
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง  โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 

ประจ าเดือน สิงหาคม   ปีงบประมาณ  2563 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงินที่
จัดซื้อ/ 
จัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

รายช่ือ 
ผู้เสนอราคา 

ราคาที่เสนอ ราคาที่ตก
ลงซ้ือ/จ้าง 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่ของ
สัญญา/

ข้อตกลงในการ
ซื้อ/จ้าง 

วันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

         เสนอราคาต ่าสุด   

            

            
            

            

            
            

            
            

            

            
            

            

            
            

            
            



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง  โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 

ประจ าเดือน กรกฎาคม    ปีงบประมาณ  2563 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงินที่
จัดซื้อ/ 
จัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

รายช่ือ 
ผู้เสนอราคา 

ราคาที่เสนอ ราคาที่ตก
ลงซ้ือ/จ้าง 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่ของ
สัญญา/

ข้อตกลงในการ
ซื้อ/จ้าง 

วันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

         เสนอราคาต ่าสุด   

            

            
            

            

            
            

            
            

            

            
            

            

            
            

            
            



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง  โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 

ประจ าเดือน มิถุนายน    ปีงบประมาณ  2563 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงินที่
จัดซื้อ/ 
จัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

รายช่ือ 
ผู้เสนอราคา 

ราคาที่เสนอ ราคาที่ตก
ลงซ้ือ/จ้าง 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขทีข่อง
สัญญา/

ข้อตกลงในการ
ซื้อ/จ้าง 

วันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

1 ค่าจัดเช่าเครื อง
ถ่ายเอกสาร 

676.35 676.35 เฉพาะเจาะจง บ.ริโก้ 
(ประเทศไทย)

จ่ากัด 

676.35 676.35 บ.ริโก้ 
(ประเทศไทย)

จ่ากัด 

เสนอราคาต ่าสุด 5/2563 02/12/62 

2 ค่าจัดจ้างท าตรา
ยาง 

450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทอมมี่
แสตมป ์

450.00 450.00 ร้านทอมมี่
แสตมป ์

เสนอราคาต่ าสุด 52/2563 01/06/63 

3 ค่าจัดจ้างมุง
หลังคาเทพื้น 

55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี รัตน
พันธ ์

55,000.00 55,000.00 นางวันดี รัตน
พันธ์ 

เสนอราคาต่ าสุด 9/2563 11/06/63 

 

  



 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง  โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 

ประจ าเดือน พฤษภาคม    ปีงบประมาณ  2563 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงินที่
จัดซื้อ/ 
จัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

รายช่ือ 
ผู้เสนอราคา 

ราคาที่เสนอ ราคาที่ตก
ลงซ้ือ/จ้าง 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่ของ
สัญญา/

ข้อตกลงในการ
ซื้อ/จ้าง 

วันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

1 ค่าเช่า
คอมพิวเตอร ์

35,550.00 35,550.00 เฉพาะเจาะจง บ.อาร์เอ็นเอฟ
(ประเทศไทย)

จ่ากัด 

35,550.00 35,550.00 บ.อาร์เอ็นเอฟ
(ประเทศไทย)

จ่ากัด 

เสนอราคาต ่าสุด 3/2562 25/07/62 

2 ค่าจัดเช่าเครื อง
ถ่ายเอกสาร 

634.03 634.03 เฉพาะเจาะจง บ.ริโก้ 
(ประเทศไทย)

จ่ากัด 

634.03 634.03 บ.ริโก้ 
(ประเทศไทย)

จ่ากัด 

เสนอราคาต ่าสุด 5/2563 02/12/62 

3 ค่าจัดซื้อบาน
ประต ู

13,725.00 13,725.00 เฉพาะเจาะจง ตลาดกลางไม้
แปรรูป 

13,725.00 13,725.00 ตลาดกลางไม้
แปรรูป 

เสนอราคาต ่าสุด 21/2563 13/05/63 

4 ค่าจัดซื้อเครื องวัด
อุณหภูม ิ

5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชุมทางยา 5,700.00 5,700.00 ร้านชุมทางยา เสนอราคาต ่าสุด 22/2563 21/05/63 

5 ค่าจัดซื้อพัสด ุ 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอสทีพี
คอมพิวเตอร์
แอนด์โอเอ 

จ่ากัด 

3,800.00 3,800.00 บ.เอสทีพี
คอมพิวเตอร์
แอนด์โอเอ 

จ่ากัด 

เสนอราคาต ่าสุด 77/2563 25/05/63 

6 ค่าจัดซื้อน้่ามัน
ดีเซล 

990.03 990.03 เฉพาะเจาะจง หจก.จันทร์ทิพย์
ออยล์(ส่านกังาน

ใหญ่) 

990.03 990.03 หจก.จันทร์ทิพย์
ออยล์(ส่านกังาน

ใหญ่) 

เสนอราคาต ่าสุด 78/2563 13/05/63 

7 ค่าจัดจ้างท่าตรา
ยาง 

690.00 690.00 เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ เอก
วัฒนานนท ์

690.00 690.00 นายสุชาติ เอก
วัฒนานนท ์

เสนอราคาต ่าสุด 51/2563 27/05/63 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง  โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 

ประจ าเดือน เมษายน    ปีงบประมาณ  2563 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงินที่
จัดซื้อ/ 
จัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

รายช่ือ 
ผู้เสนอราคา 

ราคาที่เสนอ ราคาที่ตก
ลงซ้ือ/จ้าง 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่ของ
สัญญา/

