
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน กันยายน 2563 

โรงเรียนบ้านหนองต่อ วันที่ … เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 

วงเงินท่ี จัดซื้อ
หรือ จัดจา้ง 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่ก
ลงซื้อหรือ จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย 

สรุป 

เลขท่ีและ 

วันท่ีของ 

สัญญาหรือ 

ข้อตกลงซื้อ 

หรือจ้าง 

1. จ้างปรับปรุงห้องประชุม
หลวงปู่ศุข 

24,927 24,927 เฉพาะเจาะจง นายวิมล  พาณิชย์   24,927 นายวิมล  พาณิชย์   24,927 เป็นผู้มีอาชีพรับจา้ง 22 พ.ย.62 

2. จ้างเหมารถตู ้ 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายเจรญิ  เพิ่มกสิวิทย์    6,000 นายเจรญิ  เพิ่มกสิวิทย์    6,000 เป็นผู้มีอาชีพรับจา้ง 4 ธ.ค.62 
3. พัสดุการศึกษา 1,670 1,670 เฉพาะเจาะจง นายนิคม ดิษฐ์กระจัน 1,670 นายนิคม ดิษฐ์กระจัน 1,670 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสด ุ 13 ม.ค.63 

4. พัสดุการศึกษา 2,080 2,080 เฉพาะเจาะจง ยูนิติ้ไอทีซสิเตม็ 2,080 ยูนติิ้ไอทีซสิเตม็ 2,080 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสด ุ 17 ม.ค.63 
5. พัสดุการศึกษา 4,597 4,597 เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามโกลบอลเฮาส ์ 4,597 บริษัทสยามโกลบอล

เฮาส ์
4,597 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสด ุ 17 ม.ค.63 

6. จ้างเหมาแต่งหน้าพร้อม
เช่าชุดเชียร ์

4,900 4,900 เฉพาะเจาะจง ร้านสิบสองพรีเว็ดดิ้ง 4,900 ร้านสิบสองพรีเว็ดดิ้ง 4,900 เป็นผู้มีอาชีพรับจา้ง 21 ม.ค.63 

7. พัสดุการศึกษา 1,876 1,876 เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามโกลบอลเฮาส ์ 1,876 บริษัทสยามโกลบอล
เฮาส ์

1,876 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสด ุ 23 ม.ค.63 

8. จ้างปรับปรุงห้อง
ผู้อำนวยการโรงเรยีน 

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายเทเวศน์  นาคสังข์   7,000 นายเทเวศน์  นาคสังข์   7,000 เป็นผู้มีอาชีพรับจา้ง 24 ม.ค.63 

9. พัสดุการศึกษา 1,121 1,121 เฉพาะเจาะจง ยูนิติ้ไอทีซสิเตม็ 1,121 ยูนติิ้ไอทีซสิเตม็ 1,121 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสด ุ 28 ม.ค.63 

10. พัสดุการศึกษา 2,400 2,400 เฉพาะเจาะจง ร้าน MOD X 2,400 ร้าน MOD X 2,400 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสด ุ 29 ม.ค.63 
11. จ้างเหมารถนักเรียนช้ัน 

ม.1-ม.2 เข้าค่ายลูกเสือฯ 
3,120 3,120 เฉพาะเจาะจง น.ส.สรุิวรรณ  ทองโชต ิ 3,120 น.ส.สรุิวรรณ  ทองโชต ิ 3,120 เป็นผู้มีอาชีพรับจา้ง 7 ก.พ.63 



12. จ้างเหมารถนักเรียน 

 เข้าค่ายลูกเสือสำรอง 
2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง นายฐนกร  ไตรยะสาคร   2,500 นายฐนกร  ไตรยะ

สาคร   
2,500 เป็นผู้มีอาชีพรับจา้ง 17 ก.พ.63 

13. จ้างเหมาจดัสถานท่ีงาน 
open house 

9,200 9,200 เฉพาะเจาะจง นายวิมล  พาณิชย์   9,200 นายวิมล  พาณิชย์   9,200 เป็นผู้มีอาชีพรับจา้ง 24 ก.พ.63 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง 

