
ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงนิที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป

1 จดัท้าอาหารกลางวันพร้อมน้้าด่ืมเข้าร่วมแข่งขัน
ศิลปหตัถกรรม

การแข่งขันทกัษะทางวิชาการ             6,600.00            6,600.00 อดุหนุน นายต่อศักด์ิ  ศิรินิรันทร์ นายต่อศักด์ิ  ศิรินิรันทร์ เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

1 /2563 1 ตุลาคม 2562

2 เหมารถยนต์ไม่ประจา้ทางเข้าร่วมแข่งขันศิลปหตัถกรรม การแข่งขันทกัษะทางวิชาการ             3,500.00            3,500.00 อดุหนุน นางอไุร เลิศวิลัย นางอไุร เลิศวิลัย เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

2 /2563 3 ตุลาคม 2562

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้งประจ าเดือน ตุลาคม พ .ศ. ๒๕๖๒ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ อ าเภอท่ามะกา จงัหวัดกาญจนบุรี

แผนงาน/โครงการ

เลขที่และวันที่ของสัญญา



ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงนิที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป

1 จดัท้าอาหารกลางวันพร้อมน้้าด่ืมเข้าร่วมแข่งขัน
ศิลปหตัถกรรม

การแข่งขันทกัษะทางวิชาการ             6,600.00            6,600.00 อดุหนุน นายต่อศักด์ิ  ศิรินิรันทร์ นายต่อศักด์ิ  ศิรินิรันทร์ เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

1 /2563 1 ตุลาคม 2562

2 เหมารถยนต์ไม่ประจา้ทางเข้าร่วมแข่งขันศิลปหตัถกรรม การแข่งขันทกัษะทางวิชาการ             3,500.00            3,500.00 อดุหนุน นางอไุร เลิศวิลัย นางอไุร เลิศวิลัย เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

2 /2563 3 ตุลาคม 2562

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้งประจ าเดือน ตุลาคม พ .ศ. ๒๕๖๒ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ อ าเภอท่ามะกา จงัหวัดกาญจนบุรี

แผนงาน/โครงการ

เลขที่และวันที่ของสัญญา

1 เหมารถยนต์ไม่ประจา้ทางเข้าร่วมกจิกรรมค่ายลส.
ส้ารอง

ลูกเสือเนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร             3,500.00            3,500.00 อดุหนุน นางอไุร เลิศวิลัย นางอไุร เลิศวิลัย เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

3 /2563 25 พฤศจิกายน 2562

2 เหมารถยนต์ไม่ประจา้ทางเข้าร่วมกจิกรรมค่ายลส.
ส้ารอง

ลูกเสือเนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร             3,500.00            3,500.00 อดุหนุน นายณรงค์  เลิศวิลัย นายณรงค์  เลิศวิลัย เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

4 /2563 25 พฤศจิกายน 2562

3 เหมารถยนต์ไม่ประจา้ทางเข้าร่วมกจิกรรมค่ายลส.
ส้ารอง

ลูกเสือเนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร             3,500.00            3,500.00 อดุหนุน นายเธนต  ดาบแกว้ นายเธนต  ดาบแกว้ เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

5 /2563 25 พฤศจิกายน 2562

4 เหมารถยนต์ไม่ประจา้ทางเข้าร่วมกจิกรรมค่ายลส.
ส้ารอง

ลูกเสือเนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร             3,500.00            3,500.00 อดุหนุน นายศักด์ิ  เลิศวิลัย นายศักด์ิ  เลิศวิลัย เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

6 /2563 25 พฤศจิกายน 2562

5 เหมารถยนต์ไม่ประจา้ทางเข้าร่วมกจิกรรมค่ายลส.
ส้ารอง

ลูกเสือเนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร             3,500.00            3,500.00 อดุหนุน นายสาคร  นาคนาคี นายสาคร  นาคนาคี เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

7 /2563 25 พฤศจิกายน 2562

6 จดักจิกรรม Day Camp ลูกเสือส้ารอง ลูกเสือเนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร 48,450.00 48,450.00 อดุหนุน บ.วาสนาดี พรีอพเพอร์ต้ี
 จา้กดั

บ.วาสนาดี พรีอพเพอร์ต้ี 
จา้กดั

เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

8 /2563 25 พฤศจิกายน 2562

7 จดัท้าอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างสอบธรรมศึกษา โรงเรียนวิถีพุทธ             4,620.00            4,620.00 ด้าเนินงาน นายต่อศักด์ิ  ศิรินิรันทร์ นายต่อศักด์ิ  ศิรินิรันทร์ เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

9 /2563 25 พฤศจิกายน 2562

8 แม่บา้นท้าความสะอาดเดือนพฤศจกิายน สร้างขวัญและกา้ลังใจบคุลากรในโรงเรียน             6,600.00            6,600.00 รายได้สถานศึกษา นางสาวนริศรา  สาลีผล นางสาวนริศรา  สาลีผล เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

10 /2563 29 พฤศจิกายน 2562

9 แม่บา้นท้าความสะอาดเดือนพฤศจกิายน สร้างขวัญและกา้ลังใจบคุลากรในโรงเรียน             6,600.00            6,600.00 รายได้สถานศึกษา นางวันเพ็ญ สุขผสม นางวันเพ็ญ สุขผสม เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

11 /2563 29 พฤศจิกายน 2562

10 แม่บา้นท้าความสะอาดเดือนพฤศจกิายน สร้างขวัญและกา้ลังใจบคุลากรในโรงเรียน             7,700.00            7,700.00 รายได้สถานศึกษา นางยุพาวรรณ บญุสวัสด์ิ นางยุพาวรรณ บญุสวัสด์ิ เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

12 /2563 29 พฤศจิกายน 2562



ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงนิที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป

1 จดัท้าอาหารกลางวันพร้อมน้้าด่ืมเข้าร่วมแข่งขัน
ศิลปหตัถกรรม

การแข่งขันทกัษะทางวิชาการ             6,600.00            6,600.00 อดุหนุน นายต่อศักด์ิ  ศิรินิรันทร์ นายต่อศักด์ิ  ศิรินิรันทร์ เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

1 /2563 1 ตุลาคม 2562

2 เหมารถยนต์ไม่ประจา้ทางเข้าร่วมแข่งขันศิลปหตัถกรรม การแข่งขันทกัษะทางวิชาการ             3,500.00            3,500.00 อดุหนุน นางอไุร เลิศวิลัย นางอไุร เลิศวิลัย เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