ข้อตกลงในการ
ซื้อ/จ้าง 

วันที่ของ
สัญญาหรอื

ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

1 ค่าจัดเช่าเครื อง
ถ่ายเอกสาร 

1,562.79 1,562.79 เฉพาะเจาะจง บ.ริโก้ 
(ประเทศไทย)

จ่ากัด 

1,562.79 1,562.79 บ.ริโก้ 
(ประเทศไทย)

จ่ากัด 

เสนอราคาต ่าสุด 5/2563 02/12/62 

2 ค่าจัดซื้อน้่ามัน
ดีเซล 

900.08 900.08 เฉพาะเจาะจง หจก.จันทร์ทิพย์
ออยล์(ส่านกังาน

ใหญ่) 

900.08 900.08 หจก.จันทร์ทิพย์
ออยล์(ส่านกังาน

ใหญ่) 

เสนอราคาต ่าสุด 76/2563 28/04/63 

3 ค่าจัดจ้างพัสด ุ 2,028.00 2,028.00 เฉพาะเจาะจง หจก.จักรภัทร
การพิมพ ์

2,028.00 2,028.00 หจก.จักรภัทร
การพิมพ ์

เสนอราคาต ่าสุด 50/2563 20/04/63 

 

  



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง  โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 

ประจ าเดือน มีนาคม    ปีงบประมาณ  2563 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงินที่
จัดซื้อ/ 
จัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

รายช่ือ 
ผู้เสนอราคา 

ราคาที่เสนอ ราคาที่ตก
ลงซ้ือ/จ้าง 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่ของ
สัญญา/

ข้อตกลงในการ
ซื้อ/จ้าง 

วันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

1 ค่าจัดจ้างถ่าย
เอกสาร 

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.เอส.
เทรดดิ้ง 

800.00 800.00 ร้านเอส.เอส.เท
รดดิ้ง 

เสนอราคาต่ าสุด 27/2563 26/02/63 

2 ค่าจัดจ้างซ่อม
แผงซาวด์แอร์

หลัง 

2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคลินิก
ซาวด ์

2,300.00 2,300.00 ร้านคลินิกซาวด ์ เสนอราคาต่ าสุด 36/2563 27/02/63 

3 ค่าจัดจ้างซักผ้า
ปูท่ีนอน 

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง นางแพร้ว 
สุริยนต ์

400.00 400.00 นางแพร้ว 
สุริยนต ์

เสนอราคาต่ าสุด 37/2563 27/02/63 

4 ค่าจัดซื้อน้่ามัน
ดีเซล 

5,530.10 5,530.10 เฉพาะเจาะจง หจก.จันทร์ทิพย์
ออยล์(ส่านกังาน

ใหญ่) 

5,530.10 5,530.10 หจก.จันทร์ทิพย์
ออยล์(ส่านกังาน

ใหญ่) 

เสนอราคาต ่าสุด 74/2563 27/02/63 

5 ค่าจัดซื้อพัสด ุ 5,550.00 5,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบสท์บุคส ์ 5,550.00 5,550.00 ร้านเบสท์บุคส ์ เสนอราคาต่ าสุด 16/2563 02/03/63 

6 ค่าจัดจ้างพัสด ุ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซีร็อก เซ็น
เตอร ์

1,200.00 1,200.00 ร้านซีร็อก เซ็น
เตอร ์

เสนอราคาต ่าสุด 40/2563 02/03/63 

7 ค่าจัดจ้างพัสด ุ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.จักรภัทร
การพิมพ ์

4,500.00 4,500.00 หจก.จักรภัทร
การพิมพ ์

เสนอราคาต ่าสุด 48/2563 03/03/63 

8 ค่าจัดซื้อพัสด ุ 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.โปรพิทส์ 
จ ากัด 

3,600.00 3,600.00 บ.โปรพิทส์ 
จ ากัด 

เสนอราคาต่ าสุด 73/2563 05/03/63 

9 ค่าจัดจ้าง
ปรับปรุง

ซ่อมแซมปั๊ม
บาดาล 

8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระยุทธ 
มณีธนวรรณ 

8,500.00 8,500.00 นายวีระยุทธ 
มณีธนวรรณ 

เสนอราคาต่ าสุด 8/2563 06/03/63 



ล าดับ
ที ่

รายการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงินที่
จัดซื้อ/ 
จัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

รายช่ือ 
ผู้เสนอราคา 

ราคาที่เสนอ ราคาที่ตก
ลงซ้ือ/จ้าง 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่ของ
สัญญา/

ข้อตกลงในการ
ซื้อ/จ้าง 

วันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

10 ค่าจัดซื้อพัสด ุ 4,980.00 4,980.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอินโฮม 4,980.00 4,980.00 ร้านอินโฮม เสนอราคาต่ าสุด 46/2563 06/03/63 

11 ค่าจัดซื้อพัสด ุ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เภสัชทัศนีย์ 
จ ากัด 

(ส านักงาน
ใหญ่) 

1,000.00 1,000.00 บ.เภสัชทัศนีย์ 
จ ากัด 

(ส านักงานใหญ่) 

เสนอราคาต่ าสุด 51/2563 06/03/63 

12 ค่าจัดซื้อพัสด ุ  990.00 990.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอสทีพี
คอมพิวเตอร์
แอนด์โอเอ 

