.ค. 65

3 ซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ติดต้ัง
ห้องเรียนพลศึกษำ
และห้องคหกรรม

     7,800.00         7,800.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนเหมืองกำรไฟฟ้ำ  
รำคำ  7800  บำท

ร้ำนบ้ำนเหมืองกำรไฟฟ้ำ  
รำคำ  7800  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

95/2565           
วันท่ี  1 มี.ค. 65

4 ซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ติดต้ัง
ห้องเรียนคณิตศำสตร์
และวิทยำศำสตร์

     4,400.00         4,400.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรุ่งโรจน์กำรไฟฟ้ำ    รำคำ
  4400  บำท

ร้ำนรุ่งโรจน์กำรไฟฟ้ำ    
รำคำ  4400  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

96/2565           
วันท่ี  15 มี.ค. 65

5 ซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ทำสี
สนำมกีฬำ

       450.00           450.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรุ่งโรจน์วัสดุ         รำคำ 
 450  บำท

ร้ำนรุ่งโรจน์วัสดุ         
รำคำ  450  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

97/2565           
วันท่ี  15 มี.ค. 65

6 ซ้ือวัสดุเพ่ือจัดท ำปักธง
สนำมกีฬำ

       750.00           750.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรุ่งโรจน์วัสดุ            
รำคำ  750  บำท

ร้ำนรุ่งโรจน์วัสดุ            
รำคำ  750  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

98/2565           
วันท่ี  17 มี.ค. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบ  เดือน  มีนำคม  2565
โรงเรียนศรีนคร  ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสุโขทัย

วันท่ี  31  มีนำคม  2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

7 ซ้ือวัสดุเพ่ือใช้งำน
ส ำนักงำน

       400.00           400.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนก๊ิฟ                  รำคำ  
400  บำท

ร้ำนก๊ิฟ                  รำคำ
  400  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

99/2565           
วันท่ี  17 มี.ค. 65

8 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงเพ่ือใช้
เติมน้ ำมันรถ

     2,630.00         2,630.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สมบัติศรี
นครบริกำร          รำคำ  
2630  บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สมบัติ
ศรีนครบริกำร          รำคำ
  2630  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

94/2565           
วันท่ี  25 มี.ค. 65

9 ซ้ือหนังสือเรียนตำม
นโยบำยสนับสนุนกำร
จัดกำรศึกษำ

 684,790.00     684,790.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เพลย์ ฟ.
คิดส์ เอคดูเคช่ัน                
รำคำ  684790  บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เพลย์ ฟ.
คิดส์ เอคดูเคช่ัน             
   รำคำ  684790  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

372/2565           
วันท่ี  30 มี.ค. 65



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือพัสดุซ่อมแซมโต๊ะ
เก้ำอ้ีนักเรียนท่ีช ำรุด

        32,500.00     32,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เคแอนด์เค พำรำวู้ด 
จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่)  รำคำ 
 18,000  บำท

บริษัท เคแอนด์เค พำรำวู้ด
 จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่)  
รำคำ  18,000  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

100/2565           
วันท่ี  1 เม.ย. 65

2 ซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในกำร
เรียนและกิจกรรมของ
โรงเรียน

            960.00         960.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนก๊ิฟ                   รำคำ 
 960 บำท

ร้ำนก๊ิฟ                   
รำคำ  960 บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

101/2565           
วันท่ี  1 เม.ย. 65

3 ซ้ือกระดำษA4         14,250.00     14,250.00 เฉพำะเจำะจง นำงชะอ้อน รจนำ           
รำคำ  14,250 บำท

นำงชะอ้อน รจนำ           
รำคำ  14,250 บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

102/2565           
วันท่ี  1 เม.ย. 65

4 ซ้ือน้ ำมันรถ           6,540.00       6,540.00 เฉพำะเจำะจง หจก. สมบัติศรีนครบริกำร    
 รำคำ  6,540 บำท

หจก. สมบัติศรีนครบริกำร 
    รำคำ  6,540 บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

103/2565           
วันท่ี  1 เม.ย. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบ  เดือน  เมษำยน  2565
โรงเรียนศรีนคร  ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสุโขทัย

