
แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือ จดัจา้ง โรงเรียนกา้งปลาวทิยาคม 

ประจ าเดือน ตุลาคม  ปีงบประมาณ 2565 
ล าดบั 
ท่ี 

รายการ 
จดัซ้ือ/จดัจา้ง 

วงเงินท่ี
จดัซ้ือ/จดัจา้ง

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีท่ีจะซ้ือ หรือ
จา้ง 

รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ/จา้ง 

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก เหตุผลท่ี
คดัเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีของสญัญา/
ขอ้ตกลงในการ

ซ้ือ/จา้ง 

วนัท่ีของสญัญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือ

จา้ง 
1 จา้งเหมาตดัหญา้สนามฟตุบอล 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง นายวินยั  เกิดเมืองเล็ก 1,600.00 1,600.00 นายวินยั    เกิดเมืองเล็ก เสนอราคาต ่าสุด  ใบสัง่จา้ง 1/2565 20 ต.ค. 64 
2 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 24,000.00 24,000.00 ฉพาะเจาะจง บริษทั ริโก ้ 24,000.00 24,000.00 บริษทั ริโก ้ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่จา้ง 2/2565 1 ต.ค.64 
3 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ (หมึกพิมพ ์ 690.00 690.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอเจคอมพิวเตอร์ 690.00 690.00 ร้านเอเจคอมพิวเตอร์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่ซ้ือ 1/2565 25 ต.ค. 64 
4 ซ้ือผา้ก ามะหยีแ่ดง 480.00 480.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชวงวอ่งวาณิช 480.00 480.00 หจก.เชวงวอ่งวาณิช เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่ซ้ือ  2/2565 26 ต.ค. 64 
5 ซ้ือวสัดุ ส านกังาน 1,465.00 1,465.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบสทบ์ุคส์ 1,465.00 1,465.00 ร้านเบสทบ์ุคส์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่ซ้ือ  3/2565 28 ต.ค. 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือ จดัจา้ง โรงเรียนกา้งปลาวทิยาคม 

ประจ าเดือน พฤศจิกายน  ปีงบประมาณ 2565 
ล าดบั 
ท่ี 

รายการ 
จดัซ้ือ/จดัจา้ง 

วงเงินท่ี
จดัซ้ือ/จดัจา้ง

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีท่ีจะซ้ือ 
หรือจา้ง 

รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลง
ซ้ือ/จา้ง 

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก เหตุผลท่ี
คดัเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีของสญัญา/
ขอ้ตกลงในการ

ซ้ือ/จา้ง 

วนัท่ีของสญัญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือ

จา้ง 
1 จา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง ชยัเจริญแอร์ทุ่งสง 4,300.00 4,300.00 ชยัเจริญแอร์ทุ่งสง เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่จา้ง 2/2565 4 พ.ย. 64 
2 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 2,287.00 2,287.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกียรติเจริญภณัฑ ์ 2,287.00 2,287.00 ร้านเกียรติเจริญภณัฑ ์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่ซ้ือ 4/2565 4 พ.ย. 64 
3 จา้งเหมาบริการปรับปรุง

อาคารเรียนชัว่คราว 
115,200.00 115,200.00 เฉพาะเจาะจง นายเกียรติศกัด์ิ   เปาะทอง 115,200.00 115,200.00 นายเกียรติศกัด์ิ   เปาะ

ทอง 
เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่จา้ง 2/2565 

ในระบบ egp 
4 พ.ย. 64 

4 จา้งเหมาปรับปรุงระบบ
อินเตอร์เน็ตไร้สาย 

400,000.00 400,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั  3pp networks                             400,000.00 400,000.00 บริษทั  3pp networks                             เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่จา้ง 3/2565 
ในระบบ egp 

10 พ.ย. 64 

5 จา้งซ่อมรถตูร้าชการ เลข
ทะเบียน นข4184นศ. 

14,550.00 14,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธาดาซาวดท์ุ่งสง 14,550.00 14,550.00 ร้านธาดาซาวดท์ุ่งสง เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่จา้ง 4/2565 
ในระบบ egp 

15 พ.ย. 64 

6 ซ้ือหนงัสือเรียน (เพ่ิมเติม) 2,490.00 2,490.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชวงวอ่งวาณิช 2,490.00 2,490.00 หจก.เชวงวอ่งวาณิช เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่ซ้ือ 5/2565 8 พ.ย. 65 
7 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (หมึก

เติม) 
4,380.00 4,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอเจคอมพวเตอร์ 4,380.00 4,380.00 ร้านเอเจคอมพวเตอร์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่ซ้ือ 6/2565 

ในระบบ egp 
18 พ.ย. 65 

8 ซ้ือครุภณัฑเ์คร่ืองปรับอากาศ 100,500.00 100,500.00 เฉพาะเจาะจง ชยัเจริญแอร์ทุ่งสง 100,500.00 100,500.00 ชยัเจริญแอร์ทุ่งสง เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่ซ้ือ 1/2565 
ในระบบ egp 

26 พ.ย. 64 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือ จดัจา้ง โรงเรียนกา้งปลาวทิยาคม 

ประจ าเดือน ธนัวาคม  ปีงบประมาณ 2565 
ล าดบั 
ท่ี 

รายการ 
จดัซ้ือ/จดัจา้ง 

วงเงินท่ี
จดัซ้ือ/จดัจา้ง

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีท่ีจะซ้ือ 
หรือจา้ง 

รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลง
ซ้ือ/จา้ง 

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก เหตุผลท่ี
คดัเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีของสญัญา/
ขอ้ตกลงในการ

ซ้ือ/จา้ง 

วนัท่ีของสญัญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือ

จา้ง 
1 เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ  านวน 

45 เคร่ือง 
355,500.00 355,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.อาร์ เอน็ เอฟ 355,500.00 355,500.00 บ.อาร์ เอน็ เอฟ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่จา้ง 1/2565 

ในระบบ egp 
7  ธ.ค. 64 

2 ซ้ือวสัดุอ่ืน ๆ  46,037.00 46,037.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบสทบ์ุคส์ 46,037.00 46,037.00 ร้านเบสทบ์ุคส์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่ซ้ือ 2/2565 
ในระบบ egp 

22 ธ.ค. 64 

3 จา้งซ่อมโนต้บุค๊ 
(งานการเงินและงานแผน) 

4,340.00 4,340.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอเจคอมพิวเตอร์ 4,340.00 4,340.00 ร้านเอเจคอมพิวเตอร์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่จา้ง 3/2565 13 ธ.ค. 64 

