
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ราคาที่ตกลง

1 ค่าวัสดุครุภณัฑ์งานโสตทศันศึกษา 14,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก. ทกิเกอร์ซาวน ์ 14,000.00     ทกิเกอร์ซาวน ์SME 14,000.00      ราคาเหมาะสม ซ.3/65 2 พ.ย. 64 บริหารทั่วไป
2 ค่าเติมน ้ามนัเดือน ต.ค. 2564 12,493.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร 12,493.00     สหกรณ์การเกษตร 12,493.00      ราคาเหมาะสม น.1/65 1 ต.ค. 64 บริหารทั่วไป
3 ค่าเติมน ้ามนัเดือน ก.ย. 2564 2,700.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร 2,700.00       สหกรณ์การเกษตร 2,700.00        ราคาเหมาะสม ซ.1/65 7 ต.ค. 64 บริหารทั่วไป
4 ค่าจ้างเหมาท้าผ้าคลุมโต๊ะ 2,900.00       เฉพาะเจาะจง นางพชัรี ปงิมะโน 2,900.00       นางพชัรี ปงิมะโน 2,900.00        ราคาเหมาะสม จ.1/65 8 ต.ค. 64 งบประมาณ
5 ค่ายาและเวชภณัฑ์ 2,850.00       เฉพาะเจาะจง ร้านน ้าใจเภสัช 2,850.00       ร้านน ้าใจเภสัช 2,850.00        ราคาเหมาะสม ซ.2/65 11 ต.ค. 64 บริหารทั่วไป

6 ค่าอาหารกล่องและอาหารว่าง 2,400.00       เฉพาะเจาะจง
นางสาวจีรนนัท์
 สุวรรณแพร่

2,400.00       
นางสาวจีรนนัท์
 สุวรรณแพร่

2,400.00        ราคาเหมาะสม ซ.4/65 26 ต.ค. 64 งบประมาณ

7 ค่าจ้างธุรการโรงเรียน 9,000.00       เฉพาะเจาะจง
นางสาวเกศรารรณ 
กนัทายวง

9,000.00       
นางสาวเกศรารรณ 
กนัทายวง

9,000.00        ราคาเหมาะสม จ.2/65 1 พ.ย. 64 งบเขต

8 ค่าเติมน ้ามนัเดือน พ.ย. 2564 9,890.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร 9,890.00       สหกรณ์การเกษตร 9,890.00        ราคาเหมาะสม น.2/65 1 พ.ย. 64 บริหารทั่วไป
9 ค่าจ้างปรับปรุงฝ้าเพดานหอประชุม 329,360.00    เฉพาะเจาะจง นายบญุชุม สิงหข์า 329,360.00    นายบญุชุม สิงหข์า 329,360.00    ราคาเหมาะสม จ. 3/65 8 พ.ย. 64 บริหารทั่วไป
10 ค่าจ้างปรับปรุงปอ้มยาม 10,000.00     เฉพาะเจาะจง นายจ้านงค์ สมบติัใหม่ 10,000.00     นายจ้านงค์ สมบติัใหม่ 10,000.00      ราคาเหมาะสม จ.8/65 12 พ.ย. 64 บริหารทั่วไป
11 ค่าเปล่ียนกญุแจประตู 2,800.00       เฉพาะเจาะจง บา้นเวียงอลูมเินยีม 2,800.00       บา้นเวียงอลูมเินยีม 2,800.00        ราคาเหมาะสม จ.4/65 12 พ.ย. 64 บริหารทั่วไป
12 ค่าวัสดุซ่อมแซมอาคารสถานที่ 850.00         เฉพาะเจาะจง หจก.กติติยาคลังไปฟา้ 850.00         หจก.กติติยาคลังไปฟา้ 850.00          ราคาเหมาะสม ซ.9/65 12 พ.ย. 64 บริหารทั่วไป
13 ค่าจ้างปรับปรุงซ่อมแซมดาดฟา้ 2,000.00       เฉพาะเจาะจง นายจ้านงค์ สมบติัใหม่ 2,000.00       นายจ้านงค์ สมบติัใหม่ 2,000.00        ราคาเหมาะสม จ.5/65 15 พ.ย. 64 บริหารทั่วไป
14 ค่าวัสดุ-อปุกรณ์ซ่อมแซมอาคาร 3,730.50       เฉพาะเจาะจง หจก.กจิไพบลูย์ฯ 3,730.50       หจก.กจิไพบลูย์ฯ 3,730.50        ราคาเหมาะสม ซ.5/65 15 พ.ย. 64 บริหารทั่วไป
15 ค่าตะกร้าใส่สบู่โครงการปอ้งกนัโควิดฯ 800.00         เฉพาะเจาะจง นายวิทวัช มลูรัตน์ 800.00         นายวิทวัช มลูรัตน์ 800.00          ราคาเหมาะสม ซ.6/65 15 พ.ย. 64 งบประมาณ
16 ค่าวัสดุบ้ารุงรักษาอาคารสถานที่ 3,090.00       เฉพาะเจาะจง หจก.กจิไพบลูย์ฯ 3,090.00       หจก.กจิไพบลูย์ฯ 3,090.00        ราคาเหมาะสม ซ.8/65 15 พ.ย. 64 บริหารทั่วไป
17 ค่าซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้าสะพาย 610.00         เฉพาะเจาะจง นายอโนชา ปาลีกยุ 610.00         นายอโนชา ปาลีกยุ 610.00          ราคาเหมาะสม จ.6/65 16 พ.ย. 64 บริหารทั่วไป
18 ค่าวัสดุครุภณัฑ์นกัเรียนพกันอน 15,940.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพทิยาเฟอร์นเิจอร์ 15,940.00     ร้านพทิยาเฟอร์นเิจอร์ 15,940.00      ราคาเหมาะสม ซ.8/65 17 พ.ย. 64 วิชาการ
19 ค่าเช่าสัญญาณอนิเตอร์เนต็ 4,782.90       เฉพาะเจาะจง โทรคมนาคมแหง่ชาติ 4,782.90       โทรคมนาคมแหง่ชาติ 4,782.90        ราคาเหมาะสม จ.1/65 18 พ.ย. 64 วิชาการ
20 ค่าเช่าสัญญาณอนิเตอร์เนต็ 4,782.90       เฉพาะเจาะจง โทรคมนาคมแหง่ชาติ 4,782.90       โทรคมนาคมแหง่ชาติ 4,782.90        ราคาเหมาะสม จ.1/65 18 พ.ย. 64 วิชาการ
21 ค่าเช่าสัญญาณอนิเตอร์เนต็ 4,782.90       เฉพาะเจาะจง โทรคมนาคมแหง่ชาติ 4,782.90       โทรคมนาคมแหง่ชาติ 4,782.90        ราคาเหมาะสม จ.1/65 18 พ.ย. 64 วิชาการ

ผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่
คัดเลือก

เลขที่สัญญา/
ใบส่ังซื อหรือจ้าง

ล้าดับที่
วันเดือนปี

จัดซื อ/จัดจ้าง
กลุ่มงาน/
กจิกรรม

สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดอืน ตลุาคม 2564 - กันยายน 2565
ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

งานจัดซื อจัดจ้าง วงเงิน วิธีซื อหรือจ้าง



ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ราคาที่ตกลง
22 ค่าจ้างซ่อมแซมเวทแีสดงทบูฯี 28,000.00     เฉพาะเจาะจง นายจ้านงค์ สมบติัใหม่ 28,000.00     นายจ้านงค์ สมบติัใหม่ 28,000.00      ราคาเหมาะสม จ.11/65 19 พ.ย. 64 บริหารทั่วไป
23 ค่าจ้างเหมารื อเวทหีอประชุมอนิทนลิ 4,500.00       เฉพาะเจาะจง นายจ้านงค์ สมบติัใหม่ 4,500.00       นายจ้านงค์ สมบติัใหม่ 4,500.00        ราคาเหมาะสม จ.10/65 19 พ.ย. 64 บริหารทั่วไป
24 ค่าซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้า 1,000.00       เฉพาะเจาะจง นายอโนชา ปาลีกยุ 1,000.00       นายอโนชา ปาลีกยุ 1,000.00        ราคาเหมาะสม จ.7/65 19 พ.ย. 64 บริหารทั่วไป
25 ค่าชุดตรวจแอนติเจนเชื อโควิด-19 28,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเทอดศักด์ิเภสัชกร 28,000.00     ร้านเทอดศักด์ิเภสัชกร 28,000.00      ราคาเหมาะสม ซ.10/65 22 พ.ย. 64 งบประมาณ

26 ค่าจ้างธุรการโรงเรียน 9,000.00       เฉพาะเจาะจง
นางสาวเกศรารรณ 
กนัทายวง

9,000.00       
นางสาวเกศรารรณ 
กนัทายวง

9,000.00        ราคาเหมาะสม จ.2/65 30 พ.ย. 64 งบเขต

27 ค่าจ้างท้าพานพุ่มดอกไมป้ระดิษฐ์ 2,000.00       เฉพาะเจาะจง
นายเมธากรานต์
 เตจ๊ะกลุ

2,000.00       
นายเมธากรานต์
 เตจ๊ะกลุ

2,000.00        ราคาเหมาะสม จ.12/65 1 ธ.ค. 64 บริหารทั่วไป

28 ค่าเติมน ้ามนัเดือน ธ.ค. 2564 6,720.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร 6,720.00       สหกรณ์การเกษตร 6,720.00        ราคาเหมาะสม น.3/65 1 ธ.ค. 64 บริหารทั่วไป
29 ค่าน ้ายาเคมดัีบเพลิง 5,500.00       เฉพาะเจาะจง สารภ ีเซฟตี  ไฟร์ 5,500.00       สารภ ีเซฟตี  ไฟร์ SME 5,500.00        ราคาเหมาะสม ซ.11/65 3 ธ.ค. 64 บริหารทั่วไป
30 ค่าเปล่ียนน ้ามนัเคร่ือง นง230 ชม. 1,640.00       เฉพาะเจาะจง อู่ จ. กจิยนต์บา้นโฮ่ง 1,640.00       อู่ จ. กจิยนต์บา้นโฮ่ง 1,640.00        ราคาเหมาะสม จ.13/65 3 ธ.ค. 64 บริหารทั่วไป
31 ค่าวัสดุ-อปุกรณ์ดูแลซ่อมแซมอาคาร 600.00         เฉพาะเจาะจง หจก.กจิไพบลูย์ฯ 600.00         หจก.กจิไพบลูย์ฯ 600.00          ราคาเหมาะสม ซ.26/65 3 ธ.ค. 64 บริหารทั่วไป
32 ค่าพดัลมโคจร 31,800.00     เฉพาะเจาะจง เคอี. มอเตอร์ 31,800.00     เคอี. มอเตอร์ SME 31,800.00      ราคาเหมาะสม ซ.47/65 7 ธ.ค. 64 บริหารทั่วไป
33 ค่าวัสดุอปุกรณ์ปอ้งกนัโควิด-19 15,605.00     เฉพาะเจาะจง บ. ฟาร์มา่ช้อยซ์ฯ 15,605.00     บ. ฟาร์มา่ช้อยซ์ฯ 15,605.00      ราคาเหมาะสม ซ.27/65 9 ธ.ค. 64 งบประมาณ
34 ค่าบ้ารุงซ่อมแซมยานพาหนะ 12,600.00     เฉพาะเจาะจง บ.กติติยางยนต์ จ้ากดั 12,600.00     บ.กติติยางยนต์ จ้ากดั 12,600.00      ราคาเหมาะสม จ.16/65 13 ธ.ค. 64 บริหารทั่วไป
35 ค่าจ้างท้าปา้ยไวนลิหอ้งภาษาไทย 2,100.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอว้นโฆษณา 2,100.00       ร้านอว้นโฆษณา SME 2,100.00        ราคาเหมาะสม จ.14/64 13 ธ.ค. 64 วิชาการ
36 ค่าสบู่เดทตอลปอ้งกนัการระบาดโควิดฯ 900.00         เฉพาะเจาะจง บ.ดารา คอสเมติกต์ 900.00         บ.ดารา คอสเมติกต์ 900.00          ราคาเหมาะสม ซ.19/65 13 ธ.ค. 64 งบประมาณ
37 ค่าถุงมอืยางปอ้งกนัการระบาดโควิดฯ 630.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เปา่เปา 630.00         หจก.เปา่เปา 630.00          ราคาเหมาะสม ซ.20/65 13 ธ.ค. 64 งบประมาณ
38 ค่าแอลกอฮอล์70% 4,500.00       เฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทเทอร์นฯ 4,500.00       หจก.นอร์ทเทอร์นฯ 4,500.00        ราคาเหมาะสม ซ.21/65 13 ธ.ค. 64 งบประมาณ
39 ค่าสายโปรเจคเตอร์+ไมโครโฟน 4,160.00       เฉพาะเจาะจง บ.กู๊ดสปดีคอมพวิเตอร์ 4,160.00       กู๊ดสปดีคอมพวิเตอร์ 4,160.00        ราคาเหมาะสม ซ.22/65 13 ธ.ค. 64 วิชาการ

40 ค่าเอกสารพร้อมเข้าเล่มภาษาจีน 9,798.00       เฉพาะเจาะจง
ร้านคอมพวิเตอร์
เพื่อการศึกษา

9,798.00       
ร้านคอมพวิเตอร์
เพื่อการศึกษา

9,798.00        ราคาเหมาะสม จ. 20/65 14 ธ.ค. 64 วิชาการ

41 ค่าบ้ารุงซ่อมแซมยานพาหนะ 8,080.00       เฉพาะเจาะจง อู่ จ. กจิยนต์บา้นโฮ่ง 8,080.00       อู่ จ. กจิยนต์บา้นโฮ่ง 8,080.00        ราคาเหมาะสม จ.17/65 14 ธ.ค. 64 บริหารทั่วไป
42 ค่าจ้างตัดแต่งหญ้าภายในโรงเรียน 3,000.00       เฉพาะเจาะจง นายวินติ นนัต๊ะหว้ย 3,000.00       นายวินติ นนัต๊ะหว้ย 3,000.00        ราคาเหมาะสม จ.15/64 16 ธ.ค. 64 บริหารทั่วไป
43 ค่าวัสดุ-อปุกรณ์กจิกรรมงานภมูทิศัน์ 620.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน พ. การค้า 620.00         ร้าน พ. การค้า 620.00          ราคาเหมาะสม ซ.15/65 16 ธ.ค. 64 บริหารทั่วไป
44 ค่าวัสดุ-อปุกรณ์งานสาธารณูปโภค 3,858.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน พ. การค้า 3,858.00       ร้าน พ. การค้า 3,858.00        ราคาเหมาะสม ซ.25/65 16 ธ.ค. 64 บริหารทั่วไป

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่
คัดเลือก

เลขที่สัญญา/
ใบส่ังซื อหรือจ้าง

วันเดือนปี
จัดซื อ/จัดจ้าง

กลุ่มงาน/
กจิกรรม

ล้าดับที่ งานจัดซื อจัดจ้าง วงเงิน วิธีซื อหรือจ้าง
ผู้เสนอราคา



ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ราคาที่ตกลง
45 ค่าวัสดุ-อปุกรณ์ปรับปรุงภมูทิศัน์ 270.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน พ. การค้า 270.00         ร้าน พ. การค้า 270.00          ราคาเหมาะสม ซ.23/65 16 ธ.ค. 64 บริหารทั่วไป
46 ค่าวัสดุ-อปุกรณ์งานซ่อมแซมอาคาร 1,580.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน พ. การค้า 1,580.00       ร้าน พ. การค้า 1,580.00        ราคาเหมาะสม ซ.24/65 16 ธ.ค. 64 บริหารทั่วไป
47 ค่าจ้างปรับปรุงซอมแซมบอ่ขยะ 15,000.00     เฉพาะเจาะจง นายจตุพร ชนนัชนะ 15,000.00     นายจตุพร ชนนัชนะ 15,000.00      ราคาเหมาะสม จ.18/65 17 ธ.ค. 64 บริหารทั่วไป

48 ค่าเอกสารเข้าเล่มเตรียมความพร้อมฯ 3,290.00       เฉพาะเจาะจง
ร้านคอมพวิเตอร์
เพื่อการศึกษา

