
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  โรงเรียนกันตังพิทยากร 

ประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2563 

ลำดับ
ที่ 

รายการจดัซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่

จัดซื้อ/จัดจ้าง
(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
ราคา 

ที่เสนอ 
ราคาที่ตกลง

ซื้อ/จ้าง 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่ของสญัญา/
ข้อตกลงในการ

ซื้อ/จ้าง 

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

1 ค่าน้ำมัน 26,916.00 26,916.00 เฉพาะเจาะจง บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ 
จำกัด 

26,916.00 26,916.00 บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ 
จำกัด 

เสนอราคาต่ำสุด 1/2563 1/10/62 

2 ค่าวัสดุ 791.00 791.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสิริวัลย์ เครื่องเขียน 791.00 791.00 ร้านสิริวัลย์ เครื่องเขียน เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 16/10/62 
3 ค่าวัสดุ 1,475.00 1,475.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสิริวัลย์ เครื่องเขียน 1,475.00 1,475.00 ร้านสิริวัลย์ เครื่องเขียน เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 17/10/62 
4 ค่าวัสดุ 19,475.00 19,475.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสิริวัลย์ เครื่องเขียน 19,475.00 19,475.00 ร้านสิริวัลย์ เครื่องเขียน เสนอราคาต่ำสุด 7/2563 17/10/62 
5 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.เจริญพิทยา โอเอ  

เซ็นเตอร์ จำกัด 
2,500.00 2,500.00 บ.เจริญพิทยา โอเอ  

เซ็นเตอร์ จำกัด 
เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 24/10/62 

6 ค่าวัสดุ 9,800.00 9,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟิวเจอร์ ไอท ี 9,800.00 9,800.00 ร้านฟิวเจอร์ ไอท ี เสนอราคาต่ำสุด 3/2563 24/10/62 
7 ค่าวัสดุอุปกรณ์

เครื่องพิมพ์ 
2,150.00 2,150.00 เฉพาะเจาะจง บ.เจริญพิทยา โอเอ  

เซ็นเตอร์ จำกัด 
2,150.00 2,150.00 บ.เจริญพิทยา โอเอ  

เซ็นเตอร์ จำกัด 
เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 25/10/62 

8 ค่าวัสดุ 250.00 250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟิวเจอร์ ไอท ี 250.00 250.00 ร้านฟิวเจอร์ ไอท ี เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 28/10/62 
9 ค่าวัสดุ  4,623.00 4,623.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดิลักษณ์  4,623.00 4,623.00 ร้านดิลักษณ์ เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 24/10/62 
10 ค่าวัสดุสำนักงาน 44,480.00 44,480.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสิริวัลย์ เครื่องเขียน 44,480.00 44,480.00 ร้านสิริวัลย์ เครื่องเขียน เสนอราคาต่ำสุด 8/2563 28/10/62 
11 ซ้ือครุภัณฑ์ 98,901.00 98,901.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พัทลุง การไฟฟ้า 98,901.00 98,901.00 หจก.พัทลุง การไฟฟ้า เสนอราคาต่ำสุด 2/2563 11/10/62 
12 ค่าจ้างทำป้าย 668.00 668.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนโมดีไซน์ 668.00 668.00 ร้านนโมดีไซน์ เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 21/10/62 
13 ค่าจ้างพิมพ์สติกเกอร์ 560.00 560.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนโมดีไซน์ 560.00 560.00 ร้านนโมดีไซน์ เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 22/10/62 
14 ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟิวเจอร์ ไอท ี 3,200.00 3,200.00 ร้านฟิวเจอร์ ไอท ี เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 29/10/62 
            
            
            
            
            
            
            

 

 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  โรงเรียนกันตังพิทยากร 
ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2563 

ลำดับ
ที่ 

รายการจดัซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่

จัดซื้อ/จัดจ้าง
(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
ราคา 

ที่เสนอ 
ราคาที่ตกลง

ซื้อ/จ้าง 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่ของสญัญา/
ข้อตกลงในการ

ซื้อ/จ้าง 

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

1 ค่าน้ำมัน 34,029.50 34,029.50 เฉพาะเจาะจง บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ 
จำกัด 

34,029.50 34,029.50 บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ 
จำกัด 

เสนอราคาต่ำสุด 4/2563 1/11/62 

2 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเขื่อนเพชร
คอมพิวเตอร์ 

1,600.00 1,600.00 ร้านเขื่อนเพชร
คอมพิวเตอร์ 

เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 1/11/62 

3 ค่าวัสดุสำนักงาน 7,422.00 7,422.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสิริวัลย์ เครื่องเขียน 7,422.00 7,422.00 ร้านสิริวัลย์ เครื่องเขียน เสนอราคาต่ำสุด 9/2563 1/11/62 
4 ค่าวัสดุ 2,077.00 2,077.00 เฉพาะเจาะจง บ.ท่าน้ำวัสดุกอ่สร้าง 