จ ากัด 

990.00 990.00 บ.เอสทีพี
คอมพิวเตอร์
แอนด์โอเอ 

จ ากัด 

เสนอราคาต่ าสุด 57/2563 06/03/63 

13 ค่าจัดซื้อพัสด ุ 3,035.00 3,035.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชวงว่อง
วาณิช 

3,035.00 3,035.00 หจก.เชวงว่อง
วาณิช 

เสนอราคาต่ าสุด 66/2563 06/03/63 

14 ค่าจัดจ้างซ่อม
เครื องพิมพ์ 

200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอสทีพี
คอมพิวเตอร์
แอนด์โอเอ 

จ่ากัด 

200.00 200.00 บ.เอสทีพี
คอมพิวเตอร์
แอนด์โอเอ 

จ่ากัด 

เสนอราคาต ่าสุด 41/2563 09/03/63 

15 ค่าจัดซื้อพัสด ุ  1,280.00 1,280.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอสทีพี
คอมพิวเตอร์
แอนด์โอเอ 

จ ากัด 

1,280.00 1,280.00 บ.เอสทีพี
คอมพิวเตอร์
แอนด์โอเอ 

จ ากัด 

เสนอราคาต่ าสุด 60/2563 10/03/63 

16 ค่าจัดซื้อ
กระดาษ 

6,875.00 6,875.00 เฉพาะเจาะจง หจก.จักรภัทร
การพิมพ์

(ส่านักงานใหญ่) 

6,875.00 6,875.00 หจก.จักรภัทรการ
พิมพ์(ส่านักงาน

ใหญ่) 
 

เสนอราคาต ่าสุด 17/2563 11/03/63 



ล าดับ
ที ่

รายการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงินที่
จัดซื้อ/ 
จัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

รายช่ือ 
ผู้เสนอราคา 

ราคาที่เสนอ ราคาที่ตก
ลงซ้ือ/จ้าง 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่ของ
สัญญา/

ข้อตกลงในการ
ซื้อ/จ้าง 

วันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

17 ค่าจัดซื้อ
เวชภัณฑ ์

3,177.00 3,177.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง
เภสัช 1 

3,177.00 3,177.00 ร้านศรีทอง
เภสัช 1 

เสนอราคาต ่าสุด 58/2563 11/03/63 

18 ค่าจัดซื้อพัสด ุ 2,803.00 2,803.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชวงว่อง
วาณิช 

2,803.00 2,803.00 หจก.เชวงว่อง
วาณิช 

เสนอราคาต ่าสุด 61/2563 11/03/63 

19 ค่าจัดซื้อพัสด ุ 1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชวงว่อง
วาณิช 

1,900.00 1,900.00 หจก.เชวงว่อง
วาณิช 

เสนอราคาต ่าสุด 67/2563 16/03/63 

20 ค่าจัดซื้อพัสด ุ 425.00 425.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชวงว่อง
วาณิช 

425.00 425.00 หจก.เชวงว่อง
วาณิช 

เสนอราคาต ่าสุด 68/2563 16/03/63 

21 ค่าจัดจ้างพัสด ุ 1,332.00 1,332.00 เฉพาะเจาะจง หจก.จักรภัทร
การพิมพ ์

1,332.00 1,332.00 หจก.จักรภัทร
การพิมพ ์

 

เสนอราคาต ่าสุด 49/2563 17/03/63 

22 ค่าจัดจ้างซ่อม
หลังคาอาคาร 

3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง นายนิคม จิตติ
ศักดิ์ 

3,400.00 3,400.00 นายนิคม จิตติ
ศักดิ์ 

เสนอราคาต ่าสุด 42/2563 18/03/63 

23 ค่าจัดซื้อพัสด ุ 6,310.00 6,310.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบสท์บุคส ์ 6,310.00 6,310.00 ร้านเบสท์บุคส ์ เสนอราคาต ่าสุด 18/2563 19/03/63 
24 ค่าจัดซื้อพัสด ุ 18,600.00 18,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชวงว่อง

วาณิช 
18,600.00 18,600.00 หจก.เชวงว่อง

วาณิช 
เสนอราคาต ่าสุด 19/2563 19/03/63 

25 ค่าจัดซื้อพัสด ุ 4,905.00 4,905.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบสท์บุคส ์ 4,905.00 4,905.00 ร้านเบสท์บุคส ์ เสนอราคาต ่าสุด 69/2563 20/03/63 

26 ค่าจัดจ้างท่า
สิ งประดิษฐ ์

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกียรติ
ศักดิ์ เปาะทอง 

1,000.00 1,000.00 นายเกียรติศักดิ์ 
เปาะทอง 

เสนอราคาต ่าสุด 43/2563 25/03/63 

27 ค่าจัดจ้างซ่อม
หลังคาอาคาร 

4,350.00 4,350.00 เฉพาะเจาะจง นายนิคม จิตติ
ศักดิ์ 

4,350.00 4,350.00 นายนิคม จิตติ
ศักดิ์ 

เสนอราคาต ่าสุด 44/2563 25/03/63 

28 ค่าจัดจ้างซักผ้า
ปูที นอน 

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง นางแพร้ว 
สุริยนต ์

400.00 400.00 นางแพร้ว 
สุริยนต ์

เสนอราคาต ่าสุด 45/2563 27/03/63 



ล าดับ
ที ่

รายการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงินที่
จัดซื้อ/ 
จัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

รายช่ือ 
ผู้เสนอราคา 

ราคาที่เสนอ ราคาที่ตก
ลงซ้ือ/จ้าง 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่ของ
สัญญา/