4 จา้งท าป้ายตวัอกัษร พลาสวูด้ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน โรงพิมพท์วี 30,000.00 30,000.00 ร้าน โรงพิมพท์วี เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่จา้ง 5/2565 
ในระบบ egp 

7 ธ.ค. 64 

5 จา้งเหมาบริการซ่อมแซม
ปรับปรุงอาคารเรียนชัว่คราว 

81,050.00 81,050.00 เฉพาะเจาะจง นายเกียรติศกัด์ิ   เปาะทอง 81,050.00 81,050.00 นายเกียรติศกัด์ิ   เปาะ
ทอง 

เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่จา้ง 6/2565 
ในระบบ egp 

15 ธ.ค. 65 

6 ซ้ือผา้ม่าน พร้อมอุปกรณ์ 1,985.00 1,985.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนอ้งปลาผา้ม่าน 1,985.00 1,985.00 ร้านนอ้งปลาผา้ม่าน เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่ซ้ือ 7/2565 7  ธ.ค. 64 
7 ซ้ือวสัดุการเกษตร 1,750.00 1,985.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยฟ้า 1,985.00 1,985.00 ร้านไทยฟ้า เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่ซ้ือ 8/2565 8  ธ.ค. 64 
8 ซ้ือวสัดุส านกังาน 1,176.00 1,176.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชวงวอ่งวาณิช 1,176.00 1,176.00 หจก.เชวงวอ่งวาณิช เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่ซ้ือ 9/2565 13 ธ.ค. 64 
9 ซ้ือวสัดุ คอมพิวเตอร์ 2,665.00 2,665.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอเจคอมพิวเตอร์ 2,665.00 2,665.00 ร้านเอเจคอมพิวเตอร์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่ซ้ือ 11/2565 17 ธ.ค. 64 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือ จดัจา้ง โรงเรียนกา้งปลาวทิยาคม 

ประจ าเดือน มกราคม  ปีงบประมาณ 2565 
ล าดบั 
ท่ี 

รายการ 
จดัซ้ือ/จดัจา้ง 

วงเงินท่ี
จดัซ้ือ/จดัจา้ง

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีท่ีจะซ้ือ 
หรือจา้ง 

รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลง
ซ้ือ/จา้ง 

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก เหตุผลท่ี
คดัเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีของสญัญา/
ขอ้ตกลงในการ

ซ้ือ/จา้ง 

วนัท่ีของสญัญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือ

จา้ง 
1 จา้งปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

เรียนโรงฝึกงาน 
610,800.00 659,800.00 คดัเลือก หจก.ชมเชยก่อสร้าง 547,000.00 547,000.00 หจก.ชมเชยก่อสร้าง เสนอราคาต ่าสุด สญัญาเลขท่ี 

2/2565 
19 ม.ค.65 

2 ซ้ือวสัดุวิทยาศาสตร์ 
การแพทย ์

71,400.00 71,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.โกลบอล เฮลต้ีแคร์ จ  ากดั 71,400.00 71,400.00 บ.โกลบอล เฮลต้ีแคร์ 
จ  ากดั 

เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่ซ้ือ 3/2565 
ในระบบ egp 

31 ม.ค. 65 

3 จา้งเหมาบริการติดตั้งเดิน
สายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกียรติศกัด์ิ   เปาะทอง 4,000.00 4,000.00 นายเกียรติศกัด์ิ   เปาะ
ทอง 

เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่จา้ง 4/2565 7 ม.ค. 65 

4 จา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ เลข
ทะเบียน 1/2560 

1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง ชยัเจริญแอร์ทุ่งสง 1,300.00 1,300.00 ชยัเจริญแอร์ทุ่งสง เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่จา้ง 5/2565 17 ม.ค. 65 

5 จา้งท าป้ายไวนิลการนิเทศ
ติดตาม การประเมินผล 

602.00 602.00 เฉพาะเจาะจง หจก.จกัรภทัรการพิมพ ์ 602.00 602.00 หจก.จกัรภทัรการพิมพ ์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่จา้ง 6/2565 4 ม.ค. 65 

6 จา้งท าป้ายโฟมบอร์ด 
(มอบทุนการศึกษา) 

1,040.00 1,040.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายค่ายเทพ 1,040.00 1,040.00 ร้านป้ายค่ายเทพ  ใบสัง่จา้ง 7/2565 4 ม.ค. 65 

7 จา้งซ่อมรถตูร้าชการ เลข
ทะเบียน นข4184นศ. 

1,983.00 1,983.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คอ็กพิทโกศล 1,983.00 1,983.00 หจก.คอ็กพิทโกศล เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่จา้ง 8/2565 24 ม.ค. 65 

8 ซ้ือวสัดุส านกังาน 
 (วอร์เปเปอร์) 

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบสทบ์ุคส์ 1,500.00 1,500.00 ร้านเบสทบ์ุคส์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่ซ้ือ 12/2565 19 ม.ค. 65 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือ จดัจา้ง โรงเรียนกา้งปลาวทิยาคม 

ประจ าเดือน กุมภาพนัธ์  ปีงบประมาณ 2565 
ล าดบั 
ท่ี 

รายการ 
จดัซ้ือ/จดัจา้ง 

วงเงินท่ี
จดัซ้ือ/จดัจา้ง

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีท่ีจะซ้ือ 
หรือจา้ง 

รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ี
เสนอ 

ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ/จา้ง 

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก เหตุผลท่ี
คดัเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีของสญัญา/
ขอ้ตกลงในการ

ซ้ือ/จา้ง 

วนัท่ีของสญัญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือ

จา้ง 
1 ซ้ือวสัดุอ่ืน ๆ  5,854.00 5,854.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกียรติเจริญภณัฑ ์ 5,854.00 5,854.00 ร้านเกียรติเจริญภณัฑ ์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่ซ้ือ 4/2565 

ในระบบ egp 
1 ก.พ. 65 

2 ซ้ือวสัดุส านกังาน 5,547.00 5,547.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบสทบ์ุคส์ 5,547.00 5,547.00 ร้านเบสทบ์ุคส์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่ซ้ือ 5/2565 
ในระบบ egp 

25 ก.พ. 65 

3 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (หมึก
(หมึกพิมพ)์ 

6,230.00 6,230.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอเจคอมพิวเตอร์ 6,230.00 6,230.00 ร้านเอเจคอมพิวเตอร์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่ซ้ือ 6/2565 
ในระบบ egp 

