
 
 
 

สรุปผลการดำเนนิการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 

โรงเรียนนาสาร 

วันที่ 31  เดือน พฤษภาคม   พ.ศ. 2562 

ลำดับ

ที่ 

งานที่จัดซ้ือหรือจาง วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการ

คัดเลือก 

เหตุผลที่ไดรับ

คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา 

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 ซ้ือวัสดุประชุมผูปกครองภาค

เรียนท่ี 1 

12,222.00 12,222.00 เฉพาะเจาะจง นางสายสุนีย สันติ

วิทยารมย 

12,222.00 นางสายสุนีย สันติ

วิทยารมย 

อยูในวงเงิน

งบประมาณท่ีซ้ือ 

รายงานขอจางท่ี 4/2562   

ลงวันท่ี 10 พฤษภาคม 2562  

2 ซ้ือโตะทำงานเหล็ก 8,800.00 8,800.00 เฉพาะเจาะจง รานดาดา 

เฟอรนิเจอร 

8,800.00 รานดาดา 

เฟอรนิเจอร 

อยูในวงเงิน

งบประมาณท่ีซ้ือ 

รายงานขอจางท่ี 5/2562   

ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2562 

3 ซ้ือถังดับเพลิงเคมีแหงขนาด 15 

ปอนด 

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง รานสุราษฎรอุปกรณ

เซอรวิส 

13,000.00 รานสุราษฎร

อุปกรณเซอรวิส 

อยูในวงเงิน

งบประมาณท่ีซ้ือ 

รายงานขอจางท่ี 6/2562   

ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

  

สรุปผลการดำเนนิการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 

โรงเรียนนาสาร 

วันที่ 30  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. 2562 

ลำดับ

ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจาง วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการ

คัดเลือก 

เหตุผลที่ไดรับ

คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา 

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 ซ้ือเสื้อเขียวอนุรักษไทย 47,700.00 47,700.00 เฉพาะเจาะจง นายธเรศ นวกิจ

ไพศาล 

47,700.00 นายธเรศ นวกิจ

ไพศาล 

อยูในวงเงิน

งบประมาณท่ีซ้ือ 

รายงานขอจางท่ี 7/2562   

ลงวันท่ี 11 มิถุนายน 2562 

2 ซ้ือหนังสือเรียน 55,282.00 55,282.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นภาพรรณ

คอมเพล็กซ จำกัด 

55,282.00 บริษัท นภาพรรณ

คอมเพล็กซ จำกัด 

อยูในวงเงิน

งบประมาณท่ีซ้ือ 

รายงานขอจางท่ี 9/2562   

ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2562 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

สรุปผลการดำเนนิการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 

โรงเรียนนาสาร 

วันที่ 31  เดือน กรกฎาคม   พ.ศ. 2562 

ลำดับ

ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจาง วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการ

คัดเลือก 

เหตุผลที่ไดรับ

คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา 

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 ซ้ือโตะเกาอ้ีอนุบาล 7,400.00 7,400.00 เฉพาะเจาะจง นายเกษม อัครมนัส 7,400.00 นายเกษม อัคร

มนัส 

อยูในวงเงิน

งบประมาณท่ีซ้ือ 

รายงานขอจางท่ี 8/2562   

ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2562  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 

 

สรุปผลการดำเนนิการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สงิหาคม 

โรงเรียนนาสาร 

วันที่ 31  เดือน สิงหาคม   พ.ศ. 2562 

ลำดับ

ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจาง วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการ

คัดเลือก 

เหตุผลที่ไดรับ

คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา 

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 ซ้ือวัสดุ กิจกรรมบาน

นักวิทยาศาสตรนอยประเทศ

ไทย ระดับประถมศึกษา 

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุนันท มณี

รัตนศุภร 

5,000.00 นางสุนันท มณี

รัตนศุภร 

อยูในวงเงิน

งบประมาณท่ีซ้ือ 

รายงานขอจางท่ี 11/2562   

ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2562  

2 ซ้ือวัสดุ โครงการโรงเรียน

คุณภาพประจำตำบล 

7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นภาพรรณ

คอมเพล็กซ จำกัด 

7,200.00 บริษัท นภาพรรณ

คอมเพล็กซ จำกัด 

อยูในวงเงิน

งบประมาณท่ีซ้ือ 

รายงานขอจางท่ี 12/2562   

ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2562  

3 ซ้ือพัดลมติดผนัง สมารททีวี 

และชุดขาแขวนทีว ี

59,200.00 59,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสัญญา เพชรขวัญ 59,200.00 นายสัญญา เพชร