ข้อตกลงในการ
ซื้อ/จ้าง 

วันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

29 ค่าจัดซื้อน้่ามัน
ดีเซล 

3,530.14 3,530.14 เฉพาะเจาะจง หจก.จันทร์ทิพย์
ออยล์(ส่านกังาน

ใหญ่) 

3,530.14 3,530.14 หจก.จันทร์ทิพย์
ออยล์(ส่านกังาน

ใหญ่) 

เสนอราคาต ่าสุด 75/2563 27/03/63 

 

  



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง  โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์    ปีงบประมาณ  2563 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงินที่
จัดซื้อ/ 
จัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

รายช่ือ 
ผู้เสนอราคา 

ราคาที่เสนอ ราคาที่ตก
ลงซ้ือ/จ้าง 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่ของ
สัญญา/

ข้อตกลงในการ
ซื้อ/จ้าง 

วันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

1 ค่าจัดเช่าเครื อง
ถ่ายเอกสาร 

821.28 821.28 เฉพาะเจาะจง บ.ริโก้ 
(ประเทศไทย)

จ่ากัด 

821.28 821.28 บ.ริโก้ 
(ประเทศไทย)

จ่ากัด 

เสนอราคาต ่าสุด 5/2563 02/12/62 

2 ค่าจัดซื้อพัสด ุ 816.00 816.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบสท์บุคส ์ 816.00 816.00 ร้านเบสท์บุคส ์ เสนอราคาต ่าสุด 55/2563 29/01/63 

3 ค่าจัดซื้อพัสด ุ 1,496.00 1,496.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบสท์บุคส ์ 1,496.00 1,496.00 ร้านเบสท์บุคส ์ เสนอราคาต ่าสุด 71/2563 02/02/63 

4 ค่าจัดซื้อพัสด ุ 4,540.00 4,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีระพันธ์ุ
ไม้(ส่านักงาน

ใหญ่) 

4,540.00 4,540.00 ร้านวีระพันธ์ุ
ไม้(ส่านักงาน

ใหญ่) 

เสนอราคาต ่าสุด 38/2563 04/02/63 

5 ค่าจัดซื้อพัสด ุ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบสท์บุคส ์ 2,500.00 2,500.00 ร้านเบสท์บุคส ์ เสนอราคาต ่าสุด 53/2563 04/02/63 

6 ค่าจัดซื้อพัสด ุ 3,558.00 3,558.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบสท์บุคส ์ 3,558.00 3,558.00 ร้านเบสท์บุคส ์ เสนอราคาต ่าสุด 62/2563 04/02/63 

7 ค่าจัดจ้างซ่อม
มอเตอร์ท่าน่้าพ ุ

2,720.00 2,720.00 เฉพาะเจาะจง นายทวี เกตุ
แก้ว 

2,720.00 2,720.00 นายทวี เกตุ
แก้ว 

เสนอราคาต ่าสุด 39/2563 05/02/63 

8 ค่าจัดซื้อพัสด ุ 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุบรรณ
อิเลคทรอนิคส ์

1,600.00 1,600.00 ร้านสุบรรณ
อิเลคทรอนิคส ์

เสนอราคาต ่าสุด 40/2563 07/02/63 

9 ค่าจัดซื้อพัสด ุ 3,240.00 3,240.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบสท์บุคส ์ 3,240.00 3,240.00 ร้านเบสท์บุคส ์ เสนอราคาต ่าสุด 56/2563 07/02/63 

10 ค่าจัดจ้างตดิตั้ง
กระจก 

2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชะมาย
อลูมิเนียม 

2,200.00 2,200.00 ร้านชะมาย
อลูมิเนียม 

เสนอราคาต ่าสุด 38/2563 10/02/63 

11 ค่าจัดซื้อพัสด ุ 3,982.00 3,982.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบสท์บุคส ์ 3,982.00 3,982.00 ร้านเบสท์บุคส ์ เสนอราคาต ่าสุด 52/2563 10/02/63 

12 ค่าจัดซื้อพัสด ุ 3,157.00 3,157.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบสท์บุคส ์ 3,157.00 3,157.00 ร้านเบสท์บุคส ์ เสนอราคาต ่าสุด 59/2563 10/02/63 



ล าดับ
ที ่

รายการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงินที่
จัดซื้อ/ 
จัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

รายช่ือ 
ผู้เสนอราคา 

ราคาที่เสนอ ราคาที่ตก
ลงซ้ือ/จ้าง 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่ของ
สัญญา/

ข้อตกลงในการ
ซื้อ/จ้าง 

วันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

13 ค่าจัดจ้างท่า
ป้ายไวนิล 

900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.จักรภัทร
การพิมพ ์

(ส่านักงานใหญ่) 

900.00 900.00 หจก.จักรภัทร
การพิมพ ์

(ส่านักงานใหญ่) 

เสนอราคาต ่าสุด 29/2563 11/02/63 
 

14 ค่าจัดจ้างซุ้ม
ถ่ายรูป 

4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง นางณัฐนุช 
แก้วหล้า 

4,800.00 4,800.00 นางณัฐนุช 
แก้วหล้า 

เสนอราคาต ่าสุด 30/2563 12/02/63 

15 ค่าจัดซื้อพัสด ุ 1,310.00 1,310.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกียรติ
เจริญภัณฑ ์