3,290.00       
ร้านคอมพวิเตอร์
เพื่อการศึกษา

3,290.00        ราคาเหมาะสม จ.19/65 17 ธ.ค. 64 วิชาการ

49 ค่าซ่อมเคร่ืองปริ นท ์Canon MP287 1,150.00       เฉพาะเจาะจง หสม.ไอทคีอมซ่าฯ 1,150.00       หสม.ไอทคีอมซ่าฯ 1,150.00        ราคาเหมาะสม จ.21/65 17 ธ.ค. 64 งบประมาณ
50 ค่าวัสดุงานสาธารณูปโภค(ไฟฟา้) 3,915.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน พ. การค้า 3,915.00       ร้าน พ. การค้า 3,915.00        ราคาเหมาะสม ซ.28/65 17 ธ.ค. 64 บริหารทั่วไป
51 ค่าวัสดุงานซ่อมแซมอาคารสถานที่ 245.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน พ. การค้า 245.00         ร้าน พ. การค้า 245.00          ราคาเหมาะสม ซ.29/65 17 ธ.ค. 64 บริหารทั่วไป
52 ค่าวัสดุงานสาธารณูปโภค(ไฟฟา้) 2,300.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน พ. การค้า 2,300.00       ร้าน พ. การค้า 2,300.00        ราคาเหมาะสม ซ.30/65 17 ธ.ค. 64 บริหารทั่วไป
53 ค่าวัสดุงานซ่อมแซมอาคารสถานที่ 962.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน พ. การค้า 962.00         ร้าน พ. การค้า 962.00          ราคาเหมาะสม ซ.31/65 17 ธ.ค. 64 บริหารทั่วไป
54 ค่าวัสดุงานสาธารณูปโภค(ประปา) 2,055.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน พ. การค้า 2,055.00       ร้าน พ. การค้า 2,055.00        ราคาเหมาะสม ซ.32/65 17 ธ.ค. 64 บริหารทั่วไป
55 ค่าตลับหมกึ Toner cannon 325A 4,800.00       เฉพาะเจาะจง อนิเตอร์ปริ นเตอร์เทค 4,800.00       อนิเตอร์ปริ นเตอร์เทค 4,800.00        ราคาเหมาะสม ซ.33/65 17 ธ.ค. 64 งบประมาณ
56 ค่าวัสดุงานซ่อมแซมอาคารสถานที่ 2,390.00       เฉพาะเจาะจง หจก.กจิไพบลูย์ฯ 2,390.00       หจก.กจิไพบลูย์ฯ 2,390.00        ราคาเหมาะสม ซ.34/65 20 ธ.ค. 64 บริหารทั่วไป
57 ค่าขนมและลูกอมChristmas day 2,887.00       เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 2,887.00       ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 2,887.00        ราคาเหมาะสม ซ.42/65 20 ธ.ค. 64 วิชาการ
58 ค่าวัสดุกจิกรรม Christmas day 950.00         เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 950.00         ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 950.00          ราคาเหมาะสม ซ.43/65 20 ธ.ค. 64 วิชาการ
59 ค่าเหล็กกล่องสังกะสี 900.00         เฉพาะเจาะจง หจก.กจิไพบลูย์ฯ 900.00         หจก.กจิไพบลูย์ฯ 900.00          ราคาเหมาะสม ซ.35/65 21 ธ.ค. 64 บริหารทั่วไป
60 ค่าถ่านรีโมท กค7509 ลพ. 120.00         เฉพาะเจาะจง ร้านศรีช้านาญบา้นโฮ่ง 120.00         ร้านศรีช้านาญบา้นโฮ่ง 120.00          ราคาเหมาะสม ซ.36/65 21 ธ.ค. 64 บริหารทั่วไป
61 ค่าของจับรางวัลงานปใีหม่ 8,680.00       เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองตุ๊กตา 8,680.00       ร้านรุ่งเรืองตุ๊กตา 8,680.00        ราคาเหมาะสม ซ.45/65 22 ธ.ค. 64 กจิการนกัเรียน
62 ค่าเปล่ียนน ้ามน้เคร่ืองตัดหญ้า 560.00         เฉพาะเจาะจง อู่ จ. กจิยนต์บา้นโฮ่ง 560.00         อู่ จ. กจิยนต์บา้นโฮ่ง 560.00          ราคาเหมาะสม จ.22/65 24 ธ.ค. 64 บริหารทั่วไป
63 ค่าปา้ยนลิส่งทา้ยปเีกา่ต้อนรับปใีหม่ 360.00         เฉพาะเจาะจง ร้านอว้นโฆษณา 360.00         ร้านอว้นโฆษณา 360.00          ราคาเหมาะสม จ.27/65 24 ธ.ค. 64 กจิการนกัเรียน
64 ค่าของขวัญปใีหมน่กัเรียน 3,814.50       เฉพาะเจาะจง บ.สยามแมค็โคร จ้ากดั 3,814.50       บ.สยามแมค็โคร จ้ากดั 3,814.50        ราคาเหมาะสม ซ.40/65 24 ธ.ค. 64 กจิการนกัเรียน
65 ค่าตกแต่งสถานที่ส่งทา้ยปเีกา่ฯ 3,321.00       เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 3,321.00       ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 3,321.00        ราคาเหมาะสม ซ.44/65 24 ธ.ค. 64 กจิการนกัเรียน
66 ค่าซ่อมเคร่ืองตัดหญ้า 250.00         เฉพาะเจาะจง อู่ จ. กจิยนต์บา้นโฮ่ง 250.00         อู่ จ. กจิยนต์บา้นโฮ่ง 250.00          ราคาเหมาะสม จ.23/65 27 ธ.ค. 64 บริหารทั่วไป
67 ค่าซ่อมเคร่ืองปริ นท ์ 2,340.00       เฉพาะเจาะจง หสม.ไอทคีอมซ่าฯ 2,340.00       หสม.ไอทคีอมซ่าฯ 2,340.00        ราคาเหมาะสม จ.25/65 27 ธ.ค. 64 งบประมาณ
68 ค่าวัสดุซ่อมแซมอาคารสถานที่ 2,460.00       เฉพาะเจาะจง หจก.กจิไพบลูย์ฯ 2,460.00       หจก.กจิไพบลูย์ฯ 2,460.00        ราคาเหมาะสม ซ.37/65 27 ธ.ค. 64 บริหารทั่วไป
69 ค่าวัสดุกจิกรรมงานอาคารสถานที่ 591.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน พ. การค้า 591.00         ร้าน พ. การค้า 591.00          ราคาเหมาะสม ซ.38/65 27 ธ.ค. 64 บริหารทั่วไป
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ราคาที่ตกลง
70 ค่าวัสดุกจิกรรมงานสาธารณูปโภค 207.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน พ. การค้า 207.00         ร้าน พ. การค้า 207.00          ราคาเหมาะสม ซ.39/65 27 ธ.ค. 64 บริหารทั่วไป
71 ค่าจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 927,900.00 E-Bidding หจก.คชภคั เอน็จิเนยีร่ิง 774,000.00    หจก.คชภคั เอน็จิเนยีร่ิง 774,000.00    คุณสมบติัแลราคา จ.24/65 27 ธ.ค. 64 งบเขต
72 ค่ากระบอกฉีดน ้าและกะละมงั 1,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านซุปเปอร์ดี 1,000.00       ร้านซุปเปอร์ดี 1,000.00        ราคาเหมาะสม ซ.53/65 28 ธ.ค. 64 งบประมาณ
73 ค่าโคมไฟดาวไลท์ 31,700.00     เฉพาะเจาะจง หจก.กติิยาคลังไฟฟา้ 31,700.00     กติิยาคลังไฟฟา้ 31,700.00      ราคาเหมาะสม ซ.46/65 30 ธ.ค. 64 บริหารทั่วไป
74 ค่าถ่ายเอกสาร ก.ค.+พ.ย.2564 241.00         เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 241.00         ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 241.00          ราคาเหมาะสม จ.26/65 30 ธ.ค. 64 วิชาการ
75 ค่าใบปพ.1และปพ.2 1,920.00       เฉพาะเจาะจง องค์การค้าของ สกสค. 1,920.00       องค์การค้าของ สกสค. 1,920.00        ราคาเหมาะสม ซ.41/65 30 ธ.ค. 64 วิชาการ
76 ค่าจ้างท้าระบบไฟฟา้ 40,400.00     เฉพาะเจาะจง นายบญุปั๋น หวันยอง 40,400.00     นายบญุปั๋น หวันยอง 40,400.00      ราคาเหมาะสม จ.28/65 4 ม.ค. 65 บริหารทั่วไป
77 ค่าเติมน ้ามนัเดือนมกราคม 2565 10,440.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร 10,440.00     สหกรณ์การเกษตร 10,440.00      ราคาเหมาะสม น.4/65 4 ม.ค. 65 บริหารทั่วไป
78 ค่าจ้างตีเส้นถนน 5,000.00       เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงษ ์วงศ์ฟอง 5,000.00       นายณัฐพงษ ์วงศ์ฟอง 5,000.00        ราคาเหมาะสม จ.29/65 5 ม.ค. 65 บริหารทั่วไป
79 ค่าชุดตรวจหาแอนติเจน 24,000.00     เฉพาะเจาะจง เทอดศักด์ิเภสัชกร 24,000.00     เทอดศักด์ิเภสัชกร 24,000.00      ราคาเหมาะสม ซ.50/65 7 ม.ค. 65 งบประมาณ
80 ค่าจ้างท้าตรายางพฒันาบคุลากร 750.00         เฉพาะเจาะจง ร้านทตัเทพงานปา้ย 750.00         ร้านทตัเทพงานปา้ย 750.00          ราคาเหมาะสม จ.30/65 7 ม.ค. 65 บคุคล
81 ค่าผ้าโซล่อนสีมว่ง โภชนาการ 1,680.00       เฉพาะเจาะจง นางพชัรี ปงิมะโน 1,680.00       นางพชัรี ปงิมะโน 1,680.00        ราคาเหมาะสม ซ.51/65 7 ม.ค. 65 บริหารทั่วไป
82 ค่าแอลกอฮอล์และน ้ายาฆา่เชื อ 4,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทเทอร์นฯ 4,000.00       หจก.นอร์ทเทอร์นฯ 4,000.00        ราคาเหมาะสม ซ.52/65 7 ม.ค. 65 งบประมาณ
83 ค่าหมกึพมิพ์ 8,900.00       เฉพาะเจาะจง อนิเตอร์ปริ นเตอร์เทค 8,900.00       อนิเตอร์ปริ นเตอร์เทค 8,900.00        ราคาเหมาะสม ซ.49/65 10 ม.ค. 65 วิชาการ

84 ค่าเจลแอลกอฮอล์ 2,100.00       เฉพาะเจาะจง
นางสาวพชัร์ศรันย์ 
ค้าพรหม

2,100.00       
นางสาวพชัร์ศรันย์ 
ค้าพรหม

2,100.00        ราคาเหมาะสม ซ.55/65 10 ม.ค. 65 งบประมาณ

85 ค่าสีน ้าทาภายนอกซ่อมแซมหอ้ง326 600.00         เฉพาะเจาะจง หจก.กจิไพบลูย์ฯ 600.00         หจก.กจิไพบลูย์ฯ 600.00          ราคาเหมาะสม ซ.225/65 10 ม.ค. 65 บริหารทั่วไป
86 ค่าวัสดุอปุกรณ์ส้านกังาน 42,146.00     เฉพาะเจาะจง บริษทัโโมเดิร์น 42,146.00     โมเดิร์น 42,146.00      ราคาเหมาะสม ซ.56/65 12 ม.ค. 65 วิชาการ
87 ค่าวัสดุกจิกรรมประปา 435.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน พ. การค้า 435.00         ร้าน พ. การค้า 435.00          ราคาเหมาะสม ซ.54/65 12 ม.ค. 65 บริหารทั่วไป
88 ค่าตู้เย็นและพดัลม 5,740.00       เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหมส่ยามทวีี 5,740.00       บ.เชียงใหมส่ยามทวีี 5,740.00        ราคาเหมาะสม ซ.59/65 14 ม.ค. 65 วิชาการ
89 ค่าตู้เหล็กกลุ่มสาระภาษาไทย 3,650.00       เฉพาะเจาะจง บริษทัโมเดิร์น 3,650.00       โมเดิร์น SME 3,650.00        ราคาเหมาะสม ซ.57/65 14 ม.ค. 65 วิชาการ
90 ค่าไมโครโฟนกลุ่มภาษาต่างประเทศ 3,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทัโโมเดิร์น 3,000.00       โมเดิร์น SME 3,000.00        ราคาเหมาะสม ซ.58/65 14 ม.ค. 65 วิชาการ
91 ค่าชุดตรวจATK 19,800.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 19,800.00     องค์การเภสัชกรรม 19,800.00      ราคาเหมาะสม ซ.72/65 17 ม.ค. 65 งบประมาณ

92 ค่าช่อดอกไมแ้สดงความยินดี 5,000.00       เฉพาะเจาะจง
นางสาววิไลวรรณ 
ปญัญาเหล็ก

5,000.00       
นางสาววิไลวรรณ 
ปญัญาเหล็ก

5,000.00        ราคาเหมาะสม จ.33/65 17 ม.ค. 65 บคุคล

93 ค่าเคร่ืองวัดความดัน 1,750.00       เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มาช้อยซ์ฯ 1,750.00       บ.ฟาร์มาช้อยซ์ฯ 1,750.00        ราคาเหมาะสม ซ.60/65 17 ม.ค. 65 บริหารทั่วไป
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ราคาที่ตกลง
94 ค่าปากกาเมา้ทเ์พน้ท์ 3,590.00       เฉพาะเจาะจง บ.เจ.ไอ.บ.ีคอม 3,590.00       บ.เจ.ไอ.บ.ีคอม 3,590.00        ราคาเหมาะสม ซ.61/65 17 ม.ค. 65 วิชาการ
95 ค่าล้าโพง 980.00         เฉพาะเจาะจง ร้านกลอยใจไอคอน 980.00         ร้านกลอยใจไอคอน 980.00          ราคาเหมาะสม ซ.62/65 17 ม.ค. 65 วิชาการ
96 ค่าร่มชายหาด+สายรัดข้อสอบ 559.00         เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮม จ้ากดั 559.00         บ.ดูโฮม จ้ากดั 559.00          ราคาเหมาะสม ซ.63/65 17 ม.ค. 65 บ.ทั่วไป
97 ค่าเมล็ดพนัธุผั์กและเมล็ดพนัธุด์อกไม้ 590.00         เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นโฮ่งพนัธุไ์ม้ 590.00         ร้านบา้นโฮ่งพนัธุไ์ม้ 590.00          ราคาเหมาะสม ซ.64/65 17 ม.ค. 65 วิชาการ
98 ค่าติดตั งผ้ามา่น 10,800.00     เฉพาะเจาะจง ออ้มใจผ้ามา่น 10,800.00     ออ้มใจผ้ามา่น 10,800.00      ราคาเหมาะสม จ.50/65 18 ม.ค. 65 บริหารทั่วไป
99 ค่าวัสดุครุภณัฑ์ซ่อมแซมโต๊ะ-เกา้อี 7,735.00       เฉพาะเจาะจง หจก. กจิไพบลูย์ 7,735.00       หจก. กจิไพบลูย์ 7,735.00        ราคาเหมาะสม ซ.111/65 19 ม.ค. 65 บ.ทั่วไป
100 ค่าปา้ยโฟมบอร์ดปอ้งกนัโควิด19 5,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอว้นโฆษณา 5,000.00       ร้านอว้นโฆษณา 5,000.00        ราคาเหมาะสม จ.34/65 19 ม.ค. 65 งบประมาณ
101 ค่าหนงัสืออา่นนอกเวลา 4,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.เอเชียบุ๊คส จ้ากดั 4,000.00       บ.เอเชียบุ๊คส จ้ากดั 4,000.00        ราคาเหมาะสม ซ.67/65 19 ม.ค. 65 วิชาการ
102 ค่าจ้างท้าปา้ยโฟมบอร์ดและไวนลิทบูี 7,265.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอว้นโฆษณา 7,265.00       ร้านอว้นโฆษณา 7,265.00        ราคาเหมาะสม จ.36/65 20 ม.ค. 65 กจิการนกัเรียน

103 ค่าจ้างตัดเย็บผ้าสีมว่ง 560.00         เฉพาะเจาะจง
นางสาววิไลวรรณ
ปญัญาเหล็ก

560.00         
นางสาววิไลวรรณ
ปญัญาเหล็ก

560.00          ราคาเหมาะสม จ.31/65 20 ม.ค. 65 บริหารทั่วไป

104 ค่าเข้าเล่มอดักาวองค์ความรู้งานทบูี 285.00         เฉพาะเจาะจง
ร้านคอมพวิเตอร์
เพื่อการศึกษา

285.00         
ร้านคอมพวิเตอร์
เพื่อการศึกษา

285.00          ราคาเหมาะสม จ.32/65 20 ม.ค. 65 กจิการนกัเรียน

105 ค่าปา้ยไวนลิกจิกรรมปอ้งกนัโควิด19 300.00         เฉพาะเจาะจง ร้านอว้นโฆษณา 300.00         ร้านอว้นโฆษณา 300.00          ราคาเหมาะสม จ.35/65 20 ม.ค. 65 งบประมาณ
106 ค่าวัสดุอปุกรณ์บคุลากรและสารบรรณ 5,420.00       เฉพาะเจาะจง บริษทักู๊ดสปดี 5,420.00       กู๊ดสปดี 5,420.00        ราคาเหมาะสม ซ.73/65 21 ม.ค. 65 บคุคล
107 ค่าหมกึพมิพส้์าเนาและกระดาษไข 53,500.00     เฉพาะเจาะจง บ.ริโซ่ 53,500.00     บ.ริโซ่ 53,500.00      ราคาเหมาะสม ซ.65/65 21 ม.ค. 65 วิชาการ
108 ค่าชุดตรวจหาแอนติเจน 13,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเทอดศักด์ิเภสัชกร 13,000.00     ร้านเทอดศักด์ิเภสัชกร 13,000.00      ราคาเหมาะสม ซ.66/65 21 ม.ค. 65 งบประมาณ

109 ค่าจ้างเหมาติดตั งผ้ามา่นหอ้ง 528 5,000.00       เฉพาะเจาะจง
นางชณานศิวร์ 
กนัทาทรัพย์

5,000.00       
นางชณานศิวร์ 
กนัทาทรัพย์

5,000.00        ราคาเหมาะสม จ.38/65 21 ม.ค. 65 วิชาการ

110 ค่าซ่อมเคร่ืองปริ นทเ์ตอร์ 4,280.00       เฉพาะเจาะจง หสม.ไอทคีอมซ่าฯ 4,280.00       หสม.ไอทคีอมซ่าฯ 4,280.00        ราคาเหมาะสม จ.39/65 21 ม.ค. 65 งบประมาณ
111 ค่ายาเวชภณัฑ์ 2,925.00       เฉพาะเจาะจง ร้านน ้าใจเภสัช 2,925.00       ร้านน ้าใจเภสัช 2,925.00        ราคาเหมาะสม ซ.68/65 21 ม.ค. 65 บริหารทั่วไป
112 ค่าชุดปั๊มซับเมร์ิส 11,536.00     เฉพาะเจาะจง หจก. เสรี ภู่พสิิฐ 11,536.00     หจก. เสรี ภู่พสิิฐ 11,536.00      ราคาเหมาะสม ซ.77/65 24 ม.ค. 65 บริหารทั่วไป
113 ค่าติดตั งผ้ามา่นหอ้งงบประมาณ 2,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านออ้มใจ ผ้ามา่น 2,500.00       ร้านออ้มใจ ผ้ามา่น 2,500.00        ราคาเหมาะสม จ.40/65 24 ม.ค. 65 งบประมาณ
114 ค่าสายพว่งแบตใหญ่ 650.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน พ. การค้า 650.00         ร้าน พ. การค้า 650.00          ราคาเหมาะสม ซ.89/65 24 ม.ค. 65 บริหารทั่วไป

