
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 
 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ      
หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา   
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก     
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ 
ข้อตกลงในการจัดซื้อหรือจจ้าง 

1 หนังสือแบบเรียน  
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

๒๔๘,๒๕๖.๙๐ ๒๔๘,๒๕๖.๙๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เส้งโห ภูเก็ต จ ากัด บริษัท เส้งโห ภูเก็ต จ ากัด ตกลงราคา 
ตามกฎกระทรวง 

เลขที่ 01/2565 
ใบสั่งซ้ือที่  01/2565 
 ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 
 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ      
หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา   
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก     
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ 
ข้อตกลงในการจัดซื้อหรือจจ้าง 

๑ สีและอุปกรณ์ทาส ี 1,050 1,050 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปัญญาวัสดุก่อสร้าง บริษัท ปัญญาวัสดุก่อสร้าง ตกลงราคา 
ตามกฎกระทรวง 

เลขที่ 0๘/2565 
ใบสั่งซ้ือที่  0๘/2565 
 ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖5 

๒ วัสดุงานประตู 1,560 1,560 เฉพาะเจาะจง บจก.พงษ์ภัณฑ์เฮ้าส์  
บ้านส้อง   

บจก.พงษ์ภัณฑ์เฮ้าส์  
บ้านส้อง   

ตกลงราคา 
ตามกฎกระทรวง 

เลขที่ 0๙/2565 
ใบสั่งซ้ือที่  0๙/2565 
 ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖5 

๓ น้ ามันตัดหญ้า ๕๐๐ ๕๐๐ เฉพาะเจาะจง สุราษฎร์ พี.เอ็น.ออยล์ จ ากัด สุราษฎร์ พี.เอ็น.ออยล์ จ ากัด ตกลงราคา 
ตามกฎกระทรวง 

เลขที่ ๑๐/2565 
ใบสั่งซ้ือที่  ๑๐/2565 
 2๐ พฤษภาคม ๒๕๖5 

๔ น้ ามันตัดหญ้า ๒๐๐ ๒๐๐ เฉพาะเจาะจง สุราษฎร์ พี.เอ็น.ออยล์ จ ากัด สุราษฎร์ พี.เอ็น.ออยล์ จ ากัด ตกลงราคา 
ตามกฎกระทรวง 

เลขที่ 01/2565 
ใบสั่งซ้ือที่  01/2565 
 25 พฤษภาคม ๒๕๖5 

๕ น้ ามันตัดหญ้า ๕๐๐ ๕๐๐ เฉพาะเจาะจง สุราษฎร์ พี.เอ็น.ออยล์ จ ากัด สุราษฎร์ พี.เอ็น.ออยล์ จ ากัด ตกลงราคา 
ตามกฎกระทรวง 

เลขที่ 01/2565 
ใบสั่งซ้ือที่  01/2565 
 25 พฤษภาคม ๒๕๖5 

๖ ค่าถ่ายเอกสาร ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชค เซอร์วิส ร้านเทียนโชค เซอร์วิส ตกลงราคา 
ตามกฎกระทรวง 

เลขที่ 01/2565 
ใบสั่งจ้างที่  01/2565 
 25 พฤษภาคม ๒๕๖5 

๗ ค่าถ่ายเอกสาร ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชค เซอร์วิส ร้านเทียนโชค เซอร์วิส ตกลงราคา 
ตามกฎกระทรวง 

เลขที่ 0๒/2565 
ใบสั่งจ้างที่  0๒/2565 
 25 พฤษภาคม ๒๕๖5 

๘ ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต  
 

1,926 1,926 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเปิลที  
อินเทอร์เน็ต จ ากัด 

บริษัท ทริปเปิลที  
อินเทอร์เน็ต จ ากัด 

ตกลงราคา 
ตามกฎกระทรวง 

เลขที่ 0๑/2565 
ใบสั่งซ้ือที่  0๑/2565 
 25 พฤษภาคม ๒๕๖5 

๙ ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต 
 (ม.ค. – เม.ย) 
  

๖,๓๗๗.๒๐ 1,594.30 เฉพาะเจาะจง บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ  
จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ  
จ ากัด (มหาชน) 