1,310.00 1,310.00 ร้านเกียรติ
เจริญภัณฑ ์

เสนอราคาต ่าสุด 63/2563 12/02/63 

16 ค่าจัดซื้อพัสด ุ 3,710.00 3,710.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบสท์บุคส ์ 3,710.00 3,710.00 ร้านเบสท์บุคส ์ เสนอราคาต ่าสุด 70/2563 12/02/63 

17 ค่าจัดเช่าเต็นท ์ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยวัฒน์ 
จันทร์อุดม 

15,000.00 15,000.00 นายชัยวัฒน์ 
จันทร์อุดม 

เสนอราคาต ่าสุด 07/2563 13/02/63 

18 ค่าจัดจ้างท่า
ป้ายโฟมบอรด์ 

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรวยโชค 1,800.00 1,800.00 ร้านรวยโชค เสนอราคาต ่าสุด 44/2563 13/02/63 

19 ค่าจัดซื้อพัสด ุ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทุ่งสงพริ้น
ติ้ง 

300.00 300.00 ร้านทุ่งสงพริ้น
ติ้ง 

เสนอราคาต ่าสุด 26/2563 13/02/63 

20 ค่าจัดจ้างพัสด ุ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.จักรภัทร
การพิมพ์  

4,500.00 4,500.00 หจก.จักรภัทร
การพิมพ์  

 

เสนอราคาต ่าสุด 31/2563 14/02/63 
 

21 ค่าจัดจ้างพัสด ุ 4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง นางณัฐนุช 
แก้วหล้า  

4,900.00 4,900.00 นางณัฐนุช 
แก้วหล้า 

เสนอราคาต ่าสุด 32/2563 14/02/63 
 

22 ค่าจัดจ้างพัสด ุ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ฤทธิ์ 
ไกรผล  

4,500.00 4,500.00 นายณรงค์
ฤทธิ์ ไกรผล 

เสนอราคาต ่าสุด 33/2563 14/02/63 
 

23 ค่าจัดจ้าง
ท่าอาหาร 

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง นางแพร้ว 
สุริยนต์  

1,800.00 1,800.00 นางแพร้ว 
สุริยนต ์

เสนอราคาต ่าสุด 34/2563 14/02/63 
 



ล าดับ
ที ่

รายการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงินที่
จัดซื้อ/ 
จัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

รายช่ือ 
ผู้เสนอราคา 

ราคาที่เสนอ ราคาที่ตก
ลงซ้ือ/จ้าง 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่ของ
สัญญา/

ข้อตกลงในการ
ซื้อ/จ้าง 

วันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

24 ค่าจัดซื้อพัสด ุ 1,620.00 1,620.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบสท์บุคส ์ 1,620.00 1,620.00 ร้านเบสท์บุคส ์ เสนอราคาต ่าสุด 48/2563 17/02/63 

25 ค่าจัดซื้อพัสด ุ 4,406.00 4,406.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบสท์บุคส ์ 4,406.00 4,406.00 ร้านเบสท์บุคส ์ เสนอราคาต ่าสุด 49/2563 18/02/63 

26 ค่าจัดซื้อพัสด ุ 2,445.00 2,445.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกียรติ
เจริญภัณฑ ์

2,445.00 2,445.00 ร้านเกียรติ
เจริญภัณฑ ์

เสนอราคาต ่าสุด 64/2563 18/02/63 

27 ค่าจัดซื้อพัสด ุ  990.00 990.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอสทีพี
คอมพิวเตอร์
แอนด์โอเอ 

จ่ากัด 

990.00 990.00 บ.เอสทีพี
คอมพิวเตอร์
แอนด์โอเอ 

จ่ากัด 

เสนอราคาต ่าสุด 39/2563 19/02/63 

28 ค่าจัดซื้อพัสด ุ 1,875.00 1,875.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชวงว่อง
วาณิช 

1,875.00 1,875.00 หจก.เชวงว่อง
วาณิช 

เสนอราคาต ่าสุด 50/2563 25/02/63 

29 ค่าจัดซื้อพัสด ุ 2,940.00 2,940.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชวงว่อง
วาณิช 

2,940.00 2,940.00 หจก.เชวงว่อง
วาณิช 

เสนอราคาต ่าสุด 43/2563 26/02/63 

30 ค่าจัดซื้อพัสด ุ 895.00 895.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกียรติ
เจริญภัณฑ ์

895.00 895.00 ร้านเกียรติ
เจริญภัณฑ ์

เสนอราคาต ่าสุด 65/2563 26/02/63 

 

  



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง  โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 

ประจ าเดือน มกราคม    ปีงบประมาณ  2563 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงินที่
จัดซื้อ/ 
จัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

รายช่ือ 
ผู้เสนอราคา 

ราคาที่เสนอ ราคาที่ตก
ลงซ้ือ/จ้าง 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่ของ
สัญญา/

ข้อตกลงในการ
ซื้อ/จ้าง 

วันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

1 ค่าจัดซื้อน้่ามัน
ดีเซล 

6,450.11 6,450.11 เฉพาะเจาะจง หจก.จันทร์ทิพย์
ออยล์(ส่านกังาน

ใหญ่) 

6,450.11 6,450.11 หจก.จันทร์ทิพย์
ออยล์(ส่านกังาน

ใหญ่) 