จำกัด 
2,077.00 2,077.00 บ.ท่าน้ำวัสดุกอ่สร้าง 

จำกัด 
เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 4/11/62 

5 ค่าวัสดุสำนักงาน 13,439.00 13,439.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสิริวัลย์ เครื่องเขียน 13,439.00 13,439.00 ร้านสิริวัลย์ เครื่องเขียน เสนอราคาต่ำสุด 10/2563 6/11/62 
6 ค่าวัสดุสำนักงาน 2,568.00 2,568.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสิริวัลย์ เครื่องเขียน 2,568.00 2,568.00 ร้านสิริวัลย์ เครื่องเขียน เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 6/11/62 
7 ค่าวัสดุสำนักงาน 1,274.00 1,274.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสิริวัลย์ เครื่องเขียน 1,274.00 1,274.00 ร้านสิริวัลย์ เครื่องเขียน เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 7/11/62 
8 ค่าวัสดุสำนักงาน 4,855.00 4,855.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสิริวัลย์ เครื่องเขียน 4,855.00 4,855.00 ร้านสิริวัลย์ เครื่องเขียน เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 8/11/62 
9 ค่าวัสดุสำนักงาน 6,205.00 6,205.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสิริวัลย์ เครื่องเขียน 6,205.00 6,205.00 ร้านสิริวัลย์ เครื่องเขียน เสนอราคาต่ำสุด 11/2563 11/11/62 
10 ค่าวัสดุ 6,116.00 6,116.00 เฉพาะเจาะจง บ.ท่าน้ำวัสดุกอ่สร้าง 

จำกัด 
6,116.00 6,116.00 บ.ท่าน้ำวัสดุกอ่สร้าง 

จำกัด 
เสนอราคาต่ำสุด 5/2563 12/11/62 

11 ค่าวัสดุ 2,591.00 2,591.00 เฉพาะเจาะจง บ.ท่าน้ำวัสดุกอ่สร้าง 
จำกัด 

2,591.00 2,591.00 บ.ท่าน้ำวัสดุกอ่สร้าง 
จำกัด 

เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 18/11/62 

12 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ 1,040.00 1,040.00 เฉพาะเจาะจง บ.เจริญพิทยา โอเอ  
เซ็นเตอร์ จำกัด 

1,040.00 1,040.00 บ.เจริญพิทยา โอเอ  
เซ็นเตอร์ จำกัด 

เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 18/11/62 

13 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย 1,100.00 1,100.00 หจก.ตรังซัพพลาย เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 18/11/62 
14 ค่าวัสดุ 4,932.00 4,932.00 เฉพาะเจาะจง บ.ท่าน้ำวัสดุกอ่สร้าง 

จำกัด 
4,932.00 4,932.00 บ.ท่าน้ำวัสดุกอ่สร้าง 

จำกัด 
เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 20/11/62 

15 ค่าวัสดุ 173.00 173.00 เฉพาะเจาะจง บ.ท่าน้ำวัสดุกอ่สร้าง 
จำกัด 

173.00 173.00 บ.ท่าน้ำวัสดุกอ่สร้าง 
จำกัด 

เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 21/11/62 

16 ค่าวัสดุ 3,130.00 3,130.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดิลักษณ์ 3,130.00 3,130.00 ร้านดิลักษณ์ เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 25/11/62 
17 ค่าวัสดุการศึกษา 83,950.00 83,950.00 เฉพาะเจาะจง บ.พีที ตรัง จำกัด 83,950.00 83,950.00 บ.พีที ตรัง จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 6/2563 25/11/62 
18 ค่าครุภัณฑ์ 6,250.00 6,250.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย 6,250.00 6,250.00 หจก.ตรังซัพพลาย เสนอราคาต่ำสุด 26/2563 1/11/62 
19 ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน 6,900.00 6,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย 6,900.00 6,900.00 หจก.ตรังซัพพลาย เสนอราคาต่ำสุด 24/2563 7/11/62 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  โรงเรียนกันตังพิทยากร 
ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2563 

ลำดับ
ที่ 

รายการจดัซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่

จัดซื้อ/จัดจ้าง
(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
ราคา 

ที่เสนอ 
ราคาที่ตกลง

ซื้อ/จ้าง 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่ของสญัญา/
ข้อตกลงในการ

ซื้อ/จ้าง 

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

20 ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน 28,500.00 28,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บิ๊กโฮมเฟอร์นิเจอร์ 
พาร์คมอลล์ 

28,500.00 28,500.00 หจก.บิ๊กโฮมเฟอร์นิเจอร์ 
พาร์คมอลล์ 

เสนอราคาต่ำสุด 7/2563 21/11/62 

21 ค่าวัสดุการศึกษา 42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.อาดูโน่ไทย จำกัด 42,000.00 42,000.00 บ.อาดูโน่ไทย จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 12/2563 22/11/62 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  โรงเรียนกันตังพิทยากร 

ประจำเดือน พฤศจิกายน  ปีงบประมาณ 2563 

ลำดับ
ที่ 

รายการจดัซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่

จัดซื้อ/จัดจ้าง
(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
ราคา 

ที่เสนอ 
ราคาที่ตกลง

ซื้อ/จ้าง 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่ของสญัญา/
ข้อตกลงในการ

ซื้อ/จ้าง 

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

22 ค่าวัสดุซ่อมแซมงาน
ประปา 

1,019.00 1,019.00 เฉพาะเจาะจง บ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ 
จำกัด 

1,019.00 1,019.00 บ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ 
จำกัด 

เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 26/11/62 

23 ค่าจ้างทำเอกสาร 3,520.00 3,520.00 เฉพาะเจาะจง ร้านถ่ายเอกสาร 3,520.00 3,520.00 ร้านถ่ายเอกสาร เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 1/11/62 
24 ค่าจ้างซ่อมบำรุงรถตู้

ราชการ 
2,694.00 2,694.00 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าเมืองตรัง ผู้

จำหน่ายโตโยต้า จำกัด 
2,694.00 2,694.00 บ.โตโยต้าเมืองตรัง ผู้

จำหน่ายโตโยต้า จำกัด 
เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 7/11/62 

25 ค่าจ้างจัดทำปพ. 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอสพริ้นท์(2004) จำกัด 36,000.00 36,000.00 บ.เอสพริ้นท์(2004) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 10/2563 6/11/62 
26 ค่าจ้างซ่อมแซมบ่อน้ำ