28 ก.พ. 65 

4 จา้งเหมาตดัหญา้รอบ
บริเวณโรงเรียน 

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวินยั  เกิดเมืองเล็ก 1,500.00 1,500.00 นายวินยั  เกิดเมืองเล็ก เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่จา้ง 9/2565 7 ก.พ. 65 

5 จา้งท ากระดานไวทบ์อร์ด
พร้อมติดตั้ง 

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเกียรติศกัด์ิ   เปาะทอง 3,500.00 3,500.00 นายเกียรติศกัด์ิ   เปาะทอง เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่จา้ง 10/2565 7 ก.พ. 65 

6 จา้งท าป้ายไวนิลวนั
สถาปนาโรงเรียน 

900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิณทนิ์ภา แกว้หลา้ 900.00 900.00 นางสาวจิณทนิ์ภา แกว้หลา้ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่จา้ง 11/2565 14 ก.พ. 65 

7 จา้งท าอาหารถวายพระสงฆ ์ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรพนา  เพช็รส่ีหม่ืน 1,800.00 1,800.00 นางสาวพรพนา  เพช็รส่ีหม่ืน เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่จา้ง 12/2565 17 ก.พ. 65 
8 จา้งท าป้ายไวนิล

ประชาสมัพนัธ์รับสมคัร
นกัเรียน 

1,905.00 1,905.00 เฉพาะเจาะจง หจก.จกัรภทัรการพิมพ ์ 1,905.00 1,905.00 หจก.จกัรภทัรการพิมพ ์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่จา้ง 13/2565 17 ก.พ. 65 

9 จา้งซ่อมรถตูร้าชการ เลข
ทะเบียน นข4184นศ. 

850.00 850.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คอ็กพิทโกศล 850.00 850.00 หจก.คอ็กพิทโกศล เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่จา้ง 14/2565 22 ก.พ. 65 

10 จดัซ้ือสงัฆทาน 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศพ์ฒัน์ 1,800.00 1,800.00 ร้านพงศพ์ฒัน์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่ซ้ือ 13/2565 14  ก.พ. 65 
11 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (หมึก

(หมึกพิมพ)์ 
995.00 995.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอเจคอมพิวเตอร์ 995.00 995.00 ร้านเอเจคอมพิวเตอร์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่ซ้ือ 14/2565 28  ก.พ. 65 



แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือ จดัจา้ง โรงเรียนกา้งปลาวทิยาคม 

ประจ าเดือน มีนาคม  ปีงบประมาณ 2565 
ล าดบั 
ท่ี 

รายการ 
จดัซ้ือ/จดัจา้ง 

วงเงินท่ี
จดัซ้ือ/จดัจา้ง

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีท่ีจะซ้ือ 
หรือจา้ง 

รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลง
ซ้ือ/จา้ง 

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก เหตุผลท่ี
คดัเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีของสญัญา/
ขอ้ตกลงในการ

ซ้ือ/จา้ง 

วนัท่ีของสญัญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือ

จา้ง 
1 ซ้ือวสัดุส านกังาน 

 
17,336.00 17,336.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบสทบ์ุคส์ 17,336.00 17,336.00 ร้านเบสทบ์ุคส์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่ซ้ือ 7/2565 

ในระบบ egp 
21 มี.ค. 65 

2 จา้งท าซองประกาศนียบตัร 5,040.00 5,040.00 เฉพาะเจาะจง บ. ป.โปรฟิทส์ 5,040.00 5,040.00 บ. ป.โปรฟิทส์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่จา้ง 12/2565 
ในระบบ egp 

16 มี.ค. 65 

3 จา้งเหมาตดัหญา้รอบบริเวณ
โรงเรียน 

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวินยั  เกิดเมืองเล็ก 1,500.00 1,500.00 นายวินยั  เกิดเมืองเล็ก เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่จา้ง 15/2565 18 มี.ค. 65 

4 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (หมึก
(หมึกพิมพ)์ 

1,260.00 1,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอเจคอมพิวเตอร์ 1,260.00 1,260.00 ร้านเอเจคอมพิวเตอร์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่ซ้ือ 15/2565 18 มี.ค. 65 

5 จา้งท าป้ายโฟมบอร์โ และป้าย
ช่ือ พร้อมกรอบ 

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตาอูด๊โฆษณา 600.00 600.00 ร้านตาอูด๊โฆษณา เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่จา้ง 16/2565 28 มี.ค. 65 

6 จา้งท าป้ายไวนิล การประเมิน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

602.25 602.25 เฉพาะเจาะจง หจก.จกัรภทัรการพิมพ ์ 602.25 602.25 หจก.จกัรภทัรการพิมพ ์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่จา้ง 17/2565 28 มี.ค. 65 

7 ซ้ือวสัดุส านกังาน 
 

726.50 726.50 ฉพาะเจาะจง ร้านยนิดีพาณิชย ์ 726.50 726.50 ร้านยนิดีพาณิชย ์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่ซ้ือ 18/2565 15 มี.ค. 65 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือ จดัจา้ง โรงเรียนกา้งปลาวทิยาคม 

ประจ าเดือน เมษายน  ปีงบประมาณ 2565 
ล าดบั 
ท่ี 

รายการ 
จดัซ้ือ/จดัจา้ง 

วงเงินท่ี
จดัซ้ือ/จดัจา้ง

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีท่ีจะซ้ือ 
หรือจา้ง 

รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลง
ซ้ือ/จา้ง 

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก เหตุผลท่ี
คดัเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีของสญัญา/
ขอ้ตกลงในการ

ซ้ือ/จา้ง 

วนัท่ีของสญัญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือ

จา้ง 
1 จา้งท าป้ายไวนิลและป้ายช่ือ

ผูรั้บผิดชอบห้อง 
12,480.00 12,480.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตาอูด๊โฆษณา 12,480.00 12,480.00 ร้านตาอูด๊โฆษณา เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่จา้ง 10/2565 

ในระบบ egp 
12 เม.ย. 65 

2 จา้งติดตั้งโทรทศัน์พร้อม
อุปกรณ์ 

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกียรติศกัด์ิ   เปาะทอง 6,000.00 6,000.00 นายเกียรติศกัด์ิ   เปาะ
ทอง 

เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่จา้ง 11/2565 
ในระบบ egp 

19 เม.ย. 65 

3 ซ้ือวสัดุเวชภณัฑย์า 5,502.00 5,502.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นนัทช์นกฟาร์มา 5,502.00 5,502.00 หจก.นนัทช์นกฟาร์มา เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่ซ้ือ 11/2565 
ในระบบ egp 