115 ค่าเข้าเล่มระบบดูแล 495.00         เฉพาะเจาะจง
ร้านคอมพวิเตอร์
เพื่อการศึกษา

495.00         
ร้านคอมพวิเตอร์
เพื่อการศึกษา

495.00          ราคาเหมาะสม จ.37/65 25 ม.ค. 65 กจิการนกัเรียน

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่
คัดเลือก

เลขที่สัญญา/
ใบส่ังซื อหรือจ้าง

วันเดือนปี
จัดซื อ/จัดจ้าง

กลุ่มงาน/
กจิกรรม

ล้าดับที่ งานจัดซื อจัดจ้าง วงเงิน วิธีซื อหรือจ้าง
ผู้เสนอราคา



ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ราคาที่ตกลง
116 ค่าวัสดุกจิกรรมงานอาคารสถานที่ 498.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน พ. การค้า 498.00         ร้าน พ. การค้า 498.00          ราคาเหมาะสม ซ.69/65 26 ม.ค. 65 บริหารทั่วไป
117 ค่าปา้ยไวนลิรับสมคัรนกัเรียน 1,440.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอว้นโฆษณา 1,440.00       ร้านอว้นโฆษณา 1,440.00        ราคาเหมาะสม จ.43/65 27 ม.ค. 65 วิชาการ
118 ค่าไมโครโฟน UHF และตู้ล้าโพง 19,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ทกิเกอร์ซาวน์ 19,000.00     ทกิเกอร์ซาวน์ 19,000.00      ราคาเหมาะสม ซ.71/65 28 ม.ค. 65 วิชาการ
119 ค่าโปรเจคเตอร์ 50,076.00     เฉพาะเจาะจง หจก. เอส ดับบลิว มเีดีย 50,076.00     เอส ดับบลิว มเีดีย 50,076.00      ราคาเหมาะสม ซ.70/65 28 ม.ค. 65 วิชาการ
120 ค่าวัสดุซ่อมแซมหลังคา-ฝ้าเพดาน 3,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.กจิไพบลูย์ฯ 3,000.00       หจก.กจิไพบลูย์ฯ 3,000.00        ราคาเหมาะสม ซ.191/65 28 ม.ค. 65 บริหารทั่วไป
121 ค่าวัสดุกจิกรรมตรุษจีน 3,326.00       เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 3,326.00       ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 3,326.00        ราคาเหมาะสม ซ.82/65 28 ม.ค. 65 วิชาการ
122 ค่าจ้างท้าตรายาง 150.00         เฉพาะเจาะจง ร้านทตัเทพงานปา้ย 150.00         ร้านทตัเทพงานปา้ย 150.00          ราคาเหมาะสม จ.44/65 31 ม.ค. 65 วิชาการ
123 ค่าจ้างก้าจัดส่ิงปฏกิลู(ดูดส้วม) 1,300.00       เฉพาะเจาะจง นายพรชัย หล่ายสอง 1,300.00       นายพรชัย หล่ายสอง 1,300.00        ราคาเหมาะสม จ.45/65 1 ก.พ. 65 บริหารทั่วไป
124 ค่าจ้างซ่อมแซมระบบปั้มซับเมอร์สน ้า 3,500.00       เฉพาะเจาะจง นายอรรถวุฒิ สิทธิตัน 3,500.00       นายอรรถวุฒิ สิทธิตัน 3,500.00        ราคาเหมาะสม จ.46/65 1 ก.พ. 65 บริหารทั่วไป
125 ค่าถ่ายเอกสารประจ้าเดือน ก .พ. 3,028.50       เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 3,028.50       ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 3,028.50        ราคาเหมาะสม จ.78/65 1 ก.พ. 65 วิชาการ
126 ค่าวัสดุมสาธารณูปโภค (ประปา) 3,813.00       เฉพาะเจาะจง หจก.กจิไพบลูย์ฯ 3,813.00       หจก.กจิไพบลูย์ฯ 3,813.00        ราคาเหมาะสม ซ.74/65 1 ก.พ. 65 บริหารทั่วไป
127 ค่าวัสดุมสาธารณูปโภค (ไฟฟา้) 1,190.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน พ. การค้า 1,190.00       ร้าน พ. การค้า 1,190.00        ราคาเหมาะสม ซ.75/65 1 ก.พ. 65 บริหารทั่วไป
128 ค่ากอ๊กกดน ้าโถปสัสาวะชาย 1,450.00       เฉพาะเจาะจง หจก.กจิไพบลูย์ฯ 1,450.00       หจก.กจิไพบลูย์ฯ 1,450.00        ราคาเหมาะสม ซ.76/65 1 ก.พ. 65 บริหารทั่วไป
129 ค่าเติมน ้ามนัเดือนกมุภาพนัธ์ 2565 13,330.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร 13,330.00     สหกรณ์การเกษตร 13,330.00      ราคาเหมาะสม น.5/65 1 ก.พ. 65 บริหารทั่วไป
130 ค่าวัสดุซ่อมแซมอาคารอตุสาหกรรม 2,550.00       เฉพาะเจาะจง หจก.กจิไพบลูย์ฯ 2,550.00       หจก.กจิไพบลูย์ฯ 2,550.00        ราคาเหมาะสม ซ.319/65 2 ก.พ. 65 บริหารทั่วไป
131 ค่าจ้างตัดแต่งต้นไมต้ามแนวสายไฟ 14,400.00     เฉพาะเจาะจง นายนสิรรค์ ใจมะสิทธิ์ 14,400.00     นายนสิรรค์ ใจมะสิทธิ์ 14,400.00      ราคาเหมาะสม จ.47/65 2 ก.พ. 65 บริหารทั่วไป
132 ค่าจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 46,830.00     เฉพาะเจาะจง บา้นเวียงอลูมเินยีม 46,830.00     บา้นเวียงอลูมเินยีม 46,830.00      ราคาเหมาะสม จ.51/65 2 ก.พ. 65 บริหารทั่วไป
133 ค่าเปล่ียนน ้ามนัเคร่ือง กค7509ลพ. 1,350.00       เฉพาะเจาะจง บ.กติติยางยนต์ จ้ากดั 1,350.00       บ.กติติยางยนต์ จ้ากดั 1,350.00        ราคาเหมาะสม จ.48/65 2 ก.พ. 65 บริหารทั่วไป
134 ค่าไมโครโฟนไร้สาย 7,180.00       เฉพาะเจาะจง พาวเวอร์บาย 7,180.00       พาวเวอร์บาย 7,180.00        ราคาเหมาะสม ซ.80/65 3 ก.พ. 65 วิชาการ
135 ค่าวัสดุครุภณัฑ์งานโสต 29,200.00     เฉพาะเจาะจง เอไอ-ไพศาล 29,200.00     เอไอ-ไพศาล 29,200.00      ราคาเหมาะสม ซ.79/65 3 ก.พ. 65 บริหารทั่วไป
136 ค่าหญ้าปสูนาม 350.00         เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นโฮ่งพนัธุไ์ม้ 350.00         ร้านบา้นโฮ่งพนัธุไ์ม้ 350.00          ราคาเหมาะสม ซ.108/65 3 ก.พ. 65 บริหารทั่วไป
137 ค่าอปุกรณ์กฬีา 14,990.00     เฉพาะเจาะจง ก้าแพงแสนสปอร์ต 14,990.00     ก้าแพงแสนสปอร์ต 14,990.00      ราคาเหมาะสม ซ.83/65 8 ก.พ. 65 วิชาการ
138 ค่ากล้องวีดิโอแบบพกพา 11,800.00     เฉพาะเจาะจง บ.กู๊ดสปดิ คอมพวิเตอร์ 11,800.00     กู๊ดสปดิ คอมพวิเตอร์ 11,800.00      ราคาเหมาะสม ซ.96/65 8 ก.พ. 65 วิชาการ
139 ค่าวัสดุครุภณัฑ์ดนตรี 61,670.00     เฉพาะเจาะจง ร้านจอหน์เปยีโน 61,670.00     ร้านจอหน์เปยีโน 61,670.00      ราคาเหมาะสม ซ.81/65 8 ก.พ. 65 วิชาการ
140 ค่าปนูซีเมนต์ 400.00         เฉพาะเจาะจง หจก.กจิไพบลูย์ฯ 400.00         หจก.กจิไพบลูย์ฯ 400.00          ราคาเหมาะสม ซ.107/65 8 ก.พ. 65 บริหารทั่วไป
141 ค่าเขียง+ทพัพี 431.00         เฉพาะเจาะจง ลานบญุเคร่ืองครัว 431.00         ลานบญุเคร่ืองครัว 431.00          ราคาเหมาะสม ซ.84/65 8 ก.พ. 65 วิชาการ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่
คัดเลือก

เลขที่สัญญา/
ใบส่ังซื อหรือจ้าง

วันเดือนปี
จัดซื อ/จัดจ้าง

กลุ่มงาน/
กจิกรรม
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ราคาที่ตกลง
142 ค่าตลับหมกึ Toner cannon 285A 2,200.00       เฉพาะเจาะจง อนิเตอร์ปริ นเตอร์เทค 2,200.00       อนิเตอร์ปริ นเตอร์เทค 2,200.00        ราคาเหมาะสม ซ.85/65 8 ก.พ. 65 งบประมาณ
143 ค่าสังฆทานกจิกรรมวันมาฆบชูา 800.00         เฉพาะเจาะจง ลานบญุเคร่ืองครัว 800.00         ลานบญุเคร่ืองครัว 800.00          ราคาเหมาะสม ซ.86/65 8 ก.พ. 65 วิชาการ
144 ค่าต้นไมป้ระดิษฐ์ 4,965.00       เฉพาะเจาะจง ร้านไพบลูย์ดอกไมผ้้า 4,965.00       ร้านไพบลูย์ดอกไมผ้้า 4,965.00        ราคาเหมาะสม ซ.87/65 8 ก.พ. 65 วิชาการ

145 ค่าเคร่ืองดูดฝุ่น+พดัลม 3,488.00       เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหมส่ยามทวีี 3,488.00       บ.เชียงใหมส่ยามทวีี 3,488.00        ราคาเหมาะสม ซ.88/65 8 ก.พ. 65
วิชาการและ
งบประมาณ

146 ค่าโทรศัพทส้์านกังาน 3,459.00       เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหมส่ยามทวีี 3,459.00       บ.เชียงใหมส่ยามทวีี 3,459.00        ราคาเหมาะสม ซ.90/65 8 ก.พ. 65 วิชาการ
147 ค่าบล็อกปรับปรุงศูนย์ภาษาไทย 285.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เสรี ภู่พสิิฐ 285.00         หจก.เสรี ภู่พสิิฐ 285.00          ราคาเหมาะสม ซ.104/65 9 ก.พ. 65 วิชาการ
148 ค่าถ่ายเอกสารประจ้าเดือน ธ.ค. 64 3,148.50       เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 3,148.50       ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 3,148.50        ราคาเหมาะสม จ.52/65 11 ก.พ. 65 วิชาการ
149 ค่าถ่ายเอกสารประจ้าเดือน ม.ค.65 469.50         เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 469.50         ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 469.50          ราคาเหมาะสม จ.53/65 11 ก.พ. 65 วิชาการ

150 ค่าจ้างแต่งหนา้กจิกรรมทบูี 1,000.00       เฉพาะเจาะจง
นายคุณานนต์ 
กนัทะวัง

1,000.00       
นายคุณานนต์ 
กนัทะวัง

1,000.00        ราคาเหมาะสม จ.54/65 11 ก.พ. 65 กจิการนกัเรียน

151 ค่าวัสดุ-อปุกรณ์งานรับนกัเรียน 1,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 1,500.00       ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 1,500.00        ราคาเหมาะสม ซ.91/65 11 ก.พ. 65 วิชาการ
152 ค่าจ้างปกใบประกาศนยีบตัร 16,302.00     เฉพาะเจาะจง บ. วิชั่นแอนด์โอเอ 16,302.00     บ. วิชั่นแอนด์โอเอ 16,302.00      ราคาเหมาะสม จ.56/65 14 ก.พ. 65 วิชาการ

153 ค่าข่อดอกไมแ้สดงความยินดี 2,500.00       เฉพาะเจาะจง
นางสาววิไลวรรณ 
ปญัญาเหล็ก

2,500.00       
นางสาววิไลวรรณ 
ปญัญาเหล็ก

2,500.00        ราคาเหมาะสม จ.55/65 14 ก.พ. 65 บคุคล

154 ค่าวัสดุครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์ 33,874.00     เฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทเทอร์นฯ 33,874.00     หจก.นอร์ทเทอร์นฯ 33,874.00      ราคาเหมาะสม ซ.93/65 15 ก.พ. 65 วิชาการ
155 ค่าปา้ยไวนลิค่ายหอ้งเรียนพเิศษ 750.00         เฉพาะเจาะจง ร้านอว้นโฆษณา 750.00         ร้านอว้นโฆษณา 750.00          ราคาเหมาะสม จ.60/65 15 ก.พ. 65 วิชาการ
156 ค่าวัสดุ-อปุกรณ์ค่ายวิชาการ 910.00         เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 910.00         ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 910.00          ราคาเหมาะสม ซ.95/65 15 ก.พ. 65 วิชาการ
157 ค่าชุด PATTERN BLOCK 1,498.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ซึระ ซึระ 1,498.00       หจก.ซึระ ซึระ 1,498.00        ราคาเหมาะสม ซ.99/65 15 ก.พ. 65 วิชาการ
158 ค่าใบ ปพ.3 ม.ต้น+ม.ปลาย  2,000.00       เฉพาะเจาะจง องค์การค้าของ สกสค. 2,000.00       องค์การค้าของ สกสค. 2,000.00        ราคาเหมาะสม ซ.116/65 17 ก.พ. 65 วิชาการ
159 ค่าVGA Spilter 4,590.00       เฉพาะเจาะจง กู๊ดสปดี คอมพวิเตอร์ 4,590.00       กู๊ดสปดี คอมพวิเตอร์ 4,590.00        ราคาเหมาะสม ซ.97/65 17 ก.พ. 65 วิชาการ
160 ค่าเกา้อี สตูล 5,000.00       เฉพาะเจาะจง เย็นเย็น แอนด์ ดีไซน์ 5,000.00       เย็นเย็น แอนด์ ดีไซน์ 5,000.00        ราคาเหมาะสม ซ.98/65 17 ก.พ. 65 วิชาการ
161 ค่าจ้างท้าตรายางกลุ่มงบประมาณ 460.00         เฉพาะเจาะจง ร้านอว้นโฆษณา 460.00         ร้านอว้นโฆษณา 460.00          ราคาเหมาะสม จ.101/65 17 ก.พ. 65 งบประมาณ
162 ค่าวัสดุและอปุกรณ์ไฟฟา้ 9,517.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน พ. การค้า 9,517.00       ร้าน พ. การค้า 9,517.00        ราคาเหมาะสม ซ102/65 18 ก.พ. 65 บริหารทั่วไป
163 ค่าจ้างท้าชุดกฬีา 9,074.00       เฉพาะเจาะจง หจก. นานาสปอร์ต 9,074.00       หจก. นานาสปอร์ต 9,074.00        ราคาเหมาะสม จ. 65/65 18 ก.พ. 65 วิชาการ
164 ค่าเปล่ียนน ้ามนัเคร่ือง นก3264 ลพ. 1,200.00       เฉพาะเจาะจง บ.กติติยางยนต์ จ้ากดั 1,200.00       บ.กติติยางยนต์ จ้ากดั 1,200.00        ราคาเหมาะสม จ.57/65 18 ก.พ. 65 บริหารทั่วไป
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ราคาที่ตกลง
165 ค่าเปล่ียนมอเตอร์พดัลม บธ.3386ลพ. 2,500.00       เฉพาะเจาะจง หจก. 45 แอร์ 2,500.00       หจก. 45 แอร์ 2,500.00        ราคาเหมาะสม จ.58/65 18 ก.พ. 65 บริหารทั่วไป
166 ค่าเปล่ียนประเกน็ กค7509 ลพ. 2,900.00       เฉพาะเจาะจง บ.กติติยางยนต์ จ้ากดั 2,900.00       บ.กติติยางยนต์ จ้ากดั 2,900.00        ราคาเหมาะสม จ.59/65 18 ก.พ. 65 บริหารทั่วไป
167 ค่าปา้ยไวนลิเลือกตั งสภานกัเรียน 720.00         เฉพาะเจาะจง ร้านอว้นโฆษณา 720.00         ร้านอว้นโฆษณา 720.00          ราคาเหมาะสม จ.63/65 18 ก.พ. 65 กจิการนกัเรียน
168 ค่าวัสดุกจิกรรมงานเกษตร 3,600.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวชุติมา แกว้นลิ 3,600.00       นางสาวชุติมา แกว้นลิ 3,600.00        ราคาเหมาะสม ซ.100/65 18 ก.พ. 65 วิชาการ
169 ค่าวัสดุกจิกรรมงานเกษตร 3,200.00       เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นโฮ่งพนัธุไ์ม้ 3,200.00       ร้านบา้นโฮ่งพนัธุไ์ม้ 3,200.00        ราคาเหมาะสม ซ.101/65 18 ก.พ. 65 วิชาการ
170 ค่าชุดของที่ระลึกเลือกตั งสภานกัเรียน 1,000.00       เฉพาะเจาะจง นางจันทร์เที่ยง พลัวัน 1,000.00       นางจันทร์เที่ยง พลัวัน 1,000.00        ราคาเหมาะสม ซ.114/65 18 ก.พ. 65 กจิการนกัเรียน
171 ค่าต้นไมป้ระดับหอ้งศูนย์ภาษาไทย 1,950.00       เฉพาะเจาะจง นายสุทศัน ์แสนใจ 1,950.00       นายสุทศัน ์แสนใจ 1,950.00        ราคาเหมาะสม ซ.103/65 21 ก.พ. 65 วิชาการ
172 ค่าต้นไมป้ระดับหอ้งศูนย์ภาษาไทย 765.00         เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นโฮ่งพนัธุไ์ม้ 765.00         ร้านบา้นโฮ่งพนัธุไ์ม้ 765.00          ราคาเหมาะสม ซ.105/65 21 ก.พ. 65 วิชาการ
173 ค่าวัสดุ-อปุกรณ์ซ่อมแซมโต๊ะ-เกา้อี 2,505.00       เฉพาะเจาะจง หจก.กจิไพบลูย์ฯ 2,505.00       หจก.กจิไพบลูย์ฯ 2,505.00        ราคาเหมาะสม ซ.110/65 21 ก.พ. 65 บริหารทั่วไป
174 ค่าซ่อมกลอนประตู บธ3386 ลพ. 880.00         เฉพาะเจาะจง อู่ จ. กจิยนต์บา้นโฮ่ง 880.00         อู่ จ. กจิยนต์บา้นโฮ่ง 880.00          ราคาเหมาะสม จ.61/65 บริหารทั่วไป บริหารทั่วไป
175 ค่าซ่อมเคร่ืองปริ นท์ 2,140.00       เฉพาะเจาะจง ฯ เซอร์วิส 2,140.00       ฯ เซอร์วิส 2,140.00        ราคาเหมาะสม จ.65/65 22 ก.พ. 65 งบประมาณ
176 ค่าวัสดุ-อปุกรณ์ซ่อมแซมโต๊ะ-เกา้อี 640.00         เฉพาะเจาะจง หจก.กจิไพบลูย์ฯ 640.00         หจก.กจิไพบลูย์ฯ 640.00          ราคาเหมาะสม ซ.112/65 22 ก.พ. 65 บริหารทั่วไป
177 ค่าเช็คปั้มประเกน็ นก3264 ลพ. 4,450.00       เฉพาะเจาะจง อู่ จ. กจิยนต์บา้นโฮ่ง 4,450.00       อู่ จ. กจิยนต์บา้นโฮ่ง 4,450.00        ราคาเหมาะสม จ.62/65 23 ก.พ. 65 บริหารทั่วไป
178 ค่าสีน ้าและแปรงทาสีอาคารสถานที่ 3,210.00       เฉพาะเจาะจง หจก.กจิไพบลูย์ฯ 3,210.00       หจก.กจิไพบลูย์ฯ 3,210.00        ราคาเหมาะสม ซ.109/65 23 ก.พ. 65 บริหารทั่วไป
179 ค่าวัสดุ-อปุกรณ์ซ่อมแซมโต๊ะ-เกา้อี 128.00         เฉพาะเจาะจง หจก.กจิไพบลูย์ฯ 128.00         หจก.กจิไพบลูย์ฯ 128.00          ราคาเหมาะสม ซ.113/65 23 ก.พ. 65 บริหารทั่วไป
180 ค่าจ้างเสริมแปเหล็กหลังคาอาคาร212 115,000.00    เฉพาะเจาะจง น.ส. กอรกช ปั้นทอง 115,000.00    น.ส. กอรกช ปั้นทอง 115,000.00    ราคาเหมาะสม จ.85/65 24 ก.พ. 65 บริหารทั่วไป
181 ค่าจ้างท้าช่อดอกไมแ้สดงความยินดี 9,800.00       เฉพาะเจาะจง นางเรณู เพง็มาวัน 9,800.00       นางเรณู เพง็มาวัน 9,800.00        ราคาเหมาะสม จ. 73/65 24 ก.พ. 65 วิชาการ
182 ค่าเช่าอนิเตอร์เนต็ 4,782.90       เฉพาะเจาะจง โทรคมนาคมแหง่ชาติ 4,782.90       โทรคมนาคมแหง่ชาติ 4,782.90        ราคาเหมาะสม จ. 69/65 24 ก.พ. 65 วิชาการ
183 ค่าเช่าอนิเตอร์เนต็ 4,782.90       เฉพาะเจาะจง โทรคมนาคมแหง่ชาติ 4,782.90       โทรคมนาคมแหง่ชาติ 4,782.90        ราคาเหมาะสม จ. 69/65 24 ก.พ. 65 วิชาการ
184 ค่าเตียงนอนเหล็ก 16,500.00     เฉพาะเจาะจง หจก.สรวิชญ์ ดีไซต์ 16,500.00      สรวิชญ์ ดีไซต์ 16,500.00      ราคาเหมาะสม ซ.106/65 24 ก.พ. 65 วิชาการ
185 ค่าเคร่ืองกรองน ้า 8,970.00       เฉพาะเจาะจง บ.ฟลิเตอร์ มาร์ท 8,970.00       บ.ฟลิเตอร์ มาร์ท 8,970.00        ราคาเหมาะสม ซ.138/65 25 ก.พ. 65 บริหารทั่วไป
186 ค่าปนืใหญ่นั่งร้านเหล็ก 4,620.00       เฉพาะเจาะจง บ.สยามแมค็โคร 4,620.00       บ.สยามแมค็โคร 4,620.00        ราคาเหมาะสม ซ.150/65 25 ก.พ. 65 บ.ทั่วไป
187 ค่าโต๊ะหนิออ่น 11,900.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเฟื่องฟา้ 11,900.00     ร้านเฟื่องฟา้ 11,900.00      ราคาเหมาะสม ซ.140/65 28 ก.พ. 65 กจิการนกัเรียน