บาดาล 
7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แมกเนติก 7,490.00 7,490.00 หจก.แมกเนติก เสนอราคาต่ำสุด 1/2563 12/11/62 

27 ค่าจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์
เอกสาร 

1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย 1,300.00 1,300.00 หจก.ตรังซัพพลาย เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 20/11/62 

28 ค่าจ้างเช่าเหมารถรับส่ง
นักเรียน 

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนวรรธน์  หวังจิ 10,000.00 10,000.00 นายธนวรรธน์  หวังจิ เสนอราคาต่ำสุด 18/2563 6/11/62 

29 ค่าจ้างซ่อมเครื่องขยาย
เสียง 

780.00 780.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนงค์ซาวด์ 780.00 780.00 ร้านนงค์ซาวด์ เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 27/11/62 

30 ค่าจ้างเปลี่ยนยางรถ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์พันธุย์านยนต ์ 1,000.00 1,000.00 ร้านพงษ์พันธุย์านยนต ์ เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 20/11/62 
31 ค่าจ้างซ่อมกล้อง

ถ่ายรูป 
3,093.65 3,093.65 เฉพาะเจาะจง บ. แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง 

(ไทยแลนด์) จำกัด 
3,093.65 3,093.65 บ. แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง 

(ไทยแลนด์) จำกัด 
เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 27/11/62 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  โรงเรียนกันตังพิทยากร 

ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2563 

ลำดับ
ที่ 

รายการจดัซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่

จัดซื้อ/จัดจ้าง
(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
ราคา 

ที่เสนอ 
ราคาที่ตกลง

ซื้อ/จ้าง 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่ของสญัญา/
ข้อตกลงในการ

ซื้อ/จ้าง 

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

1 ค่าน้ำมัน 33,329.50 33,329.50 เฉพาะเจาะจง บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ 
จำกัด 

33,329.50 33,329.50 บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ 
จำกัด 

เสนอราคาต่ำสุด 20/2563 2/12/62 

2 ค่าวัสดุสำนักงาน 5,820.00 5,820.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสิริวัลย์ เครื่องเขียน 5,820.00 5,820.00 ร้านสิริวัลย์ เครื่องเขียน เสนอราคาต่ำสุด 14/2563 3/12/62 
3 ค่าวัสดุสำนักงาน 38,000.00 38,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสิริวัลย์ เครื่องเขียน 38,000.00 38,000.00 ร้านสิริวัลย์ เครื่องเขียน เสนอราคาต่ำสุด 13/2563 3/12/62 
4 ค่าวัสดุสำนักงาน 3,790.00 3,790.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสิริวัลย์ เครื่องเขียน 3,790.00 3,790.00 ร้านสิริวัลย์ เครื่องเขียน เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 11/12/62 
5 ค่าวัสดุ 4,990.00 4,990.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านโพธิ์ เภสัช 4,990.00 4,990.00 ร้านบ้านโพธิ์ เภสัช เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 13/12/62 
6 ค่าวัสดุ 9,890.00 9,890.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟิวเจอร์ ไอท ี 9,890.00 9,890.00 ร้านฟิวเจอร์ ไอท ี เสนอราคาต่ำสุด 16/2563 12/12/62 
7 ค่าวัสดุ 851.00 851.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดิลักษณ์ 851.00 851.00 ร้านดิลักษณ์ เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 23/12/62 
8 ค่าวัสดุ 3,125.00 3,125.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสิริวัลย์ เครื่องเขียน 3,125.00 3,125.00 ร้านสิริวัลย์ เครื่องเขียน เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 24/12/62 
9 ซ้ือครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 
38,118.00 38,118.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟิวเจอร์ ไอท ี 38,118.00 38,118.00 ร้านฟิวเจอร์ ไอท ี เสนอราคาต่ำสุด 15/2563 2/12/62 

10 ค่าวัสดุ 12,800.00 12,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตรังศูนย์ล้อเซอร์วิส 12,800.00 12,800.00 ร้านตรังศูนย์ล้อเซอร์วิส เสนอราคาต่ำสุด 22/2563 13/12/62 
11 ค่าจ้างทำป้ายกจิกรรม

MOU 
600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนโมดีไซน์ 600.00 600.00 ร้านนโมดีไซน์ เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 13/12/62 

12 ค่าจ้างเช่าเหมารถรับส่ง
นักเรียน 

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนวรรธน์  หวังจิ 8,000.00 8,000.00 นายธนวรรธน์  หวังจิ เสนอราคาต่ำสุด 19/2563 2/12/62 

13 
ค่าจ้างซ่อมเครื่องทำน้ำ
เย็นโรงอาหาร 

13,700.00 13,700.00 เฉพาะเจาะจง เบ้นซ์ออโต้แอร ์ 13,700.00 13,700.00 เบ้นซ์ออโต้แอร ์ เสนอราคาต่ำสุด 2/2563 17/12/62 

14 
ค่าจ้างเช่าเหมารถรับส่ง
นักเรียน 

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.บุปผา  จันทร์สวา่ง 40,000.00 40,000.00 น.ส.บุปผา  จันทร์สวา่ง เสนอราคาต่ำสุด 4/2563 16/12/62 

15 
ค่าจ้างติดต้ังบอร์ด
พร้อมโครงอะลูมิเนียม 

54,900.00 54,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลูกไก่การกระจกและ
อะลูมิเนียม 

54,900.00 54,900.00 ร้านลูกไก่การกระจกและ
อะลูมิเนียม 

เสนอราคาต่ำสุด 5/2563 20/12/62 

16 
ค่าจ้างต่อเติมราง
ระบายนำ้ 

62,775.00 62,775.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสามสมอ  
คอนสตรักชั่น 

