
แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 
โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 

ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 1 
ประจำเดือน ต.ค. - ธ.ค. 64 

4,782.90 4,782.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จำกัด 

(มหาชน) 
4,782.90 

บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จำกัด 

(มหาชน) 
4,782.90 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ำท่ีสุด 

พด.(จ)1/2565 
29 กันยายน 64 

 
 

 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 

โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 

ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

- ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 
โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 

ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 ซื้อโครงการพัฒนาห้องสมุด 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอที คลินิก 
8,000.00 

ร้านไอที คลินิก 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ำท่ีสุด 

พด.(ซ)1/2565 
1 ธันวาคม 64 

2 ซื้อโครงการพัฒนาวิชาการ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอที คลินิก 
9,000.00 

ร้านไอที คลินิก 
9,000.00 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ำท่ีสุด 

พด.(ซ)3/2565 
9 ธันวาคม 64 

3 ซื้อโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ 1,220.00 1,220.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวราพานิช 
720.00 

ร้านมูลออยล์ 
300.00 

ร้านอู่ช่างนิก 
200.00 

ร้านวราพานิช 
720.00 

ร้านมูลออยล์ 
300.00 

ร้านอู่ช่างนิก 
200.00 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ำท่ีสุด 

พด.(ซ)5/2565 
14 ธันวาคม 64 

4 ซื้อโครงการยานพาหนะ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ่อนอกการยาง 
1,100.00 

ร้านต๋ี ไดนาโม 
100.00 

ร้านบ่อนอกการยาง 
1,100.00 

ร้านต๋ี ไดนาโม 
100.00 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ำท่ีสุด 

พด.(ซ)6/2565 
14 ธันวาคม 64 

5 เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 
ประจำเดือน ม.ค. - ก.พ. 65 

3,188.60 3,188.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จำกัด 

(มหาชน) 
3,188.60 

บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จำกัด 

(มหาชน) 
3,188.60 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ำท่ีสุด 

พด.(จ)4/2565 
29 ธันวาคม 64 

6 ซื้อโครงการพัฒนางานสารบรรณ 1,713.00 1,713.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวราพานิช 
1,713.00 

ร้านวราพานิช 
1,713.00 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ำท่ีสุด 

พด.(ซ)7/2565 
30 ธันวาคม 64 

 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 
โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 

ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

- ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง - 
 
 
 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 
โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 

ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 ซื้อโครงการพัฒนาวิชาการ (เปิดบ้าน) 8,202.00 8,202.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวราพานิช 
8,202.00 

ร้านวราพานิช 
8,202.00 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ำท่ีสุด 

พด.(ซ)8/2565 
4 กุมภาพันธ์ 65 

2 ซื้อโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู ้
การงานอาชีพ 

1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง บ้านศิลปินหัวหิน 
1,100.00 

บ้านศิลปินหัวหิน 
1,100.00 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ำท่ีสุด 

พด.(ซ)10/2565 
7 กุมภาพันธ์ 65 

3 ซื้อโครงการบริหารงานการเงิน 590.00 590.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวราพานิช 
590.00 

ร้านวราพานิช 
590.00 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ำท่ีสุด 

พด.(ซ)11/2565 
7 กุมภาพันธ์ 65 

4 ซื้อโครงการงานยานพาหนะ 2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ่อนอกการยาง 
2,300.00 

ร้านบ่อนอกการยาง 
2,300.00 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ำท่ีสุด 

พด.(ซ)12/2565 
14 กุมภาพันธ์ 65 

5 ซื้อโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

784.00 784.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวรวรรณการค้า 
496.00 

ร้านมด-ยุทธ ค้าวัสดุ
ก่อสร้าง 

288.00 

ร้านวรวรรณการค้า 
496.00 

ร้านมด-ยุทธ ค้าวัสดุ
ก่อสร้าง 

288.00 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ำท่ีสุด 

พด.(ซ)13/2565 
15 กุมภาพันธ์ 65 

 

 



แบบ สขร.1 

6 ซื้อโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ 2,520.00 2,520.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอู่ช่างนิก 
420.00 