ขวัญ 

อยูในวงเงิน

งบประมาณท่ีซ้ือ 

รายงานขอจางท่ี 13/2562   

ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2562  

 

 

 

 



 
 
 

 

สรุปผลการดำเนนิการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 

โรงเรียนนาสาร 

วันที่ 30  เดือน กันยายน   พ.ศ. 2562 

ลำดับ

ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจาง วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการ

คัดเลือก 

เหตุผลที่ไดรับ

คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา 

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 ซ้ือวัสดุอุปกรณโครงการอาหาร

กลางวัน 

72,048.00 72,048.00 เฉพาะเจาะจง รานสาระภัณฑ 72,048.00 รานสาระภัณฑ อยูในวงเงิน

งบประมาณท่ีซ้ือ 

รายงานขอจางท่ี 14/2562   

ลงวันท่ี 13 กันยายน 2562  

2 ซ้ือวัสดุเพ่ือจัดการเรียนการ

สอนการงานอาชพีใหแก

นักเรียน 

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง รานธนาคม 5,000.00 รานธนาคม อยูในวงเงิน

งบประมาณท่ีซ้ือ 

รายงานขอจางท่ี 15/2562   

ลงวันท่ี 26 กันยายน 2562  

3 ซ้ือวัสดุสำหรับพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษา 

23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง รานธนาคม 23,000.00 รานธนาคม อยูในวงเงิน

งบประมาณท่ีซ้ือ 

รายงานขอจางท่ี 16/2562   

ลงวันท่ี 30 กันยายน 2562  

 

 

 

 

 



 
 
 

 

สรุปผลการดำเนนิการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 

โรงเรียนนาสาร 

วันที่ 31  เดือน ตุลาคม    พ.ศ. 2562 

 

ลำดับ

ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจาง วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีซ้ือหรือ

จาง 

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการ

คัดเลือก 

เหตุผลที่ไดรบั

คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา 

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 ซ้ือเกาอ้ีนักเรียน 171,410.00 171,410.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นอรธวูด 1996 

จำกัด 

171,410.00 บริษัท นอรธวูด 

1996 จำกัด 

อยูในวงเงิน

งบประมาณท่ีซ้ือ 

รายงานขอจางท่ี 3/2562  

ลงวันท่ี 23 พฤษภาคม 2562  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

สรุปผลการดำเนนิการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 

โรงเรียนนาสาร 

วันที่ 30  เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. 2562 

ลำดับ

ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจาง วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการ

คัดเลือก 

เหตุผลที่ไดรับ

คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา 

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 ซ้ือโตะพับเหล็ก 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง รานดาดา 

เฟอรนิเจอร 

6,000.00 รานดาดา 

เฟอรนิเจอร 

อยูในวงเงิน

งบประมาณท่ีซ้ือ 

รายงานขอจางท่ี 1/2563   

ลงวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2562  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

  

 

สรุปผลการดำเนนิการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธนัวาคม 

โรงเรียนนาสาร 

วันที่ 31  เดือน ธันวาคม   พ.ศ. 2562 

ลำดับ

ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจาง วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการ

คัดเลือก 

เหตุผลที่ไดรับ

คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา 

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 ซ้ือเครื่องดนตรีไทย 53,000.00 53,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิรัช วิรชัชติกุล 53,000.00 นายวิรัช วิรชัชติกุล อยูในวงเงิน

งบประมาณท่ีซ้ือ 

รายงานขอจางท่ี 2/2563   

ลงวันท่ี 3 ธันวาคม 2562  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

สรุปผลการดำเนนิการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 

โรงเรียนนาสาร 

วันที่ 31  เดือน มกราคม   พ.ศ. 2563 

ลำดับ

ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจาง วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการ

คัดเลือก 

เหตุผลที่ไดรับ

คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา 

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 ซ้ือวัสดุทางวิทยาศาสตร 5,990.00 5,990.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวรรณา ผัน

แปร 

5,990.00 นางสาวสุวรรณา 

ผันแปร 

อยูในวงเงิน

งบประมาณท่ีซ้ือ 

รายงานขอจางท่ี 3/2563   

ลงวันท่ี 2 มกราคม 25623 

2 ซ้ือถังขยะ 5,136.00 5,136.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพยวิสูตร

พาณิช จำกัด 

5,136.00 บริษัท ทรัพยวิสูตร

พาณิช จำกัด 

อยูในวงเงิน

งบประมาณท่ีซ้ือ 

รายงานขอจางท่ี 4/2563   

ลงวันท่ี 23 มกราคม 2563  

3 ซ้ือคอมพิวเตอรโนตบุก 13,900.00 13,900.00 เฉพาะเจาะจง นายวชิรเดช อินทร

แกว 

13,900.00 นายวชิรเดช อินทร

แกว 

อยูในวงเงิน

งบประมาณท่ีซ้ือ 

รายงานขอจางท่ี 5/2563   

ลงวันท่ี 29 มกราคม 2563 

 

 

 

 



 
 
 

สรุปผลการดำเนนิการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพนัธ   โรงเรียนนาสาร 

วันที่ 29  เดือน กุมภาพันธ   พ.ศ. 2563 

ลำดับ

ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจาง วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่ไดรับ

คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา 

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 ซ้ือเครื่องวัดความออนตัว

ดานหนา 

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิชาพัฒน สุทิน 6,000.00 นายพิชาพัฒน สุทิน อยูในวงเงิน

งบประมาณท่ีซ้ือ 

รายงานขอจางท่ี 6/2563   

ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2563  

2 ซ้ือชั้นวางแปรงสฟีนและชั้นวาง

แกวน้ำ 

21,600.00 21,600.00 เฉพาะเจาะจง นายทศพล แจทอง 21,600.00 นายทศพล แจทอง อยูในวงเงิน

งบประมาณท่ีซ้ือ 

รายงานขอจางท่ี 7/2563   

ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2563  

3 ซ้ือวัสดุจัดนิทรรศการประเมิน

โรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มี

ความสุข 

14,769.00 14,769.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภิญญา อุรา

พร 

14,769.00 นางสาวสุภิญญา 

อุราพร 

อยูในวงเงิน

งบประมาณท่ีซ้ือ 

รายงานขอจางท่ี 8/2563   

ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2563  

4 ซ้ือวัสดุปลูกตนไมเพ่ือปรับปรุง

ภูมิทัศนภายในโรงเรียน 

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปานจันทร แฝง

บุรี 

10,000.00 นางปานจันทร แฝง

บุร ี

อยูในวงเงิน

งบประมาณท่ีซ้ือ 

รายงานขอจางท่ี 9/2563   

ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2563 

5 ซ้ือตนไมปรับปรุงภูมิทัศน

ภายในโรงเรียน 

8,430.00 8,430.00 เฉพาะเจาะจง นางสุวลัย สุทธิบุตร 8,430.00 นางสุวลัย สุทธิบุตร อยูในวงเงิน

งบประมาณท่ีซ้ือ 

รายงานขอจางท่ี 10/2563   

ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2563  

6 ซ้ือวัสดุพัฒนาทักษะ

กระบวนการดวยโครงงาน

ภาษาอังกฤษ 

6,945.00 6,945.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภิญญา อุรา

พร 

6,945.00 นางสาวสุภิญญา 

อุราพร 

อยูในวงเงิน

งบประมาณท่ีซ้ือ 

รายงานขอจางท่ี 11/2563   

ลงวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2563  

7 ซ้ือสื่อประกอบการเรียนการ

สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ 

10,350.00 10,350.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภิญญา อุรา

พร 

10,350.00 นางสาวสุภิญญา 

อุราพร 

อยูในวงเงิน

งบประมาณท่ีซ้ือ 

รายงานขอจางท่ี 12/2563   

ลงวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2563  

8 ซ้ือกระดาษถายเอกสาร 5,325.00 5,325.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล แขอุดม 5,325.00 นายณัฐพล แขอุดม อยูในวงเงิน