19 เม.ย. 65 

4 ซ้ือวสัดุอ่ืน ๆ 16,868.00 16,868.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบสทบ์ุคส์ 16,868.00 16,868.00 ร้านเบสทบ์ุคส์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่ซ้ือ 12/2565 
ในระบบ egp 

19 เม.ย. 65 

5 ซ้ือ ปพ.1-2-3 / แบบรายงาน 5,390.00 5,390.00 เฉพาะเจาะจง องคก์ารคา้ สกสค. 5,390.00 5,390.00 องคก์ารคา้ สกสค. เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่ซ้ือ 13/2565 
ในระบบ egp 

12 เม.ย. 65 

6 ซ้ือผา้แพร 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจินตนาพร 1,800.00 1,800.00 ร้านจินตนาพร เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่ซ้ือ 16/2565 4 เม.ย. 65 
7 ซ้ือเตียงพยาบาล 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญทรัพย ์ 3,300.00 3,300.00 ร้านเจริญทรัพย ์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่ซ้ือ 17/2565 4 เม.ย. 65 
8 จา้งท าป้ายไวนิลพิธีมอบ

ประกาศนียบตัร ม.6 
877.50 877.50 เฉพาะเจาะจง หจก.จกัรภทัรการพิมพ ์ 877.50 877.50 หจก.จกัรภทัรการพิมพ ์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่จา้ง 18/2565 8 เม.ย. 65 

9 จา้งถ่ายเอกสารใบ ปพ.1   597.00 597.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส เอส เทรดด้ิง 597.00 597.00 ร้าน เอส เอส เทรดด้ิง เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่จา้ง 19/2565 8 เม.ย. 65 
10 ซ้ือวสัดุอ่ืน ๆ  2,400.00 2400.00 เฉพาะเจาะจง นายพิศิษฐ์ รอดเกียรติ 2,400.00 2,400.00 นายพิศิษฐ์ รอดเกียรติ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่ซ้ือ 20/2565 27 เม.ย. 65 
11 จา้งท าตรายาง 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุชาติตรายาง 1,300.00 1,300.00 ร้านสุชาติตรายาง เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่จา้ง 20/2565 8 เม.ย. 65 
12 ซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิงหล่อ

ล่ืน 
195.35 195.35 เฉพาะเจาะจง หจก.จนัทร์ทิพยอ์อยล ์ 195.35 195.35 หจก.จนัทร์ทิพยอ์อยล ์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่ซ้ือ 21/2565 27 เม.ย. 65 

13 จา้งท าป้ายไวนิลและโฟม
บอร์ด ท าเนียบ บุคลากร 

1,232.00 1,232.00 เฉพาะเจาะจง หจก.จกัรภทัรการพิมพ ์ 1,232.00 1,232.00 หจก.จกัรภทัรการพิมพ ์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่จา้ง 21/2565 18 เม.ย. 65 



แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือ จดัจา้ง โรงเรียนกา้งปลาวทิยาคม 

ประจ าเดือน เมษายน  ปีงบประมาณ 2565 (ต่อ) 
ล าดบั 
ท่ี 

รายการ 
จดัซ้ือ/จดัจา้ง 

วงเงินท่ี
จดัซ้ือ/จดัจา้ง

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีท่ีจะซ้ือ 
หรือจา้ง 

รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลง
ซ้ือ/จา้ง 

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก เหตุผลท่ี
คดัเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีของสญัญา/
ขอ้ตกลงในการ

ซ้ือ/จา้ง 

วนัท่ีของสญัญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือ

จา้ง 
14 ซ้ือแก๊ส ชนิดเติม 350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครการปิโตเลียม 350.00 350.00 หจก.นครการปิโตเลียม เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่ซ้ือ 22/2565 27 เม.ย. 65 
15 จา้งท าป้ายไวนิลจุดรวมพล 1,650.00 1,650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตาอูด๊โฆษณา 1,650.00 1,650.00 ร้านตาอูด๊โฆษณา เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่จา้ง 22/2565 25 เม.ย. 65 
16 ซ้ือหนงัสือเรียนระดบัชั้น  

ม.1-6 ปีการศึกษา 2565 
933,432.00   หจก.เชวงวอ่งวาณิช   หจก.เชวงวอ่งวาณิช เสนอราคาต ่าสุด สญัญาซ้ือ เลขท่ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือ จดัจา้ง โรงเรียนกา้งปลาวทิยาคม 

ประจ าเดือน พฤษภาคม  ปีงบประมาณ 2565 
ล าดบั 
ท่ี 

รายการ 
จดัซ้ือ/จดัจา้ง 

วงเงินท่ี
จดัซ้ือ/จดัจา้ง

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีท่ีจะซ้ือ 
หรือจา้ง 

รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลง
ซ้ือ/จา้ง 

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก เหตุผลท่ี
คดัเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีของสญัญา/
ขอ้ตกลงในการ

ซ้ือ/จา้ง 

วนัท่ีของสญัญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือ

จา้ง 
1 จา้งเหมาเทคอนกรีต ปรับขอบ

พ้ืนอาคาร 1 
38,800.00 38,800.00 เฉพาะเจาะจง นายเกียรติศกัด์ิ   เปาะทอง 38,800.00 38,800.00 นายเกียรติศกัด์ิ   เปาะ

ทอง 
เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่จา้ง 13/2565 

ในระบบ egp 
5  พ.ค. 65 

2 จา้งปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องปฏิบติัการวิทยาศาสตร์ 

376,929.00 376,929.00 เฉพาะเจาะจง นายนิกร  จนัทวงศ ์ 376,929.00 376,929.00 นายนิกร  จนัทวงศ ์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่จา้ง 14/2565 
ในระบบ egp 

6  พ.ค. 65 

3 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 7,920.00 7,920.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอเจคอมพิวเตอร์ 7,920.00 7,920.00 ร้านเอเจคอมพิวเตอร์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่ซ้ือ 14/2565 
ในระบบ egp 

9  พ.ค. 65 

4 จา้งปรับปรุงซ่อมแซมหลงัคา
และฝ้าเพดานอาคาร 1 

164,354.00 164,354.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพงษ ์ ทิพยรั์ตน์ 164,354.00 164,354.00 นายสมพงษ ์ ทิพยรั์ตน์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่จา้ง 15/2565 
ในระบบ egp 