188 ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่งนกัเรียนบ.พ. 8,000.00       เฉพาะเจาะจง
นายสุวรรณ 
ศรีสวัสด์ิเพญ็

8,000.00       
นายสุวรรณ 
ศรีสวัสด์ิเพญ็

8,000.00        ราคาเหมาะสม จ.71/65 1 ม.ีค. 65 กจิการนกัเรียน

189 ค่าวัสดุจิตอาสา 15,640.00     เฉพาะเจาะจง กจิไพบลูย์ 15,640.00     กจิไพบลูย์ 15,640.00      ราคาเหมาะสม ซ.143/65 1 ม.ีค. 65 กจิการนกัเรียน
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ราคาที่ตกลง

190 ค่าจ้างธุรการโรงเรียน 9,000.00       เฉพาะเจาะจง
นางสาวเกศรารรณ 
กนัทายวง

9,000.00       
นางสาวเกศรารรณ 
กนัทายวง

9,000.00        ราคาเหมาะสม จ.75/65 1 ม.ีค. 65 งบเขต

191 ค่ายางในกจิกรรมปรับปรุงภมูทิศัน์ 145.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน พ. การค้า 145.00         ร้าน พ. การค้า 145.00          ราคาเหมาะสม ซ.117/65 1 ม.ีค. 65 บริหารทั่วไป
192 ค่ามา้นั่งสนามเหล็กจิกรรมจิตอาสา 2,290.00       เฉพาะเจาะจง บ.สยามแมค็โคร 2,290.00       บ.สยามแมค็โคร 2,290.00        ราคาเหมาะสม ซ.120/65 1 ม.ีค. 65 กจิการนกัเรียน
193 ค่าดอกไมก้จิกรรมจิตอาสา 750.00         เฉพาะเจาะจง ร้านวนารมย์ 750.00         ร้านวนารมย์ 750.00          ราคาเหมาะสม ซ.121/65 1 ม.ีค. 65 วิชาการ
194 ค่าดอกไมก้จิกรรมจิตอาสา 2,110.00       เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งอรุณการเกษตร 2,110.00       ร้านรุ่งอรุณการเกษตร 2,110.00        ราคาเหมาะสม ซ.122/65 1 ม.ีค. 65 วิชาการ
195 ค่าวัสดุ-อปุกรณ์กจิกรรมจิตอาสา 2,050.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสมชายแฟร์ 2,050.00       ร้านสมชายแฟร์ 2,050.00        ราคาเหมาะสม ซ.125/65 1 ม.ีค. 65 วิชาการ
196 ค่าวัสดุกจิกรรมจิตอาสา 1,300.00       เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นโฮ่งพนัธุไ์ม้ 1,300.00       ร้านบา้นโฮ่งพนัธุไ์ม้ 1,300.00        ราคาเหมาะสม ซ.127/65 1 ม.ีค. 65 กจิการนกัเรียน
197 ค่าวัสดุ-อปุกรฺณ์กจิกรรมลูกเสือ 720.00         เฉพาะเจาะจง หจก.กจิไพบลูย์ฯ 720.00         หจก.กจิไพบลูย์ฯ 720.00          ราคาเหมาะสม ซ.132/65 1 ม.ีค. 65 วิชาการ
198 ค่าเชือกกลม 5 mm. 500.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน พ. การค้า 500.00         ร้าน พ. การค้า 500.00          ราคาเหมาะสม ซ.133/65 1 ม.ีค. 65 วิชาการ
199 ค่าวัสดุ-อปุกรณ์กจิกรรมยุวกาชาด 1,307.00       เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 1,307.00       ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 1,307.00        ราคาเหมาะสม ซ.134/65 1 ม.ีค. 65 วิชาการ
200 ค่าบล็อกตัวไอกจิกรรมจิตอาสา 480.00         เฉพาะเจาะจง นางวิจิตรา รัตนโสภณ 480.00         นางวิจิตรา รัตนโสภณ 480.00          ราคาเหมาะสม ซ.142/65 1 ม.ีค. 65 วิชาการ
201 ค่าเติมน ้ามนัเดือนเดือนมนีาคม 2565 15,797.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร 15,797.00     สหกรณ์การเกษตร 15,797.00      ราคาเหมาะสม น.6/65 1 ม.ีค. 65 บ.ทั่วไป
202 ค่าปา้ยไวนลิผู้บ้าเพญ็ประโยชน์ 200.00         เฉพาะเจาะจง ร้านอว้นโฆษณา 200.00         ร้านอว้นโฆษณา 200.00          ราคาเหมาะสม จ.66/65 2 ม.ีค. 65 กจิการนกัเรียน
203 ค่าจ้างท้าตรายางงานการเงิน 250.00         เฉพาะเจาะจง ร้านทตัเทพงานปา้ย 250.00         ร้านทตัเทพงานปา้ย 250.00          ราคาเหมาะสม จ.67/65 2 ม.ีค. 65 งบประมาณ
204 ค่าปา้ยไวนลิกจิกรรมลูกเสือ 825.00         เฉพาะเจาะจง ร้านอว้นโฆษณา 825.00         ร้านอว้นโฆษณา 825.00          ราคาเหมาะสม จ.70/65 2 ม.ีค. 65 กจิการนกัเรียน
205 ค่าวัสดุงานซ่อมแซมอาคารสถานที่ 3,215.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน พ. การค้า 3,215.00       ร้าน พ. การค้า 3,215.00        ราคาเหมาะสม ซ.118/65 2 ม.ีค. 65 บ.ทั่วไป
206 ค่าวัสดุ-อปุกรณ์งานซ่อมแซมอาคาร 1,752.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน พ. การค้า 1,752.00       ร้าน พ. การค้า 1,752.00        ราคาเหมาะสม ซ.119/65 2 ม.ีค. 65 บ.ทั่วไป
207 ค่าสายเว็บแคมและฮาดส์ดิสกค์อมฯ 4,120.00       เฉพาะเจาะจง กู๊ดสปดีคอมพวิเตอร์ 4,120.00       กู๊ดสปดีคอมพวิเตอร์ 4,120.00        ราคาเหมาะสม ซ.130/65 2 ม.ีค. 65 วิชาการ
208 ค่าน ้าด่ืมกจิกรรมลูกเสือ 2,075.00       เฉพาะเจาะจง ร้านบลูไอซ์(ปา่ปว๋ย) 2,075.00       ร้านบลูไอซ์(ปา่ปว๋ย) 2,075.00        ราคาเหมาะสม ซ.136/65 2 ม.ีค. 65 วิชาการ
209 ค่าเทปกาวย่น 1.5 นิ ว 315.00         เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 315.00         ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 315.00          ราคาเหมาะสม ซ.137/65 2 ม.ีค. 65 วิชาการ
210 ค่าสีน ้ามนักจิกรรมจิตอาสา 1,650.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน พ. การค้า 1,650.00       ร้าน พ. การค้า 1,650.00        ราคาเหมาะสม ซ.144/65 2 ม.ีค. 65 วิชาการ

211 ค่าจ้างท้าบายศรีและดอกไมก้ลัดอก 7,080.00       เฉพาะเจาะจง
นางสาวณัฐาภรณ์ 
กนุามา

7,080.00       
นางสาวณัฐาภรณ์ 
กนุามา

7,080.00        ราคาเหมาะสม จ. 74/65 3 ม.ีค. 65 วิชาการ

212 ค่าดอกไมป้ระดิษฐ์ 10,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพบลูย์ดอกไมผ้้า 10,000.00     ร้านไพบลูย์ดอกไมผ้้า 10,000.00      ราคาเหมาะสม ซ.139/65 4 ม.ีค. 65 บริหารทั่วไป
213 ค่าจ้างติดกระจกหอ้งสังคมฯ 3,500.00       เฉพาะเจาะจง บา้นเวียงอลูมเินยีม 3,500.00       บา้นเวียงอลูมเินยีม 3,500.00        ราคาเหมาะสม จ.68/65 4 ม.ีค. 65 วิชาการ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่
คัดเลือก

เลขที่สัญญา/
ใบส่ังซื อหรือจ้าง

วันเดือนปี
จัดซื อ/จัดจ้าง

กลุ่มงาน/
กจิกรรม

ล้าดับที่ งานจัดซื อจัดจ้าง วงเงิน วิธีซื อหรือจ้าง
ผู้เสนอราคา



ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ราคาที่ตกลง
214 ค่าเคร่ืองพมิพ์ 36,720.00     เฉพาะเจาะจง กู๊ดสปดีคอมพวิเตอร์ 36,720.00     กู๊ดสปดีคอมพวิเตอร์ 36,720.00      ราคาเหมาะสม ซ.123/65 7 ม.ีค. 65 วิชาการ
215 ค่าปา้ยไวนลิปจัฉิมนเิทศนกัเรียนม.3, ม.6 1,440.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอว้นโฆษณา 1,440.00       ร้านอว้นโฆษณา 1,440.00        ราคาเหมาะสม จ.77/65 7 ม.ีค. 65 กจิการนกัเรียน
216 ค่าวัสดุมา้นั่งสนามเหล็ก 2,440.00       เฉพาะเจาะจง บ.สยามแมค็โคร 2,440.00       บ.สยามแมค็โคร 2,440.00        ราคาเหมาะสม ซ.128/65 7 ม.ีค. 65 วิชาการ
217 ค่าสายยางออ่นฟา้กจิกรรมจิตอาสา 1,050.00       เฉพาะเจาะจง บ.กจิอาคม จ้ากดั 1,050.00       บ.กจิอาคม จ้ากดั 1,050.00        ราคาเหมาะสม ซ.131/65 7 ม.ีค. 65 วิชาการ
218 ค่าแฟม้กระดุมกจิกรรมงานบคุคล 1,114.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮม จ้ากดั 1,114.00       บ.ดูโฮม จ้ากดั 1,114.00        ราคาเหมาะสม ซ.135/65 7 ม.ีค. 65 บคุคล
219 ค่านั่งร้าน 4,620.00       เฉพาะเจาะจง บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ 4,620.00       บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ 4,620.00        ราคาเหมาะสม ซ.129/65 7 ม.ีค. 65 บริหารทั่วไป
220 ค่าวัสดุอปุกรณ์ปจัฉิมนเิทศ 8,333.00       เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 8,333.00       ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 8,333.00        ราคาเหมาะสม ซ.124/65 8 ม.ีค. 65 บริหารทั่วไป
221 ค่าจ้างเอกสารพร้อมเข้าเล่มอบรมครู 1,425.00       เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 1,425.00       ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 1,425.00        ราคาเหมาะสม จ.72/65 8 ม.ีค. 65 บคุคล
222 ค่าชุดตรวจหาแอนติเจน 16,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเทอดศักด์ิเภสัชกร 16,500.00     เทอดศักด์ิเภสัชกร 16,500.00      ราคาเหมาะสม ซ.141/65 9 ม.ีค. 65 งบประมาณ
223 ค่าจ้างท้าวารสารโรงเรียน 24,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านบวรวรรณพริ นท์ 24,000.00     ร้านบวรวรรณพริ นท์ 24,000.00      ราคาเหมาะสม จ.93/65 11 ม.ีค. 65 วิชาการ
224 ค่าจ้างท้าเกยีรติบตัรกจิกรรมอบรมครู 570.00         เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 570.00         ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 570.00          ราคาเหมาะสม จ.76/65 11 ม.ีค. 65 บคุคล
225 ค่าจ้างเหมารถนกัเรียนหอ้งเรียนพเิศษ 16,800.00     เฉพาะเจาะจง นายธวัช หลวงมลู 16,800.00     นายธวัช หลวงมลู 16,800.00      ราคาเหมาะสม จ.92/65 14 ม.ีค. 65 วิชาการ
226 ค่าสากครกหนิกจิกรรมงานคหกรรม 428.00         เฉพาะเจาะจง หจก.จ้า เฟอร์นเิจอร์ 428.00         หจก.จ้า เฟอร์นเิจอร์ 428.00          ราคาเหมาะสม ซ.145/65 14 ม.ีค. 65 วิชาการ
227 ค่าถังแกส๊พร้อมบริการเติมแกส๊ 2,850.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสุชาติแกส๊ 2,850.00       ร้านสุชาติแกส๊ 2,850.00        ราคาเหมาะสม ซ.146/65 14 ม.ีค. 65 วิชาการ
228 ค่าตู้เอนกประสงค์ 12,180.00     เฉพาะเจาะจง บริษทัโโฮมโปร 12,180.00     โฮมโปร 12,180.00      ราคาเหมาะสม ซ.147/65 15 ม.ีค. 65 วิชาการ
229 ค่าปา้ยทศันศึกษาหอ้งเรียนพเิศษ 300.00         เฉพาะเจาะจง ร้านอว้นโฆษณา 300.00         ร้านอว้นโฆษณา 300.00          ราคาเหมาะสม จ.79/65 15 ม.ีค. 65 วิชาการ
230 ค่าของที่ระลึกทศันศึกษาเชิงวิชาการ 500.00         เฉพาะเจาะจง วิสาหกจิชุมชน STD 500.00         วิสาหกจิชุมชน STD 500.00          ราคาเหมาะสม ซ.203/65 16 ม.ีค. 65 วิชาการ
231 ค่าจัดเอกสารเข้าเล่มหอ้งเรียนพเิศษ 490.00         เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 490.00         ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 490.00          ราคาเหมาะสม จ.86/65 17 ม.ีค. 65 วิชาการ

232 ค่าเข้าเล่มจัดนทิรรศการภาษาไทย 220.00         เฉพาะเจาะจง
ร้านคอมพวิเตอร์
เพื่อการศึกษา

220.00         
ร้านคอมพวิเตอร์
เพื่อการศึกษา

220.00          ราคาเหมาะสม จ.87/65 18 ม.ีค. 65 วิชาการ

233 ค่าจ้างท้าปา้ยโฟมบอร์ดTo Be 800.00         เฉพาะเจาะจง ร้านอว้นโฆษณา 800.00         ร้านอว้นโฆษณา 800.00          ราคาเหมาะสม จ.80/65 21 ม.ีค. 65 กจิการนกัเรียน
234 ค่าจ้างแต่งหนา้ท้าผมกจิกรรมTo Be 2,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสุรักษ ์เซ็นแกว้ 2,000.00       นายสุรักษ ์เซ็นแกว้ 2,000.00        ราคาเหมาะสม จ.81/65 21 ม.ีค. 65 กจิการนกัเรียน

235 ค่าเช่าชุดกจิกรรม To Be 2,000.00       เฉพาะเจาะจง
นายคุณานนต์ 
กนัทะวัง

2,000.00       
นายคุณานนต์ 
กนัทะวัง

2,000.00        ราคาเหมาะสม จ.82/65 21 ม.ีค. 65 กจิการนกัเรียน

236 ค่าจ้างแต่งหนา้ท้าผมTo Be 1,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ซีเอม็ แฟชั่น 1,000.00       หจก.ซีเอม็ แฟชั่น 1,000.00        ราคาเหมาะสม จ.83/65 21 ม.ีค. 65 กจิการนกัเรียน
237 ค่าปา้ยโฟมบอร์ดจัดนทิรรศการฯ 3,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอว้นโฆษณา 3,000.00       ร้านอว้นโฆษณา 3,000.00        ราคาเหมาะสม จ.84/65 21 ม.ีค. 65 วิชาการ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่
คัดเลือก

เลขที่สัญญา/
ใบส่ังซื อหรือจ้าง

วันเดือนปี
จัดซื อ/จัดจ้าง

กลุ่มงาน/
กจิกรรม

ล้าดับที่ งานจัดซื อจัดจ้าง วงเงิน วิธีซื อหรือจ้าง
ผู้เสนอราคา



ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ราคาที่ตกลง

238 ค่าวัสดุจัดนทิรรศการภาษาไทย 500.00         เฉพาะเจาะจง
นางหทยัชนก 
 จันทร์สม

500.00         
นางหทยัชนก 
 จันทร์สม

500.00          ราคาเหมาะสม ซ.148/65 21 ม.ีค. 65 วิชาการ

239 ค่าวัสดุจัดนทิรรศการภาษาไทย 1,000.00       เฉพาะเจาะจง
นายวิทยา 
ธาดากติติคุณ

1,000.00       
นายวิทยา 
ธาดากติติคุณ

1,000.00        ราคาเหมาะสม ซ.149/65 21 ม.ีค. 65 วิชาการ

240 ค่าน ้ามนัเชื อเพลิง 500.00         เฉพาะเจาะจง บ.สุขุมเซอร์วิส 500.00         บ.สุขุมเซอร์วิส 500.00          ราคาเหมาะสม ซ.159/65 21 ม.ีค. 65 บริหารทั่วไป
241 ค่าวัสดุซ่อมแซมหลังคาหอ้งสภา 21,764.87     เฉพาะเจาะจง บ. แพรวาบา้นโฮ่ง 21,764.87     บ. แพรวาบา้นโฮ่ง 21,764.87      ราคาเหมาะสม ซ.151/65 23 ม.ีค. 65 บริหารทั่วไป
242 ค่าจ้างท้าใบเสร็จสมาคมผู้ปกครอง 2,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านทรายการพมิพ์ 2,500.00       ร้านทรายการพมิพ์ 2,500.00        ราคาเหมาะสม จ.94/65 25 ม.ีค. 65 งบประมาณ