งบประมาณท่ีซ้ือ 

รายงานขอจางท่ี 13/2563   

ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2563 



 
 
 

 

สรุปผลการดำเนนิการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 

โรงเรียนนาสาร 

วันที่ 31  เดือน มีนาคม   พ.ศ. 2563 

ลำดับ

ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจาง วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่ไดรับ

คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา 

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 ซ้ือวัสดุโครงการพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

7,855.00 7,855.00 เฉพาะเจาะจง รานกวงฮวด 7,855.00 รานกวงฮวด อยูในวงเงิน

งบประมาณท่ีซ้ือ 

รายงานขอจางท่ี 14/2563   

ลงวันท่ี 2 มีนาคม 2563  

2 ซ้ืออุปกรณคอมพิวเตอร 21,780.00 21,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอดไวซ บาน

นาสารจำกัด 

21,780.00 บริษัทแอดไวซ บาน

นาสารจำกัด 

อยูในวงเงิน

งบประมาณท่ีซ้ือ 

รายงานขอจางท่ี 15/2563   

ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2563  

3 ซ้ือพัดลมเพดานแบบโคจร 9,960.00 9,960.00 เฉพาะเจาะจง นายสัญญา เพชรขวัญ 9,960.00 นายสัญญา เพชร

ขวัญ 

อยูในวงเงิน

งบประมาณท่ีซ้ือ 

รายงานขอจางท่ี 16/2563   

ลงวันท่ี 11 มีนาคม 2563 

4 ซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร เครื่อง

สำรองไฟฟาและอุปกรณตาง ๆ 

28,750.00 28,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอดไวซ บาน

นาสารจำกัด 

28,750.00 บริษัทแอดไวซ บาน

นาสารจำกัด 

อยูในวงเงิน

งบประมาณท่ีซ้ือ 

รายงานขอจางท่ี 17/2563   

ลงวันท่ี 18 มีนาคม 2563 

5 ซ้ือโทนเนอรเลเซอรและน้ำ

หมรึกเติมปริ้นเตอร 

5,630.00 5,630.00 เฉพาะเจาะจง นายสัญญา เพชรขวัญ 5,630.00 นายสัญญา เพชร

ขวัญ 

อยูในวงเงิน

งบประมาณท่ีซ้ือ 

รายงานขอจางท่ี 18/2563   

ลงวันท่ี 18 มีนาคม 2563 

6 ซ้ือกระดาษถายเอกสาร 9,750.00 9,750.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล แขอุดม 9,750.00 นายณัฐพล แขอุดม อยูในวงเงิน

งบประมาณท่ีซ้ือ 

รายงานขอจางท่ี 19/2563   

ลงวันท่ี 18 มีนาคม 2563 

7 ซ้ือวัสดุงานทะเบียน 8,025.00 8,025.00 เฉพาะเจาะจง นายธวัชพงศ สันติ

สกุลธรรม 

8,025.00 นายธวัชพงศ สันติ

สกุลธรรม 

อยูในวงเงิน

งบประมาณท่ีซ้ือ 

รายงานขอจางท่ี 20/2563   

ลงวันท่ี 18 มีนาคม 2563 



 
 
 

 

     

 

สรุปผลการดำเนนิการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 

โรงเรียนนาสาร 

วันที่ 31  เดือน พฤษภาคม   พ.ศ. 2563 

ลำดับ

ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจาง วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่ไดรับ

คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา 

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 ซ้ือกระดาษถายเอกสาร 5,330.00 5,330.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล แขอุดม 5,330.00 นายณัฐพล แขอุดม อยูในวงเงิน

งบประมาณท่ีซ้ือ 

รายงานขอจางท่ี 22/2563   

ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2563  

2 ซ้ือปรอทวัดไข และเจลลางมือ

อนามัย 

12,360.00 12,360.00 เฉพาะเจาะจง จุฑามาศเภสัช 12,360.00 จุฑามาศเภสัช อยูในวงเงิน

งบประมาณท่ีซ้ือ 

รายงานขอจางท่ี 23/2563   

ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2563  

3 ซ้ือตูบานเลื่อนกระจกเตี้ยเก็บ

เอกสาร 

5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง รานดาดา 

เฟอรนิเจอร 

5,600.00 รานดาดา 

เฟอรนิเจอร 

อยูในวงเงิน

งบประมาณท่ีซ้ือ 

รายงานขอจางท่ี 24/2563   

ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2563  

 