ตกลงราคา 
ตามกฎกระทรวง 

เลขที่ 0๒/2565 
ใบสั่งซ้ือที่  0๒/2565 
 25 พฤษภาคม ๒๕๖5 



ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ      
หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา   
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก     
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ 
ข้อตกลงในการจัดซื้อหรือจจ้าง 

๑๐ ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต  
(เมษายน) 

1,926 1,926 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเปิลที  
อินเทอร์เน็ต จ ากัด 

บริษัท ทริปเปิลที  
อินเทอร์เน็ต จ ากัด 

ตกลงราคา 
ตามกฎกระทรวง 

เลขที่ 0๖/2565 
ใบสั่งซ้ือที่  0๖/2565 
 2๗ พฤษภาคม ๒๕๖5 

๑๑ จ้างครูและบุคลากร
ทางการศึกษา   ครูฟิสกิส์ (พ.ค.) 

๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลวรรณ  เพชรสุข นางสาวกมลวรรณ  เพชรสุข ตกลงราคา 
ตามกฎกระทรวง 

เลขที่ 01/2565 
ใบสั่งจ้างที่  01/2565 
 31 พฤษภาคม ๒๕๖๕  

๑๒ จ้างครูและบุคลากร
ทางการศึกษา   ครูสังคม (พ.ค.) 

๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวพจนยี์  ทองจิตร นางสาวพจนยี์  ทองจิตร ตกลงราคา 
ตามกฎกระทรวง 

เลขที่ 0๒/2565 
ใบสั่งจ้างที่  0๒/2565 
 31 พฤษภาคม ๒๕๖๕  

๑๓ จ้างครูและบุคลากร
ทางการศึกษา   ครูศิลปะ (พ.ค.) 

๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นายธีรพงค์  คงกระพันธ ์ นายธีรพงค์  คงกระพันธ ์ ตกลงราคา 
ตามกฎกระทรวง 

เลขที่ 0๓/2565 
ใบสั่งจ้างที่  0๓/2565 
 31 พฤษภาคม ๒๕๖๕  

๑๔ จ้างครูและบุคลากร
ทางการศึกษา   ครูภาษาไทย (พ.ค.) 

4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ จกัรหน ู นางสาวจุฑามาศ จกัรหน ู ตกลงราคา 
ตามกฎกระทรวง 

เลขที่ 0๔/2565 
ใบสั่งจ้างที่  0๔/2565 
 31 พฤษภาคม ๒๕๖๕  

๑๕ จ้างครูและบุคลากร
ทางการศึกษา   ครสูังคม (พ.ค.) 

4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวปนิษฐา แกว้แกม นางสาวปนิษฐา แกว้แกม ตกลงราคา 
ตามกฎกระทรวง 

เลขที่ 0๕/2565 
ใบสั่งจ้างที่  0๕/2565 
 31 พฤษภาคม ๒๕๖๕  

๑๖ จ้างเจ้าหน้าทีธุ่รการ (พ.ค.) ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพ์ใจ ช่างทอง นางสาวพิมพ์ใจ ช่างทอง ตกลงราคา 
ตามกฎกระทรวง 

เลขที่ ๑๓/256๔ 
ใบสั่งจ้างที่  ๑๓/256๔ 

1  ตุลาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 
 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ      
หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา   
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก     
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ 
ข้อตกลงในการจัดซื้อหรือจจ้าง 

1 น้ ามันตัดหญ้า ๒๐๐ ๒๐๐ เฉพาะเจาะจง สุราษฎร์ พี.เอ็น.ออยล์ จ ากัด สุราษฎร์ พี.เอ็น.ออยล์ จ ากัด ตกลงราคา 
ตามกฎกระทรวง 

เลขที่ ๑๐/2565 
ใบสั่งซ้ือที่  ๑๐/2565 
 ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖5 

๒ น้ ามันตัดหญ้า ๕๕๐ ๕๕๐ เฉพาะเจาะจง สุราษฎร์ พี.เอ็น.ออยล์ จ ากัด สุราษฎร์ พี.เอ็น.ออยล์ จ ากัด ตกลงราคา 
ตามกฎกระทรวง 

เลขที่ ๑๕/2565 
ใบสั่งซ้ือที่  ๑๕/2565 
 ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖5 

๓ น้ ามันตัดหญ้า ๒๐๐ ๒๐๐ เฉพาะเจาะจง สุราษฎร์ พี.เอ็น.ออยล์ จ ากัด สุราษฎร์ พี.เอ็น.ออยล์ จ ากัด ตกลงราคา 
ตามกฎกระทรวง 

เลขที่ ๑๑/2565 
ใบสั่งซ้ือที่  ๑๑/2565 
 ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖5 

๔ จ้างครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา   ครูฟิสิกส ์(มิ.ย.) 

๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลวรรณ  เพชรสุข นางสาวกมลวรรณ  เพชรสุข ตกลงราคา 
ตามกฎกระทรวง 

เลขที่ 0๗/2565 
ใบสั่งจ้างที่  01/2565 
 31 พฤษภาคม ๒๕๖๕  

๕ จ้างครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา   ครูสังคม (มิ.ย.) 

๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวพจนยี์  ทองจิตร นางสาวพจนยี์  ทองจิตร ตกลงราคา 
ตามกฎกระทรวง 

เลขที่ 0๘/2565 
ใบสั่งจ้างที่  0๒/2565 
 31 พฤษภาคม ๒๕๖๕  

๖ จ้างครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา   ครูสังคม (มิ.ย.) 

๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวปนิษฐา แกว้แกม นางสาวปนิษฐา แกว้แกม ตกลงราคา 
ตามกฎกระทรวง 

เลขที่ 0๙/2565 
ใบสั่งจ้างที่  0๕/2565 
 31 พฤษภาคม ๒๕๖๕  

๗ จ้างครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา   ครูศิลปะ (มิ.ย.) 

๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นายธีรพงค์  คงกระพันธ ์ นายธีรพงค์  คงกระพันธ ์ ตกลงราคา 
ตามกฎกระทรวง 

เลขที่ ๑๐/2565 
ใบสั่งจ้างที่  0๓/2565 
 31 พฤษภาคม ๒๕๖๕  

๘ จ้างครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา   ครูภาษาไทย (มิ.ย.) 

๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ จกัรหน ู นางสาวจุฑามาศ จกัรหน ู ตกลงราคา 
ตามกฎกระทรวง 

เลขที่ ๑๑/2565 
ใบสั่งจ้างที่  0๔/2565 
 31 พฤษภาคม ๒๕๖๕  

๙ จ้างเจ้าหน้าทีธุ่รการ (มิ.ย.) ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพ์ใจ ช่างทอง นางสาวพิมพ์ใจ ช่างทอง ตกลงราคา 
ตามกฎกระทรวง 

เลขที่ ๑๒/256๕ 
ใบสั่งจ้างที่  ๑๓/256๔ 

1  ตุลาคม 2564 
 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 
 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ      
หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา   
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก     
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ 
ข้อตกลงในการจัดซื้อหรือจจ้าง 

1 ค่าถ่ายเอกสาร (พ.ค.) ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน เทียนโชค เซอร์วิส ร้าน เทียนโชค เซอร์วิส ตกลงราคา 
ตามกฎกระทรวง 

เลขที่ 0๓/2565 
ใบสั่งจ้างที่  0๓/2565 
 ๕ กรกฎาคม ๒๕๖5 

๒ ติดต้ังประตูเหล็กยืด 1 ชุด ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นายสง่า  ศศิเดโช นายสง่า  ศศิเดโช ตกลงราคา 
ตามกฎกระทรวง 

เลขที่ ๑๓/2565 
ใบสั่งจ้างที่  ๑๓/2565 
 ๗ กรกฎาคม ๒๕๖5 

๓ เชือกและโอเอชีส 315 315 เฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งศรี ร้าน รุ่งศรี ตกลงราคา 
ตามกฎกระทรวง 

เลขที่ ๑๓/2565 
ใบสั่งจ้างที่  ๑๓/2565 
 ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖5 

๔ ใบมีดตัดหญ้า 250 250 เฉพาะเจาะจง ร้าน สมศรีการเกษตร ร้าน สมศรีการเกษตร ตกลงราคา 
ตามกฎกระทรวง 

เลขที่ ๑๖/2565 
ใบสั่งจ้างที่  ๑๖/2565 
 ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖5 

๕ ค่าถ่ายเอกสาร (มิ.ย.) ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชค เซอร์วิส ร้านเทียนโชค เซอร์วิส ตกลงราคา 
ตามกฎกระทรวง 

เลขที่ 0๔/2565 
ใบสั่งจ้างที่  0๔/2565 
 ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖5 

๖ เช็ดแอร์และเติมน้ ายาแอร ์ ๖๐๐ ๖๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน ศุภณัฐอิเล็คทริค ร้าน ศุภณัฐอิเล็คทริค ตกลงราคา 
ตามกฎกระทรวง 

เลขที่ 0๕/2565 
ใบสั่งจ้างที่  0๕/2565 
 ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖5 

๗ วัสดุงานบ้าน 4,705 4,705 เฉพาะเจาะจง เคเค.พริ้นติ้ง มีเดีย แอนด์  
ซัพพลาย 

เคเค.พริ้นติ้ง มีเดีย แอนด์  
ซัพพลาย 

ตกลงราคา 
ตามกฎกระทรวง 

เลขที่ 0๓/2565 
ใบสั่งซ้ือที่  0๓/2565 
 ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

๘ วัสดุงานบ้าน 4,898 4,898 เฉพาะเจาะจง เคเค.พริ้นติ้ง มีเดีย แอนด์  
ซัพพลาย 

เคเค.พริ้นติ้ง มีเดีย แอนด์  
ซัพพลาย 

ตกลงราคา 
ตามกฎกระทรวง 

เลขที่ 0๔/2565 
ใบสั่งซ้ือที่  0๔/2565 
 ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

๙ เว็บไซต์ส าเร็จรูปพร้อม 
โดเมน ac.th 

๓,๒๑๐ ๓,๒๑๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เว็บไซต์เซอร์วิส จ ากัด บริษัท เว็บไซต์เซอร์วิส จ ากัด ตกลงราคา 
ตามกฎกระทรวง 

เลขที่ 0๕/2565 
ใบสั่งซ้ือที่  0๕/2565 
 ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 



ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ      
หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา   
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก     
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ 
ข้อตกลงในการจัดซื้อหรือจจ้าง 

๑๐ จ้างครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา   ครูฟิสิกส ์(ก.ค.) 

๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลวรรณ  เพชรสุข นางสาวกมลวรรณ  เพชรสุข ตกลงราคา 
ตามกฎกระทรวง 

เลขที่ ๑๔/2565 
ใบสั่งจ้างที่  01/2565 
 31 พฤษภาคม ๒๕๖๕  

๑๑ จ้างครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา   ครูสังคม (ก.ค.) 

๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวพจนยี์  ทองจิตร นางสาวพจนยี์  ทองจิตร ตกลงราคา 
ตามกฎกระทรวง 

เลขที่ ๑๕/2565 
ใบสั่งจ้างที่  0๒/2565 
 31 พฤษภาคม ๒๕๖๕  

๑๒ จ้างครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา   ครูศิลปะ (ก.ค.) 

๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นายธีรพงค์  คงกระพันธ ์ นายธีรพงค์  คงกระพันธ ์ ตกลงราคา 
ตามกฎกระทรวง 

เลขที่ ๑๖/2565 
ใบสั่งจ้างที่  0๓/2565 
 31 พฤษภาคม ๒๕๖๕  

๑๓ จ้างครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา   ครูสังคม (ก.ค.) 

๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวปนิษฐา แกว้แกม นางสาวปนิษฐา แกว้แกม ตกลงราคา 
ตามกฎกระทรวง 

เลขที่ ๑๗/2565 
ใบสั่งจ้างที่  0๕/2565 
 31 พฤษภาคม ๒๕๖๕  

๑๔ จ้างครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา   ครูภาษาไทย (ก.ค.) 

๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ จกัรหน ู นางสาวจุฑามาศ จกัรหน ู ตกลงราคา 
ตามกฎกระทรวง 

เลขที่ ๑๘/2565 
ใบสั่งจ้างที่  0๔/2565 
 31 พฤษภาคม ๒๕๖๕  

๑๕ จ้างเจ้าหน้าทีธุ่รการ (ก.ค.) ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพ์ใจ ช่างทอง นางสาวพิมพ์ใจ ช่างทอง ตกลงราคา 
ตามกฎกระทรวง 

เลขที่ ๑๙/256๕ 
ใบสั่งจ้างที่  ๑๓/256๔ 

1  ตุลาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 
 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ      
หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา   
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก     
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ 
ข้อตกลงในการจัดซื้อหรือจจ้าง 

