
 

                                                                                                                                                                                          แบบ ขสร 1 

สรุปผลการดำเนนิการจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 

โรงเรียน นาสาร 

วันที่  30    เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ.2562 

ลำดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

เหตุผลที่ได้รับ
การคัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 เช่าเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้นนำ
บุคลากรไปศึกษาดูงานภาคตะวันออก 

60,000 60,000 เฉพาะเจาะจง นายธนเสฎฐ ์
ชมพูภานุวัฒน์ 

60,000 นายธนเสฎฐ ์
ชมพูภานุวัฒน์ 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

เลขที่ 1/2563 
ลว.15 พ.ย.62 

2 จ้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคใน
โรงเรียน 

25,990 25,990 เฉพาะเจาะจง นายวีระเดช 
เพชรโพธ์ิ 

25,990 นายวีระเดช 
เพชรโพธ์ิ 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

เลขที่ 2/2563 
ลว.21 พ.ย.62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                          แบบ ขสร 1 

สรุปผลการดำเนนิการจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 

โรงเรียน นาสาร 

วันที่  31    เดือน ธันวาคม     พ.ศ.2562 

ลำดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

เหตุผลที่ได้รับ
การคัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซม
อาคาร 

60,770 60,770 เฉพาะเจาะจง นายวีระเดช 
เพชรโพธ์ิ 

60,770 นายวีระเดช 
เพชรโพธ์ิ 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

เลขที่ 3/2563 
ลว.3 ธ.ค.62 

2 จ้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคใน
โรงเรียน 

5,540 5,540 เฉพาะเจาะจง นางรัชฎา 
บุญคง 

5,540 นางรัชฎา 
บุญคง 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

เลขที่ 4/2563 
ลว.3 ธ.ค.62 

3 จ้างเหมาปรับปรุงระบบสุขาภิบาลและ
สิ่งแวดล้อม 

9,792 5,291 เฉพาะเจาะจง นายวีระเดช 
เพชรโพธ์ิ 

5,291 นายวีระเดช 
เพชรโพธ์ิ 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

เลขที่ 5/2563 
ลว.9 ธ.ค.62 

4 จ้างเหมาติดต้ังกล้องวงจรปิด 38,420 38,420 เฉพาะเจาะจง นายสัญญา 
เพชรขวัญ 

38,420 นายสัญญา 
เพชรขวัญ 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

เลขที่ 6/2563 
ลว.9 ธ.ค.62 

5 จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศนแ์ละซ่อมแซม
สถานที่แหล่งเรียนรู ้

18,146 18,146 เฉพาะเจาะจง นายวีระเดช 
เพชรโพธ์ิ 

18,146 นายวีระเดช 
เพชรโพธ์ิ 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

เลขที่ 7/2563 
ลว.16 ธ.ค.62 

6 จ้างเหมารถบัสนำนักเรียนไปทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ จ.ตรัง 

12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง นายธงชัย 
วิภารัตนาพร 

12,000 นายธงชัย 
วิภารัตนาพร 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

เลขที่ 8/2563 
ลว.18 ธ.ค.62 

7 จ้างเหมารถบัสนำนักเรียนไปทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ จ.ตรัง 

12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร 
สุขรมย ์

12,000 นายวิเชียร 
สุขรมย ์

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

เลขที่ 9/2563 
ลว.18 ธ.ค.62 

 

 



                                                                                                                                                                                          แบบ ขสร 1 

สรุปผลการดำเนนิการจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 

โรงเรียน นาสาร 

วันที่  31    เดือน ธันวาคม     พ.ศ.2562 

ลำดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

เหตุผลที่ได้รับ
การคัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

8 จ้างเหมารถบัสนำนักเรียนไปทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ จ.ตรัง 

12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง นายวิสิทธิ์ 
ทิวแพ 

12,000 นายวิสิทธิ์ 
ทิวแพ 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

เลขที่ 10/2563 
ลว.18 ธ.ค.62 

9 จ้างเหมารถบัสนำนักเรียนไปทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ จ.ตรัง 

12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง นายสุรศักดิ ์
สุวรรณสาม 

12,000 นายสุรศักดิ ์
สุวรรณสาม 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

เลขที่ 11/2563 
ลว.18 ธ.ค.62 

10 จ้างเหมารถบัสนำนักเรียนไปทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ จ.พัทลุง 