12  พ.ค. 65 

5 ซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์
(เคร่ืองพิมพ)์ 

5,390.00 5,390.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอเจคอมพิวเตอร์ 5,390.00 5,390.00 ร้านเอเจคอมพิวเตอร์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่ซ้ือ 15/2565 
ในระบบ egp 

11  พ.ค. 65 

6 จา้งติดตั้งประตูเหล็ก 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทศัน์ สงัขแ์กว้ 15,000.00 15,000.00 นายสุทศัน์ สงัขแ์กว้ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่จา้ง 16/2565 
ในระบบ egp 

23  พ.ค. 65 

7 ซ้ือวสัดุส านกังาน 24,375.00 24,375.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชวงวอ่งวาณิชย ์ 24,375.00 24,375.00 หจก.เชวงวอ่งวาณิชย ์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่ซ้ือ 16/2565 
ในระบบ egp 

18  พ.ค. 65 

8 จา้งท าป้ายไวนิลปฐมนิเทศ
นกัเรียน ม.1  ม.4 

675.00 675.00 เฉพาะเจาะจง หจก.จกัรภทัรการพิมพ ์ 675.00 675.00 หจก.จกัรภทัรการพิมพ ์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่จา้ง 23/2565 10  พ.ค. 65 

9 จา้งเหมาตดัหญา้รอบบริเวณ
โรงเรียน 

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวินยั  เกิดเมืองเล็ก 1,500.00 1,500.00 นายวินยั  เกิดเมืองเล็ก เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่จา้ง 24/2565 20  พ.ค. 65 

10 จา้งท าป้ายโฟมบอร์ดคณะครู
และบุคลากร 

 

1,920.00 1,920.00 เฉพาะเจาะจง หจก.จกัรภทัรการพิมพ ์ 1,920.00 1,920.00 หจก.จกัรภทัรการพิมพ ์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่จา้ง 25/2565 20  พ.ค. 65 



แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือ จดัจา้ง โรงเรียนกา้งปลาวทิยาคม 

ประจ าเดือน พฤษภาคม  ปีงบประมาณ 2565  (ต่อ) 
ล าดบั 
ท่ี 

รายการ 
จดัซ้ือ/จดัจา้ง 

วงเงินท่ี
จดัซ้ือ/จดัจา้ง

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีท่ีจะซ้ือ 
หรือจา้ง 

รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลง
ซ้ือ/จา้ง 

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก เหตุผลท่ี
คดัเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีของสญัญา/
ขอ้ตกลงในการ

ซ้ือ/จา้ง 

วนัท่ีของสญัญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือ

จา้ง 
11 จา้งเขา้เล่มรวมปกรายงานการ

นิเทศออนไลน์ 
45.00 45.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน WC  ออร์โตเมชัน่ 

แอนดเ์ซอร์วิส 
45.00 45.00 ร้าน WC  ออร์โตเมชัน่ 

แอนดเ์ซอร์วิส 
เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่จา้ง 26/2565 20  พ.ค. 65 

12 จา้งเขา้เล่มรวมปกรายงานการ
นิเทศออนไลน์ 

45.00 45.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ฉนัทลกัษณ์ 45.00 45.00 ร้าน ฉนัทลกัษณ์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่จา้ง 27/2565 6  พ.ค. 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือ จดัจา้ง โรงเรียนกา้งปลาวทิยาคม 

ประจ าเดือน มิถุนายน  งบประมาณ 2565 
ล าดบั 
ท่ี 

รายการ 
จดัซ้ือ/จดัจา้ง 

วงเงินท่ี
จดัซ้ือ/จดัจา้ง

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีท่ีจะซ้ือ 
หรือจา้ง 

รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ/จา้ง 

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก เหตุผลท่ี
คดัเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีของสญัญา/
ขอ้ตกลงในการ

ซ้ือ/จา้ง 

วนัท่ีของสญัญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือ

จา้ง 
1 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ริโก ้ 50,000.00 50,000.00 บ.ริโก ้ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่จา้ง 3/2565 

ในระบบ egp 
1  มิ.ย. 65 

2 ซ้ือสมาร์ททีวี 24,900.00 24,900.00 เฉพาะเจาะจง บ. 3pp networks 24,900.00 24,900.00 บ. 3pp networks เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่ซ้ือ 17/2565 6 มิ.ย. 65 
3 จา้งเหมาปรับปรุงพ้ืนท่ีบริเวณ

โรงเพาะช า 
8,100.00 8,100.00 เฉพาะเจาะจง นายเกียรติศกัด์ิ   เปาะทอง 8,100.00 8,100.00 นายเกียรติศกัด์ิ   เปาะทอง เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่จา้ง 17/2565 

ในระบบ egp 
2  มิ.ย. 65 

4 จา้งเหมาปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารชัว่คราว 

307,00.00 307,00.00 เฉพาะเจาะจง นายเกียรติศกัด์ิ   เปาะทอง 307,00.00 307,00.00 นายเกียรติศกัด์ิ   เปาะทอง เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่จา้ง 18/2565 
ในระบบ egp 

23  มิ.ย. 65 

5 ซ้ือวสัดุส านกังาน 11,640.00 11,640.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบสทบ์ุคส์ 11,640.00 11,640.00 ร้านเบสทบ์ุคส์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่ซ้ือ 18/2565 6 มิ.ย. 65 
6 เช่าเกา้อ้ี 8,300.00 8,300.00 เฉพาะเจาะจง นายถาวร  หอมเกตุ 8,300.00 8,300.00 นายถาวร  หอมเกตุ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่ซ้ือ 19/2565 23 มิ.ย. 65 
7 ซ้ือวสัดุส านกังาน 13,110.00 13,110.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชวงวอ่งวาณิชย ์ 13,110.00 13,110.00 หจก.เชวงวอ่งวาณิชย ์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่ซ้ือ 19/2565 17 มิ.ย. 65 
8 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 18,751.00 18,751.00 เฉพาะเจาะจง บ.ว.อรุณพนัธ์ จ  ากดั 18,751.00 18,751.00 บ.ว.อรุณพนัธ์ จ  ากดั เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่ซ้ือ 20/2565 28 มิ.ย. 65 
9 ซ้ือพกัลมติดผนงั พร้อมติดตั้ง  36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสยามภทัร 36,000.00 36,000.00 ร้านสยามภทัร เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่ซ้ือ 21/2565 28 มิ.ย. 65 
10 ซ้ือวสัดุส านกังาน 1,980.00 1,980.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบสทบ์ุคส์ 1,980.00 1,980.00 ร้านเบสทบ์ุคส์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่ซ้ือ 23/2565 1 มิ.ย. 65 
11 ซ้ือดอกไม ้ 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอญัชลีฟลาวเวอร์ 1,100.00 1,100.00 ร้านอญัชลีฟลาวเวอร์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่ซ้ือ 25/2565 13 มิ.ย. 65 

