
บันทึกข้อความ 
 
 

ส่วนราชการ ฝา่ยงานพสัดุโรงเรียนบ้านสันป่าสัก 
ท่ี ............../2565     วันที่ 30 กันยายน 2565  
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจดัซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันป่าสัก  
ด้วยข้าพเจา้ นายชัยธนัช  ปราศจากอทิธพิล เจ้าหน้าที่พัสด ุได้จดัทำรวบรวมสรุปผลการดำเนินการจดัซื้อจัดจา้ 

ประจำปีงบประมาณ 2565 ดังรายละเอียดที่แนบมาข้างท้ายนี ้
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
 
 

ลงชื่อ … … เจ้าหน้าที ่            ลงชื่อ.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่  
     (นายชัยธนัช  ปราศจากอิทธิพล)                         (นางสาวดานรุตัน์  จันทะรส)    
 
 
 

- ทราบ 
- อนุมัติ 

 
     

ลงชื่อ…… …….…   
                                                            (นายสุดสาคร  จันทะลา่ม) 

                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันป่าสัก 
 
 
 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 
โรงเรียนบ้านสันป่าสัก อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ่

 

ลำดับ
ท่ี 

งานที่จัดซื้อหรือ 
จัดจ้าง 

แผนงาน/
โครงการ 

วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง
(บาท) 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอ
ราคา 

ราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับ 
การคัดเลือก 

ราคาที่ 
ตกลงซื้อ
หรือจ้าง 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซื้อ 
หรือจ้าง 

1 จ้างเหมาบริการ
ปรับปรุง ต่อเติม 
ลานจัดกจิกรรม
ระดับชั้นอนุบาล 

ฝ่ายงานบริหาร
ทั่วไป 

200,000 200,000 เฉพาะเจาะจง นายธีระ   
พาแกดำ 

200,000 นายธีระ   
พาแกดำ 

200,000 01/2565 
18 พ.ย. 2564 

2 จ้างเหมาก่อสรา้ง
อาคารเรียน 212
ล./57-ข 

โรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล 

18,176,000  ประกวดราคา แอทลาสเอน
เตอร์ไพรส ์

จำกัด 

 แอทลาสเอน
เตอร์ไพรส ์

จำกัด 

 2/2565 
18 พ.ย. 2565 

2 จ้างเหมาบริการ
ติดตั้งผา้ม่านห้อง
ประชุม ขุนสัน
ทรายทรงศักดิ ์
 
 

ฝ่ายงานบริหาร
ทั่วไป 

35,950 
 

35,950 
 

เฉพาะเจาะจง ร้านเจนหทัย 
ผ้าม่าน 

35,950 
 

ร้านเจนหทัย 
ผ้าม่าน 

35,950 
 

03/2565 
30 ธ.ค. 2564 

แบบ สขร.1 



ลำดับ
ท่ี 

งานที่จัดซื้อหรือ 
จัดจ้าง 

แผนงาน/
โครงการ 

วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง
(บาท) 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอ
ราคา 

ราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับ 
การคัดเลือก 

ราคาที่ 
ตกลงซื้อ
หรือจ้าง 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซื้อ 
หรือจ้าง 

3 จ้างเหมาบริการ
ติดตั้งผา้ม่านห้อง
ประชุมขุนสันทราย
ทรงศักดิ ์(เพิ่มเติม) 

ฝ่ายงานบริหาร
ทั่วไป 

5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเจนหทัย 
ผ้าม่าน 

5,000 ร้านเจนหทัย 
ผ้าม่าน 

5,000 05/2565 
17 ม.ค. 2565 

4 จ้างทำป้ายไวนิล 
อบรมเกี่ยวกับการ
แพร่เชื้อ ไวรัสโคโร
นา 2019 
 

งานอนามัย 450 450 เฉพาพ
เจาะจง 

หจก.โปรเฟส
ชันแนลแอด
เจอร์ไรซิ่ง 

450 หจก.โปรเฟส
ชันแนลแอด
เจอร์ไรซิ่ง 

450 08/2565 
17 ก.พ. 2565 

 

5 จ้างทำอาหาร 
อาหารว่าง อบรม
เกี่ยวกับการแพร่
เชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 
 
 

งานอนามัย 8,400 8,400 เฉพาะเจาะจง นางสาวภานุมาศ  
ปินแก้ว 

8,400 นางสาวภานุมาศ  
ปินแก้ว 

8ม400 09/2565 
17 ก.พ. 2565 

 
 



ลำดับ
ท่ี 

งานที่จัดซื้อหรือ 
จัดจ้าง 

แผนงาน/
โครงการ 

วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง
(บาท) 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอ
ราคา 

ราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับ 
การคัดเลือก 

ราคาที่ 
ตกลงซื้อ
หรือจ้าง 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซื้อ 
หรือจ้าง 

6 จ้างถ่ายเอกสาร 
อบรมเกี่ยวกับการ
แพร่เชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 

งานอนามัย 1,260 1,260 เฉพาะเจาะจง สันป่าสัก
พาณิชย ์

1,260 สันป่าสัก
พาณิชย ์

1,260 10/2565 
17 ก.พ. 2565 

 
 

7 จ้างเข้าเล่นรายงาน 
อบรมเกี่ยวกับการ
แพร่เชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 