243 ค่าจ้างธุรการโรงเรียน 18,000.00     เฉพาะเจาะจง
นางสาวเกศรารรณ 
กนัทายวง

18,000.00     
นางสาวเกศรารรณ 
กนัทายวง

18,000.00      ราคาเหมาะสม จ.89/65 29 ม.ีค. 65 งบเขต

244 ค่าเข้าเล่มปริ นทสี์กจิกรรมTo be 3,577.00       เฉพาะเจาะจง
ร้านคอมพวิเตอร์
เพื่อการศึกษา

3,577.00       
ร้านคอมพวิเตอร์
เพื่อการศึกษา

3,577.00        ราคาเหมาะสม จ.86/65 1 เม.ย. 65 กจิการนกัเรียน

245 ค่าซ่อมเรถนง230 ชม. 1,369.60       เฉพาะเจาะจง เอม็ประยุทธ ซาวด์ 1,369.60       เอม็ประยุทธ ซาวด์ 1,369.60        ราคาเหมาะสม จ.98/65 1 เม.ย. 65 บ.ทั่วไป
246 ค่ากระดาษท้าเกยีรติบตัร 200.00         เฉพาะเจาะจง นางจันทร์เที่ยง พลัวัน 200.00         นางจันทร์เที่ยง พลัวัน 200.00          ราคาเหมาะสม ซ.184/65 1 เม.ย. 65 กจิการนกัเรียน
247 ค่าเติมน ้ามนัเดือนเมษายน 2565 8,360.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร 8,360.00       สหกรณ์การเกษตร 8,360.00        ราคาเหมาะสม น.7/65 1 เม.ย. 65 บริหารทั่วไป
248 ค่าเปล่ียนทอ่อากาศ บธ3386ลพ. 650.00         เฉพาะเจาะจง บ.กติติยางยนต์ จ้ากดั 650.00         บ.กติติยางยนต์ จ้ากดั 650.00          ราคาเหมาะสม จ.90/65 4 เม.ย. 65 บริหารทั่วไป
249 ค่าเปล่ียนปกีนก ตั งศูนย์ กค7509ลพ. 2,200.00       เฉพาะเจาะจง บ.กติติยางยนต์ จ้ากดั 2,200.00       บ.กติติยางยนต์ จ้ากดั 2,200.00        ราคาเหมาะสม จ.91/65 4 เม.ย. 65 บริหารทั่วไป
250 รื อถอนและซ่อมแซมหอ้งสภานกัเรียน 6,000.00       เฉพาะเจาะจง สุพร จันทร์ธง 6,000.00       สุพร จันทร์ธง 6,000.00        ราคาเหมาะสม จ.92/65 5 เม.ย. 65 บริหารทั่วไป
251 ค่าโทรทศัน ์แอลอดีี 65 นิ ว 21,480.00     เฉพาะเจาะจง บ. เชียงใหมส่ยามทวีี 21,480.00     บ. เชียงใหมส่ยามทวีี 21,480.00      ราคาเหมาะสม ซ.172/65 6 เม.ย. 65 วิชาการ
252 ค่าหนงัสือเรียน 1,026,191.00 วิธีค้ดเลือก บ. โมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น 1,026,191.00 บ. โมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น 1,026,191.00  ราคาเหมาะสม ซ.152/65 8 เม.ย. 65 วิชาการ
253 ค่ากระดานไวทบ์อร์ดแมเ่หล็ก 12,200.00     เฉพาะเจาะจง บ. โมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น 12,200.00     บ. โมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น 12,200.00      ราคาเหมาะสม ซ.153/65 11 เม.ย. 65 วิชาการ
254 ค่าวัสดุส้านกังาน 95,371.00     เฉพาะเจาะจง บ. โมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น 95,371.00     บ. โมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น 95,371.00      ราคาเหมาะสม ซ.154/65 11 เม.ย. 65 วิชาการ
255 ค่าปล๊ักไฟ+รางเกบ็สายไฟหอ้งพเิศษ 925.00         เฉพาะเจาะจง หจก.กติิยาคลังไฟฟา้ 925.00         หจก.กติิยาคลังไฟฟา้ 925.00          ราคาเหมาะสม ซ.155/65 12 เม.ย. 65 วิชาการ
256 ค่าวัสดุอปุกรณ์ปรับปรุงหอ้งพเิศษ 1,855.00       เฉพาะเจาะจง หจก.กติิยาคลังไฟฟา้ 1,855.00       หจก.กติิยาคลังไฟฟา้ 1,855.00        ราคาเหมาะสม ซ.156/65 12 เม.ย. 65 วิชาการ
257 ค่าวัสดุอปุกรณ์ปรับปรุงหอ้งพเิศษ 4,210.00       เฉพาะเจาะจง หจก.กจิไพบลูย์ฯ 4,210.00       หจก.กจิไพบลูย์ฯ 4,210.00        ราคาเหมาะสม ซ.157/65 12 เม.ย. 65 วิชาการ
258 ค่าเปล่ียนน ้ามนัเคร่ืองบ3269 ลพ. 950.00         เฉพาะเจาะจง บ.กติติยางยนต์ จ้ากดั 950.00         บ.กติติยางยนต์ จ้ากดั 950.00          ราคาเหมาะสม จ.96/65 18 เม.ย. 65 บ.ทั่วไป
259 ค่าวัสดุ-อปุกรณ์ปรับปรุงหอ้งพเิศษ 1,804.00       เฉพาะเจาะจง หจก.กติิยาคลังไฟฟา้ 1,804.00       หจก.กติิยาคลังไฟฟา้ 1,804.00        ราคาเหมาะสม ซ.181/65 20 เม.ย. 65 วิชาการ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่
คัดเลือก

เลขที่สัญญา/
ใบส่ังซื อหรือจ้าง

วันเดือนปี
จัดซื อ/จัดจ้าง

กลุ่มงาน/
กจิกรรม

ล้าดับที่ งานจัดซื อจัดจ้าง วงเงิน วิธีซื อหรือจ้าง
ผู้เสนอราคา



ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ราคาที่ตกลง
260 ค่าสีน ้าทาปรับปรุงหอ้งพเิศษ 1,100.00       เฉพาะเจาะจง หจก.กจิไพบลูย์ฯ 1,100.00       หจก.กจิไพบลูย์ฯ 1,100.00        ราคาเหมาะสม ซ.182/65 20 เม.ย. 65 วิชาการ
261 ค่าวัสดุ-อปุกรณ์ปรับปรุงหอ้งพเิศษ 950.00         เฉพาะเจาะจง หจก.กจิไพบลูย์ฯ 950.00         หจก.กจิไพบลูย์ฯ 950.00          ราคาเหมาะสม ซ.183/65 20 เม.ย. 65 วิชาการ
262 ค่าชุดตรวจATK 15,750.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 15,750.00     องค์การเภสัชกรรม 15,750.00      ราคาเหมาะสม ซ.158/65 22 เม.ย. 65 งบประมาณ
263 ค่าถ่ายเอกสารประจ้าเดือนมนีาคม65 3,625.00       เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 3,625.00       ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 3,625.00        ราคาเหมาะสม จ.97/65 25 เม.ย. 65 วิชาการ
264 ค่าปกประกาศนยีบตัร 4,900.00       เฉพาะเจาะจง ร้านวิชั่นบุ๊ค 4,900.00       ร้านวิชั่นบุ๊ค 4,900.00        ราคาเหมาะสม ซ.160/65 28 เม.ย. 65 วิชาการ
265 ค่าเช่าบริการอนิเตอร์เนต็ 9,565.80       เฉพาะเจาะจง โทรคมนาคมแหง่ชาติ 9,565.80       โทรคมนาคมแหง่ชาติ 9,565.80        ราคาเหมาะสม จ. 100/65 29 เม.ย. 65 วิชาการ
266 ค่าวัสดุ-อปุกรณ์กจิกรรมพี่พบนอ้ง 63,051.00     เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 3,056.00       ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 3,056.00        ราคาเหมาะสม ซ.179/65 2 พ.ค. 65 กจิการนกัเรียน
267 ค่าเติมน ้ามนัเดือนพฤษภาคม65 12,445.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร 12,445.00     สหกรณ์การเกษตร 12,445.00      ราคาเหมาะสม น.8/65 2 พ.ค. 65 บริหารทั่วไป
268 ค่าโทรทศันแ์ละเคร่ืองขยายเสียง 66,000.00     เฉพาะเจาะจง บ. กู้ดสปดี 66,000.00     กู้ดสปดี 66,000.00      ราคาเหมาะสม ซ.162/65 3 พ.ค. 65 งบเขต

269 ค่าจ้างธุรการโรงเรียน 9,000.00       เฉพาะเจาะจง
นางสาวเกศรารรณ 
กนัทายวง

9,000.00       
นางสาวเกศรารรณ 
กนัทายวง

9,000.00        ราคาเหมาะสม จ.89/65 3 พ.ค. 65 งบเขต

270 ค่าพดัลมระบายอากาศ10นิ ว 4,140.00       เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหมส่ยามทวีี 4,140.00       บ.เชียงใหมส่ยามทวีี 4,140.00        ราคาเหมาะสม ซ.167/65 3 พ.ค. 65 วิชาการ
271 ค่าพดัลมระบายอากาศ10นิ ว 828.00         เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหมส่ยามทวีี 828.00         บ.เชียงใหมส่ยามทวีี 828.00          ราคาเหมาะสม ซ.168/65 3 พ.ค. 65 วิชาการ
272 ค่าเปล่ียนน ้ายาความเย็น นก3264ลพ. 1,150.00       เฉพาะเจาะจง บ.กติติยางยนต์ จ้ากดั 1,150.00       บ.กติติยางยนต์ จ้ากดั 1,150.00        ราคาเหมาะสม จ.102/65 3 พ.ค. 65 บริหารทั่วไป
273 ค่าหนงัสือคู่มอืผู้บ้าเพญ็ประโยชน์ 537.00         เฉพาะเจาะจง สมาคมผู้บ้าเพญ็ฯ 537.00         สมาคมผู้บ้าเพญ็ฯ 537.00          ราคาเหมาะสม ซ.177/65 3 พ.ค. 65 กจิการนกัเรียน
274 ค่าเคร่ืองขยายเสียงพร้อมล้าโพง 21,500.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ทกิเกออร์ซาวน์ 21,500.00     ทกิเกออร์ซาวน์ 21,500.00      ราคาเหมาะสม ซ. 163/65 5 พ.ค. 65 วิชาการ
275 ค่าเคร่ืองปรับอากาศ 49,800.00     เฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีเค. แอร์ 49,800.00     พ.ีเค. แอร์ 49,800.00      ราคาเหมาะสม ซ.164/65 5 พ.ค. 65 วิชาการ
276 ค่าโปรเจคเตอร์ 23,990.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เอส ดับบลิว มเีดีย 23,990.00     เอส ดับบลิว มเีดีย 23,990.00      ราคาเหมาะสม ซ.165/65 5 พ.ค. 65 วิชาการ
277 ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าภายในโรงเรียน 3,000.00       เฉพาะเจาะจง นายวินติ นนัต๊ะหว้ย 3,000.00       นายวินติ นนัต๊ะหว้ย 3,000.00        ราคาเหมาะสม จ.99/65 5 พ.ค. 65 บริหารทั่วไป
278 ค่าวัสดุ-อปุกรณ์ปรับปรุงหอ้งพเิศษ 1,920.00       เฉพาะเจาะจง บ. กู๊ดสปดีคอมพวิเตอร์ 1,920.00       กู๊ดสปดีคอมพวิเตอร์ 1,920.00        ราคาเหมาะสม ซ.166/65 6 พ.ค. 65 วิชาการ
279 ค่าชุดสังฆทานกจิกรรมวันวิสาขบชูา 1,000.00       เฉพาะเจาะจง ลานบญุเคร่ืองครัว 1,000.00       ลานบญุเคร่ืองครัว 1,000.00        ราคาเหมาะสม ซ.169/65 6 พ.ค. 65 วิชาการ
280 ค่าไมโครโฟนไร้สายหอ้งเรียนพเิศษ 3,590.00       เฉพาะเจาะจง บ.เพาเวอร์บาย จ้ากดั 3,590.00       บ.เพาเวอร์บาย จ้ากดั 3,590.00        ราคาเหมาะสม ซ.170/65 6 พ.ค. 65 วิชาการ
281 ค่าเคร่ืองดูดฝุ่น Samsung 1,690.00       เฉพาะเจาะจง บ.เพาเวอร์บาย จ้ากดั 1,690.00       บ.เพาเวอร์บาย จ้ากดั 1,690.00        ราคาเหมาะสม ซ.171/65 6 พ.ค. 65 บ.ทั่วไป
282 ค่าเสื อค่ายหอ้งเรียนพเิศษ 11,662.00     เฉพาะเจาะจง ล้าปางสปอร์ท 11,662.00     ล้าปางสปอร์ท 11,662.00      ราคาเหมาะสม ซ.174/65 9 พ.ค. 65 วิชาการ
283 ค่าหมกึพมิพ์ 5,700.00       เฉพาะเจาะจง อนิเตอร์ปริ นเตอร์เทค 5,700.00       อนิเตอร์ปริ นเตอร์เทค 5,700.00        ราคาเหมาะสม ซ.175/65 10 พ.ค. 65 วิชาการ
284 ค่าแอลกอฮอล์ 6,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก. นอร์ทเทร์ินฯ 6,000.00       หจก. นอร์ทเทร์ินฯ 6,000.00        ราคาเหมาะสม ซ. 174/65 10 พ.ค. 65 งบประมาณ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่
คัดเลือก

เลขที่สัญญา/
ใบส่ังซื อหรือจ้าง
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ราคาที่ตกลง
285 ค่าเคร่ืองส้าอาง 2,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านนานาภณัฑ์ 2,000.00       ร้านนานาภณัฑ์ 2,000.00        ราคาเหมาะสม ซ.178/65 11 พ.ค. 65 วิชาการ
286 ค่าวัสดุซ่อมแซมอาคารสถานที่ 4,580.00       เฉพาะเจาะจง หจก.กจิไพบลูย์ฯ 4,580.00       หจก.กจิไพบลูย์ฯ 4,580.00        ราคาเหมาะสม ซ.200/65 16 พ.ค. 65 บริหารทั่วไป
287 ค่าวัสดุ-อปุกรณ์ปรับปรุงภมูทิศัน์ 620.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน พ. การค้า 620.00         ร้าน พ. การค้า 620.00          ราคาเหมาะสม ซ.176/65 18 พ.ค. 65 บริหารทั่วไป
288 ค่าปา้ยไวนลิค่ายวิทย์และส่ิงแวดล้อม 1,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอว้นโฆษณา 1,000.00       ร้านอว้นโฆษณา 1,000.00        ราคาเหมาะสม จ.128/65 19 พ.ค. 65 วิชาการ

289 ค่าเอกสารเข้าเล่มตรวจสอบภายใน 312.00         เฉพาะเจาะจง
ร้านคอมพวิเตอร์
เพื่อการศึกษา

312.00         
ร้านคอมพวิเตอร์
เพื่อการศึกษา

312.00          ราคาเหมาะสม จ.105/65 20 พ.ค. 65 งบประมาณ

290 ค่าพดัลมโคจรกจิกรรมหอ้งพเิศษ 3,180.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เคอี.มอเตอร์ฯ 3,180.00       หจก.เคอี.มอเตอร์ฯ 3,180.00        ราคาเหมาะสม ซ.180/65 23 พ.ค. 65 วิชาการ
291 ค่าซ่อมรถ บธ3386 ลพ. 1,930.00       เฉพาะเจาะจง โชคประสิทธิม์อเตอร์ 1,930.00       โชคประสิทธิม์อเตอร์ 1,930.00        ราคาเหมาะสม จ.103/65 24 พ.ค. 65 บริหารทั่วไป
292 ค่าจ้างท้าสมดุบนัทกึการอา่น 8,960.00       เฉพาะเจาะจง บวรวรรณพริ นท์ 8,960.00       บวรวรรณพริ นท์ 8,960.00        ราคาเหมาะสม จ.107/65 25 พ.ค. 65 วิชาการ
293 ค่าเคร่ืองปรับอากาศหอ้งSever 12,500.00     เฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีเค แอร์ 12,500.00     พ.ีเค แอร์ SME 12,500.00      ราคาเหมาะสม ซ.185/65 26 พ.ค. 65 วิชาการ
294 ค่าวัสดุตกแต่งอาคารสถานที่ 12,424.00     เฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหมใ่จดี 12,424.00     หจก. เชียงใหมใ่จดี 12,424.00      ราคาเหมาะสม ซ.194/65 30 พ.ค. 65 บริหารทั่วไป

295 ค่าจ้างธุรการเดือน พฤษภาคม 2565 9,000.00       เฉพาะเจาะจง
นางสาวเกศรารรณ
 กนัทายวง

9,000.00       
นางสาวเกศรารรณ
 กนัทายวง

9,000.00        ราคาเหมาะสม จ.104/65 1 ม.ิย. 65 งบเขต

296 ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่มการประเมนิ 1,792.00       เฉพาะเจาะจง
ร้านคอมพวิเตอร์
เพื่อการศึกษา

1,792.00       
ร้านคอมพวิเตอร์
เพื่อการศึกษา

1,792.00        ราคาเหมาะสม จ.108/65 1 ม.ิย. 65 วิชาการ

297 ค่าโต๊ะญี่ปุ่นงานศูนย์อนรัุกษฯ์ 1,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสวิงเฟอร์นเิจอร์ 1,500.00       ร้านสวิงเฟอร์นเิจอร์ 1,500.00        ราคาเหมาะสม ซ.188/65 1 ม.ิย. 65 วิชาการ
298 ค่าพดัลมปรับระดับ 14 นิ ว 1,596.00       เฉพาะเจาะจง บ.สยามแมค็โคร 1,596.00       บ.สยามแมค็โคร 1,596.00        ราคาเหมาะสม ซ.189/65 1 ม.ิย. 65 วิชาการ
299 ค่ามา่นริ วพลาสติกหอ้งเรียนพเิศษ 3,468.00       เฉพาะเจาะจง บ.ซีอาร์วี ไทยวัสดุ 3,468.00       บ.ซีอาร์วี ไทยวัสดุ 3,468.00        ราคาเหมาะสม ซ.190/65 1 ม.ิย. 65 วิชาการ
300 ค่าเติมน ้ามนัเดือนมถิุนายน65 20,400.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร 20,400.00     สหกรณ์การเกษตร 20,400.00      ราคาเหมาะสม น.9/65 1 ม.ิย. 65 บริหารทั่วไป
301 ค่าซ่อมบู้ทคันเกยีร์ นง230 ซม. 550.00         เฉพาะเจาะจง บ.กติติยางยนต์ จ้ากดั 550.00         บ.กติติยางยนต์ จ้ากดั 550.00          ราคาเหมาะสม จ.106/65 2 ม.ิย. 65 บริหารทั่วไป
302 ค่าผ้าสักหลาดการงานประดิษฐ์ 481.50         เฉพาะเจาะจง ร้านบางกอกบาซ่าร์ 481.50         ร้านบางกอกบาซ่าร์ 481.50          ราคาเหมาะสม ซ.192/65 2 ม.ิย. 65 วิชาการ
303 ค่าน ้ายาล้างหอ้งน ้า+น ้ายากดัสนมิ 1,920.00       เฉพาะเจาะจง บ.เคซีซีพ ี2011 กรุ๊ป 1,920.00       บ.เคซีซีพ ี2011 กรุ๊ป 1,920.00        ราคาเหมาะสม ซ.193/65 2 ม.ิย. 65 บริหารทั่วไป
304 ค่าหมกึพมิพ์ 5,500.00       เฉพาะเจาะจง อนิเตอร์ปริ นเตอร์เทค 5,500.00       อนิเตอร์ปริ นเตอร์เทค 5,500.00        ราคาเหมาะสม ซ.186/65 6 ม.ิย. 65 วิชาการ