2 /2563 3 ตุลาคม 2562

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้งประจ าเดือน ตุลาคม พ .ศ. ๒๕๖๒ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ อ าเภอท่ามะกา จงัหวัดกาญจนบุรี

แผนงาน/โครงการ

เลขที่และวันที่ของสัญญา

1 เหมารถตู้ไม่ประจา้ทางเข้าร่วมแข่งขันศิลปหตัถกรรม
ระดับประเทศ

การแข่งขันทกัษะทางวิชาการ             3,500.00            3,500.00 อดุหนุน นายอนุสรณ์  แกว้ดี นายอนุสรณ์  แกว้ดี เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

13 /2563 3 ธันวาคม 2562

2 เหมารถตู้ไม่ประจา้ทางเข้าร่วมแข่งขันศิลปหตัถกรรม
ระดับประเทศ

การแข่งขันทกัษะทางวิชาการ             3,500.00            3,500.00 อดุหนุน นายปญัญา  ศรีต่างวงศ์ นายปญัญา  ศรีต่างวงศ์ เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

14 /2563 3 ธันวาคม 2562

3 เหมารถตู้ไม่ประจา้ทางเข้าร่วมแข่งขันศิลปหตัถกรรม
ระดับประเทศ

การแข่งขันทกัษะทางวิชาการ             3,500.00            3,500.00 อดุหนุน นายกฤษพงศ์ เส็งมี นายกฤษพงศ์ เส็งมี เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

15 /2563 3 ธันวาคม 2562

4 เหมารถยนต์ไม่ประจา้ทางเข้าร่วมกจิกรรมค่ายลส.
วิสามัญ

ลูกเสือเนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร             5,500.00            5,500.00 อดุหนุน นางจฑุามณี ทวีศิริเวทย์ นางจฑุามณี ทวีศิริเวทย์ เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

16 /2563 6 ธันวาคม 2562

5 เหมารถยนต์ไม่ประจา้ทางเข้าร่วมกจิกรรมค่ายลส.
วิสามัญ

ลูกเสือเนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร             5,500.00            5,500.00 อดุหนุน นางสมควร  เฮงทวี
ทรัพย์สิริ

นางสมควร  เฮงทวีทรัพย์สิริ เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

17 /2563 6 ธันวาคม 2562

6 เหมารถยนต์ไม่ประจา้ทางเข้าร่วมกจิกรรมค่ายลส.
วิสามัญ

ลูกเสือเนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร             5,500.00            5,500.00 อดุหนุน นางอไุร เลิศวิลัย นางอไุร เลิศวิลัย เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

18 /2563 6 ธันวาคม 2562

7 จดักจิกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ลูกเสือเนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร            51,250.00          51,250.00 อดุหนุน นายโกวิท ศรีอบุล นายโกวิท ศรีอบุล เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

19 /2563 6 ธันวาคม 2562

8 เหมารถยนต์ไม่ประจา้ทางกจิกรรมทศันศึกษาแหล่ง
เรียนรู้

ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้             3,000.00            3,000.00 เรียนฟรี 15 ปี นายณรงค์  เลิศวิลัย นายณรงค์  เลิศวิลัย เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

20 /2563 6 ธันวาคม 2562

9 เหมารถยนต์ไม่ประจา้ทางกจิกรรมทศันศึกษาแหล่ง
เรียนรู้

ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้             3,000.00            3,000.00 เรียนฟรี 15 ปี นายศักด์ิ  เลิศวิลัย นายศักด์ิ  เลิศวิลัย เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

21 /2563 6 ธันวาคม 2562

10 เหมารถยนต์ไม่ประจา้ทางกจิกรรมทศันศึกษาแหล่ง
เรียนรู้

ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้             3,000.00            3,000.00 เรียนฟรี 15 ปี นางอไุร เลิศวิลัย นางอไุร เลิศวิลัย เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

22 /2563 6 ธันวาคม 2562

11 เหมารถยนต์ปรับอากาศกจิกรรมทศันศึกษาม.4-6 ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้             7,500.00            7,500.00 เรียนฟรี 15 ปี นางอไุร เลิศวิลัย นางอไุร เลิศวิลัย เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

23 /2562 9 ธันวาคม 2562

12 เหมารถยนต์ปรับอากาศกจิกรรมทศันศึกษาม.4-6 ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ 7,500.00 7,500.00 เรียนฟรี 15 ปี นางอา้ไพ ทองปญัญางาม นางอา้ไพ ทองปญัญางาม เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

24 /2562 9 ธันวาคม 2562

13 เหมารถยนต์ปรับอากาศกจิกรรมทศันศึกษาม.4-6 ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ 7,500.00 7,500.00 เรียนฟรี 15 ปี นายณรงค์  เลิศวิลัย นายณรงค์  เลิศวิลัย เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

25 /2562 9 ธันวาคม 2562

14 เหมารถยนต์ปรับอากาศกจิกรรมทศันศึกษาม.4-6 ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ 7,500.00 7,500.00 เรียนฟรี 15 ปี นายศักด์ิ  เลิศวิลัย นายศักด์ิ  เลิศวิลัย เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

26 /2562 9 ธันวาคม 2562

15 จัดท้าอาหารกลางวันพร้อมน้้าด่ืมกจิกรรมทัศนศึกษาม.4-6 ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ 5,120.00 5,120.00 อดุหนุน นายต่อศักด์ิ  ศิรินิรันทร์ นายต่อศักด์ิ  ศิรินิรันทร์ เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

27 /2563 9 ธันวาคม 2562

16 ปา้ยไวนิลกจิกรรมต่างๆของโรงเรียน ส่งเสริมความเปน็เลิศทางวิชาการ 4,610.00 4,610.00 อดุหนุน นางสาวลักขณาหงษ์วิชุลดา นางสาวลักขณาหงษวิ์ชุลดา เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

28 /2563 9 ธันวาคม 2562



ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงนิที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป

1 จดัท้าอาหารกลางวันพร้อมน้้าด่ืมเข้าร่วมแข่งขัน
ศิลปหตัถกรรม

การแข่งขันทกัษะทางวิชาการ             6,600.00            6,600.00 อดุหนุน นายต่อศักด์ิ  ศิรินิรันทร์ นายต่อศักด์ิ  ศิรินิรันทร์ เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