12 ซ้ือน ้าด่ืม 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพรรณทิพา  เรืองศรี 2,700.00 2,700.00 ร้านพรรณทิพา  เรืองศรี เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่ซ้ือ 28/2565 23 มิ.ย. 65 
13 จา้งท าป้ายไวนิล กิจกรรมการ

เลือกตั้ง 
450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง หจก.จกัรภทัรการพิมพ ์ 450.00 450.00 หจก.จกัรภทัรการพิมพ ์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่จา้ง 28/2565 6 มิ.ย. 65 

14 จา้งท าป้ายไวนิลพิธีไหวค้รู 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.จกัรภทัรการพิมพ ์ 900.00 900.00 หจก.จกัรภทัรการพิมพ ์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่จา้ง 29/2565 13 มิ.ย. 65 
15 จา้งท าป้ายโฟมบอร์ด รายนาม

ผูบ้ริจาคกองทุนเพื่อการศึกษา 
900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.จกัรภทัรการพิมพ ์ 900.00 900.00 หจก.จกัรภทัรการพิมพ ์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่จา้ง30/2565 16 มิ.ย. 65 



แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือ จดัจา้ง โรงเรียนกา้งปลาวทิยาคม 

ประจ าเดือน มิถุนายน  งบประมาณ 2565  (ต่อ) 
ล าดบั 
ท่ี 

รายการ 
จดัซ้ือ/จดัจา้ง 

วงเงินท่ี
จดัซ้ือ/จดัจา้ง

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีท่ีจะซ้ือ 
หรือจา้ง 

รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลง
ซ้ือ/จา้ง 

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก เหตุผลท่ี
คดัเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีของสญัญา/
ขอ้ตกลงในการ

ซ้ือ/จา้ง 

วนัท่ีของสญัญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือ

จา้ง 
16 จา้งท าป้ายไวนิลกา้งปลา 

family happy 
720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง หจก.จกัรภทัรการพิมพ ์ 720.00 720.00 หจก.จกัรภทัรการพิมพ ์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่จา้ง31/2565 20 มิ.ย. 65 

17 จา้งท าป้ายโฟมบอร์ด
โครงสร้างการบริหารงาน 

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.จกัรภทัรการพิมพ ์ 2,000.00 2,000.00 หจก.จกัรภทัรการพิมพ ์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่จา้ง 32/2565 16 มิ.ย. 65 

18 จา้งท าป้ายไวนิลประชุม
ผูป้กครอง 

900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.จกัรภทัรการพิมพ ์ 900.00 900.00 หจก.จกัรภทัรการพิมพ ์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่จา้ง 33/2565 21 มิ.ย. 65 

19 จา้งเหมาบริการรถโดยสาร
ประจ าทาง หมายเลขทะเบียน 

10-4912 นศ. 

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายครรชิต  รักษาสตัย ์ 2,000.00 2,000.00 นายครรชิต  รักษาสตัย ์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่จา้ง 34/2565 30 มิ.ย. 65 

20 จา้งซกัผา้ปูท่ีนอนประจ าเดือน 
มิ.ย. 65 

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง นางพรทิพย ์จนัทร์เมืองไทย 400.00 400.00 นางพรทิพย ์จนัทร์
เมืองไทย 

เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่จา้ง 36/2565 7  มิ.ย. 65 

21 จา้งซกัผา้ปูท่ีนอนประจ าเดือน 
มิ.ย. 65 

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง นางพรทิพย ์จนัทร์เมืองไทย 400.00 400.00 นางพรทิพย ์จนัทร์
เมืองไทย 

เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่จา้ง 39/2565 30  มิ.ย. 65 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือ จดัจา้ง โรงเรียนกา้งปลาวทิยาคม 

ประจ าเดือน กรกฎาคม  งบประมาณ 2565 
ล าดบั 
ท่ี 

รายการ 
จดัซ้ือ/จดัจา้ง 

วงเงินท่ี
จดัซ้ือ/จดัจา้ง

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีท่ีจะซ้ือ 
หรือจา้ง 

รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลง
ซ้ือ/จา้ง 

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก เหตุผลท่ี
คดัเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีของสญัญา/
ขอ้ตกลงในการ

ซ้ือ/จา้ง 

วนัท่ีของสญัญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือ

จา้ง 
1 ซ้ือมิกเซอร์ 6,800.00 6,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทุ่งสงอิเล็กทริค 6,800.00 6,800.00 ร้านทุ่งสงอิเล็กทริค เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่ซ้ือ 22/2565 

ในระบบ egp 
6 ก.ค. 65 

2 ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทย ุ 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทุ่งสงอิเล็กทริค 4,800.00 4,800.00 ร้านทุ่งสงอิเล็กทริค เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่ซ้ือ 24/2565 6 ก.ค. 65 
3 ซ้ือวสัดุอ่ืนๆ 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงษพ์ฒัน์ 3,210.00 3,210.00 ร้านพงษพ์ฒัน์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่ซ้ือ 27/2565 8 ก.ค. 65 
4 ซ้ือวสัดุอ่ืนๆ 4,405.00 4,405.00 เฉพาะเจาะจง บ.ห้างสหไทย 4,405.00 4,405.00 บ.ห้างสหไทย เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่ซ้ือ 29/2565 27 ก.ค. 65 
5 ซ้ือดอกไมส้ด 1,180.00 1,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอญัชลีฟลาวเวอร์ 1,180.00 1,180.00 ร้านอญัชลีฟลาวเวอร์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่ซ้ือ 30/2565 25 ก.ค. 65 
6 จา้งเหมาบริการรถโดยสาร

ประจ าทาง หมายเลขทะเบียน 
10-4912 นศ. 