ร้านแอลพี ค้าวัสดุ 
1,500.00 

ปั๊มน้ำมันชุมชน 
ตำบลบ่อนอก 

600.00 

ร้านอู่ช่างนิก 
420.00 

ร้านแอลพี ค้าวัสดุ 
1,500.00 

ปั๊มน้ำมันชุมชน 
ตำบลบ่อนอก 

600.00 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ำท่ีสุด 

พด.(ซ)14/2565 
21 กุมภาพันธ์ 65 

7 ซื้อโครงการลูกเสือ-เนตรนารี 1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทส. สมบูรณ ์
500.00 

ร้านกนกวรรณ 
1,250.00 

บริษัทส. สมบูรณ ์
500.00 

ร้านกนกวรรณ 
1,250.00 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ำท่ีสุด 

พด.(ซ)15/2565 
21 กุมภาพันธ์ 65 

8 ซื้อโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา 

120.00 120.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวราพานิช 
120.00 

ร้านวราพานิช 
120.00 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ำท่ีสุด 

พด.(ซ)16/2565 
25 กุมภาพันธ์ 65 

9 เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 3 
ประจำเดือน มี.ค. - เม.ย. 65 

3,188.60 3,188.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จำกัด 

(มหาชน) 
3,188.60 

บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จำกัด 

(มหาชน) 
3,188.60 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ำท่ีสุด 

พด.(จ)6/2565 
25 กุมภาพันธ์ 65 

 
 
 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 
โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 

ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 ซื้อโครงการนโยบายเรียนฟรี 15 ปี 
(หนังสือเรียน) 

33,625.51 33,625.51 เฉพาะเจาะจง บริษัท เปี่ยมสุข โฮลด้ิง 
จำกดั 

33,625.51 

บริษัท เปี่ยมสุข โฮลด้ิง 
จำกดั 

33,625.51 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ำท่ีสุด 

พด.(ซ)17/2565 
17 มีนาคม 65 

 
 



แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 
โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 

ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 4 
ประจำเดือน พ.ค. - ก.ย. 65 

7,971.50 7,971.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จำกัด 

(มหาชน) 
7,971.50 

บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จำกัด 

(มหาชน) 
7,971.50 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ำท่ีสุด 

พด.(จ)9/2565 
29 เมษายน 65 

 
 
 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 
โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 

ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 ซื้อโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ 2,964.00 2,964.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแอลพี ค้าวัสดุ 
2,964.00 

ร้านแอลพี ค้าวัสดุ 
2,964.00 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ำท่ีสุด 

พด.(ซ)19/2565 
12 พฤษภาคม 65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565 
โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 

ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 ซื้อโครงการบริการสารสนเทศ ICT 1,034.00 1,034.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวราพานิช 
1,034.00 

ร้านวราพานิช 
1,034.00 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ำท่ีสุด 

พด.(ซ)20/2565 
6 มิถุนายน 65 

2 ซื้อโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง ปั๊มน้ำมันชุมชน 
ตำบลบ่อนอก 

1,100.00 

ปั๊มน้ำมันชุมชน 
ตำบลบ่อนอก 

1,100.00 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ำท่ีสุด 

พด.(ซ)21/2565 
6 มิถุนายน 65 

3 ซื้อโครงการสง่เสริมประชาธิปไตย 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวรวรรณการค้า 
276.00 

ร้านวราพานิช 
224.00 

ร้านวรวรรณการค้า 
276.00 

ร้านวราพานิช 
224.00 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ำท่ีสุด 

พด.(ซ)22/2565 
13 มิถุนายน 65 

4 ซื้อโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา 

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแอลพี ค้าวัสดุ 
1,690.00 

ร้านวราพานิช 
110.00 

ร้านแอลพี ค้าวัสดุ 
1,690.00 

ร้านวราพานิช 
110.00 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ำท่ีสุด 

พด.(ซ)23/2565 
14 มิถุนายน 65 

5 ซื้อโครงการพัฒนางานสารบรรณ 2,299.00 2,299.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวราพานิช 
2,299.00 

ร้านวราพานิช 
2,299.00 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ำท่ีสุด 