1 /2563 1 ตุลาคม 2562

2 เหมารถยนต์ไม่ประจา้ทางเข้าร่วมแข่งขันศิลปหตัถกรรม การแข่งขันทกัษะทางวิชาการ             3,500.00            3,500.00 อดุหนุน นางอไุร เลิศวิลัย นางอไุร เลิศวิลัย เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

2 /2563 3 ตุลาคม 2562

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้งประจ าเดือน ตุลาคม พ .ศ. ๒๕๖๒ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ อ าเภอท่ามะกา จงัหวัดกาญจนบุรี

แผนงาน/โครงการ

เลขที่และวันที่ของสัญญา

17 เหมารถยนต์ปรับอากาศกจิกรรมทศันศึกษาป.1-3 ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ 7,000.00 7,000.00 เรียนฟรี 15 ปี นายณรงค์  เลิศวิลัย นายณรงค์  เลิศวิลัย เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

29 /2563 11 ธันวาคม 2562

18 เหมารถยนต์ปรับอากาศกจิกรรมทศันศึกษาป.1-3 ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ 7,000.00 7,000.00 เรียนฟรี 15 ปี นายประสงค์  ปิน่นณี นายประสงค์  ปิน่นณี เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

30 /2563 11 ธันวาคม 2562

19 เหมารถยนต์ปรับอากาศกจิกรรมทศันศึกษาป.1-3 ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ 7,000.00 7,000.00 เรียนฟรี 15 ปี นายศักด์ิ  เลิศวิลัย นายศักด์ิ  เลิศวิลัย เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

31 /2563 11 ธันวาคม 2562

20 เหมารถยนต์ปรับอากาศกจิกรรมทศันศึกษาป.1-3 ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ 7,000.00 7,000.00 เรียนฟรี 15 ปี นางสาวเอื้อมพร เหล่าสมบรูณ์ นางสาวเอื้อมพร เหล่าสมบูรณ์ เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

32 /2563 11 ธันวาคม 2562

21 เหมารถยนต์ปรับอากาศกจิกรรมทศันศึกษาป.1-3 ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ 7,000.00 7,000.00 เรียนฟรี 15 ปี นายเธนต  ดาบแกว้ นายเธนต  ดาบแกว้ เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

33 /2563 11 ธันวาคม 2562

22 เหมารถยนต์ปรับอากาศกจิกรรมทศันศึกษาป.4-6 ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ 7,000.00 7,000.00 เรียนฟรี 15 ปี นายชาญชัย อดุมโภคา นายชาญชัย อดุมโภคา เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

34 /2563 11 ธันวาคม 2562

23 เหมารถยนต์ปรับอากาศกจิกรรมทศันศึกษาป.4-6 ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ 7,000.00 7,000.00 เรียนฟรี 15 ปี นายภูมิศิษฏ์ เงินถาวรเจริญ นายภูมิศิษฏ์ เงินถาวรเจริญ เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

35 /2563 11 ธันวาคม 2562

24 เหมารถยนต์ปรับอากาศกจิกรรมทศันศึกษาป.4-6 ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ 7,000.00 7,000.00 เรียนฟรี 15 ปี นางจิม้ล้ิม จา้ปาหอม นางจิม้ล้ิม จา้ปาหอม เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

36 /2563 11 ธันวาคม 2562

25 เหมารถยนต์ปรับอากาศกจิกรรมทศันศึกษาป.4-6 ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ 7,000.00 7,000.00 เรียนฟรี 15 ปี นางอไุร เลิศวิลัย นางอไุร เลิศวิลัย เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

37 /2563 11 ธันวาคม 2562

26 จัดท้าอาหารกลางวันพร้อมน้้าด่ืมกจิกรรมทัศนศึกษาป.1-6 ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ 9,980.00 9,980.00 เรียนฟรี 15 ปี นายต่อศักด์ิ  ศิรินิรันทร์ นายต่อศักด์ิ  ศิรินิรันทร์ เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

38 /2563 11 ธันวาคม 2562

27 จา้งอาหารเช้า (กองทนุกสศ.) ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 67,000.00 67,000.00 กองทนุ(กสศ.) นายต่อศักด์ิ  ศิรินิรันทร์ นายต่อศักด์ิ  ศิรินิรันทร์ เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

39 2563 13 ธันวาคม 2562

28 แม่บา้นท้าความสะอาดเดือนธันวาคม สร้างขวัญและกา้ลังใจบคุลากรในโรงเรียน 6,600.00 6,600.00 รายได้สถานศึกษา นางสาวนริศรา  สาลีผล นางสาวนริศรา  สาลีผล เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

40 /2563 31 ธันวาคม 2562

29 แม่บา้นท้าความสะอาดเดือนธันวาคม สร้างขวัญและกา้ลังใจบคุลากรในโรงเรียน 6,600.00 6,600.00 รายได้สถานศึกษา นางวันเพ็ญ สุขผสม นางวันเพ็ญ สุขผสม เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

41 /2563 31 ธันวาคม 2562

30 แม่บา้นท้าความสะอาดเดือนธันวาคม สร้างขวัญและกา้ลังใจบคุลากรในโรงเรียน 7,700.00 7,700.00 รายได้สถานศึกษา นางยุพาวรรณ บญุสวัสด์ิ นางยุพาวรรณ บญุสวัสด์ิ เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

42 /2563 31 ธันวาคม 2562



ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงนิที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป

1 จดัท้าอาหารกลางวันพร้อมน้้าด่ืมเข้าร่วมแข่งขัน
ศิลปหตัถกรรม

การแข่งขันทกัษะทางวิชาการ             6,600.00            6,600.00 อดุหนุน นายต่อศักด์ิ  ศิรินิรันทร์ นายต่อศักด์ิ  ศิรินิรันทร์ เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

1 /2563 1 ตุลาคม 2562

2 เหมารถยนต์ไม่ประจา้ทางเข้าร่วมแข่งขันศิลปหตัถกรรม การแข่งขันทกัษะทางวิชาการ             3,500.00            3,500.00 อดุหนุน นางอไุร เลิศวิลัย นางอไุร เลิศวิลัย เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

2 /2563 3 ตุลาคม 2562

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้งประจ าเดือน ตุลาคม พ .ศ. ๒๕๖๒ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ อ าเภอท่ามะกา จงัหวัดกาญจนบุรี