งานอนามัย 300 300 เฉพาะเจาะจง สันป่าสัก
พาณิชย ์

300 สันป่าสัก
พาณิชย ์

300 12/2565 
25 ก.พ. 2565 

8 ค่าตอบแทน
วิทยากรอบรม ว
PA 

งานวิชาการ 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง  5,000  5,000 13/2565 
27 ก.พ. 2565 

9 จ้างเหมาบริการ
ติดตั้งโปรเจคเตอร ์

งานนโยบายและ
แผน 

43,335 43,335 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะเบส
ซิสเทมส์แอน

เซอวิส 

43,335 หจก.เดอะเบส
ซิสเทมส์แอน

เซอวิส 

43,335 14/2565 
28 ก.พ. 2565 

10 จ้างเหมาบริการ
อาหารและอาหาร
ว่าง 

งานอำลาสถาบัน 40,150 40,150 เฉพาะเจาะจง นางนิภาพร     
คำเฉย 

40,150 นางนิภาพร     
คำเฉย 

40,150 16/2565 
15 มี.ค.2565 



ลำดับ
ท่ี 

งานที่จัดซื้อหรือ 
จัดจ้าง 

แผนงาน/
โครงการ 

วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง
(บาท) 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอ
ราคา 

ราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับ 
การคัดเลือก 

ราคาที่ 
ตกลงซื้อ
หรือจ้าง 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซื้อ 
หรือจ้าง 

11 จ้างเหมาบริการ
อาหารและอาหาร
ว่าง 

งานนโยบายและ
แผน 

17,100 17,100 เฉพาะเจาะจง นางกาญจนา ศรี
สุวรรณ 

17,100 นางกาญจนา ศรี
สุวรรณ 

17,100 18/2565 
24 มี.ค. 2565 

12 จ้างเหมาบริการ
อาหารและอาหาร
ว่าง 

งานพัฒนา
นวัตกรรมการ

เรียนรู้ 

11,040 11,040 เฉพาะเจาะจง นางกาญจนา ศรี
สุวรรณ 

11,040 นางกาญจนา ศรี
สุวรรณ 

11,040 20/2565 
28 เม.ย. 2565 

13 จ้างเหมาบริการตัด
กิ่งไม้ 

งานพัฒนา
อาคารสถานที ่

4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายสว่าง แก้ว
พันวงศ ์

4,000 นายสว่าง แก้ว
พันวงศ ์

4,000 21/2565 
28 เม.ย. 2565 

14 จ้างเหมาบริการรถ
รับ ส่งนักเรียน 

ส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

8,800 8,800 เฉพาะเจาะจง นายดวงด ียังเปา 8,800 นายดวงด ียัง
เปา 

8,800 22/2565 
3 พ.ค. 2565 

15 จ้างเหมาบริการ
อาหารและอาหาร
ว่าง 

ส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

26,010 26,010 เฉพาะเจาะจง นางกาญจนา ศรี
สุวรรณ 

26,010 นางกาญจนา ศรี
สุวรรณ 

26,010 23/2565 
3 พ.ค. 2565 

16 จ้างเหมาบริการ
จัดทำป้าย
ห้องเรียนพร้อม
ติดตั้ง 

งานพัฒนา
อาคารสถานที ่

10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิชัย 
เรือนคำ 

10,000 นายสิทธิชัย 
เรือนคำ 

10,000 24/2565 
11 พ.ค. 2565 



ลำดับ
ท่ี 

งานที่จัดซื้อหรือ 
จัดจ้าง 

แผนงาน/
โครงการ 

วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง
(บาท) 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอ
ราคา 

ราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับ 
การคัดเลือก 

ราคาที่ 
ตกลงซื้อ
หรือจ้าง 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซื้อ 
หรือจ้าง 

17 จ้างเหมาบริการ
ติดตั้งเครื่องสแกน
ใบหน้า 

พัฒนาบุคลากร 5,386.38 5,386.38 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะเบสท์
ซิสเทมส์ แอนด์ 

เซอร์วิส 

5,386.38 หจก.เดอะเบสท์
ซิสเทมส์ แอนด์ 

เซอร์วิส 

5,386.38 25/2565 
11 พ.ค. 2565 

18 จ้างเหมาบริการ
ปรับปรุงห้อง 
พัฒนาทักษะอาชีพ 

ขับเคลื่อนการ
จัดการเรียนรู ้สู่
การมีอาชีพสจุรติ 

198,000 198,000 เฉพาะเจาะจง นาย ธรีะ พาแก
คำ 

198,000 นาย ธรีะ พาแก
คำ 

198,000 26/2565 
17พ.ค. 2565 

19  จ้างเหมาบริการ
ปรับปรุง ซ่อมแซม
ห้องสภานักเรียน 

ส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน

โรงเรียน 

180,000 180,000 เฉพาะเจาะจง นายธีระ พาแก
คำ 

180,000 นายธีระ พาแก
คำ 

180,000 27/2565 
17 พ.ค. 2565 

20 เช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร 

งานธุรการ 48,150 48,150 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเอ็มวัน 
เซอร์วิส จำกดั 

48,150 บริษัท ดีเอ็มวัน 
เซอร์วิส จำกดั 

48,150 28/2565 
17 พ.ค. 2565 

 จ้างเหมาบริการ
อาหารสภานักเรียน 
 
 

ชุมชน
สัมพันธ์(ประชุม 

ผปค.) 