วันท่ี  30  เมษำยน  2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง           5,920.00       5,920.00 เฉพำะเจำะจง หจก.สมบัติศรีนคร บริกำร
รำคำ  5,920บำท

หจก.สมบัติศรีนคร บริกำร
รำคำ  5,920บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

106/2565           
วันท่ี  3 พ.ค. 65

2 ซ้ือวัสดุเพ่ือใช้จัด
กิจกรรมปฐมนิเทศ

          3,670.00       3,670.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนก๊ิฟ                   รำคำ 
 3,670บำท

ร้ำนก๊ิฟ                   
รำคำ  3,670บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

107/2565           
วันท่ี  3 พ.ค. 65

3 ซ้ือวัสดุเพ่ือใช้จัด
กิจกรรมปฐมนิเทศ

            732.00         732.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนก๊ิฟ                   รำคำ 
 732บำท

ร้ำนก๊ิฟ                   
รำคำ  732บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

108/2565           
วันท่ี  3 พ.ค. 65

4 ซ้ือวัสดุซ่อมแซมห้องน้ ำ
นักเรียนหญิง

          7,348.00       7,348.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรุ่งโรจน์วัสดุ         รำคำ 
 7,348 บำท

ร้ำนรุ่งโรจน์วัสดุ         
รำคำ  7,348 บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

109/2565           
วันท่ี  3 พ.ค. 65

5 ซ้ือวัสดุซ่อมแซมห้อง
สภำนักเรียนและ
ห้องเรียนนักเรียนพิเศษ

          6,735.00       6,735.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรุ่งโรจน์วัสดุ         รำคำ 
 6,735 บำท

ร้ำนรุ่งโรจน์วัสดุ         
รำคำ  6,735 บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

110/2565           
วันท่ี  3 พ.ค. 65

6 ซ้ือวัสดุซ่อมแซมห้องน้ ำ
นักเรียนบริเวณอำคำรชู
ชำติ

          6,231.00       6,231.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรุ่งโรจน์วัสดุ         รำคำ 
 6,231 บำท

ร้ำนรุ่งโรจน์วัสดุ         
รำคำ  6,231 บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

111/2565           
วันท่ี  5 พ.ค. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบ  เดือน  พฤษภำคม  2565
โรงเรียนศรีนคร  ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสุโขทัย

วันท่ี  31  พฤษภำคม  2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

7 ซ้ือวัสดุซ่อมแซมสนำม
กีฬำ

          2,929.00       2,929.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรุ่งโรจน์วัสดุ         รำคำ 
 2,929 บำท

ร้ำนรุ่งโรจน์วัสดุ         
รำคำ  2,929 บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

112/2565           
วันท่ี  5 พ.ค. 65

8 ซ้ือวัสดุซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้ำห้องประชุมครเดิฐ
และห้องเรียน

        12,554.00     12,554.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนเหมืองกำรไฟฟ้ำ   
รำคำ  12,554 บำท

ร้ำนบ้ำนเหมืองกำรไฟฟ้ำ  
 รำคำ  12,554 บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

113/2565           
วันท่ี  5 พ.ค. 65

9 ซ้ือเคร่ืองวัดอุณหภูมิ
และจ่ำยแอลกอฮอล์
อัตโนมัติ

          2,200.00       2,200.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท แกมมำโก้ (ประเทศ
ไทย)  รำคำ  12,554 บำท

บริษัท แกมมำโก้ (ประเทศ
ไทย)  รำคำ  12,554 บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

114/2565           
วันท่ี  10 พ.ค. 65

10 ซ้ือตลับหมึก           1,700.00       1,700.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอทีสเตช่ันคอมพิวเตอร์ 
รำคำ 1700 บำท

ร้ำนไอทีสเตช่ัน
คอมพิวเตอร์ รำคำ 1700 
บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

115/2565           
วันท่ี  10 พ.ค. 65

11 ซ้ือตลับหมึก           4,500.00       4,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอทีสเตช่ันคอมพิวเตอร์ 
รำคำ 4,500 บำท

ร้ำนไอทีสเตช่ัน
คอมพิวเตอร์ รำคำ 4,500 
บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