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายครรชิต  รักษาสตัย ์ 2,000.00 2,000.00 นายครรชิต  รักษาสตัย ์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่จา้ง 38/2565 27 ก.ค. 65 

7 จา้งท าป้ายไวนิลวนัพาย 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ทุ่งสงพร้ินต้ิง 1,000.00 1,000.00 ทุ่งสงพร้ินต้ิง เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่จา้ง 43/2565 18 ก.ค. 65 
8 ซ้ือวสัดุอ่ืนๆ 31,529.00 31,529.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบสทบ์ุคส์ 31,529.00 31,529.00 ร้านเบสทบ์ุคส์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่ซ้ือ 24/2565 

ในระบบ egp 
19  ก.ค. 65 

9 จา้งซ่อมเคร่ืองเสียงและ
อุปกรณ์ 

10,600.00 10,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทุ่งสงอิเล็กทริค 10,600.00 10,600.00 ร้านทุ่งสงอิเล็กทริค เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่จา้ง 20/2565 
ในระบบ egp 

4 ก.ค. 65 

10 จา้งปรับพ้ืนท่ีบรืเวณโรงเรียน 41,000.00 41,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสนอง  เพียรดี 41,000.00 41,000.00 นายสนอง  เพียรดี เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่จา้ง 212565 
ในระบบ egp 

6 ก.ค. 65 

11 ค่าจา้งถ่ายเอกสารและเขา้เล่ม 10,763.00 10,763.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซีร็อกเซ็นเตอร์ 10,763.00 10,763.00 ร้านซีร็อกเซ็นเตอร์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่จา้ง 22/2565 
ในระบบ egp 

22 ก.ค. 65 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือ จดัจา้ง โรงเรียนกา้งปลาวทิยาคม 

ประจ าเดือน สิงหาคม  งบประมาณ 2565 
ล าดบั 
ท่ี 

รายการ 
จดัซ้ือ/จดัจา้ง 

วงเงินท่ี
จดัซ้ือ/จดัจา้ง

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีท่ีจะซ้ือ 
หรือจา้ง 

รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลง
ซ้ือ/จา้ง 

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก เหตุผลท่ี
คดัเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีของสญัญา/
ขอ้ตกลงในการ

ซ้ือ/จา้ง 

วนัท่ีของสญัญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือ

จา้ง 
1 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 11,200.00 11,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกียรติเจริญภณัฑ ์ 11,200.00 11,200.00 ร้านเกียรติเจริญภณัฑ ์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่ซ้ือ 23/2565 

ในระบบ egp 
1 ส.ค. 65 

2 ซ้ือเคร่ืองพิมพ ์ 5,890.00 5,890.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอเจคอมพิวเตอร์ 5,890.00 5,890.00 ร้านเอเจคอมพิวเตอร์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่ซ้ือ 25/2565 
ในระบบ egp 

17 ส.ค. 65 

3 ซ้ือวสัดุส านกังาน 25,800.00 25,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชวงวอ่งวาณิชย ์ 25,800.00 25,800.00 หจก.เชวงวอ่งวาณิชย ์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่ซ้ือ 26/2565 
ในระบบ egp 

17 ส.ค. 65 

4 ซ้ือวสัดุส านกังาน 13,941.00 13,941.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชวงวอ่งวาณิชย ์ 13,941.00 13,941.00 หจก.เชวงวอ่งวาณิชย ์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่ซ้ือ 27/2565 
ในระบบ egp 

23 ส.ค. 65 

5 ซ้ือวสัดุอ่ืน ๆ 6,734.00 6,734.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบสทบ์ุค๊ส์ 6,734.00 6,734.00 ร้านเบสทบ์ุค๊ส์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่ซ้ือ 28/2565 
ในระบบ egp 

17 ส.ค. 65 

6 ซ้ือยาและเวชภณัฑ ์ 7,323.00 7,323.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นนัทช์นกฟาร์มา 7,323.00 7,323.00 ร้านเบสทบ์ุค๊ส์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่ซ้ือ 29/2565 
ในระบบ egp 

26 ส.ค. 65 

7 จา้งขดุดินและฝังท่อระบายน ้ า 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสนอง  เพียรดี 6,400.00 6,400.00 นายสนอง  เพียรดี เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่จา้ง 23/2565 
ในระบบ egp 

8 ส.ค. 65 

8 จา้งเหมาบริการรถบสัไม่
ประจ าทาง(พดัลม) 

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราวรรณ รักชา้ง 5,000.00 5,000.00 นางสาวจิราวรรณ รักชา้ง เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่จา้ง 24/2565 
ในระบบ egp 

17 ส.ค. 65 

9 จา้งเหมาบริการรถทวัร์ปรับ
อากาศไม่ประจ าทาง 

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฤทธิรงค ์รักชา้ง 24,000.00 24,000.00 นายฤทธิรงค ์รักชา้ง เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่จา้ง 25/2565 
ในระบบ egp 

23 ส.ค. 65 

10 จา้งซ่อมรถตูร้าชการ 5,065.00 5,065.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คอ็กพิทโกศล 5,065.00 5,065.00 หจก.คอ็กพิทโกศล เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่จา้ง 26/2565 
ในระบบ egp 

30 ส.ค. 65 

11 ซ้ือวสัดุอ่ืน ๆ 4,314.00 4,314.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบสทบ์ุค๊ส์ 4,314.00 4,314.00 ร้านเบสทบ์ุค๊ส์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่ซ้ือ 31/2565 2 ส.ค. 65 



.แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือ จดัจา้ง โรงเรียนกา้งปลาวทิยาคม 

ประจ าเดือน สิงหาคม  งบประมาณ 2565  (ต่อ) 
ล าดบั 
ท่ี 

รายการ 
จดัซ้ือ/จดัจา้ง 

วงเงินท่ี
จดัซ้ือ/จดัจา้ง

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีท่ีจะซ้ือ 
หรือจา้ง 

รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลง
ซ้ือ/จา้ง 

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก เหตุผลท่ี
คดัเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีของสญัญา/
ขอ้ตกลงในการ