พด.(ซ)24/2565 
21 มิถุนายน 65 

6 ซื้อโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

1,738.00 1,738.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวราพานิช 
1,738.00 

ร้านวราพานิช 
1,738.00 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ำท่ีสุด 

พด.(ซ)25/2565 
21 มิถุนายน 65 

7 ซื้อโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

1,015.00 1,015.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวราพานิช 
1,015.00 

ร้านวราพานิช 
1,015.00 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ำท่ีสุด 

พด.(ซ)24/2565 
21 มิถุนายน 65 

8 ซื้อโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอู่ช่างนิก 
1,400.00 

ร้านอู่ช่างนิก 
1,400.00 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ำท่ีสุด 

พด.(ซ)27/2565 
27 มิถุนายน 65 

 
 
 



แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565 
โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 

ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 ซื้อโครงการบริการสารสนเทศ ICT 724.00 724.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวราพานิช 
724.00 

ร้านวราพานิช 
724.00 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ำท่ีสุด 

พด.(ซ)28/2565 
18 กรกฎาคม 2565 

2 ซื้อโครงการบริหารงานพัสดุ 927.00 927.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวราพานิช 
927.00 

ร้านวราพานิช 
927.00 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ำท่ีสุด 

พด.(ซ)29/2565 
18 กรกฎาคม 2565 

3 จ้างเหมาเช่าเว็บไซต์โรงเรียน .ac.th 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เว็บไซต์เซอร์วิส 
จำกัด 

3,210.00 

บริษัท เว็บไซต์เซอร์วิส 
จำกัด 

3,210.00 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ำท่ีสุด 

พด.(จ)12/2565 
19 กรกฎาคม 2565 

4 ซื้อโครงการบริการสารสนเทศ ICT 240.00 240.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิติชัยอลูมิน่ัม 
240.00 

ร้านกิติชัยอลูมิน่ัม 
240.00 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ำท่ีสุด 

พด.(ซ)30/2565 
20 กรกฎาคม 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565 
โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 

ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 ซื้อโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ 405.00 405.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแอลพี ค้าวัสดุ 
405.00 

ร้านแอลพี ค้าวัสดุ 
405.00 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ำท่ีสุด 

พด.(ซ)31/2565 
1 สิงหาคม 2565 

2 จ้างเหมาล้างแอร์โรงเรียน 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงฟ้าแอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส 

2,700.00 

ร้านแสงฟ้าแอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส 

2,700.00 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ำท่ีสุด 

พด.(จ)13/2565 
9 สิงหาคม 2565 

3 จ้างเหมาล้างแอร์ห้องคอมพิวเตอร์ 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงฟ้าแอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส 

800.00 

ร้านแสงฟ้าแอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส 

800.00 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ำท่ีสุด 

พด.(จ)14/2565 
9 สิงหาคม 2565 

4 ซื้อโครงการโรงเรียนสุจริต 
บริษัทสร้างการดี จำกัด 

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวราพานิช 
3,000.00 

ร้านวราพานิช 
3,000.00 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ำท่ีสุด 

พด.(ซ)32/2565 
15 สิงหาคม 2565 

5 ซื้อโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา 

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวราพานิช 
3,500.00 

ร้านวราพานิช 
3,500.00 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ำท่ีสุด 

พด.(ซ)35/2565 
18 สิงหาคม 2565 

6 ซื้อโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ 2,925.00 2,925.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณ์การเกษตร 
210.00 

ร้านบิ๊กเฮง 
815.00 

ร้านแอลพี ค้าวัสดุ 
1,900.00 

 

ร้านสมบูรณ์การเกษตร 
210.00 

ร้านบิ๊กเฮง 
815.00 

ร้านแอลพี ค้าวัสดุ 
1,900.00 

 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ำท่ีสุด 

พด.(ซ)36/2565 
18 สิงหาคม 2565 

7 จ้างโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฝนสตูดิโอแอนด์
กราฟิกดีไซน์ 
1,750.00 

ร้านฝนสตูดิโอแอนด์
กราฟิกดีไซน์ 
1,750.00 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ำท่ีสุด 

พด.(จ)31/2565 
18 สิงหาคม 2565 

 