900 900 เฉพาะเจาะจง นางบัวซอน 
วิญญา 

900 นางบัวซอน 
วิญญา 

900 31/2565 
20 พ.ค. 2565 



ลำดับ
ท่ี 

งานที่จัดซื้อหรือ 
จัดจ้าง 

แผนงาน/
โครงการ 

วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง
(บาท) 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอ
ราคา 

ราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับ 
การคัดเลือก 

ราคาที่ 
ตกลงซื้อ
หรือจ้าง 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซื้อ 
หรือจ้าง 

21 จ้างเหมาบริการ
ปรับปรุงซ่อมแซม
หลังคา รางริน 
ลานเล่นเรียนรู้ 

พัฒนาอาคาร
สถานที่ 

106,695 106,695 เฉพาะเจาะจง นายธีระ พาแก
ดำ 

106,695 นายธีระ พาแก
ดำ 

106,695 32/2565 
20 พ.ค. 2565 

22 จ้างเหมาบริการ
อาหารคร ู

ชุมชน
สัมพันธ์(ประชุม 

ผปค.) 

7,360 7,360 เฉพาะเจาะจง นาง กาญจนา 
ศรีสุวรรณ 

7,360 นาง กาญจนา 
ศรีสุวรรณ 

7,360 33/2565 
26 พ.ค. 2565 

23 จัดจ้างบอรด์โฟม
ห้องสภานักเรียน 

ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

18,250 18,250 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิชัย  
เรือนคำ 

18,250  18,250 34/2565 
6 มิ.ย. 2565 

24 จ้างเหมาบริการ
จัดทำป้ายไวนิล
ห้องสภานักเรียน 

ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

6,600 6,600 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิชัย  
เรือนคำ 

6,600 นายสิทธิชัย  
เรือนคำ 

6,600 35/2565 
6 มิ.ย. 2565 

25 จ้างเหมาบริการ
สติกเกอร์โฟม
บอร์ด 

พัฒนาอาคาร
สถานที่และภูมิ

ทัศน์ 

8,800 8,800 เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย ์ แซ่
จ๋าว 

8,800 นายอาทิตย ์ แซ่
จ๋าว 

8,800 36/2565 
6 มิ.ย. 2565 



ลำดับ
ท่ี 

งานที่จัดซื้อหรือ 
จัดจ้าง 

แผนงาน/
โครงการ 

วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง
(บาท) 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอ
ราคา 

ราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับ 
การคัดเลือก 

ราคาที่ 
ตกลงซื้อ
หรือจ้าง 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซื้อ 
หรือจ้าง 

26 จ้างเหมาบริการ
ทาสีรา้นค้า
โรงเรียน 

โครงการพัฒนา
อาคารสถานที่
และภูมิทัศน ์

27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง นายยงยุทธ  
แซ่โค้ว 

27,000 นายยงยุทธ  
แซ่โค้ว 

27,000 39/2565 
14 มิ.ย. 2565 

27 จ้างเหมาบริการ
อาหาร 

โครงการลูกเสือ
จิตอาสา

พระราชทาน 

21,440 21,440 เฉพาะเจาะจง นางกาญจนา ศรี
สุวรรณ 

21,440 นางกาญจนา ศรี
สุวรรณ 

21,440 44 /2565 
18 ก.ค. 2565 

28 จ้างเหมาบริการ
อาหารว่าง 

โครงการลูกเสือ
จิตอาสา

พระราชทาน 

10,720 10,720 เฉพาะเจาะจง นางจิราพันธ ์ 
พรอ้าย 

10,720 นางจิราพันธ ์ 
พรอ้าย 

10,720 45/2565 
18 ก.ค. 2565 

29 ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสารส ี

 48,150 48,150 เฉพาะเจาะจง บริษัทดีเอมวัน 
เซอวิส จำกัด 

48,150 บริษัทดีเอมวัน 
เซอวิส จำกัด 

48,150 46/2565 
18 ก.ค. 2565 

30 จ้างเหมาบริการรถ
รับส่งนักเรียน 

โครงการศึกษา 
แหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ ป.4-6 

11,900 11,900 เฉพาะเจาะจง นายดวงด ียังเปา 11,900 นายดวงด ียัง
เปา 

11,900 49/2565 
20 ก.ค. 2565 

31 ค่าจ้างวิทยากร
ลูกเสือ 
พระราชทาน 

โครงการลูกเสือ
จิตอาสาฯ 

4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง ทีมงานกู้ภัย 
อ.หางดง 

4,000 ทีมงานกู้ภัย 
อ.หางดง 

4,000 51/2565 
22 ก.ค. 2565 



ลำดับ
ท่ี 

งานที่จัดซื้อหรือ 
จัดจ้าง 

แผนงาน/
โครงการ 

วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง
(บาท) 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอ
ราคา 

ราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับ 
การคัดเลือก 

ราคาที่ 
ตกลงซื้อ
หรือจ้าง 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซื้อ 
หรือจ้าง 