1 อุปกรณ์เครื่องดนตรี ๓,๖๙๘. ๓,๖๙๘. เฉพาะเจาะจง บจก. พ.ศึกษาภัณฑ์ เวียงสระ บจก. พ.ศึกษาภัณฑ์ เวียงสระ ตกลงราคา 
ตามกฎกระทรวง 

เลขที่ 0๖/2565 
ใบสั่งจ้างที่  0๖/2565 

 ๘ สิงหาคม ๒๕๖5 
๒ เทียนและขาเทียน 670 670 เฉพาะเจาะจง ร้านอิสราภัณฑ์ ร้านอิสราภัณฑ์ ตกลงราคา 

ตามกฎกระทรวง 
เลขที่ ๑๔/2565 

ใบสั่งจ้างที่  ๑๔/2565 
 ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖5 

๓ น้ ามันตัดหญ้า ๖๐๐ ๖๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม ซี วิศวกรรม แอนด ์
เซอร์วิส 

ร้านเอ็ม ซี วิศวกรรม แอนด ์
เซอร์วิส 

ตกลงราคา 
ตามกฎกระทรวง 

เลขที่ ๑๗/2565 
ใบสั่งซ้ือที่  ๑๗/2565 
๑๑ สิงหาคม ๒๕๖5 

๔ Harddisk ห้องคอมพิวเตอร ์ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอส.คอมพิวเตอร์ 
จ ากัด 

บริษัท บี.เอส.คอมพิวเตอร์ 
จ ากัด 

ตกลงราคา 
ตามกฎกระทรวง 

เลขที่ ๐๔/2565 
ใบสั่งซ้ือที่  ๐๔/2565 
๒๙ สิงหาคม ๒๕๖5 

๕ จ้างครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา   ครูฟิสิกส ์(ส.ค.) 

๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลวรรณ  เพชรสุข นางสาวกมลวรรณ  เพชรสุข ตกลงราคา 
ตามกฎกระทรวง 

เลขที่ ๒๐/2565 
ใบสั่งจ้างที่  01/2565 
 31 พฤษภาคม ๒๕๖๕  

๖ จ้างครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา   ครูสังคม (ส.ค.) 

๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวพจนยี์  ทองจิตร นางสาวพจนยี์  ทองจิตร ตกลงราคา 
ตามกฎกระทรวง 

เลขที่ ๒๑/2565 
ใบสั่งจ้างที่  0๒/2565 
 31 พฤษภาคม ๒๕๖๕  

๗ จ้างครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา   ครูศิลปะ (ส.ค.) 

๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นายธีรพงค์  คงกระพันธ ์ นายธีรพงค์  คงกระพันธ ์ ตกลงราคา 
ตามกฎกระทรวง 

เลขที่ ๒๒/2565 
ใบสั่งจ้างที่  0๓/2565 
 31 พฤษภาคม ๒๕๖๕  

๘ จ้างครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา   ครูสังคม (ส.ค.) 

๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวปนิษฐา แกว้แกม นางสาวปนิษฐา แกว้แกม ตกลงราคา 
ตามกฎกระทรวง 

เลขที่ ๒๓/2565 
ใบสั่งจ้างที่  0๕/2565 
 31 พฤษภาคม ๒๕๖๕  

๙ จ้างครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา   ครูภาษาไทย (ส.ค.) 

๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ จกัรหน ู นางสาวจุฑามาศ จกัรหน ู ตกลงราคา 
ตามกฎกระทรวง 

เลขที่ ๒๔/2565 
ใบสั่งจ้างที่  0๔/2565 
 31 พฤษภาคม ๒๕๖๕  



ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ      
หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา   
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก     
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ 
ข้อตกลงในการจัดซื้อหรือจจ้าง 

๑๐ จ้างเจ้าหน้าทีธุ่รการ (ก.ค.) ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพ์ใจ ช่างทอง นางสาวพิมพ์ใจ ช่างทอง ตกลงราคา 
ตามกฎกระทรวง 

เลขที่ ๒๕/256๕ 
ใบสั่งจ้างที่  ๑๓/256๔ 

1  ตุลาคม 2564 
 
 

 