305 ค่าเข้าเล่มรายงานระบบดูแล 560.00         เฉพาะเจาะจง
ร้านคอมพวิเตอร์
เพื่อการศึกษา

560.00         
ร้านคอมพวิเตอร์
เพื่อการศึกษา

560.00          ราคาเหมาะสม จ.109/65 6 ม.ิย. 65 กจิการนกัเรียน

306 ค่าปา้ยไวนลิกจิกรรมวันไหว้ครู 960.00         เฉพาะเจาะจง ร้านอว้นโฆษณา 960.00         ร้านอว้นโฆษณา 960.00          ราคาเหมาะสม จ.112/65 6 ม.ิย. 65 กจิการนกัเรียน

ล้าดับที่ งานจัดซื อจัดจ้าง วงเงิน วิธีซื อหรือจ้าง
ผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่

คัดเลือก
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ราคาที่ตกลง
307 ค่าหมกึและการ์ดพลาสติกท้าบตัร 3,787.80       เฉพาะเจาะจง บ.ริบบอน(ไทยแลนด์) 3,787.80       บ.ริบบอน(ไทยแลนด์) 3,787.80        ราคาเหมาะสม ซ.197/65 6 ม.ิย. 65 วิชาการ
308 ค่าวัสดุซ่อมแซมหอ้ง326 4,018.00       เฉพาะเจาะจง หจก.กจิไพบลูย์ฯ 4,018.00       หจก.กจิไพบลูย์ฯ 4,018.00        ราคาเหมาะสม ซ.224/65 6 ม.ิย. 65 บริหารทั่วไป
309 ค่าปา้ยโฟมบอร์ดหอ้งเรียนพเิศษ 1,050.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอว้นโฆษณา 1,050.00       ร้านอว้นโฆษณา 1,050.00        ราคาเหมาะสม จ.111/65 7 ม.ิย. 65 วิชาการ
310 ค่าวัสดุอปุกรณ์วิทยาศาสตร์ 17,239.00     เฉพาะเจาะจง หจก. นอร์ทเทร์ินฯ 17,239.00     หจก. นอร์ทเทร์ินฯ 17,239.00      ราคาเหมาะสม ซ.195/65 8 ม.ิย. 65 วิชาการ
311 ค่าปา้ยสต๊ิกเกอร์ประจ้าชั นเรียน 4,450.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอว้นโฆษณา 4,450.00       ร้านอว้นโฆษณา 4,450.00        ราคาเหมาะสม จ.110/65 8 ม.ิย. 65 กจิการนกัเรียน
312 ค่าชุดนอีอนLedยาว 1,170.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน พ. การค้า 1,170.00       ร้าน พ. การค้า 1,170.00        ราคาเหมาะสม ซ.196/65 8 ม.ิย. 65 กจิการนกัเรียน

313 ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่มภาษาจีน 6,503.00       เฉพาะเจาะจง
ร้านคอมพวิเตอร์
เพื่อการศึกษา

6,503.00       
ร้านคอมพวิเตอร์
เพื่อการศึกษา

6,503.00        ราคาเหมาะสม จ.113/65 13 ม.ิย. 65 วิชาการ

314 ค่าวัสดุอปุกรณ์นาฎศิลป์ 36,180.00     เฉพาะเจาะจง ร้านนานาภณัฑ์ 36,180.00     ร้านนานาภณัฑ์ 36,180.00      ราคาเหมาะสม ซ.202/65 13 ม.ิย. 65 วิชาการ
315 ค่าวัสดุซ่อมแซม(ประปา) 3,718.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน พ. การค้า 3,718.00       ร้าน พ. การค้า 3,718.00        ราคาเหมาะสม ซ.198/65 13 ม.ิย. 65 บริหารทั่วไป
316 ค่าวัสดุซ่อมแซมอาคารสถานที่ 1,436.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน พ. การค้า 1,436.00       ร้าน พ. การค้า 1,436.00        ราคาเหมาะสม ซ.199/65 13 ม.ิย. 65 บริหารทั่วไป
317 ค่าวัสดุซ่อมแซมอาคารสถานที่ 1,145.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน พ. การค้า 1,145.00       ร้าน พ. การค้า 1,145.00        ราคาเหมาะสม ซ.201/65 13 ม.ิย. 65 บริหารทั่วไป
318 ค่าวัสดุซ่อมแซมอาคารสถานที่ 2,150.50       เฉพาะเจาะจง หจก.กจิไพบลูย์ฯ 2,150.50       หจก.กจิไพบลูย์ฯ 2,150.50        ราคาเหมาะสม ซ.205/65 13 ม.ิย. 65 บริหารทั่วไป
319 ค่าสีน ้าปรับปรุงบา้นพกันกัเรียน 880.00         เฉพาะเจาะจง หจก.กจิไพบลูย์ฯ 880.00         หจก.กจิไพบลูย์ฯ 880.00          ราคาเหมาะสม ซ.206/65 13 ม.ิย. 65 บริหารทั่วไป
320 ค่าวัสดุปรับปรุงบา้นพกันกัเรียน 480.00         เฉพาะเจาะจง หจก.กจิไพบลูย์ฯ 480.00         หจก.กจิไพบลูย์ฯ 480.00          ราคาเหมาะสม ซ.207/65 13 ม.ิย. 65 บริหารทั่วไป
321 ค่าอแดปเตอร์ซ่อมระบบวงจรปดิ 1,800.00       เฉพาะเจาะจง บ.เอบ ีโกลบอล 1,800.00       บ.เอบ ีโกลบอล 1,800.00        ราคาเหมาะสม ซ.212/65 13 ม.ิย. 65 บริหารทั่วไป
322 ค่าชุดไมโครโฟนส้าหรับประชุม 59,080.00     เฉพาะเจาะจง เหจก.อส ดับบลิว มเีดีย 59,080.00     เอส ดับบลิว มเีดีย 59,080.00      ราคาเหมาะสม ซ.204/65 15 ม.ิย. 65 วิชาการ
323 วัสดุอปุกรณ์โซล่าเซลล์ 11,267.10     เฉพาะเจาะจง บ. เอเอม็ ออโต้ 11,267.10     บ. เอเอม็ ออโต้ 11,267.10      ราคาเหมาะสม ซ.223/65 16 ม.ิย. 65 วิชาการ
324 ค่าวัสดุอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ 9,951.00       เฉพาะเจาะจง บ. พรินซ์บอท 9,951.00       บ. พรินซ์บอท 9,951.00        ราคาเหมาะสม ซ.209/65 17 ม.ิย. 65 วิชาการ
325 ค่าวัสดุซ่อมแซมอาคารสถานที่ 755.00         เฉพาะเจาะจง หจก.กจิไพบลูย์ฯ 755.00         หจก.กจิไพบลูย์ฯ 755.00          ราคาเหมาะสม ซ.208/65 17 ม.ิย. 65 บริหารทั่วไป
326 ค่าวัสดุซ่อมแซมอาคารสถานที่ 710.00         เฉพาะเจาะจง หจก.กจิไพบลูย์ฯ 710.00         หจก.กจิไพบลูย์ฯ 710.00          ราคาเหมาะสม ซ.210/65 17 ม.ิย. 65 บริหารทั่วไป
327 ค่าวัสดุซ่อมแซม(ประปา) 3,018.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน พ. การค้า 3,018.00       ร้าน พ. การค้า 3,018.00        ราคาเหมาะสม ซ.213/65 17 ม.ิย. 65 บริหารทั่วไป
328 ค่าวัสดุซ่อมแซมอาคารสถานที่ 308.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน พ. การค้า 308.00         ร้าน พ. การค้า 308.00          ราคาเหมาะสม ซ.214/65 17 ม.ิย. 65 บริหารทั่วไป
329 ค่าเช่าอนิเตอร์เนต็ 4,782.90       เฉพาะเจาะจง โทรคมนาคมแหง่ชาติ 4,782.90       โทรคมนาคมแหง่ชาติ 4,782.90        ราคาเหมาะสม จ155/65 20 ม.ิย. 65 วิชาการ
330 ค่าเช่าอนิเตอร์เนต็ 4,782.90       เฉพาะเจาะจง โทรคมนาคมแหง่ชาติ 4,782.90       โทรคมนาคมแหง่ชาติ 4,782.90        ราคาเหมาะสม จ155/65 20 ม.ิย. 65 วิชาการ
331 ค่าเช่าอนิเตอร์เนต็ 4,782.90       เฉพาะเจาะจง โทรคมนาคมแหง่ชาติ 4,782.90       โทรคมนาคมแหง่ชาติ 4,782.90        ราคาเหมาะสม จ155/65 20 ม.ิย. 65 วิชาการ

กลุ่มงาน/
กจิกรรม

ล้าดับที่ งานจัดซื อจัดจ้าง วงเงิน วิธีซื อหรือจ้าง
ผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่

คัดเลือก
เลขที่สัญญา/

ใบส่ังซื อหรือจ้าง
วันเดือนปี

จัดซื อ/จัดจ้าง



ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ราคาที่ตกลง
332 ค่ากต้ีาร์ไฟฟา้ 6,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านจอหน์เปยีโน 6,500.00       ร้านจอหน์เปยีโน 6,500.00        ราคาเหมาะสม ซ.211/65 20 ม.ิย. 65 วิชาการ

333 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟา้ 500.00         เฉพาะเจาะจง
นายสมชาย 
พงษว์รางค์กลุ

500.00         
นายสมชาย 
พงษว์รางค์กลุ

500.00          ราคาเหมาะสม จ.114/65 20 ม.ิย. 65 บริหารทั่วไป

334 ค่าวัสดุสาธารณูปโภค (ไฟฟา้) 890.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน พ. การค้า 890.00         ร้าน พ. การค้า 890.00          ราคาเหมาะสม ซ.215/65 20 ม.ิย. 65 บริหารทั่วไป
335 ค่าวัสดุสาธารณูปโภค (ประปา) 820.00         เฉพาะเจาะจง หจก.กจิไพบลูย์ฯ 820.00         หจก.กจิไพบลูย์ฯ 820.00          ราคาเหมาะสม ซ.216/65 20 ม.ิย. 65 บริหารทั่วไป
336 ค่าน ้ายาดันฝุ่น 2,407.50       เฉพาะเจาะจง .อนิเตอร์เนชั่นแนลฯ 2,407.50       .อนิเตอร์เนชั่นแนลฯ 2,407.50        ราคาเหมาะสม ซ.218/65 20 ม.ิย. 65 บริหารทั่วไป
337 ค่ากล่องพลาสติก 1,424.00       เฉพาะเจาะจง บ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 1,424.00       บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 1,424.00        ราคาเหมาะสม ซ.219/65 20 ม.ิย. 65 บริหารทั่วไป
338 ค่าขาตั งสเกตซ์ 1,015.00       เฉพาะเจาะจง บ.บทีเูอส จ้ากดั 1,015.00       บ.บทีเูอส จ้ากดั 1,015.00        ราคาเหมาะสม ซ.220/65 20 ม.ิย. 65 วิชาการ
339 ค่าเตารีด+โต๊ะรีดผ้า 1,029.00       เฉพาะเจาะจง บ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 1,029.00       บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 1,029.00        ราคาเหมาะสม ซ.221/65 20 ม.ิย. 65 วิชาการ
340 ค่าสายสัญญาณ+ปล๊ักแปลง 619.00         เฉพาะเจาะจง บ.อมรฯ 619.00         บ.อมรฯ 619.00          ราคาเหมาะสม ซ.222/65 20 ม.ิย. 65 วิชาการ
341 ค่าจ้างปา้ยไวนลิกลุ่มงานงบประมาณ 800.00         เฉพาะเจาะจง ร้านอว้นโฆษณา 800.00         ร้านอว้นโฆษณา 800.00          ราคาเหมาะสม จ.115/65 21 ม.ิย. 65 งบประมาณ
342 ค่าเคร่ืองคอมพวิเตอร์แบบAll inOne 425,000.00    เฉพาะเจาะจง บ.ดิแอดวานซ์โซลูชั่น 425,000.00    บ.ดิแอดวานซ์โซลูชั่น 425,000.00    ราคาเหมาะสม ซ.217/65 22 ม.ิย. 65 วิชาการ
343 ค่าจ้างอดัรูปพฒันางานบคุคล 150.00         เฉพาะเจาะจง ร้านแซ็ก คัลเลอร์แล็บ 150.00         ร้านแซ็ก คัลเลอร์แล็บ 150.00          ราคาเหมาะสม จ.116/65 23 ม.ิย. 65 บคุคล
344 ค่าปา้ยไวนลิสัปดาหต่์อต้านยาเสพติด 500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านอว้นโฆษณา 500.00         ร้านอว้นโฆษณา 500.00          ราคาเหมาะสม จ.118/65 23 ม.ิย. 65 กจิการนกัเรียน
345 ค่าวัสดุโครงการโรงเรียนสีขาว 3,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 3,000.00       ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 3,000.00        ราคาเหมาะสม ซ.227/65 23 ม.ิย. 65 กจิการนกัเรียน
346 ค่าของรางวัลสัปดาหต่์อต้านยาเสพติด 350.00         เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 350.00         ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 350.00          ราคาเหมาะสม ซ.233/65 23 ม.ิย. 65 กจิการนกัเรียน
347 ค่าเข็มสภานกัเรียน 8,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาววรามาศ กตีา 8,000.00       นางสาววรามาศ กตีา 8,000.00        ราคาเหมาะสม จ.119/65 24 ม.ิย. 65 กจิการนกัเรียน
348 ค่าจ้างท้าไวนลิและโฟมบอร์ดร.ร.สีขาว 5,600.00       เฉพาะเจาะจง อว้นโฆษณา 5,600.00       อว้นโฆษณา 5,600.00        ราคาเหมาะสม จ.120/65 24 ม.ิย. 65 กจิการนกัเรียน
349 ค่าจ้างเหมาซ่อมเซมอหอ้ง326 3,400.00       เฉพาะเจาะจง ยานจ้านงค์ สมบติัใหม่ 3,400.00       ยานจ้านงค์ สมบติัใหม่ 3,400.00        ราคาเหมาะสม จ.117/65 24 ม.ิย. 65 บริหารทั่วไป
350 ค่าวัสดุกจิกรรมสาธารณูปโภค(ไฟฟา้) 885.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน พ. การค้า 885.00         ร้าน พ. การค้า 885.00          ราคาเหมาะสม ซ.226/65 24 ม.ิย. 65 บริหารทั่วไป
351 ค่าพนัธุไ์มก้ารเรียนรู้งานเกษตร 1,115.00       เฉพาะเจาะจง ร้านคลังเงินตรา 1,115.00       ร้านคลังเงินตรา 1,115.00        ราคาเหมาะสม ซ.228/65 24 ม.ิย. 65 วิชาการ
352 ค่าพนัธุไ์มก้ารจัดการเรียนรู้งานเกษตร 840.00         เฉพาะเจาะจง ร้านจริยา แคลตัส 840.00         ร้านจริยา แคลตัส 840.00          ราคาเหมาะสม ซ.229/65 24 ม.ิย. 65 วิชาการ
353 ค่าฟางข้าว+ไมไ้ผ่การเรียนรู้เกษตรฯ 1,000.00       เฉพาะเจาะจง นายนคร ภเูวียงจันทร์ 1,000.00       นายนคร ภเูวียงจันทร์ 1,000.00        ราคาเหมาะสม ซ.230/65 24 ม.ิย. 65 วิชาการ
354 ค่ามลูวัว+แกลบด้าการเรียนรู้เกษตร 2,500.00       เฉพาะเจาะจง นายจรัล หอยแกว้ 2,500.00       นายจรัล หอยแกว้ 2,500.00        ราคาเหมาะสม ซ.231/65 24 ม.ิย. 65 วิชาการ
355 ค่าจ้างท้าปา้ยน้าเสนอผลงาน To Be 31,100.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอว้นโฆษณา 31,100.00     ร้านอว้นโฆษณา 31,100.00      ราคาเหมาะสม จ. 139/65 29 ม.ิย. 65 กจิการนกัเรียน
356 ค่าเพาเวอร์มกิ+หวัทด 3,650.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ทกิเกอร์ซาวน์ 3,650.00       ทกิเกอร์ซาวน์ 3,650.00        ราคาเหมาะสม ซ.234/65 29 ม.ิย. 65 วิชาการ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่
คัดเลือก