วงเงินท่ี จัดซื้อ
หรือ จัดจา้ง 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่ก
ลงซื้อหรือ จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย 

สรุป 

เลขท่ีและ 

วันท่ีของ 

สัญญาหรือ 

ข้อตกลงซื้อ 

หรือจ้าง 

14. จ้างทำอาหารว่างและ
อาหารกลางวัน 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นางปาลิดา  คำหอม 9,000 นางปาลิดา  คำหอม 9,000 เป็นผู้มีอาชีพรับจา้ง 24 ก.พ.63 

15. จ้างเหมาปรบัภูมิทัศน์ 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายสุชิน คำหอม 4,000 นายสุชิน คำหอม 4,000 เป็นผู้มีอาชีพรับจา้ง 23 มี.ค.63 
16. พัสดุการศึกษา 3,600 3,600 เฉพาะเจาะจง ร้านวู๊ดดี้อิคเ์จ็ท 3,600 ร้านวู๊ดดี้อิคเ์จ็ท 3,600 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสด ุ 4 มี.ค.63 
17. พัสดุการศึกษา 2,568 2,568 เฉพาะเจาะจง หจก.เฮ่งยิ่งเส็ง 2,568 หจก.เฮ่งยิ่งเส็ง 2,568 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสด ุ 24 มี.ค.63 
18. จ้างทำโต๊ะนั่งไม ้ 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายเทเวศน์ นาคสังข ์ 3,000 นายเทเวศน์ นาคสังข ์ 3,000 เป็นผู้มีอาชีพรับจา้ง 19 พ.ค.63 
19. ลองปลูกต้นไม ้ 1,120 1,120 เฉพาะเจาะจง ร้านเอสพีวสัดุก่อสร้าง 1,120 ร้านเอสพีวสัดุก่อสร้าง 1,120 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสด ุ 23 พ.ค.63 
20. พัสดุการศึกษา 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีทิพย์ออฟฟิศซิส

เต็ม   
10,000 หจก.ศรีทิพย์ ออฟฟิศ 

ซิสเตม็   
10,000 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสด ุ 15มิ.ย.63 

21. จ้างเหมาถมดิน 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายชาตรี สินเจรญิ 3,000 นายชาตรี สินเจรญิ 3,000 เป็นผู้มีอาชีพรับจา้ง 29 มิ.ย.63 
22. พัสดุปรับภูมิทัศน์โรงเรยีน 3,155 3,155 เฉพาะเจาะจง ร้านโกตา 3,155 ร้านโกตา 3,155 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสด ุ 29 มิ.ย.63 
23. พัสดุการศึกษา 4,210 4,210 เฉพาะเจาะจง ร้านโพธ์ิทองโอสถ 4,210 ร้านโพธ์ิทองโอสถ 4,210 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสด ุ 1 ก.ค.63 

 พัสดุการศึกษา 4,900 4,900 เฉพาะเจาะจง ร้านวัชราภณัฑ ์ 4,900 ร้านวัชราภณัฑ ์ 4,900 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสด ุ 8 ก.ค.63 
 จัดซื้อพัดลมเพดาน 9,600 9,600 เฉพาะเจาะจง ร้านยงค์วัฒนา   9,600 ร้านยงค์วัฒนา   9,600 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสด ุ 20 ก.ค.63 
 พัสดุการศึกษา 1,530 1,530 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊เล็กผา้กันเปื้อน 1,530 ร้านเจ๊เล็กผา้กันเปื้อน 1,530 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสด ุ 20 ก.ค.63 
 โต๊ะญี่ปุ่นกลม 1,425 1,425 เฉพาะเจาะจง ร้านเจรญิชัยพลาสติก 1,425 ร้านเจรญิชัยพลาสติก 1,425 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสด ุ 23 ก.ค.63 
           



 

 