117/2565           
วันท่ี  11 พ.ค. 65

12 ซ้ืออุปกรณ์กีฬำ         24,670.00     24,670.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด 
รำคำ 24,670 บำท

บริษัท ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด 
รำคำ 24,670 บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

118/2565           
วันท่ี  11 พ.ค. 65

13 ซ้ืออุปกรณ์กีฬำ         15,090.00     15,090.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด 
รำคำ 15,090 บำท

บริษัท ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด 
รำคำ 15,090 บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

119/2565           
วันท่ี  11 พ.ค. 65

14 ซ้ืออุปกรณ์กีฬำ         12,850.00     12,850.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด 
รำคำ 12,850 บำท

บริษัท ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด 
รำคำ 12,850 บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

120/2565           
วันท่ี  11 พ.ค. 65



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

15 ซ้ืออุปกรณ์กีฬำ           1,920.00       1,920.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด 
รำคำ 1,920 บำท

บริษัท ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด 
รำคำ 1,920 บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

121/2565           
วันท่ี  11 พ.ค. 65

16 ซ้ือกระดำษA4 70แกรม           9,500.00       9,500.00 เฉพำะเจำะจง นำงชะอ้อน รจนำ        รำคำ
 9,500 บำท

นำงชะอ้อน รจนำ        
รำคำ 9,500 บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

122/2565           
วันท่ี  11 พ.ค. 65

17 ซ้ือวัสดุคัดกรองกลุ่ม
เส่ียงโควิด-19

          2,820.00       2,820.00 เฉพำะเจำะจง บ้ำนยำย้ิม                 รำคำ
 2,820 บำท

บ้ำนยำย้ิม                 
รำคำ 2,820 บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

123/2565           
วันท่ี  11 พ.ค. 65

18 ซ้ือเจลแอลกอฮอล์ล้ำงมือ           2,475.00       2,475.00 เฉพำะเจำะจง บ้ำนภูมิปัญญำ            รำคำ
 2,475 บำท

บ้ำนภูมิปัญญำ            
รำคำ 2,475 บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

124/2565           
วันท่ี  11 พ.ค. 65

19 ซ้ือไม้กวำดทำงมะพร้ำว
ปลำยตัด

          7,200.00       7,200.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่สมบัติ            รำคำ 
7,200 บำท

ร้ำนแม่สมบัติ            
รำคำ 7,200 บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

125/2565           
วันท่ี  11 พ.ค. 65

20 ซ้ือพัสดุในกำรปฐม
พยำบำลเบ้ืองต้น

            710.00         710.00 เฉพำะเจำะจง บ้ำนยำย้ิม                    
รำคำ 710 บำท

บ้ำนยำย้ิม                    
รำคำ 710 บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

127/2565           
วันท่ี  20 พ.ค. 65

21 ซ้ือพัสดุจัดกิจกรรมวัน
งดสูบบุหร่ีโลก

          5,174.00       5,174.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนก๊ิฟ                    รำคำ
 5,174 บำท

ร้ำนก๊ิฟ                    
รำคำ 5,174 บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

128/2565           
วันท่ี  26 พ.ค. 65

22 ซ้ือวัสดุจัดกิจกรรมเข้ำ
ประจ ำหมู่ยุวกำชำด

            241.00         241.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนก๊ิฟ                    รำคำ
 241 บำท

ร้ำนก๊ิฟ                    
รำคำ 241 บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

138/2565           
วันท่ี  27 พ.ค. 65



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

23 ซ้ือพัสดุในกำรท ำปพ.           2,640.00       2,640.00 เฉพำะเจำะจง องค์กำรค้ำของ สกสค.        
รำคำ 2,640 บำท

องค์กำรค้ำของ สกสค.      
  รำคำ 2,640 บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

/2565           วันท่ี  
30 พ.ค. 65



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงเพ่ือใช้
เติมน้ ำมันรถ

     13,270.00     13,270.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สมบัตินคร
บริกำร              รำคำ  
13270  บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สมบัติ
นครบริกำร              
รำคำ  13270  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