เสนอราคาต ่าสุด 32/2563 27/12/62 

2 ค่าจ้างถ่าย
เอกสาร 

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซีร็อก เซ็น
เตอร ์

2,000.00 2,000.00 ร้านซีร็อก เซ็น
เตอร ์

เสนอราคาต ่าสุด 46/2563 06/01/63 

3 ค่าจัดซื้อ
กระถาง 

11,200.00 11,200.00 เฉพาะเจาะจง นางอริสา 
เนียมน่า 

11,200.00 11,200.00 นางอริสา 
เนียมน่า 

เสนอราคาต ่าสุด 14/2563 20/01/63 
 

4 ค่าจัดซื้อพัสด ุ 2,635.00 2,635.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชวงว่อง
วาณิช 

2,635.00 2,635.00 หจก.เชวงว่อง
วาณิช 

เสนอราคาต ่าสุด 42/2563 21/01/63 
 

5 ค่าจัดจ้างถ่าย
เอกสาร 

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.เอส.
เทรดดิ้ง 

1,800.00 1,800.00 ร้านเอส.เอส.
เทรดดิ้ง 

เสนอราคาต ่าสุด 28/2563 24/01/63 

6 ค่าจัดซื้อพัสด ุ 1,490.00 1,490.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชวงว่อง
วาณิช 

1,490.00 1,490.00 หจก.เชวงว่อง
วาณิช 

เสนอราคาต ่าสุด 37/2563 27/01/63 

7 ค่าจัดซื้อน้่ามัน
ดีเซล 

7,140.26 7,140.26 เฉพาะเจาะจง หจก.จันทร์ทิพย์
ออยล์(ส่านกังาน

ใหญ่) 

7,140.26 7,140.26 หจก.จันทร์ทิพย์
ออยล์(ส่านกังาน

ใหญ่) 

เสนอราคาต ่าสุด 47/2563 29/01/63 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง  โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 

ประจ าเดือน ธันวาคม    ปีงบประมาณ  2563 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงินที่
จัดซื้อ/ 
จัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

รายช่ือ 
ผู้เสนอราคา 

ราคาที่เสนอ ราคาที่ตก
ลงซ้ือ/จ้าง 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่ของ
สัญญา/

ข้อตกลงในการ
ซื้อ/จ้าง 

วันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

1 ค่าจ้างท่า
สิ งประดิษฐ ์

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรพงษ์ 
กลับเดช 

4,500.00 4,500.00 นายสุรพงษ์ 
กลับเดช 

เสนอราคาต ่าสุด 26/2563 29/11/62 

2 ค่าจ้างซ่อม
ระบบเครือข่าย

ไรส้าย 

10,280.00 10,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอเจ
คอมพิวเตอร ์

10,280.00 10,280.00 ร้านเอเจ
คอมพิวเตอร ์

เสนอราคาต ่าสุด 3/2563 26/11/62 

3 ค่าจ้างท่าพาน
พุ่ม 

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางณัฐนุช 
แก้วหล้า 

1,000.00 1,000.00 นางณัฐนุช 
แก้วหล้า 

เสนอราคาต ่าสุด 22/2563 03/12/62 

4 ค่าจ้างตัดหญ้า 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ ส่ง
สุข 

2,000.00 2,000.00 นายณรงค์ ส่ง
สุข 

เสนอราคาต ่าสุด 10/2563 03/12/62 

5 ค่าจัดซื้อพัสด ุ 15,256.00 15,256.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอสทีพี
คอมพิวเตอร์
แอนด์โอเอ 

จ่ากัด 

15,256.00 15,256.00 บ.เอสทีพี
คอมพิวเตอร์
แอนด์โอเอ 

จ่ากัด 

เสนอราคาต ่าสุด 11/2563 09/12/62 

6 ค่าจ้างถ่าย
เอกสาร 

4,080.00 4,080.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.เอส.
เทรดดิ้ง 

4,080.00 4,080.00 ร้านเอส.เอส.
เทรดดิ้ง 

เสนอราคาต ่าสุด 34/2563 11/12/62 

7 ค่าจ้างซ่อม
หลังคาอาคาร 

2,753.00 2,753.00 เฉพาะเจาะจง นายนิคม จิตติ
ศักดิ์ 

2,753.00 2,753.00 นายนิคม จิตติ
ศักดิ์ 

เสนอราคาต ่าสุด 19/2563 17/12/62 

8 ค่าจ้างท่า
สติ๊กเกอร ์

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.จักรภัทร
การพิมพ ์

600.00 600.00 หจก.จักรภัทร
การพิมพ ์

เสนอราคาต ่าสุด 20/2563 16/12/62 

9 ค่าจัดซื้อพัสด ุ 4,960.00 4,960.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบสท์บุคส ์ 4,960.00 4,960.00 ร้านเบสท์บุคส ์ เสนอราคาต ่าสุด 54/2563 19/12/62 



ล าดับ
ที ่

รายการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงินที่
จัดซื้อ/ 
จัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

รายช่ือ 
ผู้เสนอราคา 

ราคาที่เสนอ ราคาที่ตก
ลงซ้ือ/จ้าง 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่ของ
สัญญา/

ข้อตกลงในการ
ซื้อ/จ้าง 

วันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

10 ค่าจ้างเหมารถ
ปรับอากาศ 

128,000.00 128,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนรินทร 
ถาวรแก้ว 

128,000.00 128,000.00 นายนรินทร 
ถาวรแก้ว 

เสนอราคาต ่าสุด 2/2563 20/12/62 

11 ค่าจัดซื้อพัสด ุ 2,550.00 2,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบสท์บุ๊คส 2,550.00 2,550.00 ร้านเบสท์บุ๊คส เสนอราคาต ่าสุด 43/2563 24/12/62 
12 ค่าเช่า