32 จ้างเหมาบริการ
อาหาร 

โครงการอบรม
ค่ายคุณธรรม 

ม.2 

5,750 5,750 เฉพาะเจาะจง นายทินวัฒน์ 
เอมหฤทัย 

5,750 นายทินวัฒน์ 
เอมหฤทัย 

5,750 54/2565 
2 ส.ค. 2565 

33 จ้างเหมาบริการ
อาหารว่าง 

โครงการอบรม
ค่ายคุณธรรม 

ม.2 

5,750 5,750 เฉพาะเจาะจง นายอเนก  
ฟุ่มเฟย 

5,750 นายอเนก  
ฟุ่มเฟย 

5,750 55/2565 
2 ส.ค. 2565 

34 จ้างเหมาบริการรถ
รับ-ส่งนักเรียน 

โครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ ป.1-3 

11,900 11,900 เฉพาะเจาะจง นายดวงด ียังเปา 11,900 นายดวงด ียัง
เปา 

11,900 56/2565 
4 ส.ค. 2565 

35 จ้างเหมารถ รับ-ส่ง 
นักเรียนอนุบาล 

โครงการแหล่ง
เรียนรู้นอก

สถานที่อนุบาล 

4 ,200 4 ,200 เฉพาะเจาะจง นายดวงด ียังเปา 4 ,200 นายดวงด ียัง
เปา 

4 ,200 57/2565 
4 ส.ค. 2565 

36 จ้างเหมาบริการ
จัดทำป้ายแหล่ง
เรียนรู้ 

โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ 

20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิชัย  
เรือนคำ 

20,000 นายสิทธิชัย  
เรือนคำ 

20,000 61/2565 
9 ธ.ค. 2565 



ลำดับ
ท่ี 

งานที่จัดซื้อหรือ 
จัดจ้าง 

แผนงาน/
โครงการ 

วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง
(บาท) 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอ
ราคา 

ราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับ 
การคัดเลือก 

ราคาที่ 
ตกลงซื้อ
หรือจ้าง 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซื้อ 
หรือจ้าง 

37 จ้างตดิตั้งรางน้ำฝน
โรงอาหาร 

พัฒนาอาคาร
สถานที่และภูมิ

ทัศน์ 

3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐวด ี 3,500 น.ส.ณัฐวด ี 3,500 62/2565 
18 ส.ค. 2565 

38 จ้างเหมาบริการ
ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าแหล่งเรียนรู้
ทักษะอาชีพ 

โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ 

11,000 11,000 เฉพาะเจาะจง นายณชพัฒน์  
วงค์ขันแก้ว 

11,000 นายณชพัฒน์  
วงค์ขันแก้ว 

11,000 63/2565 
19 ส.ค. 2565 

39 จ้างเหมาบริการ
ค่าอาหาร 

โครงการเข้าค่าย
คุณธรรม 

9,400 9,400 เฉพาะเจาะจง นางจินตนา 
เขียวแปง 

9,400 นางจินตนา 
เขียวแปง 

9,400 66/2565 
22 ส.ค.2565 

40 จ้างเหมาบริการรถ 
รับ-ส่ง นักเรียน 

โครงการเข้าค่าย
คุณธรรม 

5,600 5,600 เฉพาะเจาะจง นายดวงด ียังเปา 5,600 นายดวงด ียัง
เปา 

5,600 67/2565 
22 ส.ค. 2565              

41 จัดซื้อ
ถ่านไฟฉายอัล
คาไลน์ 

งานอาคาร
สถานที่ 

605 605 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยพัฒน์
ศึกษา 

605 ร้านไทยพัฒน์
ศึกษา 

605 1/2565 
22 พ.ย. 2564 

42 จัดซื้อไมค์ลอยและ
หัวไมค์ลอย 

งานอาคาร
สถานที่ 

3,950 3,950 เฉพาะเจาะจง ร้านพีเอ็นพี
เทคโนโลย ี

3,950 ร้านพีเอ็นพี
เทคโนโลย ี

3,950 2/2565 
22 พ.ย. 2564 



ลำดับ
ท่ี 

งานที่จัดซื้อหรือ 
จัดจ้าง 

แผนงาน/
โครงการ 

วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง
(บาท) 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอ
ราคา 

ราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับ 
การคัดเลือก 

ราคาที่ 
ตกลงซื้อ
หรือจ้าง 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซื้อ 
หรือจ้าง 

43 จัดซื้อเครื่องปริ้น
โครงการอาหาร
กลางวัน 

งานบริหาร
การเงินและ
ทรัพย์สิน 

4,990 4,990 เฉพาะเจาะจง ร้านสเตเป้ิล
ลายส ์

4,990 ร้านสเตเป้ิล
ลายส ์

4,990 3/2565 
14 ธ.ค. 2564 

44 จัดซื้อเครื่องปริ้น
โครงการบริหาร
การเงินและบัญชี 

งานบริหาร
การเงินและ
ทรัพย์สิน 

4,990 4,990 เฉพาะเจาะจง ร้านสเตเป้ิล
ลายส ์

4,990 ร้านสเตเป้ิล
ลายส ์

4,990 4/2565 
14 ธ.ค. 2564 

45 จัดซื้อวัสดุชั้นเรียน
ระดับชั้นอนุบาล-
มัธยม 

พัฒนาคุณภาพ
การศกึษา 

165,590 165,590 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยพัฒน์
ศึกษา 

165,590 ร้านไทยพัฒน์
ศึกษา 

165,590 5/2565 
14 ธ.ค. 2564 

46 จัดซื้อกระเช้าผลไม ้ งานชุมชน
สัมพันธ ์

4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง ร้านผลไม้ ลุงเดช 
ป้าแดง 

4,000 ร้านผลไม้ ลุงเดช 
ป้าแดง 

4,000 6/2565 
30 ธ.ค. 2564 

 
47 จัดซื้อวัสดใุนการ

จัดกิจกรรมสำหรับ
เด็กปฐมวัย 

ส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก

ปฐมวัย 

10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยพัฒน์
ศึกษา 

10,000 ร้านไทยพัฒน์
ศึกษา 

10,000 7/2565 
11 ม.ค. 2565 



ลำดับ
ท่ี 

งานที่จัดซื้อหรือ 
จัดจ้าง 

แผนงาน/
โครงการ 

วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง
(บาท) 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอ
ราคา 

ราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับ 
การคัดเลือก 

ราคาที่ 
ตกลงซื้อ
หรือจ้าง 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซื้อ 
หรือจ้าง 

48 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ในการจัดกิจกรรม 
Active Learning 

ส่งเสริมพัฒนา
เด็กปฐมวัย 

10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง แพรพลอย 
เฟอร์นิเจอร ์

10,000 แพรพลอย 
เฟอร์นิเจอร ์

10,000 8/2565 
11 ม.ค. 2565 

49 จัดซื้อเวชภัณฑ์และ
อุปกรณ์ทางการ
แพทย์ 

ส่งเสริมสุขภาพ 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง บริษัทยาสี่พี่น้อง
จำกัด 

10,000 บริษัทสี่พี่น้อง 10,000 11/2565 
1 ก.พ. 2565 

50 จัดซื้อตรายาง งาน
ธุรการ 

โครงการธรุการ 830 830 เฉพาะเจาะจง ปริ้นติ้ง แอนด์ ดี
ไชน ์

830 ปริ้นติ้ง แอนด์ ดี
ไชน ์

 12/2565 
2 ก.พ. 2565 

51 จัดซื้อชุดตรวจATK
สำหรับผู้ เข้าสอบ 
O-Net ม.3 

โครงการ
ยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ 

7,085 
 

7,085 เฉพาะเจาะจง บริษัทยาสี่พี่น้อง
จำกัด 

7,085 บริษัทยาสี่พี่น้อง
จำกัด 

7,085 13/2565 
7 ก.พ. 2565 

52 จัดซื้อวัสดุการ
อบรมแกนนำ 

แกนนำพิทักษ์
เฝ้าระวัง Covid-

19 

7,760 7,760 เฉพาะเจาะจง ร้านเพื่อนเรียน
เครื่องเขียน 

7,760 ร้านเพื่อนเรียน
เครื่องเขียน 

7,760 14/2565 
14 ก.พ. 2565 

53 จัดซื้อชุดอุปกรณ์
ทำความสะอาด
เครื่องดนตร ี

โครงการส่งเสริม
อัจฉริยภาพทาง

ดนตร ี

2,720 2,720 เฉพาะเจาะจง บ.ซีทีพี มิวสิค
เฮ้าส์ จำกัด 

2,720 บ.ซีทีพี มิวสิค
เฮ้าส์ จำกัด 

2,720 15/2565 
23 ก.พ. 2565 



ลำดับ
ท่ี 

งานที่จัดซื้อหรือ 
จัดจ้าง 

แผนงาน/
โครงการ 

วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง
(บาท) 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอ
ราคา 

ราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับ 
การคัดเลือก 

ราคาที่ 
ตกลงซื้อ
หรือจ้าง 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซื้อ 
หรือจ้าง 

54 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
งานรับนักเรียนใหม่
2565 

ประชาสัมพันธ์
ทางการศึกษา 

4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยพัฒน์
ศึกษา 

4,000 ร้านไทยพัฒน์
ศึกษา 

4,000 16/2565 
3 ม.ีค. 2565  

55 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ในการดำเนิน
กิจกรรม 

อาหารกลางวัน
ในโรงเรียน

ประถมศึกษา 

19,567 19,567 เฉพาะเจาะจง ภูวดลวัสด ุ 19,567 ภูวดลวัสด ุ 19,567 17/2565 
3 มี.ค. 2565 

56 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ในการดำเนิน
กิจกรรม 

อาหารกลางวัน
ในโรงเรียน

ประถมศึกษา 

5,433 5,433 เฉพาะเจาะจง ไทยเจริญ 5,433 ไทยเจริญ 5,433 18/2565 
3 มี.ค. 2565 

57 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ในห้อง
คอมพิวเตอร ์

พัฒนาการเรียนรู้
ด้วยเทคโนโลย ี

29,000 29,000 เฉพาะเจาะจง หจก.คอมซัพ
พอร์ท 

29,000 หจก.คอมซัพ
พอร์ท 

29,000 19/2565 
3 มี.ค. 2565 

58 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ในการซ่อมแซม
อาคารสถานที ่

พัฒนาอาคาร
สถานที่ 

14,702 14,702 เฉพาะเจาะจง ภูวดล วัสด ุ 14,702 ภูวดล วัสด ุ 14,702 20/2565 
9 มี.ค .2565 



ลำดับ
ท่ี 

งานที่จัดซื้อหรือ 
จัดจ้าง 

แผนงาน/
โครงการ 

วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง
(บาท) 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอ
ราคา 

ราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับ 
การคัดเลือก 

ราคาที่ 
ตกลงซื้อ
หรือจ้าง 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซื้อ 
หรือจ้าง 