เลขที่สัญญา/
ใบส่ังซื อหรือจ้าง

วันเดือนปี
จัดซื อ/จัดจ้าง

กลุ่มงาน/
กจิกรรม

ล้าดับที่ งานจัดซื อจัดจ้าง วงเงิน วิธีซื อหรือจ้าง
ผู้เสนอราคา



ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ราคาที่ตกลง

357 ค่าเข้าเล่มหลักสูตร 5,296.00       เฉพาะเจาะจง
ร้านคอมพวิเตอร์
เพื่อการศึกษา

5,296.00       
ร้านคอมพวิเตอร์
เพื่อการศึกษา

5,296.00        ราคาเหมาะสม จ.123/65 1 ก.ค. 65 วิชาการ

358 ค่าจ้างท้าเสื อนกักฬีา 13,125.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอน็.ท.ี สปอร์ต 13,125.00     ร้านเอน็.ท.ี สปอร์ต 13,125.00      ราคาเหมาะสม จ.127/65 1 ก.ค. 65 วิชาการ
359 ค่าซ่อมเคร่ืองปริ นท์ 2,180.00       เฉพาะเจาะจง หสม.ไอทคีอมซ่าฯ 2,180.00       หสม.ไอทคีอมซ่าฯ 2,180.00        ราคาเหมาะสม จ.122/65 1 ก.ค. 65 งบประมาณ
360 ค่าซ่อมProjector Epson EB-X7 1,979.50       เฉพาะเจาะจง หจก.ดับบลิว มเีดีย 1,979.50       หจก.ดับบลิว มเีดีย 1,979.50        ราคาเหมาะสม จ.124/65 1 ก.ค. 65 งบประมาณ
361 ค่าเมล็ดพนัธุว์ผักคละชนดิงานเกษตร 250.00         เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นโฮ่งพนัธุไ์ม้ 250.00         ร้านบา้นโฮ่งพนัธุไ์ม้ 250.00          ราคาเหมาะสม ซ.232/65 1 ก.ค. 65 วิชาการ
362 ค่าวัสดุซ่อมแซมอาคารสถานที่ 4,920.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน พ. การค้า 4,920.00       ร้าน พ. การค้า 4,920.00        ราคาเหมาะสม ซ.235/65 1 ก.ค. 65 บริหารทั่วไป
363 ค่าเติมน ้ามนัเดือนกรกฏาคม65 21,260.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร 21,260.00     สหกรณ์การเกษตร 21,260.00      ราคาเหมาะสม น.10/65 1 ก.ค. 65 บริหารทั่วไป
364 ค่าจ้างงซ่อมแซมหลังคาหอประชุม 273,000.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.กอรกช ปั้นทอง 273,000.00    น.ส.กอรกช ปั้นทอง 273,000.00    ราคาเหมาะสม จ. 121/65 4 ก.ค. 65 บริหารทั่วไป
365 ค่าปา้ยน้าเสนอทบูี 6,810.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอว้นโฆษณา 6,810.00       ร้านอว้นโฆษณา 6,810.00        ราคาเหมาะสม จ.146/65 4 ก.ค. 65 กจิการนกัเรียน
366 ค่าวัสดุอบรมนกัประชาสัมพนัธ์ 1,120.00       เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 1,120.00       ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 1,120.00        ราคาเหมาะสม ซ.237/65 4 ก.ค. 65 บคุคล
367 วัสดุอปุกรณ์ซ่อมแซมอาคารเรียน 6,373.00       เฉพาะเจาะจง ร้านยุทธภณัฑ์ฯ 6,373.00       ร้านยุทธภณัฑ์ฯ 6,373.00        ราคาเหมาะสม ซ.236/65 5 ก.ค. 65 บริหารทั่วไป
368 ค่าโปรเจคเตอร์ศิลปะ 13,803.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เอสดับบลิวมเีดีย 13,803.00     เอสดับบลิวมเีดีย 13,803.00      ราคาเหมาะสม ซ.240/65 6 ก.ค. 65 วิชาการ
369 ค่าใยสังเคราะหก์จิกรรมงานประดิษฐ์ 200.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ฟลุ๊คดี 200.00         หจก.ฟลุ๊คดี 200.00          ราคาเหมาะสม ซ.243/65 6 ก.ค. 65 วิชาการ
370 ค่าสีสเปรย์กจิกรรม To be 425.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เปา่เปา 425.00         หจก.เปา่เปา 425.00          ราคาเหมาะสม ซ.241/65 7 ก.ค. 65 กจิการนกัเรียน
371 ค่าดอกไมป้ระดิษฐ์กจิกรรม To be 2,180.00       เฉพาะเจาะจง ร้านไพบลูย์ดอกไมผ้้า 2,180.00       ร้านไพบลูย์ดอกไมผ้้า 2,180.00        ราคาเหมาะสม ซ.242/65 7 ก.ค. 65 กจิการนกัเรียน
372 ค่าไทยทานกจิกรรมส่งเสริมคุณธรรมฯ 2,700.00       เฉพาะเจาะจง ลานบญุเคร่ืองครัว 2,700.00       ลานบญุเคร่ืองครัว 2,700.00        ราคาเหมาะสม ซ.244/65 7 ก.ค. 65 วิชาการ
373 ค่าไทยทานกจิกรรมส่งเสริมคุณธรรมฯ 1,300.00       เฉพาะเจาะจง บ.สยามแมค็โคร 1,300.00       บ.สยามแมค็โคร 1,300.00        ราคาเหมาะสม ซ.245/65 7 ก.ค. 65 วิชาการ

374 ค่าเข้าเล่มกจิกรรมทบูรีอบเขตพื นที่ 840.00         เฉพาะเจาะจง
ร้านคอมพวิเตอร์
เพื่อการศึกษา

840.00         
ร้านคอมพวิเตอร์
เพื่อการศึกษา

840.00          ราคาเหมาะสม จ.144/65 8 ก.ค. 65 กจิการนกัเรียน

375 ค่าวัสดุกจิกรรมงานปรับปรุงภมูทิศัน์ 515.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน พ. การค้า 515.00         ร้าน พ. การค้า 515.00          ราคาเหมาะสม ซ.238/65 8 ก.ค. 65 บริหารทั่วไป
376 ค่าวัสดุกจิกรรมงานปรับปรุงภมูทิศัน์ 511.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน พ. การค้า 511.00         ร้าน พ. การค้า 511.00          ราคาเหมาะสม ซ.239/65 8 ก.ค. 65 บริหารทั่วไป
377 ค่าพดัลมสไลด์ 18 นิ ว 1,198.00       เฉพาะเจาะจง เอส.เค เซลล์ 1,198.00       เอส.เค เซลล์ 1,198.00        ราคาเหมาะสม ซ.246/65 8 ก.ค. 65 วิชาการ
378 ค่าวัสดุ-อปุกรณ์ประกวดทบูรีอบพื นที่ 372.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน พ. การค้า 372.00         ร้าน พ. การค้า 372.00          ราคาเหมาะสม ซ.266/65 8 ก.ค. 65 กจิการนกัเรียน
379 ค่ากระเช้าของที่ระลึกทบูรีอบพื นที่ 1,500.00       เฉพาะเจาะจง วิสาหกจิชุมชน STD 1,500.00       วิสาหกจิชุมชน STD 1,500.00        ราคาเหมาะสม ซ.267/65 8 ก.ค. 65 กจิการนกัเรียน
380 ค่าวัสดุ-อปุกรณ์ประกวดทบูรีอบพื นที่ 3,580.00       เฉพาะเจาะจง หจก.กจิไพบลูย์ฯ 3,580.00       หจก.กจิไพบลูย์ฯ 3,580.00        ราคาเหมาะสม ซ.268/65 8 ก.ค. 65 กจิการนกัเรียน

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่
คัดเลือก

เลขที่สัญญา/
ใบส่ังซื อหรือจ้าง

วันเดือนปี
จัดซื อ/จัดจ้าง

กลุ่มงาน/
กจิกรรม

ล้าดับที่ งานจัดซื อจัดจ้าง วงเงิน วิธีซื อหรือจ้าง
ผู้เสนอราคา



ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ราคาที่ตกลง

381 ค่าอาหารครูและนกัเรียน 1,220.00       เฉพาะเจาะจง
นางสาวสายทอง 
หมื่นจ้าปา

1,220.00       
นางสาวสายทอง 
หมื่นจ้าปา

1,220.00        ราคาเหมาะสม ซ.279/65 8 ก.ค. 65 วิชาการ

382 ค่าวัสดุส้านกังาน 79,365.00     เฉพาะเจาะจง บ. โมเดิร์น 79,365.00     บ. โมเดิร์น 79,365.00      ราคาเหมาะสม ซ.252/65 11 ก.ค. 65 วิชาการ
383 ค่าจ้างเหมาตัดแต่งกิ่งไมภ้ายในร.ร. 1,000.00       เฉพาะเจาะจง นายนสิรรค์ ใจมะสิทธิ์ 1,000.00       นายนสิรรค์ ใจมะสิทธิ์ 1,000.00        ราคาเหมาะสม จ.125/65 18 ก.ค. 65 บริหารทั่วไป
384 ค่าจ้างท้าตรางยางกลุ่มบริหารบคุคล 1,035.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอว้นโฆษณา 1,035.00       ร้านอว้นโฆษณา 1,035.00        ราคาเหมาะสม จ.126/65 18 ก.ค. 65 บคุคล
385 ค่าแกส๊หงุต้มกจิกรรมงานคหกรรม 1,440.00       เฉพาะเจาะจง ร้านบลูไอซ์(ปา่ปว๋ย) 1,440.00       ร้านบลูไอซ์(ปา่ปว๋ย) 1,440.00        ราคาเหมาะสม ซ.247/65 18 ก.ค. 65 วิชาการ
386 ค่าถ้วยรางวัล สายสะพายวันสุนทรภู่ 900.00         เฉพาะเจาะจง ร้านปา่ซางถ้วยรางวัล 900.00         ร้านปา่ซางถ้วยรางวัล 900.00          ราคาเหมาะสม ซ.248/65 18 ก.ค. 65 วิชาการ
387 ค่าแบบ ปพ.1 และปพ.2 2,240.00       เฉพาะเจาะจง องค์การค้าของ สกสค. 2,240.00       องค์การค้าของ สกสค. 2,240.00        ราคาเหมาะสม ซ.255/65 18 ก.ค. 65 วิชาการ
388 ค่าวัสดุอปุกรณ์ค่ายวิทยาศาสตร์ 5,020.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวภาณี อดออม 5,020.00       นางสาวภาณี อดออม 5,020.00        ราคาเหมาะสม ซ.250/65 20 ก.ค. 65 วิชาการ
389 ค่าเช่าชุดการแข่งขันทบูรีะดับประเทศ 4,200.00       เฉพาะเจาะจง บ.ซอมเิต้ จ้ากดั 4,200.00       บ.ซอมเิต้ จ้ากดั 4,200.00        ราคาเหมาะสม ช.145/65 20 ก.ค. 65 กจิการนกัเรียน
390 ค่าชุดของขวัญผลิตภณัฑ์OTOP 3,000.00       เฉพาะเจาะจง STD เบเกอร่ี 3,000.00       STD เบเกอร่ี 3,000.00        ราคาเหมาะสม ซ.249/65 20 ก.ค. 65 วิชาการ
391 ค่าวัสดุสัปดาหว์ันสุนทรภู่คู่ภาษาไทย 1,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 1,500.00       ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 1,500.00        ราคาเหมาะสม ซ.254/65 20 ก.ค. 65 วิชาการ
392 ค่าจ้างท้าปา้ยน้าเสนอผลงาน To Be 15,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอว้นโฆษณา 15,000.00     ร้านอว้นโฆษณา 15,000.00      ราคาเหมาะสม จ. 140/65 21 ก.ค. 65 กจิการนกัเรียน

393 ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่งค่ายคณิตศาสตร์ 4,400.00       เฉพาะเจาะจง
นายพเิชษฐ 
มั่นประสงค์

4,400.00       
นายพเิชษฐ 
มั่นประสงค์

4,400.00        ราคาเหมาะสม จ.133/65 21 ก.ค. 65 วิชาการ

394 ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่มกจิกรรมทบูฯี 3,900.00       เฉพาะเจาะจง
ร้านคอมพวิเตอร์
เพื่อการศึกษา

3,900.00       
ร้านคอมพวิเตอร์
เพื่อการศึกษา

3,900.00        ราคาเหมาะสม จ.150/65 22 ก.ค. 65 กจิการนกัเรียน

395 ค่าปา้ยนลิการอบรมนกัเรียนแกนน้า 300.00         เฉพาะเจาะจง ร้านอว้นโฆษณา 300.00         ร้านอว้นโฆษณา 300.00          ราคาเหมาะสม จ.154/65 22 ก.ค. 65 กจิการนกัเรียน

396 ค่าเช่าชุดพธิิเปดิกจิกรรมวันสุนทรภู่ 2,000.00       เฉพาะเจาะจง
นางสาวชนนกิานต์ 
เมอืงตาแกว้

2,000.00       
นางสาวชนนกิานต์ 
เมอืงตาแกว้

2,000.00        ราคาเหมาะสม ช.129/65 22 ก.ค. 65 วิชาการ

397 ค่าเช่าชุดการแสดงวันสุนทรภู่ 3,000.00       เฉพาะเจาะจง
นายสุธรรม 
ปาระพรหม

3,000.00       
นายสุธรรม 
ปาระพรหม

3,000.00        ราคาเหมาะสม ช.132/65 22 ก.ค. 65 วิชาการ

398 ค่าดอกไมพ้ลาสติกทบูรีะดับประเทศ 5,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านไพบลูย์ดอกไมผ้้า 5,000.00       ร้านไพบลูย์ดอกไมผ้้า 5,000.00        ราคาเหมาะสม ซ.251/65 22 ก.ค. 65 กจิการนกัเรียน
399 ค่าวัสดุ-อปุกรณ์อบรมนกัเรียนแกนน้า 2,200.00       เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 2,200.00       ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 2,200.00        ราคาเหมาะสม ซ.285/65 22 ก.ค. 65 กจิการนกัเรียน
400 ค่าวัสดุอปุกรณ์หุ่นยนต์ 7,385.00       เฉพาะเจาะจง บ. พรินซ์บอท จ้ากดั 7,385.00       บ. พรินซ์บอท จ้ากดั 7,385.00        ราคาเหมาะสม ซ.253/65 26 ก.ค. 65 วิชาการ
401 ค่าจ้างแต่งหนา้ท้าผมกจิกรรมทบูี 4,000.00       เฉพาะเจาะจง นายวิทยา ปรีชานรัุกษ์ 4,000.00       นายวิทยา ปรีชานรัุกษ์ 4,000.00        ราคาเหมาะสม จ.137/65 27 ก.ค. 65 กจิการนกัเรียน

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่
คัดเลือก

เลขที่สัญญา/
ใบส่ังซื อหรือจ้าง

วันเดือนปี
จัดซื อ/จัดจ้าง

กลุ่มงาน/
กจิกรรม

ล้าดับที่ งานจัดซื อจัดจ้าง วงเงิน วิธีซื อหรือจ้าง
ผู้เสนอราคา



ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ราคาที่ตกลง

402 ค่าจ้างเหมารับ-ส่งค่ายอาสาคุณธรรม 3,000.00       เฉพาะเจาะจง
นายวิโรจน ์
พรมอนนัต์

3,000.00       
นายวิโรจน ์
พรมอนนัต์

3,000.00        ราคาเหมาะสม จ.151/65 27 ก.ค. 65 วิชาการ

403 ค่าเชือกไนล่อนแข่งขันทกัษะวิชาการ 438.00         เฉพาะเจาะจง บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ 438.00         บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ 438.00          ราคาเหมาะสม ซ.257/65 27 ก.ค. 65 วิชาการ

404 ค่าจ้างธุรการโรงเรียน9000 9,000.00       เฉพาะเจาะจง
นางสาวเกศรารรณ 
กนัทายวง

9,000.00       
นางสาวเกศรารรณ 
กนัทายวง

9,000.00        ราคาเหมาะสม จ.104/65 1 ส.ค. 65 งบเขต

405 ค่าถ่ายเอกสารเดือน พ.ค+ม.ิย 3,010.00       เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 3,010.00       ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 3,010.00        ราคาเหมาะสม จ.130/65 1 ส.ค. 65 วิชาการ
406 ค่าเปล่ียนน ้ามนัเคร่ืองนง.230 ชม. 1,800.00       เฉพาะเจาะจง บ.กติติยางยนต์ จ้ากดั 1,800.00       บ.กติติยางยนต์ จ้ากดั 1,800.00        ราคาเหมาะสม จ.131/65 1 ส.ค. 65 บริหารทั่วไป
407 ค่าซ่อมเคร่ืองปริ นท์cannon MP287 2,280.00       เฉพาะเจาะจง หสม.ไอทคีอมซ่าฯ 2,280.00       หสม.ไอทคีอมซ่าฯ 2,280.00        ราคาเหมาะสม จ.134/65 1 ส.ค. 65 งบประมาณ
408 ค่าซ่อมProjector Epson EB-S03 2,354.00       เฉพาะเจาะจง เอส ดับบลิว มเีดีย 2,354.00       เอส ดับบลิว มเีดีย 2,354.00        ราคาเหมาะสม จ.135/65 1 ส.ค. 65 งบประมาณ

409 ค่าจัดเอกสารค่ายคณิตศาสตร์ครั ง17 1,720.00       เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 1,720.00       ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 1,720.00        ราคาเหมาะสม จ.138/65 1 ส.ค. 65 วิชาการ

410 ค่าไมไ้ผ่การแข่งขันทกัษะวิชาการ 2,240.00       เฉพาะเจาะจง
นางเนตรนภา 
หมื่นจ้าปา

2,240.00       
นางเนตรนภา 
หมื่นจ้าปา

2,240.00        ราคาเหมาะสม ซ.256/65 1 ส.ค. 65 กจิการนกัเรียน

411 ค่าใบพดัพลังยาง7"แข่งขันทกัษะฯ 240.00         เฉพาะเจาะจง นวิพรีเมยีร์เชียงใหม่ 240.00         นวิพรีเมยีร์เชียงใหม่ 240.00          ราคาเหมาะสม ซ.258/65 1 ส.ค. 65 วิชาการ

412 ค่า USB 3.2 กจิกรรมแข่งขันทกัษะฯ 1,950.00       เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม-่อาร์ 1,950.00       บ.เชียงใหม-่อาร์ 1,950.00        ราคาเหมาะสม ซ.259/65 1 ส.ค. 65 วิชาการ
413 ค่าไมบ้ลัซ่าเสาเหล่ียมแข่งขันทกัษะฯ 122.00         เฉพาะเจาะจง เชียงใหมส่มดุลานนา 122.00         เชียงใหมส่มดุลานนา 122.00          ราคาเหมาะสม ซ.260/65 1 ส.ค. 65 วิชาการ
414 ค่าขวดเสปรย์กจิกรรมแข่งขันทกัษะฯ 145.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เปา่เปา 145.00         หจก.เปา่เปา 145.00          ราคาเหมาะสม ซ.261/65 1 ส.ค. 65 วิชาการ
415 ค่าวัสดุกจิกรรมแข่งขันทกัษะฯ 1,645.00       เฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทเทอร์นฯ 1,645.00       หจก.นอร์ทเทอร์นฯ 1,645.00        ราคาเหมาะสม ซ.262/65 1 ส.ค. 65 วิชาการ
416 ค่าเติมน ้ามนัเดือนสิงหาคม65 34,565.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร 34,565.00     สหกรณ์การเกษตร 34,565.00      ราคาเหมาะสม น.11/65 1 ส.ค. 65 บริหารทั่วไป
417 ค่าอาหารกล่องสาระวิทย์ 11,680.00     เฉพาะเจาะจง นางวราภรณ์ ดวงรัตน์ 11,680.00     นางวราภรณ์ ดวงรัตน์ 11,680.00      ราคาเหมาะสม ซ.312/65 3 ส.ค. 65 วิชาการ
418 ค่าวัสดุ-อปุกรณ์ค่ายคณิตฯ ครั ง17 2,192.00       เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 2,192.00       ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 2,192.00        ราคาเหมาะสม ซ.263/65 3 ส.ค. 65 วิชาการ
419 ค่าล้าโพงล้อลากและไมค์ 3,852.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอไอ-ไพศาล 3,852.00       ร้านเอไอ-ไพศาล 3,852.00        ราคาเหมาะสม ซ.264/65 3 ส.ค. 65 วิชาการ

420 ค่าอาหารกล่องสาระสังคม 5,920.00       เฉพาะเจาะจง
นางสาวสายทอง 
หมื่นจ้าปา

5,920.00       
นางสาวสายทอง 
หมื่นจ้าปา

5,920.00        ราคาเหมาะสม ซ.313/65 4 ส.ค. 65 วิชาการ

421 ค่าจ้างท้าปา้ยไวนลิทกัษะวิชาการ 7,540.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอว้นโฆษณา 7,540.00       ร้านอว้นโฆษณา 7,540.00        ราคาเหมาะสม จ.159/65 4 ส.ค. 65 วิชาการ
422 ค่าปา้ยไวนลิระบบดูแล 1,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอว้นโฆษณา 1,000.00       ร้านอว้นโฆษณา 1,000.00        ราคาเหมาะสม จ.143/65 4 ส.ค. 65 กจิการนกัเรียน