136/2565           
วันท่ี  3 มิ.ย. 65

2 ซ้ือวัสดุเพ่ือใช้จัดกิจกรรม
วันสพคัญทำงรำชกำร

       5,600.00       5,600.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนก.กวีศึกษำภัณฑ์    รำคำ 
 5600  บำท

ร้ำนก.กวีศึกษำภัณฑ์    
รำคำ  5600  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

137/2565           
วันท่ี  1 มิ.ย. 65

3 ซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในกำรเรียน
กำรสอน

         920.00         920.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนก๊ิฟ                   รำคำ 
 920  บำท

ร้ำนก๊ิฟ                   
รำคำ  920  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

139/2565           
วันท่ี  2 มิ.ย. 65

4 ซ้ือวัสดุเพือใช้ในกำรเรียน
กำรสอน

       1,100.00       1,100.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนก๊ิฟ                  รำคำ  
1100  บำท

ร้ำนก๊ิฟ                  รำคำ
  1100  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

140/2565           
วันท่ี  2 มิ.ย. 65

5 ซ้ือวัสดุเพือใช้ในกำรเรียน
กำรสอน

         920.00         920.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนก๊ิฟ                  รำคำ  
920 บำท

ร้ำนก๊ิฟ                  รำคำ
  920 บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

141/2565           
วันท่ี  2 มิ.ย. 65

6 ซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในกำร
เตรียมพร้อมเปิดภำคเรียน
 1/2565

         600.00         600.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนก๊ิฟ                   รำคำ 
 600  บำท

ร้ำนก๊ิฟ                   
รำคำ  600  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

142/2565           
วันท่ี  2 มิ.ย. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบ  เดือน  มิถุนำยน  2565
โรงเรียนศรีนคร  ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสุโขทัย

วันท่ี  30  มิถุนำยน  2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

7 ซ้ือวัสดุเพ่ือใช้จัดกิจกรรม
กำรเรียนกำรสอน

       4,840.00       4,840.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนก๊ิฟ                  รำคำ  
4840  บำท

ร้ำนก๊ิฟ                  รำคำ
  4840  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

143/2565           
วันท่ี  2 มิ.ย. 65

8 ซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ท ำควำม
สะอำดเขตพ้ืนท่ีและอำคำร
เรียนอำคำรประกอบ

       6,775.00       6,775.00 เฉพำะเจำะจง นำยวิศิษฏ์ ศรีศุภรำงศกุล    
รำคำ  6775  บำท

นำยวิศิษฏ์ ศรีศุภรำงศกุล  
  รำคำ  6775  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

145/2565           
วันท่ี  2 มิ.ย. 65

9 ซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ท ำควำม
สะอำดเขตพ้ืนท่ีและอำคำร
เรียนอำคำรประกอบ

       3,988.00       3,988.00 เฉพำะเจำะจง นำยวิศิษฏ์ ศรีศุภรำงศกุล   
รำคำ  3988  บำท

นำยวิศิษฏ์ ศรีศุภรำงศกุล  
 รำคำ  3988  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

146/2565           
วันท่ี  2 มิ.ย. 65

10 ซ้ือพัสดุเพ่ือใช้ในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน

       8,500.00       8,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอทีสเตช่ัน              
รำคำ  8500  บำท

ร้ำนไอทีสเตช่ัน              
รำคำ  8500  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

147/2565           
วันท่ี  3 มิ.ย. 65

11 ซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในกำร
เตรียมพร้อมเปิดภำคเรียน
 1/2565

         500.00         500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนก๊ิฟ                  รำคำ  
500  บำท

ร้ำนก๊ิฟ                  รำคำ
  500  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

148/2565           
วันท่ี  6 มิ.ย. 65

12 ซ้ือพัสดุเพ่ือใช้ในกำรจัดท ำ
เอกสำรกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

       4,210.00       4,210.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอทีสเตช่ัน          รำคำ 
 4210  บำท

ร้ำนไอทีสเตช่ัน          
รำคำ  4210  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