62,775.00 62,775.00 ร้านสามสมอ  
คอนสตรักชั่น 

เฉพาะเจาะจง 3/2563 9/12/62 

 
 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  โรงเรียนกันตังพิทยากร 
ประจำเดือน มกราคม  ปีงบประมาณ 2563 

ลำดับ
ที่ 

รายการจดัซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่

จัดซื้อ/จัดจ้าง
(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
ราคา 

ที่เสนอ 
ราคาที่ตกลง

ซื้อ/จ้าง 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่ของสญัญา/
ข้อตกลงในการ

ซื้อ/จ้าง 

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

1 ค่าน้ำมัน 51,278.80 51,278.80 เฉพาะเจาะจง บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ 
จำกัด 

51,278.80 51,278.80 บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ 
จำกัด 

เสนอราคาต่ำสุด 23/2563 2/01/63 

2 ค่าวัสดุเพื่อการศึกษา 2,050.00 2,050.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสิริวัลย์ เครื่องเขียน 2,050.00 2,050.00 ร้านสิริวัลย์ เครื่องเขียน เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 2/01/63 
3 ค่าวัสดุสำนักงาน 1,960.00 1,960.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสิริวัลย์ เครื่องเขียน 1,960.00 1,960.00 ร้านสิริวัลย์ เครื่องเขียน เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 2/01/63 
4 ค่าวัสดุสำนักงาน 2,377.00 2,377.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสิริวัลย์ เครื่องเขียน 2,377.00 2,377.00 ร้านสิริวัลย์ เครื่องเขียน เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 3/01/63 
5 ค่าวัสดุ 4,002.00 4,002.00 เฉพาะเจาะจง บ.บีทูเอส จำกัด 4,002.00 4,002.00 บ.บีทูเอส จำกัด เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 2/01/63 
6 ค่าวัสดุการศึกษา 9,040.00 9,040.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสิริวัลย์ เครื่องเขียน 9,040.00 9,040.00 ร้านสิริวัลย์ เครื่องเขียน เสนอราคาต่ำสุด 18/2563 2/01/63 
7 ค่าวัสดุสำนักงาน 13,325.00 13,325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสิริวัลย์ เครื่องเขียน 13,325.00 13,325.00 ร้านสิริวัลย์ เครื่องเขียน เสนอราคาต่ำสุด 19/2563 8/01/63 
8 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟิวเจอร์ ไอท ี 1,200.00 1,200.00 ร้านฟิวเจอร์ ไอท ี เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 14/01/63 
9 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ 10,165.00 10,165.00 เฉพาะเจาะจง บ.ริโซ่ จำกัด 10,165.00 10,165.00 บ.ริโซ่ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 26/2563 21/01/63 
10 ค่าวัสดุ 4,264.00 4,264.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดิลักษณ์ 4,264.00 4,264.00 ร้านดิลักษณ์ เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 24/01/63 
11 ซ้ือครุภัณฑ์สำนักงาน 26,250.00 26,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภาพ-รวมช่าง 26,250.00 26,250.00 ร้านสุภาพ-รวมช่าง เสนอราคาต่ำสุด 21/2563 6/01/63 
12 ซ้ือครุภัณฑ์ 9,800.00 9,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนงค์ซาวด์ 9,800.00 9,800.00 ร้านนงค์ซาวด์ เสนอราคาต่ำสุด 17/2563 2/01/63 
13 ค่าวัสดุ 695.00 695.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสิริวัลย์ เครื่องเขียน 695.00 695.00 ร้านสิริวัลย์ เครื่องเขียน เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 3/01/63 
14 ค่าวัสดุซ่อมแซมระบบ

ประปา 
1,627.00 1,627.00 เฉพาะเจาะจง บ.ท่าน้ำวัสดุกอ่สร้าง 

จำกัด 
1,627.00 1,627.00 บ.ท่าน้ำวัสดุกอ่สร้าง 

จำกัด 
เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 10/01/63 

15 ค่าวัสดุปรับซ่อมอาคาร 6,024.00 6,024.00 เฉพาะเจาะจง บ.ท่าน้ำวัสดุกอ่สร้าง 
จำกัด 

6,024.00 6,024.00 บ.ท่าน้ำวัสดุกอ่สร้าง 
จำกัด 

เสนอราคาต่ำสุด 31/2563 9/01/63 

16 ค่าวัสดุงานอาคาร
สถานที่ 

3,447.00 3,447.00 เฉพาะเจาะจง บ.ท่าน้ำวัสดุกอ่สร้าง 
จำกัด 

3,447.00 3,447.00 บ.ท่าน้ำวัสดุกอ่สร้าง 
จำกัด 

เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 16/01/63 

17 ค่าวัสดุซ่อมบำรุงรถ
ราชการ 

2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดิลักษณ์ 2,900.00 2,900.00 ร้านดิลักษณ์ เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 17/01/63 

18 ค่าวัสดุปรับซ่อมแซม
งานประปา 

1,019.00 1,019.00 เฉพาะเจาะจง บ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ 
จำกัด 

1,019.00 1,019.00 บ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ 
จำกัด 

เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 23/01/63 

19 ค่าวัสดุงานอาคาร
สถานที่ 

178.00 178.00 เฉพาะเจาะจง บ.ท่าน้ำวัสดุกอ่สร้าง 
จำกัด 

178.00 178.00 บ.ท่าน้ำวัสดุกอ่สร้าง 
จำกัด 

เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 28/01/63 

 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  โรงเรียนกันตังพิทยากร 
ประจำเดือน มกราคม  ปีงบประมาณ 2563 