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่
คัดเลือก

เลขที่สัญญา/
ใบส่ังซื อหรือจ้าง

วันเดือนปี
จัดซื อ/จัดจ้าง

กลุ่มงาน/
กจิกรรม

ล้าดับที่ งานจัดซื อจัดจ้าง วงเงิน วิธีซื อหรือจ้าง
ผู้เสนอราคา



ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ราคาที่ตกลง
423 ค่าจ้างเหมาตัดเย็บยกผลสัมฤทธิฯ์ 1,940.00       เฉพาะเจาะจง นางพชัรี ปงิมะโน 1,940.00       นางพชัรี ปงิมะโน 1,940.00        ราคาเหมาะสม จ.164/65 5 ส.ค. 65 วิชาการ

424 ค่าอาหารฝึกซ้อม น.ร.แข่งขันทกัษะฯ 4,640.00       เฉพาะเจาะจง
นางสาววานชิ 
ปญัญาวังค์

4,640.00       
นางสาววานชิ 
ปญัญาวังค์

4,640.00        ราคาเหมาะสม ซ.284/65 5 ส.ค. 65 วิชาการ

425 ค่าวัสดุกจิกรรมวันแมแ่หง่ชาติ 1,050.00       เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 1,050.00       ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 1,050.00        ราคาเหมาะสม ซ.303/65 5 ส.ค. 65 กจิการนกัเรียน
426 ค่าวัสดุกลุ่มสาระการงานอาชีพ 7,400.00       เฉพาะเจาะจง นางบญุศรี ชัยสมภาร 7,400.00       นางบญุศรี ชัยสมภาร 7,400.00        ราคาเหมาะสม ซ.270/65 8 ส.ค. 65 วิชาการ
427 ค่าเช่าชุดการแสดงทกัษะวิชาการ 6,100.00       เฉพาะเจาะจง นายธนา ปญัญาวงศ์ 6,100.00       นายธนา ปญัญาวงศ์ 6,100.00        ราคาเหมาะสม จ.160/65 8 ส.ค. 65 วิชาการ
428 ค่าเปล่ียนน ้ามนัเคร่ือง กค7509 ลพ. 1,450.00       เฉพาะเจาะจง บ.กติติยางยนต์ 1,450.00       บ.กติติยางยนต์ 1,450.00        ราคาเหมาะสม จ.141/65 8 ส.ค. 65 บริหารทั่วไป
429 ค่าซ่อมรถยนต์ นง230 ชม. 3,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.กติติยางยนต์ 3,000.00       บ.กติติยางยนต์ 3,000.00        ราคาเหมาะสม จ.142/65 8 ส.ค. 65 บริหารทั่วไป
430 ค่าปา้ยไวนลิการแข่งขันสภานกัเรียน 1,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอว้นโฆษณา 1,500.00       ร้านอว้นโฆษณา 1,500.00        ราคาเหมาะสม จ.147/65 8 ส.ค. 65 กจิการนกัเรียน

431 ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่มแข่งขันสภา 1,000.00       เฉพาะเจาะจง
ร้านคอมพวิเตอร์
เพื่อการศึกษา

1,000.00       
ร้านคอมพวิเตอร์
เพื่อการศึกษา

1,000.00        ราคาเหมาะสม จ.148/65 8 ส.ค. 65 กจิการนกัเรียน

432 ค่าวัสดุกจิกรรมสัปดาหว์ิทยาศาสตร์ 1,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 1,000.00       ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 1,000.00        ราคาเหมาะสม ซ.271/65 8 ส.ค. 65 วิชาการ
433 ค่าวัสดุการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ 400.00         เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 400.00         ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 400.00          ราคาเหมาะสม ซ.272/65 8 ส.ค. 65 วิชาการ
434 ค่าวัสดุการแข่งขันสภานกัเรียน 2,422.00       เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 2,422.00       ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 2,422.00        ราคาเหมาะสม ซ.273/65 8 ส.ค. 65 กจิการนกัเรียน
435 ค่าวัสดุ-อปุกรณ์แข่งขันทกัษะฯ 2,780.00       เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 2,780.00       ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 2,780.00        ราคาเหมาะสม ซ.277/65 8 ส.ค. 65 วิชาการ
436 ค่าวัสดุกจิกรรมแข่งขันทกัษะฯ 2,913.00       เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 2,913.00       ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 2,913.00        ราคาเหมาะสม ซ.302/65 8 ส.ค. 65 วิชาการ
437 ค่าชุดตรวจATK 13,000.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 13,000.00     องค์การเภสัชกรรม 13,000.00      ราคาเหมาะสม ซ.276/65 9 ส.ค. 65 งบประมาณ
438 ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่มแข่งขันทกัษะฯ 590.00         เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 590.00         ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 590.00          ราคาเหมาะสม จ.161/65 9 ส.ค. 65 วิชาการ
439 ค่าวัสดุ-อปุกรณ์แข่งขันทกัษะฯ 710.00         เฉพาะเจาะจง ร้านคลังเงินตรา 710.00         ร้านคลังเงินตรา 710.00          ราคาเหมาะสม ซ.281/65 9 ส.ค. 65 วิชาการ
440 ค่าวัสดุ-อปุกรณ์แข่งขันทกัษะฯ 1,200.00       เฉพาะเจาะจง ร้านจริยา แคลตัส 1,200.00       ร้านจริยา แคลตัส 1,200.00        ราคาเหมาะสม ซ.282/65 9 ส.ค. 65 วิชาการ
441 ค่าวัสดุ-อปุกรณ์แข่งขันทกัษะฯ 3,130.00       เฉพาะเจาะจง ร้านแตงแตม 3,130.00       ร้านแตงแตม 3,130.00        ราคาเหมาะสม ซ.283/65 9 ส.ค. 65 วิชาการ
442 ค่าไมไ้ผ่+ชิ นงานไมแ้ข่งขันทกัษะฯ 1,500.00       เฉพาะเจาะจง นางบวัจันทร์ อดุสม 1,500.00       นางบวัจันทร์ อดุสม 1,500.00        ราคาเหมาะสม ซ.314/65 9 ส.ค. 65 วิชาการ
443 ค่าวัสดุกจิกรรมแข่งขันทกัษะฯ 310.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสมชายแฟร์ 310.00         ร้านสมชายแฟร์ 310.00          ราคาเหมาะสม ซ.315/65 9 ส.ค. 65 วิชาการ
444 ค่าเช่าเหมารถรับส่ง น.ร.แข่งทกัษะ 20,000.00     เฉพาะเจาะจง นายอนนัต์ ชูทองรัตน์ 20,000.00     นายอนนัต์ ชูทองรัตน์ 20,000.00      ราคาเหมาะสม จ.149/65 11 ส.ค. 65 วิชาการ
445 ค่าถังขยะพลาสติก4 สี 9,600.00       เฉพาะเจาะจง ร้านคลังพลาสติก 9,600.00       ร้านคลังพลาสติก 9,600.00        ราคาเหมาะสม ซ.274/65 11 ส.ค. 65 กจิการนกัเรียน
446 ค่าแอลกอฮอล์75% 6,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก. นอร์ทเทร์ินฯ 6,000.00       หจก. นอร์ทเทร์ินฯ 6,000.00        ราคาเหมาะสม ซ.275/65 11 ส.ค. 65 งบประมาณ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่
คัดเลือก

เลขที่สัญญา/
ใบส่ังซื อหรือจ้าง

วันเดือนปี
จัดซื อ/จัดจ้าง

กลุ่มงาน/
กจิกรรม

ล้าดับที่ งานจัดซื อจัดจ้าง วงเงิน วิธีซื อหรือจ้าง
ผู้เสนอราคา



ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ราคาที่ตกลง
447 ค่าจ้างแต่งหนา้ท้าผมแข่งขันทก้ษะฯ 1,000.00       เฉพาะเจาะจง นายธนา ปญัญาวงศ์ 1,000.00       นายธนา ปญัญาวงศ์ 1,000.00        ราคาเหมาะสม จ.152/65 11 ส.ค. 65 วิชาการ
448 ค่าไวนลิโครงการ Zero Waste School 400.00         เฉพาะเจาะจง ร้านอว้นโฆษณา 400.00         ร้านอว้นโฆษณา 400.00          ราคาเหมาะสม จ.158/65 16 ส.ค. 65 บริหารทั่วไป

449 ค่าเข้าเล่มวันเยาวชนแหง่ชาติ 840.00         เฉพาะเจาะจง
ร้านคอมพวิเตอร์
เพื่อการศึกษา

840.00         
ร้านคอมพวิเตอร์
เพื่อการศึกษา

840.00          ราคาเหมาะสม จ.157/65 17 ส.ค. 65 กจิการนกัเรียน

450 ค่าMicro SD Gard งานโสตฯ 750.00         เฉพาะเจาะจง  คอร์ปอเรชั่น จ้ากดั 750.00          คอร์ปอเรชั่น จ้ากดั 750.00          ราคาเหมาะสม ซ.280/65 17 ส.ค. 65 บริหารทั่วไป
451 ค่าวัสดุอปุกรณ์งานโสต 24,250.48     เฉพาะเจาะจง หจก. เอไอไพศาล 24,250.48     เอไอไพศาล 24,250.48      ราคาเหมาะสม ซ.317/65 18 ส.ค. 65 บริหารทั่วไป
452 ค่าวัสดุกจิกรรมงานปฏคิมโรงเรียน 540.00         เฉพาะเจาะจง บ.นโีอ เบเกอร่ีฯ 540.00         บ.นโีอ เบเกอร่ีฯ 540.00          ราคาเหมาะสม ซ.301/65 18 ส.ค. 65 บริหารทั่วไป
453 ค่าฟวิเจอร์บอร์ดScience show 250.00         เฉพาะเจาะจง ร้านอว้นโฆษณา 250.00         ร้านอว้นโฆษณา 250.00          ราคาเหมาะสม จ.168/65 19 ส.ค. 65 วิชาการ
454 ค่าวัสดุกจิกรรมบริหารงานอนามยั 470.00         เฉพาะเจาะจง ร้านน ้าใจเภสัช 470.00         ร้านน ้าใจเภสัช 470.00          ราคาเหมาะสม ซ.289/65 19 ส.ค. 65 บริหารทั่วไป
455 ค่าวัสดุกจิกรรมค่ายวิชาการ ม .2 3,740.00       เฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทเทอร์นฯ 3,740.00       หจก.นอร์ทเทอร์นฯ 3,740.00        ราคาเหมาะสม ซ.290/65 19 ส.ค. 65 วิชาการ
456 ค่าวัสดุกจิกรรมค่ายวิชาการ ม .2 150.00         เฉพาะเจาะจง โมเดิร์น 150.00         โมเดิร์น 150.00          ราคาเหมาะสม ซ.291/65 19 ส.ค. 65 วิชาการ
457 ค่าวัสดุค่ายวิชาการ ม.3และ ม.6 1,180.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เปา่เปา 1,180.00       หจก.เปา่เปา 1,180.00        ราคาเหมาะสม ซ.292/65 19 ส.ค. 65 วิชาการ
458 ค่าวัสดุกจิกรรมค่ายวิชาการ ม .6 1,540.00       เฉพาะเจาะจง ร้านไพบลูย์ดอกไมผ้้า 1,540.00       ร้านไพบลูย์ดอกไมผ้้า 1,540.00        ราคาเหมาะสม ซ.293/65 19 ส.ค. 65 วิชาการ
459 ค่าวัสดุกจิกรรมค่ายวิชาการ ม .6 120.00         เฉพาะเจาะจง .จ.เจริญการเกษตร 120.00         .จ.เจริญการเกษตร 120.00          ราคาเหมาะสม ซ.294/65 19 ส.ค. 65 วิชาการ
460 ค่าวัสดุกจิกรรมค่ายวิชาการ ม .6 580.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเพิ่มสมบรูณ์ 580.00         ร้านเพิ่มสมบรูณ์ 580.00          ราคาเหมาะสม ซ.295/65 19 ส.ค. 65 วิชาการ
461 ค่าวัสดุกจิกรรมค่ายวิชาการ ม .6 340.00         เฉพาะเจาะจง จ.เจริญการเกษตร 340.00         จ.เจริญการเกษตร 340.00          ราคาเหมาะสม ซ.296/65 19 ส.ค. 65 วิชาการ
462 ค่าวัสดุกจิกรรมค่ายวิชาการ ม .3 500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านดิวคอมสปดี 500.00         ร้านดิวคอมสปดี 500.00          ราคาเหมาะสม ซ.297/65 19 ส.ค. 65 วิชาการ
463 ค่าวัสดุกจิกรรมค่ายวิชาการ ม .6 1,655.00       เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นโฮ่งพนัธุไ์ม้ 1,655.00       ร้านบา้นโฮ่งพนัธุไ์ม้ 1,655.00        ราคาเหมาะสม ซ.298/65 19 ส.ค. 65 วิชาการ
464 ค่าวัสดุกจิกรรมค่ายวิชาการ ม .6 320.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรเจริญ 320.00         ร้านเพชรเจริญ 320.00          ราคาเหมาะสม ซ.299/65 19 ส.ค. 65 วิชาการ
465 ค่าวัสดุกจิกรรมค่ายวิชาการ ม .6 1,213.00       เฉพาะเจาะจง หจก.กติิยาคลังไฟฟา้ 1,213.00       หจก.กติิยาคลังไฟฟา้ 1,213.00        ราคาเหมาะสม ซ.300/65 19 ส.ค. 65 วิชาการ
466 ค่าวัสดุค่ายวิชาการม.6+งานปฏคิม 1,756.00       เฉพาะเจาะจง บ.สยามแมค็โคร 1,756.00       บ.สยามแมค็โคร 1,756.00        ราคาเหมาะสม ซ.306/65 19 ส.ค. 65 บคุคล
467 ค่าน ้ายาก้าจัดปลวกซ่อมแซมอาคารฯ 2,190.00       เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 2,190.00       ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 2,190.00        ราคาเหมาะสม ซ.321/65 19 ส.ค. 65 วิชาการ
468 ค่าปา้ยไวนลิกจิกรรมอาเซียน 2,690.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอว้นโฆษณา 2,690.00       ร้านอว้นโฆษณา 2,690.00        ราคาเหมาะสม จ.163/65 22 ส.ค. 65 วิชาการ

469 ค่าเช่าอปุกรณ์ซอค่ายวิชาการ ม.5 1,000.00       เฉพาะเจาะจง
นางสาวชนนกิานต์ 
เมอืงตาแกว้

1,000.00       
นางสาวชนนกิานต์ 
เมอืงตาแกว้

1,000.00        ราคาเหมาะสม ช.162/65 22 ส.ค. 65 วิชาการ

470 ค่าเตาแกส๊+ถังแกส๊บา้นพกันกัเรียน 3,890.00       เฉพาะเจาะจง บ.จิราภณัฑ์ จ้ากดั 3,890.00       บ.จิราภณัฑ์ จ้ากดั 3,890.00        ราคาเหมาะสม ซ.305/65 22 ส.ค. 65 วิชาการ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่
คัดเลือก

เลขที่สัญญา/
ใบส่ังซื อหรือจ้าง

วันเดือนปี
จัดซื อ/จัดจ้าง

กลุ่มงาน/
กจิกรรม

ล้าดับที่ งานจัดซื อจัดจ้าง วงเงิน วิธีซื อหรือจ้าง
ผู้เสนอราคา



ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ราคาที่ตกลง
471 ค่าวัสดุกจิกรรมค่ายวิชาการ ม .5 4,000.00       เฉพาะเจาะจง นางอ้าพร วงค์ฝ้ัน 4,000.00       นางอ้าพร วงค์ฝ้ัน 4,000.00        ราคาเหมาะสม ซ.311/65 22 ส.ค. 65 วิชาการ
472 ค่าวัสดุค่ายวิชาการ ม.5 1,679.00       เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 1,679.00       ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 1,679.00        ราคาเหมาะสม ซ.318/65 22 ส.ค. 65 วิชาการ
473 ค่าปา้ยโฟมบอร์ดน้าเสนอIQA 20,400.00     เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา ทะสุใจ 20,400.00     นายเจษฎา ทะสุใจ 20,400.00      ราคาเหมาะสม จ.166/65 24 ส.ค. 65 งบประมาณ
474 ค่าวัสดุอปุกรณ์เครือข่ายแลน 125,000.00    เฉพาะเจาะจง บ. ดิแอดวานซ์โซลูชั่น 125,000.00    บ. ดิแอดวานซ์โซลูชั่น 125,000.00    ราคาเหมาะสม ซ.304/65 24 ส.ค. 65 วิชาการ
475 ค่าตลับหมกึ Laser Toner 4,500.00       เฉพาะเจาะจง อนิเตอร์ปริ นเตอร์เทค 4,500.00       อนิเตอร์ปริ นเตอร์เทค 4,500.00        ราคาเหมาะสม ซ.309/65 25 ส.ค. 65 งบประมาณ
476 ค่าเข้าเล่มรายงานค่ายวิชาการ ม .5 300.00         เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 300.00         ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 300.00          ราคาเหมาะสม จ.169/65 26 ส.ค. 65 วิชาการ
477 ค่าอาหารฝึกซ้อม น.ร.แข่งขันทกัษะฯ 2,400.00       เฉพาะเจาะจง นายวินยั ลาพนั 2,400.00       นายวินยั ลาพนั 2,400.00        ราคาเหมาะสม ซ.278/65 26 ส.ค. 65 วิชาการ
478 ค่าวัสดุซ่อมแซม(ประปา) 925.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน พ. การค้า 925.00         ร้าน พ. การค้า 925.00          ราคาเหมาะสม ซ.307/65 26 ส.ค. 65 บริหารทั่วไป
479 ค่าวัสดุซ่อมแซม(ไฟฟา้) 715.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน พ. การค้า 715.00         ร้าน พ. การค้า 715.00          ราคาเหมาะสม ซ.308/65 26 ส.ค. 65 บริหารทั่วไป
480 ค่ายาฆา่วัชพชื 1,420.00       เฉพาะเจาะจง ร้านธัญทองพาณิชย์ 1,420.00       ร้านธัญทองพาณิชย์ 1,420.00        ราคาเหมาะสม ซ.310/65 26 ส.ค. 65 บริหารทั่วไป

481 ค่าจ้างธุรการโรงเรียนเดือนสิงหาคม 9,000.00       เฉพาะเจาะจง
นางสาวเกศรารรณ 
กนัทายวง

9,000.00       
นางสาวเกศรารรณ 
กนัทายวง

9,000.00        ราคาเหมาะสม จ.165/65 1 ก.ย. 65 งบเขต

482 ค่าทอ่PVC+สีน ้าการแข่งขันกฬีาฯ 3,285.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน พ. การค้า 3,285.00       ร้าน พ. การค้า 3,285.00        ราคาเหมาะสม ซ.316/65 1 ก.ย. 65 วิชาการ

ล้าดับที่ งานจัดซื อจัดจ้าง วงเงิน วิธีซื อหรือจ้าง
ผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่

คัดเลือก
เลขที่สัญญา/

ใบส่ังซื อหรือจ้าง
วันเดือนปี

จัดซื อ/จัดจ้าง
กลุ่มงาน/
กจิกรรม