59 อุปกรณ์สำนักงาน 
โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 

โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก

ปฐมวัย 

2,288 2,288 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยพัฒน์
ศึกษา 

2,288 ร้านไทยพัฒน์
ศึกษา 

2,288 21/2565 
11 มี.ค. 2565 

60 อุปกรณ์สำนักงาน 
งานการเงินและ
บัญชี 

โครงการการเงิน
และบัญชี 

1,404 1,404 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยพัฒน์
ศึกษา 

1,404 ร้านไทยพัฒน์
ศึกษา 

1,404 22/2565 
11 ม.ีค. 2565 

61 จัดซื้ออุปกรณ์ทำ
เกียรติบัตร 

โครงการส่งเสริม
ยกย่องเชิดชู

เกียรต ิ

2,228  2,228 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยพัฒน์
ศึกษา 

2,228 ร้านไทยพัฒน์
ศึกษา 

2,228 23/2565 
11 ม.ีค. 2565 

62 จัดซื้อของฃที่ระลึก
อำลา สถาบัน 

กิจกรรมนักเรียน 16,800 16,800 เฉพาะเจาะจง ร้านก้าวหน้า 
สปอร์ต ดีไซน ์

16,800 ร้านก้าวหน้า 
สปอร์ต ดีไซน ์

16,800 24/2565 
11 ม.ีค. 2565 

63 จัดซื้ออุปกรณ์
ระบบการรับส่ง
สัญญาณ 

โรงเรียน
คุณธรรมชั้นนำ 

12,800 12,800 เฉพาะเจาะจง บริษัทมาโคร
แคร์ จำกัด 

12,800 บริษัทมาโคร
แคร์ จำกัด 

12,800 25/2565 
11 มี.ค. 2565 

64 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ซ่อมแซม 

ซ่อมแซมพัสดุ 
ครุภัณฑ ์

5,546 5,546 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยพัฒน์
ศึกษา 

5,546 ร้านไทยพัฒน์
ศึกษา 

5,546 26/2565 
14 มี.ค. 2565 



ลำดับ
ท่ี 

งานที่จัดซื้อหรือ 
จัดจ้าง 

แผนงาน/
โครงการ 

วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง
(บาท) 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอ
ราคา 

ราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับ 
การคัดเลือก 

ราคาที่ 
ตกลงซื้อ
หรือจ้าง 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซื้อ 
หรือจ้าง 

65 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ในการจัดกิจกรรม
ในวันสำคัญ 

กิจการนักเรียน
(บูรณาการวัน

สำคัญ) 

6,290 6,290 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยพัฒน์
ศึกษา 

6,290 ร้านไทยพัฒน์
ศึกษา 

6,290 27/2565 
14 มี.ค.2565 

66 จัดซื้อวัสดุ
สำนักงานสำหรับ
งานธุรการ 

บริหารทั่วไป 
(งานธุรการ) 

9,925 9,925 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยพัฒน์
ศึกษา 

9,925 ร้านไทยพัฒน์
ศึกษา 

9,925 25/2565 
14 มี.ค. 2565 

67 จัดซื้ออุปกรณ์ ICT 
ในการดำเนิน
กิจกรรม 

โรงเรียน
คุณธรรมชั้นนำ 

9,202 9,202 เฉพาะเจาะจง หจก.ทิกเกอร์
ซาวน์แอ่นซิส

ไทม์ 

9,202 หจก.ทิกเกอร์
ซาวน์แอ่นซิส

ไทม์ 

9,202 29/2565 
22 มี.ค. 2565 

68 จัดซื้อวัสดใุนการ
ดำเนินกิจกรรม
อบรมทำ
แผนปฏิบัติการ 

ส่งเสริมการ
บริหารจัดการ
เพื่อการประกัน

คุณภาพ
การศกึษา 

 
 

10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยพัฒน์
ศึกษา 

10,000 ร้านไทยพัฒน์
ศึกษา 

10,000 30/2565 
22 มี.ค. 2565 



ลำดับ
ท่ี 

งานที่จัดซื้อหรือ 
จัดจ้าง 

แผนงาน/
โครงการ 

วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง
(บาท) 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอ
ราคา 

ราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับ 
การคัดเลือก 

ราคาที่ 
ตกลงซื้อ
หรือจ้าง 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซื้อ 
หรือจ้าง 

69 จัดซื้อโต๊ะพับ
เอนกประสงค์ 

นโยบายและ
แผน 

34,000 34,000 เฉพาะเจาะจง หจก.สหฟอร์นิ
เจอร์ 1998 

34,000 หจก.สหฟอร์นิ
เจอร์ 1998 

34,000 31/2565 
22 มี.ค. 2565 

70 จัดซื้ออุปกรณ์
สำนักงาน 
 
 

โครงการส่งเริม
พัฒนาการเรียนรู้
ของเด็กปฐมวัย 

2,288 2,288 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยพัฒน์
ศึกษา 

2,288 ร้านไทยพัฒน์
ศึกษา 

2,288 32/2565 
30 มี.ค. 2565 

71 จัดซื้ออุปกรณ์
สำนักงาน 
โครงการการเงิน
และบัญชี 

โครงการการเงิน
และบัญชี 

1,404 1,404 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยพัฒน์
ศึกษา 

1,404 ร้านไทยพัฒน์
ศึกษา 

1,404 33/2565 
1 เม.ย. 2565 

72 จัดซื้ออุปกรณ์ทำ
เกียรติบัตร 

โครงการส่งเสริม
ยกย่องเชิดชู

เกียรต ิ

2,228 2,228 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยพัฒน์
ศึกษา 

2,228 ร้านไทยพัฒน์
ศึกษา 

2,228 34/2565 
1 เม.ย. 2565 

73 จัดซื้อเวชภัณฑ์และ
อุปกรณ์การแพทย์ 

โครงการส่งเสริม
สุขภาพ 

20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง บริษัทสี่พี่น้อง
จำกัด 

20,000 บริษัทสี่พี่น้อง
จำกัด 

20,000 37/2565 
18 เม.ย. 2565 

74 จัดซื้อกระเช้าผลไม ้ โครงการชุมชน
สัมพันธ ์

8,800 8,800 
 

เฉพาะเจาะจง นางน้อย แฉนะ 8,800 นางน้อย แฉนะ 8,800 39/2565 
28 เม.ย. 2565 



ลำดับ
ท่ี 

งานที่จัดซื้อหรือ 
จัดจ้าง 

แผนงาน/
โครงการ 

วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง
(บาท) 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอ
ราคา 

ราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับ 
การคัดเลือก 

ราคาที่ 
ตกลงซื้อ
หรือจ้าง 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซื้อ 
หรือจ้าง 

75 จัดซื้อโทรทัศน์
พร้อมอุปกรณ์
แขวนผนัง 

โครงการพัฒนา
คุณภาพ
การศกึษา 

46,440 46,440 เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามทีวี
เชียงใหม่ จำกัด 

46,440 บริษัทสยามทีวี
เชียงใหม่ จำกัด 

46,440 40/2565 
23 พ.ค. 2565 

76 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ในการซ่อมแซม
อาคารสถานที ่

โครงการพัฒนา
อาคารสถานที่
และภูมิทัศน ์

21,178 21,178 เฉพาะเจาะจง ภูวดลวัสด ุ 21,178 ภูวดลวัสด ุ 21,178 41/2565 
26 พ.ค. 2565 

77 จัดซื้อเครื่องเสียง โครงการ
โสตทัศนูปกรณ ์

16,780 16,780 เฉพาะเจาะจง ร้านพีเอ็นพี
เทคโนโลยี 

16,780 ร้านพีเอ็นพี
เทคโนโลย ี

16,780 42/2565 
26 พ.ค. 2565  

78 จัดซื้อน้ำดื่มใช้ใน
กิจกรรมประชุม
ผู้ปกครอง 

โครงการชุมชน
สัมพันธ ์

4,235 4,235 เฉพาะเจาะจง ร้านขนมและ
เครื่องดื่ม 

4,235 ร้านขนมและ
เครื่องดื่ม 

4,235 43/2565 

79 จัดซื้อผ้าเครป โครงการพัฒนา
อาคารสถานที ่

2,400 2,400 เฉพาะเจาะจง ห้างเด่นเจริญ 2,400 ห้างเด่นเจริญ 2,400 44/2565 
31 พ.ค. 2565 

80 จัดซื้อยาและ
อุปกรณ์ปฐม
พยาบาล 

โครงการส่งเสริม
สุขภาพ 

15,236 15,236 เฉพาะเจาะจง ยาสี่พี่น้อง 15,236 ยาสี่พี่น้อง 15,236 48/2565 
6 มิ.ย. 2565 



ลำดับ
ท่ี 

งานที่จัดซื้อหรือ 
จัดจ้าง 

แผนงาน/
โครงการ 

วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง
(บาท) 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอ
ราคา 

ราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับ 
การคัดเลือก 

ราคาที่ 
ตกลงซื้อ
หรือจ้าง 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซื้อ 
หรือจ้าง 

81 จัดซื้อผ้าคลุ่มโต๊ะ 
ขนาด75x150x75 

โครงการพัฒนา
อาคารสถานที ่

36,500 36,500 เฉพาะเจาะจง นายอุดมศักดิ ์ 36,500 นายอุดมศักดิ ์ 36,500 49/2565 
6 มิ.ย. 2565 

82 จัดซื้อเสื้อโปโลสภา
นักเรียน 

 5,180 5,180 เฉพาะเจาะจง  5,180  5,180 50/2565 
6 มิ.ย. 2565 

83 จัดซื้อวัสดใุช้ในงาน
สภานักเรียน 

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

16,011 16,011 เฉพาะเจาะจง ไทยพัฒน์ศึกษา 16,011 ไทยพัฒน์ศึกษา 16,011 51/2565 
6 มิ.ย. 2565 

84 จัดซื้อผ้าไหมแก้ว โครงการพัฒนา
อาคารสถานที่
และภูมิทัศน ์

1,400 1,400 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่
ใจกวา้ง 

1,400 บริษัท เชียงใหม่
ใจกวา้ง 

1,400 55/2565 
8 มิ.ย. 2565 

85 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ไฟฟ้า 

โครงการพัฒนา
อาคารสถานที่
และภูมิทัศน ์

25,434 25,434 เฉพาะเจาะจง กิตติการไฟฟา้ 25,434 กิตติการไฟฟา้ 25,434 57/2565 
14 มิ.ย. 2565 

86 จัดซื้อวัสดตุกแต่ง
ห้องเรียน 

โครงการพัฒนา
คุณภาพ
การศกึษา 

36,000 36,000 เฉพาะเจาะจง ไทยพัฒน์ศึกษา 36,000 ไทยพัฒน์ศึกษา 36,000 59/2565 
20 มิ.ย. 2565 



ลำดับ
ท่ี 

งานที่จัดซื้อหรือ 
จัดจ้าง 

แผนงาน/
โครงการ 

วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง
(บาท) 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอ
ราคา 

ราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับ 
การคัดเลือก 

ราคาที่ 
ตกลงซื้อ
หรือจ้าง 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซื้อ 
หรือจ้าง 