ลำดับ
ที่ 

รายการจดัซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่

จัดซื้อ/จัดจ้าง
(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
ราคา 

ที่เสนอ 
ราคาที่ตกลง

ซื้อ/จ้าง 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่ของสญัญา/
ข้อตกลงในการ

ซื้อ/จ้าง 

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

20 ค่าน้ำมัน 38,032.00 38,032.00 เฉพาะเจาะจง บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ 
จำกัด 

38,032.00 38,032.00 บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ 
จำกัด 

เสนอราคาต่ำสุด 27/2563 31/01/63 

21 ค่าวัสดุเพื่อปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ 

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลานบิน ออคิด 800.00 800.00 ร้านลานบิน ออคิด เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 15/01/63 

22 ค่าจ้างเช่าเหมารถเข้า
ร่วมงานศิลปหัตถกรรม 

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.บุปผา  จันทร์สวา่ง 7,500.00 7,500.00 น.ส.บุปผา  จันทร์สวา่ง เสนอราคาต่ำสุด 6/2563 3/01/63 

23 ค่าจ้างเช่าเหมารถเข้า
ร่วมงานศิลปหัตถกรรม 

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนวรรธน์ หวังจ ิ 13,000.00 13,000.00 นายธนวรรธน์ หวังจิ เสนอราคาต่ำสุด 7/2563 3/01/63 

24 ค่าจ้างซ่อมบำรุงรถตู้
ราชการ 

2,455.12 2,455.12 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าเมืองตรัง 
ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด 

2,455.12 2,455.12 บ.โตโยต้าเมืองตรัง  
ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด 

เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 14/01/63 

25 ค่าจ้างเช่าเหมารถนำ
นักเรียนไปทัศนศึกษา 

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.บุปผา  จันทร์สวา่ง 48,000.00 48,000.00 น.ส.บุปผา  จันทร์สวา่ง เสนอราคาต่ำสุด 9/2563 14/01/63 

26 ค่าจ้างเช่าเหมารถนำ
นักเรียนไปทัศนศึกษา 

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.บุปผา  จันทร์สวา่ง 40,000.00 40,000.00 น.ส.บุปผา  จันทร์สวา่ง เสนอราคาต่ำสุด 8/2563 13/01/63 

27 ค่าจ้างซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้าอาคารเรียน 

3,720.00 3,720.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชยั  เกาะเกต 3,720.00 3,720.00 นายวิชยั  เกาะเกต เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 15/01/63 

28 ค่าจ้างซ่อมบำรุงรถตู้
ราชการ 

6,190.49 6,190.49 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าเมืองตรัง 
ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด 

6,190.49 6,190.49 บ.โตโยต้าเมืองตรัง  
ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด 

เสนอราคาต่ำสุด  21/01/63 

29 ค่าจ้างเช่าเหมารถรับส่ง
นักเรียน 

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.บุปผา  จันทร์สวา่ง 10,000.00 10,000.00 น.ส.บุปผา  จันทร์สวา่ง เสนอราคาต่ำสุด 30/2563 6/01/63 

30 ค่าจ้างซ่อมบำรุงรถ
ราชการ 

1,533.85 1,533.85 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าเมืองตรัง 
ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด 

1,533.85 1,533.85 บ.โตโยต้าเมืองตรัง  
ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด 

เสนอราคาต่ำสุด  29/01/63 

31 ค่าจ้างซ่อมบำรุงรถ
ราชการ 

1,180.00 1,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเชิดชัย ไดนาโม 1,180.00 1,180.00 ร้านเชิดชัย ไดนาโม เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 13/01/63 

32 ค่าจ้างจัดทำเอกสาร 
วันคร ู

2,413.00 2,413.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนโมดีไซน์ 2,413.00 2,413.00 ร้านนโมดีไซน์ เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 13/01/63 

 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  โรงเรียนกันตังพิทยากร 

ประจำเดือน กุมภาพันธ์  ปีงบประมาณ 2563 

ลำดับ
ที่ 

รายการจดัซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่

จัดซื้อ/จัดจ้าง
(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
ราคา 

ที่เสนอ 
ราคาที่ตกลง

ซื้อ/จ้าง 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่ของสญัญา/
ข้อตกลงในการ

ซื้อ/จ้าง 

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

1 ค่าวัสดุสำนักงาน 48,500.00 48,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสิริวัลย์ เครื่องเขียน 48,500.00 48,500.00 ร้านสิริวัลย์ เครื่องเขียน เสนอราคาต่ำสุด 24/2563 3/02/63 
2 ค่าวัสดุงานอาคาร

สถานที่ 
10,030.00 10,030.00 เฉพาะเจาะจง บ.ท่าน้ำวัสดุกอ่สร้าง 

จำกัด 
10,030.00 10,030.00 บ.ท่าน้ำวัสดุกอ่สร้าง 

จำกัด 
เสนอราคาต่ำสุด 32/2563 3/02/63 

3 ค่าวัสดุ 1,690.00 1,690.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสิริวัลย์ เครื่องเขียน 1,690.00 1,690.00 ร้านสิริวัลย์ เครื่องเขียน เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 4/02/63 
4 ค่าวัสดุ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย 15,000.00 15,000.00 หจก.ตรังซัพพลาย เสนอราคาต่ำสุด 25/2563 5/02/63 
5 ค่าวัสดุ 16,150.00 16,150.00 เฉพาะเจาะจง วาทิตรัตน์การดนตร ี 16,150.00 16,150.00 วาทิตรัตน์การดนตร ี เสนอราคาต่ำสุด 28/2563 11/02/63 
6 ค่าวัสดุ 15,400.00 15,400.00 เฉพาะเจาะจง บังชมสปอร์ต 15,400.00 15,400.00 บังชมสปอร์ต เสนอราคาต่ำสุด 29/2563 11/02/63 
7 ค่าวัสดุงานอาคาร