12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง นางนิติมา 
จันทโกมุท 

12,000 นางนิติมา 
จันทโกมุท 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

เลขที่ 12/2563 
ลว.18 ธ.ค.62 

11 จ้างเหมารถบัสนำนักเรียนไปทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ จ.พัทลุง 

12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง นางบุญเตือน 
ศิริรัตน ์

12,000 นางบุญเตือน 
ศิริรัตน ์

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

เลขที่ 13/2563 
ลว.18 ธ.ค.62 

12 จ้างเหมารถบัสนำนักเรียนไปทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ จ.พัทลุง 

12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง นายชไมพร 
เชื้อเมืองพาน 

12,000 นายชไมพร 
เชื้อเมืองพาน 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

เลขที่ 14/2563 
ลว.18 ธ.ค.62 

13 จ้างเหมารถบัสนำนักเรียนไปทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ จ.พัทลุง 

12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง นายธีรนัย 
สายแก้ว 

12,000 นายธีรนัย 
สายแก้ว 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

เลขที่ 15/2563 
ลว.18 ธ.ค.62 

14 จ้างเหมารถบัสนำนักเรียนไปทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ จ.พัทลุง 

12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง นายอวยพร 
ศรียาภัย 

12,000 นายอวยพร 
ศรียาภัย 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

เลขที่ 16/2563 
ลว.18 ธ.ค.62 

15 จ้างเหมารถบัสนำนักเรียนไปทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ จ.นครศรีธรรมราช 

13,000 13,000 เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ 
วิภารัตนาพร 

13,000 นายณรงค์ 
วิภารัตนาพร 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

เลขที่ 17/2563 
ลว.18 ธ.ค.62 

 



                                                                                                                                                                                          แบบ ขสร 1 

สรุปผลการดำเนนิการจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 

โรงเรียน นาสาร 

วันที่  31    เดือน ธันวาคม     พ.ศ.2562 

ลำดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

เหตุผลที่ได้รับ
การคัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

13 จ้างเหมารถบัสนำนักเรียนไปทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ จ.นครศรีธรรมราช 

13,000 13,000 เฉพาะเจาะจง นายธีรนัย 
สายแก้ว 

13,000 นายธีรนัย 
สายแก้ว 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

เลขที่ 18/2563 
ลว.18 ธ.ค.62 

14 จ้างเหมารถบัสนำนักเรียนไปทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ จ.นครศรีธรรมราช 

13,000 13,000 เฉพาะเจาะจง นายอวยพร 
ศรียาภัย 

13,000 นายอวยพร 
ศรียาภัย 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

เลขที่ 19/2563 
ลว.18 ธ.ค.62 

15 จ้างเหมารถบัสนำนักเรียนไปทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ จ.นครศรีธรรมราช 

13,000 13,000 เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ 
วิภารัตนาพร 

13,000 นายณรงค์ 
วิภารัตนาพร 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

เลขที่ 20/2563 
ลว.18 ธ.ค.62 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                          แบบ ขสร 1 

สรุปผลการดำเนนิการจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 

โรงเรียน นาสาร 

วันที่  31    เดือน มกราคม     พ.ศ.2563 

ลำดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

เหตุผลที่ได้รับ
การคัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างเหมารถตู้รับส่งนักเรียนไปแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรม จ.นครศรธีรรมราช 

5,100 5,100 เฉพาะเจาะจง นายช้วย  
ชัยรัตน ์

5,100 นายช้วย 
 ชัยรัตน ์

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

เลขที่23/2563 
ลว.3 ม.ค.63 

2 จ้างเหมาทำอาหารเช้า 149,600 149,600 เฉพาะเจาะจง น.ส.รัญชนา 
 จันทร์เมือง 

149,600 น.ส.รัญชนา 
 จันทร์เมือง 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

เลขที่24/2563 
ลว.17 ม.ค.63 

3 จ้างทำอาหารว่างและเครื่องด่ืมกิจกรรม
ICTพัฒนาผู้เรียน ช่วงชั้นที่ 2 

5,291 5,291  นางสายสุนีย ์
สันติวิทยารมย์ 

5,291 นางสายสุนีย ์
สันติวิทยารมย์ 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