แผนงาน/โครงการ

เลขที่และวันที่ของสัญญา

1 เหมารถยนต์ไม่ประจ้าทางเขา้ร่วมกิจกรรมค่ายลส.สามัญ ลูกเสือเนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร 4,500.00 4,500.00 อดุหนุน นางสมควร  เฮงทวีทรัพย์สิริ นางสมควร  เฮงทวีทรัพย์สิริ เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

43 /2563 28 มกราคม 2563

2 เหมารถยนต์ไม่ประจ้าทางเขา้ร่วมกิจกรรมค่ายลส.สามัญ ลูกเสือเนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร 4,500.00 4,500.00 อดุหนุน นางอไุร เลิศวิลัย นางอไุร เลิศวิลัย เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

44 /2563 28 มกราคม 2563

3 เหมารถยนต์ไม่ประจ้าทางเขา้ร่วมกิจกรรมค่ายลส.สามัญ ลูกเสือเนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร 4,500.00 4,500.00 อดุหนุน นางจฑุามณี ทวีศิริเวทย์ นางจฑุามณี ทวีศิริเวทย์ เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

45 /2563 28 มกราคม 2563

4 เหมารถยนต์ไม่ประจ้าทางเขา้ร่วมกิจกรรมค่ายลส.สามัญ ลูกเสือเนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร 4,500.00 4,500.00 อดุหนุน นายกมลภพ โชคพานิย์ นายกมลภพ โชคพานิย์ เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

46 /2563 28 มกราคม 2563

5 เหมารถยนต์ไมป่ระจา้ทางเข้าร่วมกจิกรรมค่ายลส.สามญัรุ่นใหญ่ ลูกเสือเนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร 5,500.00 5,500.00 อดุหนุน นายวิชาญ  บวังาม นายวิชาญ  บวังาม เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

47 /2563 28 มกราคม 2563

6 เหมารถยนต์ไมป่ระจา้ทางเข้าร่วมกจิกรรมค่ายลส.สามญัรุ่นใหญ่ ลูกเสือเนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร 5,500.00 5,500.00 อดุหนุน นายอนุชา ร่งรัตนเจริญชัย นายอนุชา ร่งรัตนเจริญชัย เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

48 /2563 28 มกราคม 2563

7 เหมารถยนต์ไม่ประจา้ทางเข้าร่วมกจิกรรมค่ายลส.
สามัญรุ่นใหญ่

ลูกเสือเนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร 5,500.00 5,500.00 อดุหนุน นางเพชรา  สุภาผา นางเพชรา  สุภาผา เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

49 /2563 28 มกราคม 2563

8 เหมารถยนต์ไม่ประจา้ทางเข้าร่วมกจิกรรมค่ายลส.
สามัญรุ่นใหญ่

ลูกเสือเนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร 5,500.00 5,500.00 อดุหนุน นางจิม้ล้ิม จา้ปาหอม นางจิม้ล้ิม จา้ปาหอม เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

50 /2563 28 มกราคม 2563

9 เหมารถยนต์ไม่ประจา้ทางเข้าร่วมกจิกรรมค่ายลส.
สามัญรุ่นใหญ่

ลูกเสือเนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร 5,500.00 5,500.00 อดุหนุน นางสาวนุชนาจ  บวัข้า นางสาวนุชนาจ  บวัข้า เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

51 /2563 28 มกราคม 2563

10 เหมารถยนต์ไม่ประจา้ทางเข้าร่วมกจิกรรมค่ายลส.
สามัญรุ่นใหญ่

ลูกเสือเนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร 5,500.00 5,500.00 อดุหนุน นางสุมล  บญุพิทกัษส์กลุ นางสุมล  บญุพิทกัษส์กลุ เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

52 /2563 28 มกราคม 2563

11 เหมารถยนต์ไม่ประจา้ทางเข้าร่วมกจิกรรมค่ายลส.
สามัญรุ่นใหญ่

ลูกเสือเนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร 5,500.00 5,500.00 อดุหนุน นางบญุรอด  สุภาผา นางบญุรอด  สุภาผา เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

53 /2563 28 มกราคม 2563

12 เหมารถยนต์ไม่ประจา้ทางเข้าร่วมกจิกรรมค่ายลส.
สามัญรุ่นใหญ่

ลูกเสือเนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร 5,500.00 5,500.00 อดุหนุน นายสินชัย  เหน็ประเสริฐ นายสินชัย  เหน็ประเสริฐ เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

54 /2563 28 มกราคม 2563

13 เหมารถยนต์ไม่ประจา้ทางเข้าร่วมกจิกรรมค่ายลส.
สามัญรุ่นใหญ่

ลูกเสือเนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร 5,500.00 5,500.00 อดุหนุน นางสาวเอื้อมพร เหล่าสมบรูณ์ นางสาวเอื้อมพร เหล่าสมบูรณ์ เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

55 /2563 28 มกราคม 2563

14 เหมารถยนต์ไม่ประจา้ทางเข้าร่วมกจิกรรมค่ายลส.
สามัญรุ่นใหญ่

ลูกเสือเนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร 5,500.00 5,500.00 อดุหนุน นายณัฐพล ศิริเหลืองทอง นายณัฐพล ศิริเหลืองทอง เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

56 /2563 28 มกราคม 2563

15 เหมารถยนต์ไม่ประจา้ทางเข้าร่วมกจิกรรมค่ายลส.
สามัญรุ่นใหญ่

ลูกเสือเนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร 5,500.00 5,500.00 อดุหนุน นายเธนต  ดาบแกว้ นายเธนต  ดาบแกว้ เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

57 /2563 28 มกราคม 2563

16 เหมารถยนต์ไม่ประจา้ทางเข้าร่วมกจิกรรมค่ายลส.
สามัญรุ่นใหญ่

ลูกเสือเนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร 5,500.00 5,500.00 อดุหนุน นายนฤชา  ชาวนา นายนฤชา  ชาวนา เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

58 /2563 28 มกราคม 2563



ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงนิที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป

1 จดัท้าอาหารกลางวันพร้อมน้้าด่ืมเข้าร่วมแข่งขัน
ศิลปหตัถกรรม

การแข่งขันทกัษะทางวิชาการ             6,600.00            6,600.00 อดุหนุน นายต่อศักด์ิ  ศิรินิรันทร์ นายต่อศักด์ิ  ศิรินิรันทร์ เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