สถานที่ 
23,330.00 23,330.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสิริวัลย์ เครื่องเขียน 23,330.00 23,330.00 ร้านสิริวัลย์ เครื่องเขียน เสนอราคาต่ำสุด 37/2563 11/02/63 

8 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ 7,250.00 7,250.00 เฉพาะเจาะจง บ.เจริญพิทยา โอเอ  
เซ็นเตอร์ จำกัด 

7,250.00 7,250.00 บ.เจริญพิทยา โอเอ  
เซ็นเตอร์ จำกัด 

เสนอราคาต่ำสุด 33/2563 11/02/63 

9 ค่าวัสดุ 3,700.00 3,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสิริวัลย์ เครื่องเขียน 3,700.00 3,700.00 ร้านสิริวัลย์ เครื่องเขียน เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 19/02/63 
10 ค่าวัสดุ 1,780.00 1,780.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสิริวัลย์ เครื่องเขียน 1,780.00 1,780.00 ร้านสิริวัลย์ เครื่องเขียน เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 20/02/63 
11 ค่าวัสดุ 2,905.00 2,905.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสิริวัลย์ เครื่องเขียน 2,905.00 2,905.00 ร้านสิริวัลย์ เครื่องเขียน เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 21/02/63 
12 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ 2,475.00 2,475.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย 2,475.00 2,475.00 หจก.ตรังซัพพลาย เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 24/02/63 
13 ค่าวัสดุจัดกิจกรรมทาง

ศาสนา 
4,700.00 4,700.00 เฉพาะเจาะจง นางยุพา ลุ้งใหญ่ 4,700.00 4,700.00 นางยุพา ลุ้งใหญ่ เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 24/02/63 

14 ค่าวัสดุสนับสนุนกร
เรียนการสอน 

4,945.00 4,945.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสิริวัลย์ เครื่องเขียน 4,945.00 4,945.00 ร้านสิริวัลย์ เครื่องเขียน เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 26/02/63 

15 ค่าวัสดุปรับภูมิทัศน ์ 315.00 315.00 เฉพาะเจาะจง บ.ท่าน้ำวัสดุกอ่สร้าง 
จำกัด 

315.00 315.00 บ.ท่าน้ำวัสดุกอ่สร้าง 
จำกัด 

เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 28/02/63 

16 ค่าวัสดุปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ 

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ท่าน้ำวัสดุกอ่สร้าง 
จำกัด 

500.00 500.00 บ.ท่าน้ำวัสดุกอ่สร้าง 
จำกัด 

เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 18/02/63 

17 ค่าจ้างเช่าเหมารถนำ
นักเรียนไปทัศนศึกษา 

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.บุปผา  จันทร์สวา่ง 40,000.00 40,000.00 น.ส.บุปผา  จันทร์สวา่ง เสนอราคาต่ำสุด 12/2563 6/02/63 

18 ค่าจ้างย้ายคู่สาย
โทรศัพท์ห้อง ผอ. 

3,350.00 3,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พีเอส เน็ตเวิร์ค 
โซลูชั่น 

3,350.00 3,350.00 หจก.พีเอส เน็ตเวิร์ค 
โซลูชั่น 

เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 13/02/63 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  โรงเรียนกันตังพิทยากร 

ประจำเดือน กุมภาพันธ์  ปีงบประมาณ 2563 

ลำดับ
ที่ 

รายการจดัซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่

จัดซื้อ/จัดจ้าง
(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
ราคา 

ที่เสนอ 
ราคาที่ตกลง

ซื้อ/จ้าง 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่ของสญัญา/
ข้อตกลงในการ

ซื้อ/จ้าง 

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

19 ค่าจ้างเช่าเหมารถนำ
นักเรียนร่วมกิจกรรม
คาราวาน อพวช 

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.บุปผา  จันทร์สวา่ง 3,000.00 3,000.00 น.ส.บุปผา  จันทร์สวา่ง เสนอราคาต่ำสุด  12/02/63 

20 ค่าจ้างเช่าเหมารถนำ
นักเรียนไปทัศนศึกษา 

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.บุปผา  จันทร์สวา่ง 40,000.00 40,000.00 น.ส.บุปผา  จันทร์สวา่ง เสนอราคาต่ำสุด 17/2563 12/02/63 
 

21 ค่าจ้างต่อเติม 
โครงเหล็กหน้าอ.6 

28,125.00 28,125.00 เฉพาะเจาะจง นายขาว จิตรขวัญ 28,125.00 28,125.00 นายขาว จิตรขวัญ เสนอราคาต่ำสุด 15/2563 7/02/63 

22 
ค่าจ้างบันได 3 ชุด
พร้อมขอบกั้นดินและ
เทพื้นถนน 

85,000.00 115,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสามสมอ  
คอนสตรักชั่น 

85,000.00 85,000.00  ร้านสามสมอ  
คอนสตรักชั่น 

เสนอราคาต่ำสุด 14/2563 7/02/63 

23 
ค่าจ้างเช่าเหมารถรับส่ง
นักเรียน 

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนวรรธน์  หวังจิ 6,000.00 6,000.00 นายธนวรรธน์  หวังจิ เสนอราคาต่ำสุด 31/2563 3/02/63 

24 
ค่าจ้างก่อสร้างโรงจอด
รถบัส รร. 