คอมพิวเตอร ์
35,550.00 35,550.00 เฉพาะเจาะจง บ.อาร์เอ็นเอฟ

(ประเทศไทย)
จ่ากัด 

35,550.00 35,550.00 บ.อาร์เอ็นเอฟ
(ประเทศไทย)

จ่ากัด 

เสนอราคาต ่าสุด 3/2562 25/07/62 

 

  



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง  โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 

ประจ าเดือน พฤศจิกายน    ปีงบประมาณ  2563 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงินที่
จัดซื้อ/ 
จัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

รายช่ือ 
ผู้เสนอราคา 

ราคาที่เสนอ ราคาที่ตก
ลงซ้ือ/จ้าง 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่ของ
สัญญา/

ข้อตกลงในการ
ซื้อ/จ้าง 

วันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

1 ค่าจ้างตัดหญ้า
สนามฟุตบอล 

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายกลยุทธ 
หอมเกต ุ

1,200.00 1,200.00 นายกลยุทธ 
หอมเกต ุ

เสนอราคาต ่าสุด 4/2563 01/11/62 

2 ค่าจัดซื้อวัสดุ
ส่านักงาน 

18,550.00 18,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบสท์บุคส ์ 18,550.00 18,550.00 ร้านเบสท์บุคส ์ เสนอราคาต ่าสุด 3/2563 07/11/62 

3 ค่าจัดซื้อพัสด ุ 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชวงว่อง
วาณิช 

22,000.00 22,000.00 หจก.เชวงว่อง
วาณิช 

เสนอราคาต ่าสุด 4/2563 07/11/62 

4 ค่าจ้างถ่าย
เอกสารเข้าเลม่ 

4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง นางกาญจนา 
ไก่แก้ว 

4,200.00 4,200.00 นางกาญจนา ไก่
แก้ว 

เสนอราคาต ่าสุด 6/2563 07/11/62 

5 ค่าจัดซื้อพัสด ุ 14,800.00 14,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชวงว่อง
วาณิช 

14,800.00 14,800.00 หจก.เชวงว่อง
วาณิช 

เสนอราคาต ่าสุด 5/2563 08/11/62 

6 
ค่าจัดซื้อพัสด ุ

3,457.00 3,457.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสามพี น้อง
การเกษตร 

3,457.00 3,457.00 ร้านสามพี น้อง
การเกษตร 

เสนอราคาต ่าสุด 10/2563 08/11/62 

7 ค่าจัดซื้อพัสด ุ 930.00 930.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชวงว่อง
วาณิช 

930.00 930.00 หจก.เชวงว่อง
วาณิช 

เสนอราคาต ่าสุด 72/2563 08/11/62 

8 ค่าจัดซื้อพัสด ุ 31,000.00 31,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชวงว่อง
วาณิช 

31,000.00 31,000.00 หจก.เชวงว่อง
วาณิช 

เสนอราคาต ่าสุด 6/2563 11/11/62 

9 
ค่าจัดซื้อพัสด ุ

1,660.00 1,660.00 เฉพาะเจาะจง นายอดิศร คง
เอม 

1,660.00 1,660.00 นายอดิศร คง
เอม 

เสนอราคาต ่าสุด 11/2563 14/11/62 

10 
ค่าจัดซื้อพัสด ุ

4,133.00 4,133.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชวงว่อง
วาณิช 

4,133.00 4,133.00 หจก.เชวงว่อง
วาณิช 

เสนอราคาต ่าสุด 12/2563 14/11/62 



ล าดับ
ที ่

รายการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงินที่
จัดซื้อ/ 
จัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

รายช่ือ 
ผู้เสนอราคา 

ราคาที่เสนอ ราคาที่ตก
ลงซ้ือ/จ้าง 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่ของ
สัญญา/

ข้อตกลงในการ
ซื้อ/จ้าง 

วันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

11 
ค่าจัดซื้อพัสด ุ

9,959.00 9,959.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชวงว่อง
วาณิช 

9,959.00 9,959.00 หจก.เชวงว่อง
วาณิช 

เสนอราคาต ่าสุด 7/2563 15/11/62 

12 
ค่าจัดซื้อพัสด ุ

1,954.00 1,954.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชวงว่อง
วาณิช 

(ส่านักงานใหญ่) 

1,954.00 1,954.00 หจก.เชวงว่อง
วาณิช (ส่านกังาน

ใหญ่) 

เสนอราคาต ่าสุด 13/2563 15/11/62 

13 ค่าจ้างถ่าย
เอกสารเข้าเลม่ 

900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ 
สังข์ศรีอินทร ์

900.00 900.00 นายสมศักดิ์ 
สังข์ศรีอินทร ์

เสนอราคาต ่าสุด 25/2563 15/11/62 

14 
ค่าจัดซื้อพัสด ุ

5,089.00 5,089.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชวงว่อง
วาณิช 

5,089.00 5,089.00 หจก.เชวงว่อง
วาณิช 

เสนอราคาต ่าสุด 8/2563 18/11/62 

15 ค่าจัดซื้อราง
ปลั๊กไฟ 

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสยามภัทร 500.00 500.00 ร้านสยามภัทร เสนอราคาต ่าสุด 41/2563 20/11/62 

16 ค่าเช่า
คอมพิวเตอร ์

35,550.00 35,550.00 เฉพาะเจาะจง บ.อาร์เอ็นเอฟ
(ประเทศไทย)

