
ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ
จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง
 (บำท)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และ
วันที่ของ

สัญญำ หรือ
ข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือ

จ้ำง
1

เช่ำเคร่ืองงอดัส ำเนำ เดือน ต.ค.
63-ธ.ค.63

32,208.87    32,208.87 เฉพำะเจำะจง
บริษัทริโกป้ระเทศ
ไทย จ ำกดั

32,208.87      
บริษัทริโกป้ระเทศ
ไทย จ ำกดั

32,208.87    
เป็นผู้มีอำชีพ

รับจำ้ง
1-ต.ค.-63

2
เช่ำหม้อแปลงไฟฟ้ำเดือน ต.ค.63-
พ.ย.63

6,591.76      6,591.76   เฉพำะเจำะจง
สสนง.กำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำคอ.ท่ำบ่อ

6,591.76    
สสนง.กำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำคอ.ท่ำบ่อ

6,591.76  
เป็นผู้มีอำชีพ

รับจำ้ง
1-ต.ค.-63

3 จดัซ้ือธงรร.และธงอำเซียน 4,850.00      4,850.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำนเฮงตระกำรภัณฑ์ 4,850.00    ร้ำนเฮงตระกำรภัณฑ์ 4,850.00  เป็นผู้ขำยวัสดุ 8-ต.ค.-63

4 จดัซ้ืออปุกรณ์ห้องวิทยำศำสตร์ 149,370.00   149,370.00   เฉพำะเจำะจง บริษัทแกรมมำโก้ จ ำกัด 149,370.00    บริษัทแกรมมำโก้ จ ำกัด 149,370.00    เป็นผู้ขำยวัสดุ 12-ต.ค.-63

5
เช่ำใช้บริกำรอนิเทอร์เน็ตเดือน 
ต.ค.63-ธ.ค.63

4,173.00      4,173.00   เฉพำะเจำะจง
บริษัทโทรคมนำคม
แห่งชำติ จ ำกดั 
(มหำชน)

4,173.00    
บริษัทโทรคมนำคม
แห่งชำติ จ ำกดั 
(มหำชน)

4,173.00  
เป็นผู้มีอำชีพ

รับจำ้ง
26-ต.ค.-63

6 เช่ำโดเมนเนม 1 ปี 1,391.00      1,391.00   เฉพำะเจำะจง
บริษัทริเมทรำไบต์
คลำวด์ จ ำกดั

1,391.00    
บริษัทริเมทรำไบต์
คลำวด์ จ ำกดั

1,391.00  
เป็นผู้มีอำชีพ

รับจำ้ง
30-ต.ค.-63

7 จดัซ้ือหมึกและไขส ำหรับพิมพ์ 25,680.00    25,680.00 เฉพำะเจำะจง
บริษัทริโซ่ประเทศ
ไทย จ ำกดั

25,680.00      
บริษัทริโซ่ประเทศ
ไทย จ ำกดั

25,680.00    เป็นผู้ขำยวัสดุ 30-ต.ค.-63

8 จดัซ้ือไม้กวำดทำงมะพร้ำว 250.00        250.00     เฉพำะเจำะจง นำยพืด สิงห์แกว้ 250.00      นำยพืด สิงห์แกว้ 250.00     เป็นผู้ขำยวัสดุ 2-พ.ย.-63

9 จำ้งเหมำซ่อมแอร์ห้องธุรกำร 11,500.00    11,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสำมหนุม่กำรไฟฟ้ำ 11,500.00      ร้ำนสำมหนุ่มกำรไฟฟ้ำ 11,500.00    
เป็นผู้มีอำชีพ

รับจำ้ง
2-พ.ย.-63

10 จดัซ้ือธงชำติไทย 3,000.00      3,000.00   เฉพำะเจำะจง นำยไพฑูรย์ พุทธำ 3,000.00    นำยไพฑูรย์ พุทธำ 3,000.00  เป็นผู้ขำยวัสดุ 4-พ.ย.-63

แบบสรุปกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2563 ถึงเดือน 30 เมษำยน 2564
โรงเรียนพำนพร้ำว

วันที่ 30 เมษำยน 2564

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือรำคำที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง



ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ
จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง
 (บำท)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และ
วันที่ของ

สัญญำ หรือ
ข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือ

จ้ำง

11 จดัซ้ืออปุกรณ์กฬีำ 1,250.00      1,250.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำนศึกษำภัณฑ์ 1,250.00    ร้ำนศึกษำภัณฑ์ 1,250.00  เป็นผู้ขำยวัสดุ 4-พ.ย.-63