142,940.00 142,940.00 เฉพาะเจาะจง นายขาว จิตรขวัญ 142,940.00 142,940.00 นายขาว จิตรขวัญ เสนอราคาต่ำสุด 16/2563 11/02/63 

25 
ค่าจ้างเช่าเหมารถนำ
นักเรียนไปทัศนศึกษา 

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพล เกิดสมบูรณ์ 24,000.00 24,000.00 นายธนพล เกิดสมบูรณ์ เสนอราคาต่ำสุด 23/2563 1/02/63 

26 
ค่าจ้างจัดทำปา้ย
ประชาสัมพันธ ์

7,920.00 7,920.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนโมดีไซน์ 7,920.00 7,920.00 ร้านนโมดีไซน์ เสนอราคาต่ำสุด 24/2563 5/02/63 

27 ค่าจ้างจัดทำเอกสาร 1,456.00 1,456.00 เฉพาะเจาะจง ร้านถ่ายเอกสาร 1,456.00 1,456.00 ร้านถ่ายเอกสาร เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 18/02/63 
            
            
            
            
            
            
            
            



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  โรงเรียนกันตังพิทยากร 

ประจำเดือน มีนาคม  ปีงบประมาณ 2563 

ลำดับ
ที่ 

รายการจดัซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่

จัดซื้อ/จัดจ้าง
(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
ราคา 

ที่เสนอ 
ราคาที่ตกลง

ซื้อ/จ้าง 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่ของสญัญา/
ข้อตกลงในการ

ซื้อ/จ้าง 

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

1 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย 2,500.00 2,500.00 หจก.ตรังซัพพลาย เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 2/03/63 
2 ค่าวัสดุงานอาคาร

สถานที่ 
2,862.00 2,862.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดิลักษณ์ 2,862.00 2,862.00 ร้านดิลักษณ์ เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 2/03/63 

3 ค่าวัสดุงานอนามยั 1,560.00 1,560.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจษฎาพรเคมีภัณฑ์ 1,560.00 1,560.00 ร้านเจษฎาพรเคมีภัณฑ์ เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 7/03/63 
4 ค่าวัสดุ 770.00 770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญวิทย ์ 770.00 770.00 ร้านเจริญวิทย ์ เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 11/03/63 
5 ค่าวัสดุ 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสิริวัลย์ เครื่องเขียน 700.00 700.00 ร้านสิริวัลย์ เครื่องเขียน เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 25/03/63 
6 ค่าจ้างจัดทำเอกสาร 13,150.00 13,150.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย 13,150.00 13,150.00 หจก.ตรังซัพพลาย เสนอราคาต่ำสุด 30/2563 2/03/63 
7 ค่าจ้างจัดทำเอกสาร 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอพีศิลปวิทยา 200.00 200.00 ร้านเอพีศิลปวิทยา เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 4/03/63 
8 ค่าจ้างจัดทำเอกสาร 720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านถ่ายเอกสาร 720.00 720.00 ร้านถ่ายเอกสาร เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 23/03/63 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            



 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  โรงเรียนกันตังพิทยากร 

ประจำเดือน เมษายน  ปีงบประมาณ 2563 

ลำดับ
ที่ 

รายการจดัซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่

จัดซื้อ/จัดจ้าง
(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
ราคา 

ที่เสนอ 
ราคาที่ตกลง

ซื้อ/จ้าง 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่ของสญัญา/
ข้อตกลงในการ

ซื้อ/จ้าง 

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

1 ค่าวัสดุ 290.00 290.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสิริวัลย์ เครื่องเขียน 290.00 290.00 ร้านสิริวัลย์ เครื่องเขียน เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 2/04/63 
2 ค่าวัสดุงานอนามยั 3,980.00 3,980.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน all day 24 shop 3,980.00 3,980.00 ร้าน all day 24 shop เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 10/04/63 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  โรงเรียนกันตังพิทยากร 

ประจำเดือน พฤษภาคม  ปีงบประมาณ 2563 

ลำดับ
ที่ 

รายการจดัซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่

จัดซื้อ/จัดจ้าง
(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
ราคา 

ที่เสนอ 
ราคาที่ตกลง

ซื้อ/จ้าง 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่ของสญัญา/
ข้อตกลงในการ

ซื้อ/จ้าง 

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

1 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย 2,500.00 2,500.00 หจก.ตรังซัพพลาย เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 2/05/63 
2 ค่าวัสดุ 29,100.00 29,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสิริวัลย์ เครื่องเขียน 29,100.00 29,100.00 ร้านสิริวัลย์ เครื่องเขียน เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 7/05/63 
3 ค่าจ้างจัดทำเอกสาร 13,150.00 13,150.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย 13,150.00 13,150.00 หจก.ตรังซัพพลาย เสนอราคาต่ำสุด 30/2563 2/05/63 
4 ค่าจ้างปรับปรุงระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร ์
96,200.00 96,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทีซีเอ็น เซอร์วิส 96,200.00 96,200.00 ร้านทีซีเอ็น เซอร์วิส เสนอราคาต่ำสุด 27/2563 2/05/63 

5 ค่าจ้างซ่อมบำรุง
เครือข่ายคอมพิวเตอร ์

75,900.00 75,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทีซีเอ็น เซอร์วิส 75,900.00 75,900.00 ร้านทีซีเอ็น เซอร์วิส เสนอราคาต่ำสุด 28/2563 18/05/63 

6 ค่าจ้างเหมาปรับปรุง
อาคารเรียน 

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษดา ชมชื่น 60,000.00 60,000.00 นายกฤษดา ชมชื่น เสนอราคาต่ำสุด 25/2563 21/05/63 

7 ค่าจ้างเหมาซ่อมแวม
ประตูห้องประชุมเล็ก 

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษดา ชมชื่น 3,000.00 3,000.00 นายกฤษดา ชมชื่น เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 21/05/63 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  โรงเรียนกันตังพิทยากร 