1 /2563 1 ตุลาคม 2562

2 เหมารถยนต์ไม่ประจา้ทางเข้าร่วมแข่งขันศิลปหตัถกรรม การแข่งขันทกัษะทางวิชาการ             3,500.00            3,500.00 อดุหนุน นางอไุร เลิศวิลัย นางอไุร เลิศวิลัย เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

2 /2563 3 ตุลาคม 2562

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้งประจ าเดือน ตุลาคม พ .ศ. ๒๕๖๒ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ อ าเภอท่ามะกา จงัหวัดกาญจนบุรี

แผนงาน/โครงการ

เลขที่และวันที่ของสัญญา

17 จดักจิกรรม Day Camp ลูกเสือสามัญ ลูกเสือเนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร 75,600.00 75,600.00 อดุหนุน บ.วาสนาดี พรีอพเพอร์ต้ี จ้ากัด บ.วาสนาดี พรีอพเพอร์ต้ี จ้ากัด เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

59 /2563 28 มกราคม 2563

18 จดักจิกรรม Day Camp ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือเนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร 182,020.00 182,020.00 อดุหนุน บ.วาสนาดี พรีอพเพอร์ต้ี จ้ากัด บ.วาสนาดี พรีอพเพอร์ต้ี จ้ากัด เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

60 /2563 28 มกราคม 2563

19 เหมารถยนต์ปรับอากาศกจิกรรมทศันศึกษาม.1-3 ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ 7,500.00 7,500.00 เรียนฟรี 15 ปี นายชรินทร์ทิพย์ โบสิทธิพิเชษฐ์ นายชรินทร์ทิพย์ โบสิทธิพิเชษฐ์ เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

61 /2563 30 มกราคม 2563

20 เหมารถยนต์ปรับอากาศกจิกรรมทศันศึกษาม.1-3 ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ 7,500.00 7,500.00 เรียนฟรี 15 ปี นายทรงยศ  สวนทอง นายทรงยศ  สวนทอง เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

62 /2563 30 มกราคม 2563

21 เหมารถยนต์ปรับอากาศกจิกรรมทศันศึกษาม.1-3 ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ 7,500.00 7,500.00 เรียนฟรี 15 ปี นายสิทธิเลิศ โบสิทธิพิเชษฐ์ นายสิทธิเลิศ โบสิทธิพิเชษฐ์ เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

63 /2563 30 มกราคม 2563

22 เหมารถยนต์ปรับอากาศกจิกรรมทศันศึกษาม.1-3 ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ 7,500.00 7,500.00 เรียนฟรี 15 ปี นายวรวิทย์ ตันเจริญ นายวรวิทย์ ตันเจริญ เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

64 /2563 30 มกราคม 2563

23 เหมารถยนต์ปรับอากาศกจิกรรมทศันศึกษาม.1-3 ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ 7,500.00 7,500.00 เรียนฟรี 15 ปี นายเธนต  ดาบแกว้ นายเธนต  ดาบแกว้ เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

65 /2563 30 มกราคม 2563

24 เหมารถยนต์ปรับอากาศกจิกรรมทศันศึกษาม.1-3 ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ 7,500.00 7,500.00 เรียนฟรี 15 ปี นายคติ จนัทร์เจริญกจิ นายคติ จนัทร์เจริญกจิ เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

66 /2563 30 มกราคม 2563

25 เหมารถยนต์ปรับอากาศกจิกรรมทศันศึกษาม.1-3 ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ 7,500.00 7,500.00 เรียนฟรี 15 ปี นายฉัตรชัย  บญุเลิศ นายฉัตรชัย  บญุเลิศ เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

67 /2563 30 มกราคม 2563

26 เหมารถยนต์ปรับอากาศกจิกรรมทศันศึกษาม.1-3 ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ 7,500.00 7,500.00 เรียนฟรี 15 ปี นางอา้ไพ ทองปญัญางาม นางอา้ไพ ทองปญัญางาม เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

68 /2563 30 มกราคม 2563

27 เหมารถยนต์ปรับอากาศกจิกรรมทศันศึกษาม.1-3 ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ 7,500.00 7,500.00 เรียนฟรี 15 ปี นางสาวเอือ้มพร เหล่าสมบรูณ์นางสาวเอือ้มพร เหล่าสมบรูณ์เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

69 /2563 30 มกราคม 2563

28 เหมารถยนต์ปรับอากาศกจิกรรมทศันศึกษาม.1-3 ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ 7,500.00 7,500.00 เรียนฟรี 15 ปี นายประสงค์  ปิน่นณี นายประสงค์  ปิน่นณี เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

70 /2563 30 มกราคม 2563

29 เหมารถยนต์ปรับอากาศกจิกรรมทศันศึกษาม.1-3 ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ 7,500.00 7,500.00 เรียนฟรี 15 ปี นายสวัสด์ิ  โบสิทธิพิเชษฏ์ นายสวัสด์ิ  โบสิทธิพิเชษฏ์ เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

71 /2563 30 มกราคม 2563

30 เหมารถยนต์ปรับอากาศกจิกรรมทศันศึกษาม.1-3 ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ 7,500.00 7,500.00 เรียนฟรี 15 ปี นายอนุสรณ์  แกว้ดี นายอนุสรณ์  แกว้ดี เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

72 /2563 30 มกราคม 2563

31 อาหารกลางวันพร้อมน้้าด่ืมทศันศึกษาม.1-3 ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ 19,880.00 19,881.00 งบอดุหนุน นายต่อศักด์ิ  ศิรินิรันดร์ นายต่อศักด์ิ  ศิรินิรันดร์ เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

73 /2563 30 มกราคม 2563

32 แม่บา้นท้าความสะอาดเดือนมกราคม สร้างขวัญและกา้ลังใจบคุลากรในโรงเรียน 6,600.00 6,600.00 รายได้สถานศึกษา นางสาวนริศรา  สาลีผล นางสาวนริศรา  สาลีผล เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

74 /2563 30 มกราคม 2563



ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงนิที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป

1 จดัท้าอาหารกลางวันพร้อมน้้าด่ืมเข้าร่วมแข่งขัน
ศิลปหตัถกรรม

การแข่งขันทกัษะทางวิชาการ             6,600.00            6,600.00 อดุหนุน นายต่อศักด์ิ  ศิรินิรันทร์ นายต่อศักด์ิ  ศิรินิรันทร์ เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

1 /2563 1 ตุลาคม 2562

2 เหมารถยนต์ไม่ประจา้ทางเข้าร่วมแข่งขันศิลปหตัถกรรม การแข่งขันทกัษะทางวิชาการ             3,500.00            3,500.00 อดุหนุน นางอไุร เลิศวิลัย นางอไุร เลิศวิลัย เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