87   จดัซื้อวัสดุใน
การจกัิจกรรมการ
เรียนการสอน 

โครงการพัฒนา
คุณภาพ
การศกึษา 

169,000 169,000 เฉพาะเจาะจง ไทยพัฒน์ศึกษา 169,000 ไทยพัฒน์ศึกษา 169,000 60/2565 
20 มิ.ย. 2565 

88 จัดซื้อโปรเจคเตอร์
ห้องครู ม.3  

โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ 

13,200 13,200 เฉพาะเจาะจง นิยมพานิชน ์ 13,200 นิยมพานิชน ์ 13,200 62/2565 
1 ก.ค. 2565 

89 จัดซื้อดอกไม้สด วันสำคัญทาง
ศาสนา 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง นาง ทัศนีย์ ภู
ดองตอง 

1,000 นาง ทัศนีย์ ภู
ดองตอง 

1,000 63/2565 
12 ก.ค.2565 

90 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
กิจกรรมลูกเสือ
พระราชทาน 

โครงการลูกเสือ
จิตอาสา

พระราชทาน 

36,160 36,160 เฉพาะเจาะจง ไทยพัฒน์ศึกษา 36,160 ไทยพัฒน์ศึกษา 36,160 64/2565 
18 ก.ค. 2565 

91 จัดซื้ออาหารว่าง 
ป.4-6 

โครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอก

สถานที่ 

4,060 4,060 เฉพาะเจาะจง ร้านน้องแฝด(พร
รัตน์) 

4,060 ร้านน้องแฝด(พร
รัตน์) 

4,060 66/2565 
22 ก.ค. 2565 

92 จัดซื้อวัสดจุัดทำ
บอร์ดคุณธรรมชั้น
นำ 

โครงการ
โรงเรียน

คุณธรรมชั้นนำ 

3,112 3,112 เฉพาะเจาะจง ภูวดลวัสด ุ 3,112 ภูวดลวัสด ุ 3,112 68/2565 
26 ก.ค. 2565 



ลำดับ
ท่ี 

งานที่จัดซื้อหรือ 
จัดจ้าง 

แผนงาน/
โครงการ 

วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง
(บาท) 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอ
ราคา 

ราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับ 
การคัดเลือก 

ราคาที่ 
ตกลงซื้อ
หรือจ้าง 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซื้อ 
หรือจ้าง 

93 จัดซื้ออาหารว่าง 
ป.1-3 

โครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอก

สถานที่ 

4,440 4,440 เฉพาะเจาะจง นาง จิราพันธ์ 
พรอ้าย 

4,440 นาง จิราพันธ์ 
พรอ้าย 

4,440 73/2565 
4 ส.ค. 2565 

94 จัดซื้ออาหารว่าง
ชั้น อนุบาล  

ส่งเสริม
พัฒนาการเรียนรู้
ของเด็กปฐมวัย 

1,960 1,960 เฉพาะเจาะจง 597 คาเฟ ่ 1,960 597 คาเฟ ่ 1,960 74/2565 
4 ส.ค. 2565 

95 จัดซื้อวัสดุคา่ย
คุณธรรม ม.2 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ม.2 

3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง นาง จิราพันธ์ 
พรอ้าย 

3,500 นาง จิราพันธ์ 
พรอ้าย 

3,500 75/2565 
4 ส.ค.2565 

96 จัดซื้อวัสดุทำบอร์ด โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง สิทธิชัย เรืองคำ 3,500 สิทธิชัย เรืองคำ 3,500 79/2565 
9 ส.ค. 2565  

97 ซื้อดอกมะลิติดเสื้อ
วันแม่ 

โครงการบูรณา
การวันสำคัญ 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ร้านราชาวด ี 1,000 ร้านราชาวด ี 1,000 80/2565 
15 ส.ค. 2565 

98 จัดซื้อโครน โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ด้วย

เทคโนโลย ี

20,790 20,790 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิ๊ก คาเม
ร่า คอร์ปอเรชั่น 
จำกัด(มหาชน) 

20,790 บริษัท บิ๊ก คาเม
ร่า คอร์ปอเรชั่น 
จำกัด(มหาชน) 

20,790 81/2565 
15 ส.ค. 2565 



ลำดับ
ท่ี 

งานที่จัดซื้อหรือ 
จัดจ้าง 

แผนงาน/
โครงการ 

วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง
(บาท) 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอ
ราคา 

ราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับ 
การคัดเลือก 

ราคาที่ 
ตกลงซื้อ
หรือจ้าง 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซื้อ 
หรือจ้าง 

99 ซื้อต้นไม้ โครงการพัฒนา
อาคารสถานที่
และภูมิทัศน ์

5,120 5,120 เฉพาะเจาะจง สวนภูมินทร ์ 5,120 สวนภูมินทร ์ 5,120 82/2565 
16 ส.ค. 2565 

100 จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา โครงการวัน
สำคัญ 

6,500 6,500 เฉพาะเจาะจง ร้านนงนุช 6,500 ร้านนงนุช 6,500 83/2565 
19 ส.ค. 2565 

หมายเหตุ แยกประเภทเลขที่ของจัดซื้อจัดจ้าง 
 
 

ลงชื่อ                      ลงชื่อ        . 
  (นายชัยธนัช  ปราศจากอิทธิพล)                      (นางสาวดานุรัตน์  จันทะรส) 

                 เจ้าหน้าที่พัสดุ                           หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
 
 

ลงชื่อ       . 
(นายสุดสาคร  จันทะล่าม) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันป่าสัก 