12 จำ้งเหมำซ่อมรถยนต์โรงเรียน 600.00        600.00     เฉพำะเจำะจง อูต๋ี่เซอร์วิซ 600.00      อูต๋ี่เซอร์วิซ 600.00     
เป็นผู้มีอำชีพ

รับจำ้ง
4-พ.ย.-63

13 จำ้งเหมำซ่อมรถยนต์6ล้อโรงเรียน 1,780.00      1,780.00   เฉพำะเจำะจง อูต๋ี่เซอร์วิซ 1,780.00    อูต๋ี่เซอร์วิซ 1,780.00  
เป็นผู้มีอำชีพ

รับจำ้ง
16-พ.ย.-63

14 จดัซ้ือหนังสือเรียน(เพิ่มเติม) 7,350.00      7,350.00   เฉพำะเจำะจง บริษัทเพิ่มพูนศึกษำภัณฑ์ 7,350.00    บริษัทเพิ่มพูนศึกษำภัณฑ์ 7,350.00  เป็นผู้ขำยวัสดุ 25-พ.ย.-63

15 จำ้งเหมำซ่อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ 3,640.00      3,640.00   เฉพำะเจำะจง นำยประภำส แกว้สุข 3,640.00    นำยประภำส แกว้สุข 3,640.00  
เป็นผู้มีอำชีพ

รับจำ้ง
4-ธ.ค.-63

16
จำ้งเหมำซ่อมเคร่ืองท ำน้ ำเย็น 6,200.00      6,200.00   

เฉพำะเจำะจง
ร้ำนน้ ำด่ืมทิพย์อำรี 6,200.00    ร้ำนน้ ำด่ืมทิพย์อำรี 6,200.00  

เป็นผู้มีอำชีพ
รับจำ้ง

4-ธ.ค.-63

17 จดัซ้ืออปุกรณ์กฬีำสีประจ ำปี 2563 8,700.00      8,700.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำนล้ีคุงฮวด 8,700.00    ร้ำนล้ีคุงฮวด 8,700.00  เป็นผู้ขำยวัสดุ 14-ธ.ค.-63

18
จดัซ้ือไม้กวำดทำงมะพร้ำวและไม้
กวำดดอกหญ้ำ 5,852.00      5,852.00   

เฉพำะเจำะจง
นำยพืด สิงห์แกว้ 5,852.00    นำยพืด สิงห์แกว้ 5,852.00  

เป็นผู้ขำยวัสดุ 15-ธ.ค.-63

19 จดัซ้ือชุดพละศึกษำโรงเรียน 1,730.00      1,730.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำนถุงทองกำรปัก 1,730.00    ร้ำนถุงทองกำรปัก 1,730.00  เป็นผู้ขำยวัสดุ 17-ธ.ค.-63

20
จำ้งเหมำติดต้ังเคร่ืองปรับอำกำศ 143,000.00   143,000.00   

เฉพำะเจำะจง ร้ำนสำมหนุ่มกำรไฟฟ้ำ
143,000.00    

ร้ำนสำมหนุ่มกำรไฟฟ้ำ
143,000.00    

เป็นผู้มีอำชีพ
รับจำ้ง

21-ธ.ค.-63

21
จำ้งเหมำท ำป้ำยสวัสดีปีใหม่ ป2ี564 1,000.00      1,000.00   

เฉพำะเจำะจง
ร่ำนเติมฝันกำรป้ำย 1,000.00    ร่ำนเติมฝันกำรป้ำย 1,000.00  

เป็นผู้มีอำชีพ
รับจำ้ง

22-ธ.ค.-63

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือรำคำที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง



ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ
จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง
 (บำท)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และ
วันที่ของ

สัญญำ หรือ
ข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือ

จ้ำง

22 เช่ำหม้อแปลงไฟฟ้ำเดือน ธ.ค63 3,295.88      3,295.88   เฉพำะเจำะจง
สสนง.กำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำคอ.ท่ำบ่อ

3,295.88    
สสนง.กำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำคอ.ท่ำบ่อ

3,295.88  
เป็นผู้มีอำชีพ

รับจำ้ง
4-ม.ค.-64

23
จำ้งเหมำท ำป้ำยตำรำงสอน 3,000.00      3,000.00   

เฉพำะเจำะจง
ร้ำนตะวันซัพพลำย 3,000.00    ร้ำนตะวันซัพพลำย 3,000.00  

เป็นผู้มีอำชีพ
รับจำ้ง

8-ม.ค.-64

24 จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ส ำนักงำน 20,000.00    20,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนล้ีคุงฮวด 20,000.00      ร้ำนล้ีคุงฮวด 20,000.00    เป็นผู้ขำยวัสดุ 8-ม.ค.-64