2 /2563 3 ตุลาคม 2562

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้งประจ าเดือน ตุลาคม พ .ศ. ๒๕๖๒ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ อ าเภอท่ามะกา จงัหวัดกาญจนบุรี

แผนงาน/โครงการ

เลขที่และวันที่ของสัญญา

33 แม่บา้นท้าความสะอาดเดือนมกราคม สร้างขวัญและกา้ลังใจบคุลากรในโรงเรียน 6,600.00 6,600.00 รายได้สถานศึกษา นางวันเพ็ญ สุขผสม นางวันเพ็ญ สุขผสม เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

75 /2563 30 มกราคม 2563

34 แม่บา้นท้าความสะอาดเดือนมกราคม สร้างขวัญและกา้ลังใจบคุลากรในโรงเรียน 7,700.00 7,700.00 รายได้สถานศึกษา นางยุพาวรรณ บญุสวัสด์ิ นางยุพาวรรณ บญุสวัสด์ิ เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

76 /2563 30 มกราคม 2563



ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงนิที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป

1 จดัท้าอาหารกลางวันพร้อมน้้าด่ืมเข้าร่วมแข่งขัน
ศิลปหตัถกรรม

การแข่งขันทกัษะทางวิชาการ             6,600.00            6,600.00 อดุหนุน นายต่อศักด์ิ  ศิรินิรันทร์ นายต่อศักด์ิ  ศิรินิรันทร์ เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

1 /2563 1 ตุลาคม 2562

2 เหมารถยนต์ไม่ประจา้ทางเข้าร่วมแข่งขันศิลปหตัถกรรม การแข่งขันทกัษะทางวิชาการ             3,500.00            3,500.00 อดุหนุน นางอไุร เลิศวิลัย นางอไุร เลิศวิลัย เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

2 /2563 3 ตุลาคม 2562

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้งประจ าเดือน ตุลาคม พ .ศ. ๒๕๖๒ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ อ าเภอท่ามะกา จงัหวัดกาญจนบุรี

แผนงาน/โครงการ

เลขที่และวันที่ของสัญญา

1 เหมาเคร่ืองเสียงในการจดักจิกรรม Open House ส่งเสริมความเปน็เลิศทางวิชาการ 3,000.00 3,000.00 งบอดุหนุน นายจริศักด์ิ  ม้าเทศ นายจริศักด์ิ  ม้าเทศ เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

77 /2563 17 กุมภาพันธ์ 2563

2 อาหารกลางวันและอาหารว่างกจิกรรมOpen House ส่งเสริมความเปน็เลิศทางวิชาการ 3,567.00 3,568.00 งบอดุหนุน นายจรัญ  อุน่เรือน นายจรัญ  อุน่เรือน เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

78 /2563 18 กุมภาพันธ์ 2563

3 อาหารว่างกจิกรรมอย.น้อย รงเรียนส่งเสริมสุขภาพและนักเรียนไทย
สุขภาพดี

625.00 625.00 งบอดุหนุน นายจรัญ  อุน่เรือน นายจรัญ  อุน่เรือน เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

79 /2563 18 กุมภาพันธ์ 2563

4 แม่บา้นท้าความสะอาดเดือนกมุภาพันธ์ สร้างขวัญและกา้ลังใจบคุลากรในโรงเรียน 6,600.00 6,600.00 รายได้สถานศึกษา นางสาวนริศรา  สาลีผล นางสาวนริศรา  สาลีผล เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

80 /2563 28 กุมภาพันธ์ 2563

5 แม่บา้นท้าความสะอาดเดือนกมุภาพันธ์ สร้างขวัญและกา้ลังใจบคุลากรในโรงเรียน 6,600.00 6,600.00 รายได้สถานศึกษา นางวันเพ็ญ สุขผสม นางวันเพ็ญ สุขผสม เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

81 /2563 28 กุมภาพันธ์ 2563

6 แม่บา้นท้าความสะอาดเดือนกมุภาพันธ์ สร้างขวัญและกา้ลังใจบคุลากรในโรงเรียน 7,700.00 7,700.00 รายได้สถานศึกษา นางยุพาวรรณ บญุสวัสด์ิ นางยุพาวรรณ บญุสวัสด์ิ เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

82 /2563 28 กุมภาพันธ์ 2563



ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงนิที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป

1 จดัท้าอาหารกลางวันพร้อมน้้าด่ืมเข้าร่วมแข่งขัน
ศิลปหตัถกรรม

การแข่งขันทกัษะทางวิชาการ             6,600.00            6,600.00 อดุหนุน นายต่อศักด์ิ  ศิรินิรันทร์ นายต่อศักด์ิ  ศิรินิรันทร์ เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

1 /2563 1 ตุลาคม 2562

2 เหมารถยนต์ไม่ประจา้ทางเข้าร่วมแข่งขันศิลปหตัถกรรม การแข่งขันทกัษะทางวิชาการ             3,500.00            3,500.00 อดุหนุน นางอไุร เลิศวิลัย นางอไุร เลิศวิลัย เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

2 /2563 3 ตุลาคม 2562

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้งประจ าเดือน ตุลาคม พ .ศ. ๒๕๖๒ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ อ าเภอท่ามะกา จงัหวัดกาญจนบุรี

แผนงาน/โครงการ

เลขที่และวันที่ของสัญญา

1 เหมาซ่อมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารมิตรเกษตร อนุรักษแ์ละพัฒนาส่ิงแวดล้อมของโรงเรียน
และชุมชน

75,000.00 75,000.00 งบอดุหนุน นายสมรวม  ผาโสม นายสมรวม  ผาโสม เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

83 /2563 18 มีนาคม 2563

2 แม่บา้นท้าความสะอาดเดือนมีนาคม สร้างขวัญและกา้ลังใจบคุลากรในโรงเรียน 6,600.00 6,600.00 รายได้สถานศึกษา นางสาวนริศรา  สาลีผล นางสาวนริศรา  สาลีผล เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

84 /2563 31 มีนาคม 2563

3 แม่บา้นท้าความสะอาดเดือนมีนาคม สร้างขวัญและกา้ลังใจบคุลากรในโรงเรียน 6,600.00 6,600.00 รายได้สถานศึกษา นางวันเพ็ญ สุขผสม นางวันเพ็ญ สุขผสม เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