จ่ากัด 

35,550.00 35,550.00 บ.อาร์เอ็นเอฟ
(ประเทศไทย)

จ่ากัด 

เสนอราคาต ่าสุด 3/2562 25/07/62 

17 
ค่าจัดซื้อพัสด ุ

6,009.50 6,009.50 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุวิมล 
บวรศุภศร ี

6,009.50 6,009.50 น.ส.สุวิมล 
บวรศุภศร ี

เสนอราคาต ่าสุด 9/2563 25/11/62 

18 
ค่าจัดซื้อพัสด ุ

31,000.00 31,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชวงว่อง
วาณิช 

31,000.00 31,000.00 หจก.เชวงว่อง
วาณิช 

เสนอราคาต ่าสุด 10/2563 18/11/62 

19 ค่าจ้างติดตั้งสาย
แลน 

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกียรติ
ศักดิ์ เปาะทอง 

2,000.00 2,000.00 นายเกียรติศักดิ์ 
เปาะทอง 

เสนอราคาต ่าสุด 7/2563 26/11/62 

20 ค่าจ้างซักผ้าปูที 
นอน 

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง นางแพร้ว 
สุริยนต ์

400.00 400.00 นางแพร้ว 
สุริยนต ์

 

เสนอราคาต ่าสุด 9/2563 27/11/62 



ล าดับ
ที ่

รายการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงินที่
จัดซื้อ/ 
จัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

รายช่ือ 
ผู้เสนอราคา 

ราคาที่เสนอ ราคาที่ตก
ลงซ้ือ/จ้าง 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่ของ
สัญญา/

ข้อตกลงในการ
ซื้อ/จ้าง 

วันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

21 ค่าจ้างเช่า
อินเทอร์เน็ต 

2,664.30 2,664.30 เฉพาะเจาะจง บ.ทีโอที จ่ากัด 
(มหาชน) 

2,664.30 2,664.30 บ.ทีโอที จ่ากัด 
(มหาชน) 

เสนอราคาต ่าสุด 16/2563 30/10/62 

22 ค่าจ้างเช่า
อินเทอร์เน็ต 

2,664.30 2,664.30 เฉพาะเจาะจง บ.ทีโอที จ่ากัด 
(มหาชน) 

2,664.30 2,664.30 บ.ทีโอที จ่ากัด 
(มหาชน) 

เสนอราคาต ่าสุด 18/2563 30/10/62 

23 ค่าจ้างเช่า
อินเทอร์เน็ต 

1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทีโอที จ่ากัด 
(มหาชน) 

1,605.00 1,605.00 บ.ทีโอที จ่ากัด 
(มหาชน) 

 

เสนอราคาต ่าสุด 17/2563 30/10/62 

24 ค่าจ้างเช่าเครื อง
ถ่ายเอกสาร 

1,220.12 1,220.12 เฉพาะเจาะจง บ.ริโก้ (ประเทศ
ไทย) จ่ากัด 

1,220.12 1,220.12 บ.ริโก้ (ประเทศ
ไทย) จ่ากัด 

เสนอราคาต ่าสุด 15/2563 30/10/62 

25 ค่าจ้างท่า
ตู้ควบคุมปั๊ม 

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเกียรติ
ศักดิ์ เปาะทอง 

4,500.00 4,500.00 นายเกียรติศักดิ์ 
เปาะทอง 

เสนอราคาต ่าสุด 8/2563 27/11/62 

 

 

  



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง  โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 

ประจ าเดือน ตุลาคม    ปีงบประมาณ  2563 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงินที่
จัดซื้อ/ 
จัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

รายช่ือ 
ผู้เสนอราคา 

ราคาที่เสนอ ราคาที่ตก
ลงซ้ือ/จ้าง 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่ของ
สัญญา/

ข้อตกลงในการ
ซื้อ/จ้าง 

วันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

1 ค่าจ้างเช่า
อินเทอร์เน็ต 

2,664.30 2,664.30 เฉพาะเจาะจง บ.ทีโอที จ่ากัด 
(มหาชน) 

2,664.30 2,664.30 บ.ทีโอที จ่ากัด 
(มหาชน) 

เสนอราคาต ่าสุด 14/2563 01/10/62 

2 ค่าจ้างซักผ้าใน
พระราชพิธี 

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง นางแพร้ว 
สุริยนต ์

800.00 800.00 นางแพร้ว 
สุริยนต ์

เสนอราคาต ่าสุด 5/2563 29/10/62 

3 ค่าจ้างเช่า
อินเทอร์เน็ต 

1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทีโอที จ่ากัด 
(มหาชน) 

1,605.00 1,605.00 บ.ทีโอที จ่ากัด 
(มหาชน) 

เสนอราคาต ่าสุด 13/2563 01/10/62 

4 ค่าจ้างเช่า
อินเทอร์เน็ต 

2,664.30 2,664.30 เฉพาะเจาะจง บ.ทีโอที จ่ากัด 
(มหาชน) 

2,664.30 2,664.30 บ.ทีโอที จ่ากัด 
(มหาชน) 

เสนอราคาต ่าสุด 12/2563 01/10/62 

5 ค่าจ้างเช่าเครื อง
ถ่ายเอกสาร 

1,034.37 1,034.37 เฉพาะเจาะจง บ.ริโก้ (ประเทศ
ไทย) จ่ากัด 

1,034.37 1,034.37 บ.ริโก้ (ประเทศ
ไทย) จ่ากัด 

เสนอราคาต ่าสุด 11/2563 01/10/62 

 