149/2565           
วันท่ี  6 มิ.ย. 65

13 ซ้ือพัสดุเพ่ือใชจัดกำรเรียน
กำรสอน

     20,290.00     20,290.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอทีสเตช่ัน         รำคำ 
 20290  บำท

ร้ำนไอทีสเตช่ัน         
รำคำ  20290  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

150/2565           
วันท่ี  7 มิ.ย. 65

14 ซ้ือพัสดุเพ่ือใช้ในกำรจัดท ำ
เอกสำรประกอบกำรเรียน
กำสอน

       1,625.00       1,625.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอทีสเตช่ัน         รำคำ 
 1625  บำท

ร้ำนไอทีสเตช่ัน         
รำคำ  1625  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

151/2565           
วันท่ี  7 มิ.ย. 65



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

15 ซ้ือพัสดุเพ่ือใช้ในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน

       1,050.00       1,050.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอทีสเตช่ัน         รำคำ 
 1050  บำท

ร้ำนไอทีสเตช่ัน         
รำคำ  1050  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

152/2565           
วันท่ี  8 มิ.ย. 65

16 ซ้ือพัสดุเพ่ือใช้ในกำร
ด ำเนินงำนประกัน
คุณภำพนักเรียน

         350.00         350.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอทีสเตช่ัน          รำคำ 
 350  บำท

ร้ำนไอทีสเตช่ัน          
รำคำ  350  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

153/2565           
วันท่ี  8 มิ.ย. 65

17 ซ้ือพัสดุเพ่ือใช้ในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน

     17,690.00     17,690.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอทีสเตช่ัน         รำคำ 
 17690  บำท

ร้ำนไอทีสเตช่ัน         
รำคำ  17690  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

154/2565           
วันท่ี  10 มิ.ย. 65

18 ซ้ือพัสดุเพ่ือใช้ท ำควำม
สะอำดห้องพยำบำล

         640.00         640.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนก๊ิฟ                  รำคำ  
640  บำท

ร้ำนก๊ิฟ                  รำคำ
  640  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

158/2565           
วันท่ี  13 มิ.ย. 65

19 ซ้ือพัสดุเพ่ือใช้ในส ำนักงำน        2,315.00       2,315.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนก๊ิฟ                  รำคำ  
2315  บำท

ร้ำนก๊ิฟ                  รำคำ
  2315  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

159/2565           
วันท่ี  15 มิ.ย. 65

20 ซ้ือพัสดุเพ่ือใช้จัดกิจกรรม
ชุมนุมงำนปัก(แผ่นเฟรม)

         695.00         695.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนก๊ิฟ                  รำคำ  
695  บำท

ร้ำนก๊ิฟ                  รำคำ
  695  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

160/2565           
วันท่ี  15 มิ.ย. 65

21 ซ้ือพัสดุเพ่ือใช้ปรับปรุงทำง
เท้ำโรงเรียน

       6,745.00       6,745.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรุ่งโรจนัสดุ                 
รำคำ  6745  บำท

ร้ำนรุ่งโรจนัสดุ               
  รำคำ  6745  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

162/2565           
วันท่ี  20 มิ.ย. 65

22 ซ้ือพัสดุเพ่ือใช้งำนใน
ส ำนักงำน

         400.00         400.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนก๊ิฟ                  รำคำ  
400  บำท

ร้ำนก๊ิฟ                  รำคำ
  400  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

163/2565           
วันท่ี  22 มิ.ย. 65



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

23 ซ้ือพัสดุเพ่ือใช้ปรับปรุง
ซ่อมแซมอำคำร

       6,437.00       6,437.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรุ่งโรจน์วัสดุ                
  รำคำ  6437  บำท

ร้ำนรุ่งโรจน์วัสดุ              
    รำคำ  6437  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

164/2565           
วันท่ี  23 มิ.ย. 65

24 ซ้ือพัสดุเพ่ือใช้ทำสี
ปรับปรุงสวนสุขภำพ

         500.00         500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนก๊ิฟ                  รำคำ  
500  บำท

ร้ำนก๊ิฟ                  รำคำ
  500  บำท

เสนอรำคำตำม
ข้อก ำหนดภำยในวงเงิน
งบประมำณ

165/2565           
วันท่ี  24 มิ.ย. 65