85 /2563 31 มีนาคม 2563

4 แม่บา้นท้าความสะอาดเดือนมีนาคม สร้างขวัญและกา้ลังใจบคุลากรในโรงเรียน 7,700.00 7,700.00 รายได้สถานศึกษา นางยุพาวรรณ บญุสวัสด์ิ นางยุพาวรรณ บญุสวัสด์ิ เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

86 /2563 31 มีนาคม 2563



ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงนิที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป

1 จดัท้าอาหารกลางวันพร้อมน้้าด่ืมเข้าร่วมแข่งขัน
ศิลปหตัถกรรม

การแข่งขันทกัษะทางวิชาการ             6,600.00            6,600.00 อดุหนุน นายต่อศักด์ิ  ศิรินิรันทร์ นายต่อศักด์ิ  ศิรินิรันทร์ เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

1 /2563 1 ตุลาคม 2562

2 เหมารถยนต์ไม่ประจา้ทางเข้าร่วมแข่งขันศิลปหตัถกรรม การแข่งขันทกัษะทางวิชาการ             3,500.00            3,500.00 อดุหนุน นางอไุร เลิศวิลัย นางอไุร เลิศวิลัย เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

2 /2563 3 ตุลาคม 2562

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้งประจ าเดือน ตุลาคม พ .ศ. ๒๕๖๒ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ อ าเภอท่ามะกา จงัหวัดกาญจนบุรี

แผนงาน/โครงการ

เลขที่และวันที่ของสัญญา

1 จา้งเหมาติดต้ังปล๊ักไฟหอ้งคอมพิวเตอร์พร้อมอปุกรณ์ จดัหาและพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา

24,790.00 24,791.00 งบอดุหนุน นายธรรมรักษ ์ เขียว
ทรัพย์

นายธรรมรักษ ์ เขียวทรัพย์ เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

87 /2563 22 เมษายน 2563

2 ซ่อมแซมปรับปรุงบา้นพักครู โครงการอนุรักษแ์ละพัฒนาส่ิงแวดล้อมของ
โรงเรียนและชุมชน

150,000.00 150,000.00 งบด้าเนินงาน ร้านวุฒิขายส่ง ร้านวุฒิขายส่ง เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

88 /2563 22 เมษายน 2563

3 ปกูระเบือ้งอาคารเรียนมัธยม โครงการอนุรักษแ์ละพัฒนาส่ิงแวดล้อมของ
โรงเรียนและชุมชน

300,000.00 300,000.00 งบด้าเนินงาน ร้านวุฒิขายส่ง ร้านวุฒิขายส่ง เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

89 /2563 24 เมษายน 2563



ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงนิที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป

1 จดัท้าอาหารกลางวันพร้อมน้้าด่ืมเข้าร่วมแข่งขัน
ศิลปหตัถกรรม

การแข่งขันทกัษะทางวิชาการ             6,600.00            6,600.00 อดุหนุน นายต่อศักด์ิ  ศิรินิรันทร์ นายต่อศักด์ิ  ศิรินิรันทร์ เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

1 /2563 1 ตุลาคม 2562

2 เหมารถยนต์ไม่ประจา้ทางเข้าร่วมแข่งขันศิลปหตัถกรรม การแข่งขันทกัษะทางวิชาการ             3,500.00            3,500.00 อดุหนุน นางอไุร เลิศวิลัย นางอไุร เลิศวิลัย เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

2 /2563 3 ตุลาคม 2562

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้งประจ าเดือน ตุลาคม พ .ศ. ๒๕๖๒ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ อ าเภอท่ามะกา จงัหวัดกาญจนบุรี

แผนงาน/โครงการ

เลขที่และวันที่ของสัญญา

1 ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล ปรับปรุงภูมิทศัน์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 33894.00 33894.00 งบอดุหนุน นายเอกรินทร์  ทรัพย์
อนิทร์

นายเอกรินทร์  ทรัพย์อนิทร์ เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

90 /2563 15 มิถนุายน 2563

2 จดัท้าวารสารโรงเรียน ประสานสัมพันธ์สร้างสรรค์การศึกษา 28,000.00 28,000.00 งบอดุหนุน ร้าน ยูแคร์ แอดเวอร์ไทด์
ซ่ิง

ร้าน ยูแคร์ แอดเวอร์ไทด์ซ่ิง เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

91 /2563 15 มิถนุายน 2563

3 แม่บา้นท้าความสะอาดเดือนมิถุนายน สร้างขวัญและกา้ลังใจบคุลากรในโรงเรียน 6,600.00 6,600.00 รายได้สถานศึกษา นางสาวนริศรา  สาลีผล นางสาวนริศรา  สาลีผล เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

92 /2563 30 มิถนุายน 2563

4 แม่บา้นท้าความสะอาดเดือนมิถุนายน สร้างขวัญและกา้ลังใจบคุลากรในโรงเรียน 6,600.00 6,600.00 รายได้สถานศึกษา นางวันเพ็ญ สุขผสม นางวันเพ็ญ สุขผสม เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

93 /2563 30 มิถนุายน 2563

5 แม่บา้นท้าความสะอาดเดือนมิถุนายน สร้างขวัญและกา้ลังใจบคุลากรในโรงเรียน 7,700.00 7,700.00 รายได้สถานศึกษา นางยุพาวรรณ บญุสวัสด์ิ นางยุพาวรรณ บญุสวัสด์ิ เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

94 /2563 30 มิถนุายน 2563



ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงนิที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป

1 จดัท้าอาหารกลางวันพร้อมน้้าด่ืมเข้าร่วมแข่งขัน
ศิลปหตัถกรรม

การแข่งขันทกัษะทางวิชาการ             6,600.00            6,600.00 อดุหนุน นายต่อศักด์ิ  ศิรินิรันทร์ นายต่อศักด์ิ  ศิรินิรันทร์ เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

1 /2563 1 ตุลาคม 2562

2 เหมารถยนต์ไม่ประจา้ทางเข้าร่วมแข่งขันศิลปหตัถกรรม การแข่งขันทกัษะทางวิชาการ             3,500.00            3,500.00 อดุหนุน นางอไุร เลิศวิลัย นางอไุร เลิศวิลัย เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

2 /2563 3 ตุลาคม 2562

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้งประจ าเดือน ตุลาคม พ .ศ. ๒๕๖๒ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ อ าเภอท่ามะกา จงัหวัดกาญจนบุรี