ประจำเดือน มิถุนายน  ปีงบประมาณ 2563 

ลำดับ
ที่ 

รายการจดัซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่

จัดซื้อ/จัดจ้าง
(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
ราคา 

ที่เสนอ 
ราคาที่ตกลง

ซื้อ/จ้าง 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่ของสญัญา/
ข้อตกลงในการ

ซื้อ/จ้าง 

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

1 ค่าพัสดุ เพื่อคัดกรอง
การแพร่ระบาดของ
ไวรัส โควิด19 

7,020.00 7,020.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านโพธิ์เภสัช 7,020.00 7,020.00 ร้านบ้านโพธิ์เภสัช เสนอราคาต่ำสุด 36/2563 1/06/2563 

2 ค่าพัสดุ เพื่อปรับซ่อม
ระบบไฟฟ้าอาคารเรียน 

9,738.00 9,738.00 เฉพาะเจาะจง บ.ท่าน้ำวัสดุกอ่สร้าง 9,738.00 9,738.00 บ.ท่าน้ำวัสดุกอ่สร้าง เสนอราคาต่ำสุด 38/2563 2/06/2563 

3 ค่าวัสดุ เพื่อจัดทำอ่าง
ล้างมือแบบฝังหน้า 

18,060.00 18,060.00 เฉพาะเจาะจง บ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 
จำกัด (มหาชน) 

18,060.00 18,060.00 บ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 
จำกัด (มหาชน) 

เสนอราคาต่ำสุด 39/2563 5/06/2563 

4 ค่าซ้ือพัสดุ เพื่อก่อผนัง
กั้นดนหลังป้อมยาม
และทาสีโรงอาหาร 

1,492.00 1,492.00 เฉพาะเจาะจง บ.ท่าน้ำวัสดุกอ่สร้าง 1,492.00 1,492.00 บ.ท่าน้ำวัสดุกอ่สร้าง เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 11/06/2563 

5 ค่าซ้ือพัสดุเพื่อปรับ
ซ่อมไฟฟ้าภายในรร. 

4,319.00 4,319.00 เฉพาะเจาะจง บ.ท่าน้ำวัสดุกอ่สร้าง 4,319.00 4,319.00 บ.ท่าน้ำวัสดุกอ่สร้าง เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 19/06/2563 

6 ค่าซ้ือพัสดุ เพื่อจำทำ 
เจลล้างมือ 

8,224.00 8,224.00 เฉพาะเจาะจง บ.ท่าน้ำวัสดุกอ่สร้าง 8,224.00 8,224.00 บ.ท่าน้ำวัสดุกอ่สร้าง เสนอราคาต่ำสุด 41/2563 23/06/2563 

7 ค่าซ้ือพัสดุ เพื่อก่อผนัง
กั้นดนหลังป้อมยาม
และทาสีโรงอาหาร 

4,774.00 4,774.00 เฉพาะเจาะจง บ.ท่าน้ำวัสดุกอ่สร้าง 4,774.00 4,774.00 บ.ท่าน้ำวัสดุกอ่สร้าง เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 25/06/2563 

8 ค่าซ้ือวัสดุ เพื่อจัดทำที่
กั้นระยะห่างโรงอาหาร 

2,560.00 2,560.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพรเทพเฟอร์นิเจอร์ 
(โฮม) 

2,560.00 2,560.00 ร้านพรเทพเฟอร์นิเจอร์ 
(โฮม) 

เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 27/06/2563 

9 ค่าวัสดุ เพื่อจัดทำอ่าง
ล้างมือภายในรร. 

6,452.00 6,452.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด 
(มหาชน) 

6,452.00 6,452.00 บ.ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด 
(มหาชน) 

เสนอราคาต่ำสุด 40/2563 29/06/2563 

10 ค่าซ้ือพัสดุ เพื่อป้องกัน
ดูแลสุขภาพครู 
บุคลากรและนักเรียน 

2,190.00 2,190.00 เฉพาะเจาะจง บ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 
จำกัด (มหาชน) 

2,190.00 2,190.00 บ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 
จำกัด (มหาชน) 

เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 30/06/2563 

11 ค่าวัสดุ เพื่อจัดทำ 
เจลล้างมือภายในรร. 

2,781.00 2,781.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด 2,781.00 2,781.00 บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 30/06/2563 

            



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  โรงเรียนกันตังพิทยากร 

ประจำเดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ 2563 

ลำดับ
ที่ 

รายการจดัซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่

จัดซื้อ/จัดจ้าง
(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
ราคา 

ที่เสนอ 
ราคาที่ตกลง

ซื้อ/จ้าง 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่ของสญัญา/
ข้อตกลงในการ

ซื้อ/จ้าง 

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

1 ค่าซ้ือวัสดุ เพื่อจัดทำที่
กั้นระยะห่างโรงอาหาร 

28,885.00 28,885.00 เฉพาะเจาะจง 
ร้านศิริกุลพานิช 

28,885.00 28,885.00 
ร้านศิริกุลพานิช 

เสนอราคาต่ำสุด 42/2563 1/07/2563 

2 ค่าซ้ือพัสดุ เพื่อป้องกัน
สุขภาพครู บุคลากร
และนักเรียน 

4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง บ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 
จำกัด (มหาชน) 

4,460.00 4,460.00 บ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 
จำกัด (มหาชน) 

เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 2/07/2563 

3 ค่าซ้ือพัสดุ เพื่อจำทำ 
เจลล้างมือ 

1,050.00 1,050.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
แมกเนติก 

1,050.00 1,050.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
แมกเนติก 

เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 3/07/2563 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 



 