เลขที่34/2563 
ลว.27 ม.ค.63 

4 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่น
พร้อมวัสด ุ

38,420 38,420 เฉพาะเจาะจง นายวีระเดช 
เพชรโพธ์ิ 

38,420 นายวีระเดช 
เพชรโพธ์ิ 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

เลขที่28/2563 
ลว.17 ม.ค.63 

5 จ้างเหมาติดตั้งกระจกบริเวณอ่างล้างมือ
พร้อมวัสด ุ

11,250 11,250 เฉพาะเจาะจง นายเทิดศักดิ ์
สุนธรธรรมมาสน์ 

11,250 นายเทิดศักดิ ์
สุนธรธรรมมาสน์ 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

เลขที่29/2563 
ลว.22 ม.ค.63 

6 จ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่ม 
นักเรียนเข้าค่ายโอเน็ต ช้ัน ป.6 ม.3 

8,040 8,040 เฉพาะเจาะจง นางอารีย์ 
 ชนะฤทธิ ์

8,040 นางอารีย์ 
 ชนะฤทธิ ์

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

เลขที่31/2563 
ลว23 ม.ค.63 

7 เช่าใช้บริการสัญญานอินเตอร์เน็ต 15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอท ี
จำกัด 

15,000 บริษัท ทีโอท ี
จำกัด 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

เลขที่2/2563 
ลว.33 ม.ค.63 

 

 



 

                                                                                                                                                                                 แบบ ขสร 1 

สรุปผลการดำเนนิการจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 

โรงเรียน นาสาร 

วันที่  29    เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ.2563 

ลำดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือ

จ้าง 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

เหตุผลที่ได้รับ
การคัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษ์
สมเด็จพระบรมราชินีติดตั้งพร้อมวัสดุ 

6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายสมปราชญ ์
มาทอง 

 

6,000 นายสมปราชญ ์
มาทอง 

 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

เลขที่30/2563 
ลว.3 ก.พ.63 

2 จ้างเหมาซ่อมแซมประตู ทาสี ติดตั้งอ่าง
ล้างหน้า ห้องน้ำข้างอาคารอเนกประสงค์
พร้อมวัสด ุ

8,500 8,500 เฉพาะเจาะจง นายวีระเดช 
เพชรโพธ์ิ 

8,500 นายวีระเดช 
เพชรโพธ์ิ 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

เลขที่32/2563 
ลว.3 ก.พ.63 

3 จ้างซ่อมแซมห้องเรียน ติดต้ังอ่างล้างหน้า
ห้องน้ำข้างอาคารเอนกประสงค์พร้อมวัสดุ 

5,755 5,755 เฉพาะเจาะจง นายวีระเดช 
เพชรโพธ์ิ 

5,755 นายวีระเดช 
เพชรโพธ์ิ 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

เลขที่33/2563 
ลว.5 ก.พ.63 

4 จ้างทำป้ายไวนิลแสดงความยินดกีับครู
และนักเรียนทีไ่ด้รับรางวัลระดับชาติงาน
ศิลปหัตถกรรมระดับชาติพร้อมวัสดุและ
ติดต้ัง 

5,400 5,400 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราพร 
ภัทรปรัชญากุล 

5,400 นางสาวจิราพร 
ภัทรปรัชญากุล 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

เลขที่37/2563 
ลว.5 ก.พ.63 

5 จ้างทำป้ายอคลิลิครางวัลของโรงเรียน 5,550 5,550 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราพร 
ภัทรปรัชญากุล 

5,550 นางสาวจิราพร 
ภัทรปรัชญากุล 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

เลขที่35/2563 
ลว.7 ก.พ.63 

6 จ้างทำป้ายต่างๆเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
สถานศึกษาพรอ้มวัสด ุ

17,000 17,000 เฉพาะเจาะจง นายแก่น 
เหล่าภัทรเกษม 

17,000 นายแก่น 
เหล่าภัทรเกษม 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

เลขที่38/2563 
ลว.7 ก.พ.63 

 



 

                                                                                                                                                                                 แบบ ขสร 1 

สรุปผลการดำเนนิการจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 

โรงเรียน นาสาร 

วันที่  29    เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ.2563 

ลำดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือ

จ้าง 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

เหตุผลที่ได้รับ
การคัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

7 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าพร้อมวัสด ุ 12,488 12,488 เฉพาะเจาะจง นายสัญญา 
เพชรขวัญ  