 

 

 



 
 
 

 

 

สรุปผลการดำเนนิการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 

โรงเรียนนาสาร 

วันที่ 30  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. 2563 

ลำดับ

ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจาง วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่ไดรับ

คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา 

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 ซ้ือตูบานเลื่อนกระจกเตี้ยเก็บ

เอกสาร 

5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง รานดาดา 

เฟอรนิเจอร 

5,600.00 รานดาดา 

เฟอรนิเจอร 

อยูในวงเงิน

งบประมาณท่ีซ้ือ 

รายงานขอจางท่ี 24/2563   

ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2563  

2 ซ้ือวัสดุกิจกรรม 5 ส จิตอาสา

พัฒนาโรงเรียน 

15,805.00 15,805.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีบี โปรดักท 

แอนด ซัพพลาย 

จำกัด 

15,805.00 รานดาดา 

เฟอรนิเจอร 

บริษัท บีบี โปร

ดักท แอนด ซัพ

พลาย จำกัด 

รายงานขอจางท่ี 25/2563   

ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2563  

3 ซ้ือวัสดุกิจกรรมงานอนามัย

โรงเรียน 

5,760.00 5,760.00 เฉพาะเจาะจง นางจุฑามาศ บุษบร

รณ 

5,760.00 นางจุฑามาศ บุษบร

รณ 

บริษัท บีบี โปร

ดักท แอนด ซัพ

พลาย จำกัด 

รายงานขอจางท่ี 26/2563   

ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2563  

 

 

 

 



 
 
 

สรุปผลการดำเนนิการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม  โรงเรียนนาสาร 

วันที่ 31  เดือน กรกฎาคม   พ.ศ. 2563 

ลำดับ

ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจาง วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่ไดรับ

คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา 

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 ซ้ือสมารททีวีพรอมติดต้ัง

อุปกรณและชุดขาแขวน 

35,920.00 35,920.00 เฉพาะเจาะจง นายสัญญา เพชรขวัญ 35,920.00 นายสัญญา เพชร

ขวัญ 

อยูในวงเงิน

งบประมาณท่ีซ้ือ 

รายงานขอจางท่ี 27/2563   

ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563  

2 ซ้ือกอนเชื้อเห็ดนางฟา 10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวรพงศ คงแกว 10,500.00 นายวรพงศ คงแกว อยูในวงเงิน

งบประมาณท่ีซ้ือ 

รายงานขอจางท่ี 28/2563   

ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563  

3 ซ้ือกลองถายรูปพรอมขาตั้ง 24,490.00 24,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิ๊กคาเมรา 

คอรปอเรชั่น จำกัด 

มหาชน 

24,490.00 บริษัท บิ๊กคาเมรา 

คอรปอเรชั่น จำกัด 

มหาชน 

อยูในวงเงิน

งบประมาณท่ีซ้ือ 

รายงานขอจางท่ี 29/2563   

ลงวันท่ี 9 กรกฎาคม 2563  

4 ซ้ือกลองถายรูปพรอมขาตั้ง 24,490.00 24,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิ๊กคาเมรา 

คอรปอเรชั่น จำกัด 

มหาชน 

24,490.00 บริษัท บิ๊กคาเมรา 

คอรปอเรชั่น จำกัด 

มหาชน 

อยูในวงเงิน

งบประมาณท่ีซ้ือ 

รายงานขอจางท่ี 29/2563   

ลงวันท่ี 9 กรกฎาคม 2563  

5 ซ้ือวัสดุโครงการโรงเรียน

คุณภาพประจำตำบล 

2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง รานธนาคม 2,700.00 รานธนาคม อยูในวงเงิน

งบประมาณท่ีซ้ือ 

รายงานขอจางท่ี 1/2563   

ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2563  

6 ซ้ือวัสดุโครงการโรงเรียน

คุณภาพประจำตำบล 

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานธนาคม 2,000.00 รานธนาคม อยูในวงเงิน