ซ้ือ/จา้ง 

วนัท่ีของสญัญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือ

จา้ง 
12 ซ้ือดอกไมส้ด 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอญัชลีฟลาวเวอร์ 1,300.00 1,300.00 ร้านอญัชลีฟลาวเวอร์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่ซ้ือ 32/2565 1 ส.ค. 65 
13 ซ้ือวสัดุอ่ืน ๆ 4,942.00 4,942.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบสทบ์ุค๊ส์ 4,942.00 4,942.00 ร้านเบสทบ์ุค๊ส์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่ซ้ือ 33/2565 1 ส.ค. 65 
14 ซ้ือวสัดุอ่ืน ๆ 4,786.00 4,786.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบสทบ์ุค๊ส์ 4,786.00 4,786.00 ร้านเบสทบ์ุค๊ส์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่ซ้ือ 34/2565 16 ส.ค. 65 
15 ซ้ือวสัดุส านกังาน 1,048.00 1,048.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบสทบ์ุค๊ส์ 1,048.00 1,048.00 ร้านเบสทบ์ุค๊ส์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่ซ้ือ 352565 18 ส.ค. 65 
16 ซ้ือวสัดุส านกังาน 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชวงวอ่งวาณิชย ์ 2,000.00 2,000.00 หจก.เชวงวอ่งวาณิชย ์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่ซ้ือ 362565 26 ส.ค. 65 
17 ซ้ือวสัดุอ่ืน ๆ 1,680.00 1,680.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สุรจิต ทุ่งสง 1,680.00 1,680.00 หจก.สุรจิต ทุ่งสง เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่ซ้ือ 37/2565 29 ส.ค. 65 
18 ซ้ือวสัดุอ่ืน ๆ 4,535.00 4,535.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบสทบ์ุค๊ส์ 4,535.00 4,535.00 ร้านเบสทบ์ุค๊ส์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่ซ้ือ 38/2565 30 ส.ค. 65 
19 จา้งท าไวนิลกิจกรรมอบรม

พฒันาคุณธรรม จริยธรรม 
900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.จกัรภทัรการพิมพ ์ 900.00 900.00 หจก.จกัรภทัรการพิมพ ์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่จา้ง 40/2565 1 ส.ค. 65 

20 จา้งท าป้ายโฟมบอร์ด
คณะกรรมการสถานศึกษา 

650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกนัตศิ์ลป์ดีไซน์ 650.00 650.00 ร้านกนัตศิ์ลป์ดีไซน์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่จา้ง 41/2565 1 ส.ค. 65 

21 จา้งถ่ายเอกสารพร้อมเขา้เล่ม
การประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษา 

1,155.00 1,155.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซีร็อกเซ็นเตอร์ 1,155.00 1,155.00 ร้านซีร็อกเซ็นเตอร์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่จา้ง 42/2565 1 ส.ค. 65 

22 จา้งเหมาบริการรถสองแถว
ประจ าทางหมายเลขทะเบียน

10-3482 นศ. 

2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง นายวิโรจน์  หอมเกตุ 2,200.00 2,200.00 นายวิโรจน์  หอมเกตุ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่จา้ง 44/2565 18 ส.ค. 65 

23 จา้งท าเวบ็ไซตส์ าเร็จรูป 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บ.เวบ็ไซต ์เซอร์วิซ 3,210.00 3,210.00 บ.เวบ็ไซต ์เซอร์วิซ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่จา้ง 45/2565 22 ส.ค. 65 
24 จา้งซกัผา้ปูท่ีนอน 

ประจ าเดือนสิงหาคม 2565 
400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง นางพรทิพย ์จนัทร์เมืองไทย 400.00 400.00 นางพรทิพย ์จนัทร์

เมืองไทย 
เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่จา้ง 46/2565 1 ส.ค. 65 



แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือ จดัจา้ง โรงเรียนกา้งปลาวทิยาคม 

ประจ าเดือน สิงหาคม  งบประมาณ 2565  (ต่อ) 
ล าดบั 
ท่ี 

รายการ 
จดัซ้ือ/จดัจา้ง 

วงเงินท่ี
จดัซ้ือ/จดัจา้ง

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีท่ีจะซ้ือ 
หรือจา้ง 

รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลง
ซ้ือ/จา้ง 

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก เหตุผลท่ี
คดัเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีของสญัญา/
ขอ้ตกลงในการ

ซ้ือ/จา้ง 

วนัท่ีของสญัญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือ

จา้ง 
25 จา้งเหมาตดัหญา้รอบบริเวณ

โรงเรียน 
1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวินยั  เกิดเมืองเล็ก 1,500.00 1,500.00 นายวินยั  เกิดเมืองเล็ก เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่จา้ง 47/2565 26 ส.ค. 65 

26 จา้งท าป้ายไวนิลโครงการ
วิทยาศาสตร์ 

360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกนัตศิ์ลป์ดีไซน์ 360.00 360.00 ร้านกนัตศิ์ลป์ดีไซน์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่จา้ง 48/2565 16 ส.ค. 65 

27 จา้งท าป้ายไวนิลโครงการ
วิทยาศาสตร์ 

1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.จกัรภทัรการพิมพ ์ 1,300.00 1,300.00 หจก.จกัรภทัรการพิมพ ์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่จา้ง 49/2565 16 ส.ค. 65 

28 จา้งท าป้ายไวนิลอบรมเชิง
ปฏิบติัการ 

666.00 666.00 เฉพาะเจาะจง หจก.จกัรภทัรการพิมพ ์ 666.00 666.00 หจก.จกัรภทัรการพิมพ ์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่จา้ง 50/2565 16 ส.ค. 65 

29 จา้งท าป้ายไวนิลโพสเตอร์งาน
วิทยาศาสตร์ 

590.00 590.00 เฉพาะเจาะจง หจก.จกัรภทัรการพิมพ ์ 590.00 590.00 หจก.จกัรภทัรการพิมพ ์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่จา้ง 51/2565 16 ส.ค. 65 

30 จา้งถ่ายเอกสารพร้อมเขา้เล่ม 1,650.00 1,650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซีร็อกเซ็นเตอร์ 1,650.00 1,650.00 ร้านซีร็อกเซ็นเตอร์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่จา้ง 52/2565 18 ส.ค. 65 
 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือ จดัจา้ง โรงเรียนกา้งปลาวทิยาคม 

ประจ าเดือน กนัยายน  งบประมาณ 2565   
ล าดบั 
ท่ี 

รายการ 
จดัซ้ือ/จดัจา้ง 

วงเงินท่ี
จดัซ้ือ/จดัจา้ง

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีท่ีจะซ้ือ 
หรือจา้ง 

รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลง
ซ้ือ/จา้ง 

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก เหตุผลท่ี
คดัเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีของสญัญา/
ขอ้ตกลงในการ

ซ้ือ/จา้ง 

วนัท่ีของสญัญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือ

จา้ง 
1 จา้งซ่อมบ ารุงครุภณัฑ์

ส านกังาน 
2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอเจคอมพิวเตอร์ 2,700.00 2,700.00 ร้านเอเจคอมพิวเตอร์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสัง่จา้ง 53/2565 1  ก.ย. 65 

 

 