12,488 นายสัญญา 
เพชรขวัญ 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

เลขที่39/2563 
ลว.18 ก.พ.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                 แบบ ขสร 1 

สรุปผลการดำเนนิการจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 

โรงเรียน นาสาร 

วันที่  31    เดือน มีนาคม   พ.ศ.2563 

ลำดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือ

จ้าง 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

เหตุผลที่ได้รับ
การคัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างติดต้ังโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 14,370 14,370 เฉพาะเจาะจง นายวชิรเดช 
อินทร์แก้ว 

14,370 นายวชิรเดช 
อินทร์แก้ว 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

เลขที่40/2563 
ลว.9 มี.ค.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                  แบบ ขสร 1 

สรุปผลการดำเนนิการจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 

โรงเรียน นาสาร 

วันที่  31    เดือน พฤษภาคม   พ.ศ.2563 

ลำดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือ

จ้าง 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

เหตุผลที่ไดร้ับ
การคัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 54,348.75 54,348.75 เฉพาะเจาะจง นายเทียนโชค 
เบญญาธนศรศีักดิ ์

54,348.75 นายเทียนโชค 
เบญญาธนศรศีักดิ ์

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

เลขที่42/2563 
ลว.1 พ.ค.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                  แบบ ขสร 1 

สรุปผลการดำเนนิการจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 

โรงเรียน นาสาร 

วันที่  30    เดือน มิถุนายน   พ.ศ.2563 

ลำดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือ

จ้าง 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

เหตุผลที่ได้รับ
การคัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน

มิถุนายน 2563 
5,270.50 5,270.50 เฉพาะเจาะจง นายเทียนโชค 

เบญญาธนศรศีักดิ ์
5,270.50 นายเทียนโชค 

เบญญาธนศรศีักดิ ์
อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

เลขที่46/2563 
ลว.1 มิ.ย.63 

2 จ้างทำอาหารว่างและเครื่องด่ืม ประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน 

24,500 24,500 เฉพาะเจาะจง นางอารีย์ 
 ชนะฤทธิ ์

24,500 นางอารีย์ 
 ชนะฤทธิ ์

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

เลขที่43/2563 
ลว.23 มิ.ย.63 

3 จ้างทำป้ายรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 

6,780 6,780 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราพร 
ภัทรปรัชญากุล 

6,780 นางสาวจิราพร 
ภัทรปรัชญากุล 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

เลขที่45/2563 
ลว.26 มิ.ย.63 

4 จ้างประกอบอาหารกลางวัน 90,000 90,000 เฉพาะเจาะจง นางอารีย์ 
 ชนะฤทธิ ์

90,000 นางอารีย์ 
 ชนะฤทธิ ์

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

เลขที่44/2563 
ลว.30 มิ.ย.63 

5 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน
กรกฎาคม 2563 

6108.25 6108.25 เฉพาะเจาะจง นายเทียนโชค 
เบญญาธนศรศีักดิ ์

6108.25 นายเทียนโชค 
เบญญาธนศรศีักดิ ์

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

เลขที่47/2563 
ลว.30 มิ.ย.63 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                  แบบ ขสร 1 

สรุปผลการดำเนนิการจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 

โรงเรียน นาสาร 

วันที่  31    เดือน กรกฎาคม   พ.ศ.2563 

ลำดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือ

จ้าง 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

เหตุผลที่ได้รับ
การคัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างทำป้ายคอมโพสิค 21,300 21,300 เฉพาะเจาะจง นายแก่น 

เหล่าภัทรเกษม 
21,300 นายแก่น 

เหล่าภัทรเกษม 
อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

เลขที่48/2563 
ลว.22 ก.ค.63 

2 จ้างทำบอร์ด 5,600 5,600 เฉพาะเจาะจง นายแก่น 
เหล่าภัทรเกษม 

5,600 นายแก่น 
เหล่าภัทรเกษม 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

เลขที่49/2563 
ลว.30 ก.ค.63 

3 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน
สิงหาคม 2563 

12,613 12,613 เฉพาะเจาะจง นายเทียนโชค 
เบญญาธนศรศีักดิ ์

12,613 นายเทียนโชค 
เบญญาธนศรศีักดิ ์

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

เลขที่50/2563 
ลว.31 ก.ค.63 

 

 