งบประมาณท่ีซ้ือ 

รายงานขอจางท่ี 2/2563   

ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2563  

7 ซ้ือวัสดุปรับปรุงภูมิทัศน 5,850.00 5,850.00 เฉพาะเจาะจง รานธนาคม 5,850.00 รานธนาคม อยูในวงเงิน

งบประมาณท่ีซ้ือ 

รายงานขอจางท่ี 30/2563   

ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม 2563  

8 ซ้ือคอมพิวเตอร 116,000.00 116,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวชิรเดช อินทร

แกว 

116,000.00 นายวชิรเดช อินทร

แกว 

อยูในวงเงิน

งบประมาณท่ีซ้ือ 

รายงานขอจางท่ี 31/2563   

ลงวันท่ี 29 กรกฎาคม 2563  



 
 
 

9 ซ้ือกระดาษถายเอกสาร 5,838.00 5,838.00 เฉพาะเจาะจง นายวชิรเดช อินทร

แกว 

5,838.00 นายวชิรเดช อินทร

แกว 

อยูในวงเงิน

งบประมาณท่ีซ้ือ 

รายงานขอจางท่ี 32/2563   

ลงวันท่ี 29 กรกฎาคม 2563  

 

 

 

สรุปผลการดำเนนิการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สงิหาคม 

โรงเรียนนาสาร 

วันที่ 31  เดือน สิงหาคม   พ.ศ. 2563 

ลำดับ

ที่ 

งานที่จัดซ้ือหรือจาง วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่ไดรับ

คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา 

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 ซ้ือเสื้ออนุรักษไทย 47,455.00 47,455.00 เฉพาะเจาะจง นายธเรศ นวกิจ

ไพศาล 

47,455.00 นายธเรศ นวกิจ

ไพศาล 

อยูในวงเงิน

งบประมาณท่ีซ้ือ 

รายงานขอจางท่ี 33/2563   

ลงวันท่ี 5 สิงหาคม 2563  

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

สรุปผลการดำเนนิการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 

โรงเรียนนาสาร 

วันที่ 31  เดือน กรกฎาคม   พ.ศ. 2563 

ลำดับ

ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจาง วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการ

คัดเลือก 

เหตุผลที่ไดรับ

คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา 

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 ซ้ือหนังสือเรียน 44,152.00 44,152.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทนภาพรรณ 

คอมเพล็กซ จำกัด 

44,152.00 บริษัทนภาพรรณ 

คอมเพล็กซ จำกัด 

อยูในวงเงิน

งบประมาณท่ีซ้ือ 

รายงานขอจางท่ี 34/2563  

ลงวันท่ี 9 กรกฎาคม 2563  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

สรุปผลการดำเนนิการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สงิหาคม 

โรงเรียนนาสาร 

วันที่ 31  เดือน สิงหาคม   พ.ศ. 2563 

ลำดับ

ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจาง วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการ

คัดเลือก 

เหตุผลที่ไดรบั

คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา 

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 ซ้ือเสื้อขาว 40,585.00 40,585.00 เฉพาะเจาะจง นายธรรมศักด์ิ ศรีชัย

สันติกุล 

40,585.00 นายธรรมศักด์ิ ศรี

ชัยสันติกุล 

อยูในวงเงิน

งบประมาณท่ีซ้ือ 

รายงานขอจางท่ี 35/2563   

ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2563  

2 ซ้ือวัสดุครุภัณฑ โตะ เกาอ้ี 7,660.00 7,660.00 เฉพาะเจาะจง รานดาดา 

เฟอรนิเจอร 

7,660.00 รานดาดา 

เฟอรนิเจอร 

อยูในวงเงิน

งบประมาณท่ีซ้ือ 

รายงานขอจางท่ี 36/2563   

ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2563  

3 ซ้ือวัสดุครุภัณฑ โตะ เกาอ้ี 100,210.00 100,210.00 เฉพาะเจาะจง นายสัญญา เพชรขวัญ 100,210.00 นายสัญญา เพชร

ขวัญ 

อยูในวงเงิน

งบประมาณท่ีซ้ือ 

รายงานขอจางท่ี 51/2563   

ลงวันท่ี 21 สิงหาคม 2563  

 