25 เช่ำเคร่ืองงอดัส ำเนำ เดือน ม.ค.64 8,633.56      8,633.56   เฉพำะเจำะจง
บริษัทริโกป้ระเทศ
ไทย จ ำกดั

8,633.56    
บริษัทริโกป้ระเทศ
ไทย จ ำกดั

8,633.56  
เป็นผู้มีอำชีพ

รับจำ้ง
12-ม.ค.-64

26
เช่ำใช้บริกำรอนิเทอร์เน็ตเดือน 
ม.ค.-ม.ีค.64

4,173.00      4,173.00   เฉพำะเจำะจง
บริษัทโทรคมนำคม
แห่งชำติ จ ำกดั 
(มหำชน)

4,173.00    
บริษัทโทรคมนำคม
แห่งชำติ จ ำกดั 
(มหำชน)

4,173.00  
เป็นผู้มีอำชีพ

รับจำ้ง
25-ม.ค.-64

27
จดัซ้ือน้ ำยำท ำควำมสะอำด 64,045.00    64,045.00 

เฉพำะเจำะจง
บริษัทเจนเทรดด้ิง 
เรียลซัพพลำย 64,045.00      

บริษัทเจนเทรดด้ิง 
เรียลซัพพลำย 64,045.00    

เป็นผู้ขำยวัสดุ 2-ก.พ.-64

28 จดัซ้ือครุภัฑ์วงโปรงลำง 8,000.00      8,000.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำนมิวสิก คอร์เนอร์ 8,000.00    ร้ำนมิวสิก คอร์เนอร์ 8,000.00  เป็นผู้ขำยวัสดุ 10-ก.พ.-64

29 จดัซ้ือวัสดุเข้ำค่ำยพักแรมลูกเสือ
เนตรนำรีและยุวกำชำด 30,000.00    30,000.00 

เฉพำะเจำะจง
ร้ำนล้ีคุงฮวด 30,000.00      ร้ำนล้ีคุงฮวด 30,000.00    เป็นผู้ขำยวัสดุ

19-ก.พ.-64

30 จดัซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์
โรงเรียน เดือนต.ค63-ม.ค.64 28,380.00    28,380.00 

เฉพำะเจำะจง
หจก.รัตติยำเซอร์วิส 28,380.00      หจก.รัตติยำเซอร์วิส 28,380.00    เป็นผู้ขำยวัสดุ

19-ก.พ.-64

31 จดัซ้ือ Adapter notebook 450 450 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแอดไวซ์สำขำท่ำบ่อ 450 ร้ำนแอดไวซ์สำขำท่ำบ่อ 450 เป็นผู้ขำยวัสดุ 19-ก.พ.-64

32
เช่ำหม้อแปลงไฟฟ้ำเดือน ม.ค.-
ก.พ.63

6,591.76      6,591.76   เฉพำะเจำะจง
สสนง.กำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำคอ.ท่ำบ่อ

6,591.76    
สสนง.กำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำคอ.ท่ำบ่อ

6,591.76  
เป็นผู้มีอำชีพ

รับจำ้ง
19-ก.พ.-64

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือรำคำที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง



ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ
จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง
 (บำท)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และ
วันที่ของ

สัญญำ หรือ
ข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือ

จ้ำง

33
เช่ำหม้อแปลงไฟฟ้ำเดือน มี.ค64 3,295.88      3,295.88   เฉพำะเจำะจง

สสนง.กำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำคอ.ท่ำบ่อ

3,295.88    
สสนง.กำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำคอ.ท่ำบ่อ

3,295.88  
เป็นผู้มีอำชีพ

รับจำ้ง
21-ก.พ.-64

34

เช่ำเคร่ืองงอดัส ำเนำ เดือน ก.พ.-
เม.ย.64

12,886.01    12,886.01 เฉพำะเจำะจง
บริษัทริโกป้ระเทศ
ไทย จ ำกดั

12,886.01      
บริษัทริโกป้ระเทศ
ไทย จ ำกดั

12,886.01    
เป็นผู้มีอำชีพ

รับจำ้ง
22-ก.พ.-64

35

จำ้งเหมำซ่อมไฟฟ้ำแรงต่ ำระบบ 3
เฟส 30,000.00    30,000.00 

เฉพำะเจำะจง
หจก.อุดรวิทยำก่อสร้ำง 30,000.00      หจก.อุดรวิทยำก่อสร้ำง 30,000.00    

เป็นผู้มีอำชีพ
รับจำ้ง

22-ก.พ.-64

36

เช่ำใช้บริกำรอนิเทอร์เน็ตเดือน 
เม.ย.-ม.ิย.64

9,630.00      9,630.00   เฉพำะเจำะจง
บริษัทโทรคมนำคม
แห่งชำติ จ ำกดั 
(มหำชน)