แผนงาน/โครงการ

เลขที่และวันที่ของสัญญา

1 เหมาซ่อมบ้ารุงเคร่ืองปรับอากาศ จดัหา ควบคุม ซ่อมบ้ารุงรักษาอปุกรณ์  วัสดุ
 ครุภัณฑ์

7,800.00 7,800.00 งบอดุหนุน นายอมัรินทร์  หลอยส่วน นายอมัรินทร์  หลอยส่วน เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

95 /2563 10 กรกฎาคม 2563

2 อาหารกลางวันพร้อมอาหารว่าง โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและนักเรียนไทย
สุขภาพดี

33,000.00 33,000.00 งบด้าเนินงาน นายจรัญ  อุน่เรือน นายจรัญ  อุน่เรือน เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

96 /2563 10 กรกฎาคม 2563

3 อาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างค่ายพุทธบคุร โรงเรียนวิถีพุทธ 109,620.00 109,620.00 งบอดุหนุน นายจรัญ  อุน่เรือน นายจรัญ  อุน่เรือน เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

97 /2563 17 กรกฎาคม 2563

4 จา้งพระวิทยากรกจิกรรมค่ายพุทธบตุร โรงเรียนวิถีพุทธ 20,000.00 20,000.00 งบอดุหนุน พระมหาเทวิน ชลิตาปวร
รัตน์

พระมหาเทวิน ชลิตาปวร
รัตน์

เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

98 /2563 17 กรกฎาคม 2563

5 ปตัูวหนอน ปรับปรุงภูมิทศัน์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 4,500.00 4,500.00 งบอดุหนุน นายสายันต์ ศรีศิริสุข นายสายันต์ ศรีศิริสุข เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

99 /2563 17 กรกฎาคม 2563

6 แม่บา้นท้าความสะอาดเดือนกรกฎาคม 6,600.00 6,600.00 รายได้สถานศึกษา นางสาวนริศรา  สาลีผล นางสาวนริศรา  สาลีผล เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

100 /2563 31 กรกฎาคม 2563

7 แม่บา้นท้าความสะอาดเดือนกรกฎาคม สร้างขวัญและกา้ลังใจบคุลากรในโรงเรียน 6,600.00 6,600.00 รายได้สถานศึกษา นางวันเพ็ญ สุขผสม นางวันเพ็ญ สุขผสม เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

101 /2563 31 กรกฎาคม 2563

8 แม่บา้นท้าความสะอาดเดือนกรกฎาคม สร้างขวัญและกา้ลังใจบคุลากรในโรงเรียน 7,700.00 7,700.00 รายได้สถานศึกษา นางยุพาวรรณ บญุสวัสด์ิ นางยุพาวรรณ บญุสวัสด์ิ เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

102 /2563 31 กรกฎาคม 2563

9 ท้าอาหารเช้าส้าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 114,000.00 114,000.00 กองทนุ(กสศ.) นายจรัญ  อุน่เรือน นายจรัญ  อุน่เรือน เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

103 /2563 31 กรกฎาคม 2563

10 ท้าอาหารเช้าส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 105,000.00 105,000.00 กองทนุ(กสศ.) นายจรัญ  อุน่เรือน นายจรัญ  อุน่เรือน เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

104 /2563 31 กรกฎาคม 2563

11 ท้าอาหารเช้าส้าหรับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 7,000.00 7,000.00 กองทนุ(กสศ.) นายจรัญ  อุน่เรือน นายจรัญ  อุน่เรือน เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

105 /2563 31 กรกฎาคม 2563

12 ซ่อมบ้ารุงเคร่ืองปรับอากาศอาคารมิตรเกษตร โครงการจดัหา ควบคุม ซ่อมบ้ารุงรักษา
อปุกรณ์  วัสดุ ครุภัณฑ์

2,200.00 2,200.00 งบอดุหนุน น.ส.กนัตาภัค เอือ้จติ
พิพัฒน์

น.ส.กนัตาภัค เอือ้จติพิพัฒน์ เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

106 /2563 31 กรกฎาคม 2563

13 ซ่อมโทรทศัน์ย่ีหอ้ GYGAR โครงการจดัหา ควบคุม ซ่อมบ้ารุงรักษา
อปุกรณ์  วัสดุ ครุภัณฑ์

2,950.00 2,950.00 งบอดุหนุน นายลีนวัตร   ชอบชู นายลีนวัตร   ชอบชู เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

107 /2563 31 กรกฎาคม 2563



ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงนิที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป

1 จดัท้าอาหารกลางวันพร้อมน้้าด่ืมเข้าร่วมแข่งขัน
ศิลปหตัถกรรม

การแข่งขันทกัษะทางวิชาการ             6,600.00            6,600.00 อดุหนุน นายต่อศักด์ิ  ศิรินิรันทร์ นายต่อศักด์ิ  ศิรินิรันทร์ เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

1 /2563 1 ตุลาคม 2562

2 เหมารถยนต์ไม่ประจา้ทางเข้าร่วมแข่งขันศิลปหตัถกรรม การแข่งขันทกัษะทางวิชาการ             3,500.00            3,500.00 อดุหนุน นางอไุร เลิศวิลัย นางอไุร เลิศวิลัย เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

2 /2563 3 ตุลาคม 2562

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้งประจ าเดือน ตุลาคม พ .ศ. ๒๕๖๒ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ อ าเภอท่ามะกา จงัหวัดกาญจนบุรี

แผนงาน/โครงการ

เลขที่และวันที่ของสัญญา

1 ซ่อมบ้ารุงรักษารถยนต์ โครงการจดัหา ควบคุม ซ่อมบ้ารุงรักษา
อปุกรณ์  วัสดุ ครุภัณฑ์

2,500.00 2,500.00 งบอดุหนุน นายเจริญ กลุพรทานุทดั นายเจริญ กลุพรทานุทดั เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

108/ /2563 7 สิงหาคม 2563

2 กจิกรรมการพัฒนาบคุลากรภายในโรงเรียน สร้างขวัญและกา้ลังใจบคุลากรในโรงเรียน 20,000.00 20,000.00 งบอดุหนุน นายอนุสรณ์  แกว้ดี นายอนุสรณ์  แกว้ดี เนื่องจากการจดัซ้ือวัสดุทีม่ีการผลิต จา้หน่าย กอ่สร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไปและมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง

109 /2563 20 สิงหาคม 2563