9,630.00    
บริษัทโทรคมนำคม
แห่งชำติ จ ำกดั 
(มหำชน)

9,630.00  
เป็นผู้มีอำชีพ

รับจำ้ง
25-ก.พ.-64

37 จดัซ้ือหนังสือเรียน ปี 2564 449,711.00   449,711.00   เฉพำะเจำะจง บริษัทเพิ่มพูนศึกษำภัณฑ์ 449,711.00    บริษัทเพิ่มพูนศึกษำภัณฑ์ 449,711.00    เป็นผู้ขำยวัสดุ 1-มี.ค.-64

38 น้ ำยำท ำควำมสะอำดเอนกประสงค์ 12,827.16    12,827.16 
เฉพำะเจำะจง บริษัทพัชรินทร์ 

เพำเวอร์คลีน 12,827.16      

บริษัทพัชรินทร์ 
เพำเวอร์คลีน 12,827.16    เป็นผู้ขำยวัสดุ

1-มี.ค.-64

39 จดัซ้ืออปุกรณ์ไฟฟ้ำ 620.00        620.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนสำมหนุม่กำรไฟฟ้ำ 620.00      ร้ำนสำมหนุม่กำรไฟฟ้ำ 620.00     เป็นผู้ขำยวัสดุ 2-มี.ค.-64
40 จดัซ้ือน้ ำยำดับเพลิง 15,000.00    15,000.00 เฉพำะเจำะจง นำอทุัย ช ำนำญ 15,000.00      นำอทุัย ช ำนำญ 15,000.00    เป็นผู้ขำยวัสดุ 12-มี.ค.-64
41 จดัซ้ือปกประกำศ 8,500.00      8,500.00   เฉพำะเจำะจง บ.นิวง่วนแสงไทย 8,500.00    บ.นิวง่วนแสงไทย 8,500.00      เป็นผู้ขำยวัสดุ 22-มี.ค.-64
42 จดัซ้ืออปุกรณ์กฬีำบำสเกตบอล 8,800.00      8,800.00   เฉพำะเจำะจง บ.นิวง่วนแสงไทย 8,800.00    บ.นิวง่วนแสงไทย 8,800.00      เป็นผู้ขำยวัสดุ 23-มี.ค.-64
43 จดัซ้ืออปุกรณ์กฬีำฟุตบอล 17,550.00    17,550.00 เฉพำะเจำะจง บ.นิวง่วนแสงไทย 17,550.00      บ.นิวง่วนแสงไทย 17,550.00    เป็นผู้ขำยวัสดุ 23-มี.ค.-64
44 จดัซ้ืออปุกรณ์กฬีำเปตอง 10,000.00    10,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.นิวง่วนแสงไทย 10,000.00      บ.นิวง่วนแสงไทย 10,000.00    เป็นผู้ขำยวัสดุ 23-มี.ค.-64
45 จดัซ้ือวัสดุหลอดไฟ 5,000.00      5,000.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำนสิริกรำนต์ 5,000.00    ร้ำนสิริกรำนต์ 5,000.00  เป็นผู้ขำยวัสดุ 23-มี.ค.-64

46 จดัจำ้งตัดชุดกฬีำโรงเรียน 7,000.00      7,000.00   
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนถุงทองกำรปัก 7,000.00    ร้ำนถุงทองกำรปัก 7,000.00  
เป็นผู้มีอำชีพ

รับจำ้ง
26-เม.ย.-64

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือรำคำที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง



ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ
จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง
 (บำท)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และ
วันที่ของ

สัญญำ หรือ
ข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือ

จ้ำง

47

จำ้งเหมำท ำป้ำยประกำศรับสมัคร
นักเรียน 990.00        990.00     

เฉพำะเจำะจง
ร้ำนเติมฝันกำรป้ำย 990.00      ร้ำนเติมฝันกำรป้ำย 990.00     

เป็นผู้มีอำชีพ
รับจำ้ง

28-เม.ย.-64

48

จำ้งเหมำท ำป้ำยประกำศโรค
ไวรัสดคโรน่ำ2019 3,440.00      3,440.00   

เฉพำะเจำะจง
ร้ำนเติมฝันกำรป้ำย 3,440.00    ร้ำนเติมฝันกำรป้ำย 3,440.00  

เป็นผู้มีอำชีพ
รับจำ้ง

30-เม.ย.-64

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือรำคำที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง


