
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  โรงเรียนกันตังพิทยากร 
ประจ าเดือน ตุลาคม  ปีงบประมาณ 2565 

 

ล าดับ
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 ค่าซ้ือวัสดุการเกษตร 7,790.00 7,790.00 เฉพาะเจาะจง ลานบิน ออคิด 7,790.00 7,790.00 ลานบิน ออคิด เสนอราคาต่่าสุด 5/2565 05/10/2564 
2 ค่าจ้างท่าป้ายสติ๊กเกอร ์ 576.00 576.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนโมดีไซน์ 576.00 576.00 ร้านนโมดีไซน์ เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 25/10/2564 
3 ค่าซ้ือวัสดุการเกษตร 3,060.00 3,060.00 เฉพาะเจาะจง ลานบิน ออคิด 3,060.00 3,060.00 ลานบิน ออคิด เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 26/10/2564 
4 ค่าซ้ือวัสดุส่านักงาน 53,350.00 53,350.00 เฉพาะเจาะจง สิริวัลย์ เครื่องเขียน 53,350.00 53,350.00 สิริวัลย์ เครื่องเขียน เสนอราคาต่่าสุด 1/2565 29/10/2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  โรงเรียนกันตังพิทยากร 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน  ปีงบประมาณ 2565 

 

ล าดับ
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 ค่าซ้ือวัสดุส่านักงาน 870.00 870.00 เฉพาะเจาะจง สิริวัลย์ เครื่องเขียน 870.00 870.00 สิริวัลย์ เครื่องเขียน เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 2/11/2564 
2 ค่าซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,980.00 1,980.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดิลักษณ์ 1,980.00 1,980.00 ร้านดิลักษณ์ เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 3/11/2564 
3 ค่าจ้างท่าป้ายไวนิล 352.00 352.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนโมดีไซน์ 352.00 352.00 ร้านนโมดีไซน์ เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 10/11/2564 
4 ค่าซ้ือวัสดุส่านักงาน 3,240.00 3,240.00 เฉพาะเจาะจง สิริวัลย์ เครื่องเขียน 3,240.00 3,240.00 สิริวัลย์ เครื่องเขียน เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 15/11/2564 
5 ค่าซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร ์ 4,310.00 4,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเจริญพิทยา โอเอ 

เซ็นเตอร์ จ่ากัด 
4,310.00 4,310.00 บริษัทเจริญพิทยา โอเอ 

เซ็นเตอร์ จ่ากัด 
เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 15/11/2564 

6 ค่าซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร ์ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ฟิวเจอร์ ไอท ี 2,500.00 2,500.00 ฟิวเจอร์ ไอท ี เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 17/11/2564 
7 ค่าซ้ือวัสดุส่านักงาน 2,520.00 2,520.00 เฉพาะเจาะจง สิริวัลย์ เครื่องเขียน 2,520.00 2,520.00 สิริวัลย์ เครื่องเขียน เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 17/11/2564 
8 ค่าซ้ือวัสดุส่านักงาน 8,975.00 8,975.00 เฉพาะเจาะจง สิริวัลย์ เครื่องเขียน 8,975.00 8,975.00 สิริวัลย์ เครื่องเขียน เสนอราคาต่่าสุด 3/2565 17/11/2564 
9 ค่าซ้ือวัสดุการเกษตร 4,550.00 4,550.00 เฉพาะเจาะจง ลานบิน ออคิด 4,550.00 4,550.00 ลานบิน ออคิด เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 18/11/2564 
10 ค่าซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร ์ 2,850.00 2,850.00 เฉพาะเจาะจง ฟิวเจอร์ ไอท ี 2,850.00 2,850.00 ฟิวเจอร์ ไอท ี เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 18/11/2564 
11 ค่าซ้ือวัสดุก่อสร้าง 8,087.00 8,087.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดิลักษณ์ 8,087.00 8,087.00 ร้านดิลักษณ์ เสนอราคาต่่าสุด 9/2565 19/11/2564 
12 ค่าซ้ือวัสดุไฟฟ้า 11,166.00 11,166.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดิลักษณ์ 11,166.00 11,166.00 ร้านดิลักษณ์ เสนอราคาต่่าสุด 4/2565 19/11/2564 
13 ค่าซ้ือวัสดุส่านักงาน 820.00 820.00 เฉพาะเจาะจง สิริวัลย์ เครื่องเขียน 820.00 820.00 สิริวัลย์ เครื่องเขียน เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 23/11/2564 
14 ค่าซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร ์ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ฟิวเจอร์ ไอท ี 1,000.00 1,000.00 ฟิวเจอร์ ไอท ี เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 24/11/2564 
15 ค่าซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร ์ 1,645.00 1,645.00 เฉพาะเจาะจง ฟิวเจอร์ ไอท ี 1,645.00 1,645.00 ฟิวเจอร์ ไอท ี เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 24/11/2564 
16 ค่าซ้ือครุภัณฑ์

ส่านักงาน 
10,100.00 10,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทตรังสิริทรัพย์

เฟอร์นิเจอร์ จ่ากัด 
10,100.00 10,100.00 บริษัทตรังสิริทรัพย์

เฟอร์นิเจอร์ จ่ากัด 
เสนอราคาต่่าสุด 6/2565 26/11/2564 

17 ค่าจ้างตัดหญ้า 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชัย เดชาภิบาล 300.00 300.00 นายอภิชัย เดชาภิบาล เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 27/11/2564 
18 ค่าจ้างซ่อมอาคารเรียน 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง นายอดุลย ์ปรังพันธ ์ 1,400.00 1,400.00 นายอดุลย ์ปรังพันธ ์ เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 27/11/2564 

 
 
 
 
 
 
 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  โรงเรียนกันตังพิทยากร 
ประจ าเดือน ธันวาคม  ปีงบประมาณ 2565 

 

ล าดับ
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 ค่าจ้างท่าป้ายไวนิล 280.00 280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนโมดีไซน์ 280.00 280.00 ร้านนโมดีไซน์ เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 02/12/2565 
2 ค่าซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร ์ 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง ฟิวเจอร์ ไอท ี 9,900.00 9,900.00 ฟิวเจอร์ ไอท ี เสนอราคาต่่าสุด 7/2565 02/12/2564 
3 ค่าซ้ือวัสดุท่าความ

สะอาด 
15,640.00 15,640.00 เฉพาะเจาะจง สิริวัลย์ เครื่องเขียน 15,640.00 15,640.00 สิริวัลย์ เครื่องเขียน เสนอราคาต่่าสุด 19/2565 02/12/2564 

4 ค่าวัสดุส่านักงาน 14,500.00 14,500.00 เฉพาะเจาะจง สิริวัลย์ เครื่องเขียน 14,500.00 14,500.00 สิริวัลย์ เครื่องเขียน เสนอราคาต่่าสุด 18/2565 02/12/2564 
5 ค่าจ้างท่าป้ายไวนิล 640.00 640.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนโมดีไซน์ 640.00 640.00 ร้านนโมดีไซน์ เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 03/12/2565 
6 ค่าซ้ือวัสดุก่อสร้าง 2,648.00 2,648.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทท่าน้่าวัสดกุ่อสร้าง 2,648.00 2,648.00 บริษัทท่าน้่าวัสดกุ่อสร้าง เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 03/12/2564 
7 ค่าซ้ือวัสดุ เชื้อเพลิง

และหล่อลื่น 
20,374.65 20,374.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย ์

จ่ากัด 
20,374.65 20,374.65 บริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย ์

จ่ากัด 
เสนอราคาต่่าสุด 2/2565 03/12/2564 

8 ค่าซ้ือวัสดุก่อสร้าง 10,008.00 10,008.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทท่าน้่าวัสดกุ่อสร้าง 10,008.00 10,008.00 บริษัทท่าน้่าวัสดกุ่อสร้าง เสนอราคาต่่าสุด 10/2565 03/12/2564 
9 ค่าซ้ือวัสดุก่อสร้าง 7,659.00 7,659.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทท่าน้่าวัสดกุ่อสร้าง 7,659.00 7,659.00 บริษัทท่าน้่าวัสดกุ่อสร้าง เสนอราคาต่่าสุด 11/2565 03/12/2564 
10 ค่าวัสดุส่านักงาน 10,939.00 10,939.00 เฉพาะเจาะจง สิริวัลย์ เครื่องเขียน 10,939.00 10,939.00 สิริวัลย์ เครื่องเขียน เสนอราคาต่่าสุด 20/2565 08/12/2564 
11 ค่าซ้ือวัสดุก่อสร้าง 2,718.00 2,718.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 

จ่ากัด (สาขาตรัง) 
2,718.00 2,718.00 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 

จ่ากัด (สาขาตรัง) 
เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 13/12/2564 

12 ค่าวัสดุส่านักงาน 6,150.00 6,150.00 เฉพาะเจาะจง สิริวัลย์ เครื่องเขียน 6,150.00 6,150.00 สิริวัลย์ เครื่องเขียน เสนอราคาต่่าสุด 21/2565 14/12/2564 
13 ค่าวัสดุส่านักงาน 8,772.00 8,772.00 เฉพาะเจาะจง สิริวัลย์ เครื่องเขียน 8,772.00 8,772.00 สิริวัลย์ เครื่องเขียน เสนอราคาต่่าสุด 22/2565 15/12/2564 
14 ค่าจ้างซ่อมแอร ์ 2,889.00 2,889.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภาพ-รวมช่าง 2,889.00 2,889.00 ร้านสุภาพ-รวมช่าง เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 17/12/2564 
15 ค่าซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร ์ 13,540.00 13,540.00 เฉพาะเจาะจง ฟิวเจอร์ ไอท ี 13,540.00 13,540.00 ฟิวเจอร์ ไอท ี เสนอราคาต่่าสุด 8/2565 16/12/2564 
16 ค่าซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,575.00 1,575.00 เฉพาะเจาะจง ศิริกุลพานิช 1,575.00 1,575.00 ศิริกุลพานิช เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 24/12/2564 
17 ค่าวัสดุส่านักงาน 19,400.00 19,400.00 เฉพาะเจาะจง สิริวัลย์ เครื่องเขียน 19,400.00 19,400.00 สิริวัลย์ เครื่องเขียน เสนอราคาต่่าสุด 23/2565 24/12/2564 

 
 
 
 
 
 
 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  โรงเรียนกันตังพิทยากร 
ประจ าเดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2565 

 

ล าดับ
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 เชื้อเพลิง
และหล่อลื่น 

21,661.25 21,661.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย ์
จ่ากัด 

21,661.25 21,661.25 บริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย ์
จ่ากัด 

เสนอราคาต่่าสุด 15/2565 5/01/2565 

2 ค่าซ้ือวัสดุ เพื่อตรวจคัด
กรองนักเรียน ครูและ
บุคลากรก่อนเข้า 
Quarantine Zone 

55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านขายยาวิรมย์ฟาร์มาซี 55,000.00 55,000.00 ร้านขายยาวิรมย์ฟาร์มาซ ี เสนอราคาต่่าสุด 12/2565 06/01/2565 

3 ค่าซ้ือวัสดุ เพื่อพัฒนา
และปรับปรุงห้องเรียน 
Streaming 

3,389.00 3,389.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดิลักษณ์ 3,389.00 3,389.00 ร้านดิลักษณ์ เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 06/01/2565 

4 ค่าซ้ือวัสดุ เพื่อปรับปรุง
ห้องกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

1,433.00 1,433.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดิลักษณ์ 1,433.00 1,433.00 ร้านดิลักษณ์ เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 06/01/2565 

5 ค่าจ้างท่าป้ายไวนิล 2,002.00 2,002.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนโมดีไซน์ 2,002.00 2,002.00 ร้านนโมดีไซน์ เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 06/01/2565 
6 ค่าซ้ือวัสดุส่านักงาน 343.00 343.00 เฉพาะเจาะจง สิริวัลย์ เครื่องเขียน 343.00 343.00 สิริวัลย์ เครื่องเขียน เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 07/01/2565 
7 ค่าจ้างปรับปรุงห้อง 

Streaming room 
1,856.00 1,856.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนโมดีไซน์ 1,856.00 1,856.00 ร้านนโมดีไซน์ เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 07/01/2565 

8 ค่าซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ศิริกุลพานิช  
ส่านักงานใหญ ่

1,800.00 1,800.00 ศิริกุลพานิช  
ส่านักงานใหญ ่

เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 10/01/2565 

9 ค่าซ้ือวัสดุส่านักงาน 5,940.00 5,940.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสิริวัลย์เครื่องเขียน 5,940.00 5,940.00 ร้านสิริวัลย์เครื่องเขียน เสนอราคาต่่าสุด 26/2565 10/01/2565 
10 ค่าซ้ือวัสดุ เพื่อปรับภูมิ

ทัศน์บริเวณสวนหย่อม
โรงเรียน 

15,800.00 15,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลานบินออคิด 15,800.00 15,800.00 ร้านลานบินออคิด เสนอราคาต่่าสุด 25/2565 10/01/2565 

11 ค่าจ้างซ่อมกล้องวงจร
ปิด 

19,313.50 19,313.50 เฉพาะเจาะจง หจก.พีเอส เน็ตเวิร์ค
โซลูชั่น (ส่านักงานใหญ่) 

19,313.50 19,313.50 หจก.พีเอส เน็ตเวิร์ค
โซลูชั่น (ส่านักงานใหญ่) 

เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 10/01/2565 

12 ค่าจ้างท่าป้าย 2,569.00 2,569.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนโมดีไซน์ 2,569.00 2,569.00 ร้านนโมดีไซน์ เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 12/01/2565 
13 ค่าจ้างเข้าเล่ม 750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านถ่ายเอกสาร 750.00 750.00 ร้านถ่ายเอกสาร เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 12/01/2565 
14 ค่าจ้างท่าป้ายต่างๆ 7,024.00 7,024.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนโมดีไซน์ 7,024.00 7,024.00 ร้านนโมดีไซน์ เสนอราคาต่่าสุด 4/2565 14/01/2565 
15 ค่าจ้างติดต้ังกล้องวงจร

ปิด 
31,329.60 31,329.60 เฉพาะเจาะจง หจก.พีเอส เน็ตเวิร์ค

โซลูชั่น (ส่านักงานใหญ่) 
31,329.60 31,329.60 หจก.พีเอส เน็ตเวิร์ค

โซลูชั่น (ส่านักงานใหญ่) 
เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 15/02/2565 

16 ค่าจ้างท่าป้าย 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีอาร์ดีไซน์ 45,000.00 45,000.00 ร้านพีอาร์ดีไซน์ เสนอราคาต่่าสุด 12/2565 18/01/2565 
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17 ค่าซ้ือวัสดุส่านักงาน 895.00 895.00 เฉพาะเจาะจง สิริวัลย์ เครื่องเขียน 895.00 895.00 สิริวัลย์ เครื่องเขียน เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 19/01/2565 
18 ค่าจ้างท่าคูระบายน้่า 23,940.00 23,940.00 เฉพาะเจาะจง นายสมยศ  หวังจิ 23,940.00 23,940.00 นายสมยศ  หวังจิ เสนอราคาต่่าสุด 16/2565 19/01/2565 
19 ค่าซ้ือวัสดุส่านักงาน 1,530.00 1,530.00 เฉพาะเจาะจง สิริวัลย์ เครื่องเขียน 1,530.00 1,530.00 สิริวัลย์ เครื่องเขียน เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 20/01/2565 
20 ค่าจ้างสติ๊กเกอร์

และโฟมบอร์ด 
2,627.00 2,627.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนโมดีไซน์ 2,627.00 2,627.00 ร้านนโมดีไซน์ เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 20/01/2565 

21 ค่าซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง สวนสุดจิต 1,500.00 1,500.00 สวนสุดจิต เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 21/01/2565 
22 ค่าซ้ือวัสดุส่านักงาน 3,028.00 3,028.00 เฉพาะเจาะจง สิริวัลย์ เครื่องเขียน 3,028.00 3,028.00 สิริวัลย์ เครื่องเขียน เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 25/01/2565 

23 
ค่าจ้างท่าอุปกรณ์
เกษตรอเนกประสงค์ 
4in1 

2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง นายจิระศักดิ ์ถาวรอนุ
มาศ 

2,700.00 2,700.00 นายจิระศักดิ ์ถาวรอนุ
มาศ 

เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 25/01/2565 

24 ค่าซ้ือวัสดุก่อสร้าง เพื่อ
ปรับปรุงห้องเรียน 

3,930.00 3,930.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท่าน้่าวัสดุก่อสร้าง 
จ่ากัด 

3,930.00 3,930.00 บริษัท ท่าน้่าวัสดุก่อสร้าง 
จ่ากัด 

เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 26/01/2565 

25 ค่าซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร ์ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ฟิวเจอร์ ไอท ี 2,500.00 2,500.00 ฟิวเจอร์ ไอท ี เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 26/01/2565 
26 ค่าซ้ือวัสดุก่อสร้าง 5,910.00 5,910.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดิลักษณ์ 5,910.00 5,910.00 ร้านดิลักษณ์ เสนอราคาต่่าสุด 28/2565 26/01/2565 
27 ค่าซ้ือวัสดุก่อสร้าง 19,362.00 19,362.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท่าน้่าวัสดุก่อสร้าง 

จ่ากัด 
19,362.00 19,362.00 บริษัท ท่าน้่าวัสดุก่อสร้าง 

จ่ากัด 
เสนอราคาต่่าสุด 41/2565 26/01/2565 

28 ค่าซ้ือวัสดุก่อสร้าง 17,115.00 17,115.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท่าน้่าวัสดุก่อสร้าง 
จ่ากัด 

17,115.00 17,115.00 บริษัท ท่าน้่าวัสดุก่อสร้าง 
จ่ากัด 

เสนอราคาต่่าสุด 40/2565 26/01/2565 

29 ค่าจ้างท่าป้ายไวนิล 864.00 864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนโมดีไซน์ 864.00 864.00 ร้านนโมดีไซน์ เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 27/01/2565 
30 ค่าซ้ือวัสดุก่อสร้าง 6,823.00 6,823.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดิลักษณ์ 6,823.00 6,823.00 ร้านดิลักษณ์ เสนอราคาต่่าสุด 27/2565 28/01/2565 
31 ค่าจ้างซ่อมแซม

ห้องปฏิบัติการ 
57,350.00 57,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนายสุชาต ิ ทองชนะ 57,350.00 57,350.00 ร้านนายสุชาต ิ ทองชนะ เสนอราคาต่่าสุด 3/2565 28/01/2565 

32 ค่าจ้างท่าป้าย 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีอาร์ดีไซน์ 15,000.00 15,000.00 ร้านพีอาร์ดีไซน์ เสนอราคาต่่าสุด 5/2565 28/01/2565 
33 ค่าซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,234.00 1,234.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท่าน้่าวัสดุก่อสร้าง 

จ่ากัด 
1,234.00 1,234.00 บริษัท ท่าน้่าวัสดุก่อสร้าง 

จ่ากัด 
เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 29/01/2565 

34 ค่าซ้ือวัสดุส่านักงาน 9,960.00 9,960.00 เฉพาะเจาะจง สิริวัลย์ เครื่องเขียน 9,960.00 9,960.00 สิริวัลย์ เครื่องเขียน เสนอราคาต่่าสุด 29/2565 31/01/2565 
35 ค่าจ้างท่าป้ายไวนิล 11,140.00 11,140.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนโมดีไซน์ 11,140.00 11,140.00 ร้านนโมดีไซน์ เสนอราคาต่่าสุด 25/2565 31/01/2565 
36 ค่าจ้างท่าป้ายไวนิล 1,224.00 1,224.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนโมดีไซน์ 1,224.00 1,224.00 ร้านนโมดีไซน์ เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 31/01/2565 
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1 
ค่าจ้างทาสีอาคารเรียน 75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสามสมอ  

คอนสตรักชั่น 
75,000.00 75,000.00 ร้านสามสมอ  

คอนสตรักชั่น 
เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 01/02/2565 

2 ค่าซ้ือวัสดุส่านักงาน 1,271.00 1,271.00 เฉพาะเจาะจง สิริวัลย์ เครื่องเขียน 1,271.00 1,271.00 สิริวัลย์ เครื่องเขียน เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 02/02/2565 
3 ค่าซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและ

หล่อลื่น 
20,723.95 20,723.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย ์

จ่ากัด 
20,723.95 20,723.95 บริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย ์

จ่ากัด 
เสนอราคาต่่าสุด 15/2565 03/02/2565 

4 ค่าซ้ือวัสดุส่านักงาน 1,995.00 1,995.00 เฉพาะเจาะจง สิริวัลย์ เครื่องเขียน 1,995.00 1,995.00 สิริวัลย์ เครื่องเขียน เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 03/02/2565 
5 ค่าซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร ์ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ฟิวเจอร์ ไอท ี 1,000.00 1,000.00 ฟิวเจอร์ ไอท ี เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 03/02/2565 
6 ค่าซ้ือวัสดุ เพื่อจัด

ตกแต่งสวนหยอ่ม 
2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง สวนสุดจิต 2,500.00 2,500.00 สวนสุดจิต เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 03/02/2565 

7 ค่าซ้ือวัสดุ เพื่อจัด
ตกแต่งสวนหยอ่ม 

3,940.00 3,940.00 เฉพาะเจาะจง สวนสุดจิต 3,940.00 3,940.00 สวนสุดจิต เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 03/02/2565 

8 ค่าซ้ือวัสดุส่านักงาน 1,610.00 1,610.00 เฉพาะเจาะจง สิริวัลย์ เครื่องเขียน 1,610.00 1,610.00 สิริวัลย์ เครื่องเขียน เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 03/02/2565 
9 ค่าซ้ือวัสด ุเพื่อพัฒนา

แหล่งเรียนรู้ห้องสมุด 
7,652.00 7,652.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์  

เซ็นเตอร์ จ่ากัด (มหาชน) 
7,652.00 7,652.00 บริษัท โฮม โปรดักส์  

เซ็นเตอร์ จ่ากัด (มหาชน) 
เสนอราคาต่่าสุด 46/2565 04/02/2565 

10 ค่าซ้ือวัสดุส่านักงาน 631.00 631.00 เฉพาะเจาะจง สิริวัลย์ เครื่องเขียน 631.00 631.00 สิริวัลย์ เครื่องเขียน เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 04/02/2565 
11 ค่าจ้างเข้าเล่มเอกสาร 2,880.00 2,880.00 เฉพาะเจาะจง ร้านถ่ายเอกสาร 2,880.00 2,880.00 ร้านถ่ายเอกสาร เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 04/02/2565 
12 ค่าซ้ือวัสดุงานบ้านงาน

ครัว 
19,390.00 19,390.00 เฉพาะเจาะจง 

สิริวัลย์ เครื่องเขียน 
19,390.00 19,390.00 

สิริวัลย์ เครื่องเขียน 
เสนอราคาต่่าสุด 30/2565 09/02/2565 

13 ค่าจ้างซ่อมแซม
หน้าต่างห้องแนะแนว 

28,900.00 28,900.00 เฉพาะเจาะจง 
นายสุชาติ ทองชนะ 

28,900.00 28,900.00 
นายสุชาติ ทองชนะ 

เสนอราคาต่่าสุด 11/2565 09/02/2565 

14 ค่าซ้ือวัสดุส่านักงาน 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง สิริวัลย์ เครื่องเขียน 1,800.00 1,800.00 สิริวัลย์ เครื่องเขียน เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 11/02/2565 
15 ค่าจ้างท่าป้าย 9,312.00 9,312.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนโมดีไซน์ 9,312.00 9,312.00 ร้านนโมดีไซน์ เสนอราคาต่่าสุด 22/2565 14/02/2565 
16 ค่าซ้ือวัสดุ เพื่อปรับปรุง

ภูมิทัศน์ 
15,580.00 15,580.00 เฉพาะเจาะจง สิริวัลย์ เครื่องเขียน 15,580.00 15,580.00 สิริวัลย์ เครื่องเขียน เสนอราคาต่่าสุด 31/2565 17/02/2565 

17 ค่าซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร ์ 560.00 560.00 เฉพาะเจาะจง ฟิวเจอร์ ไอท ี 560.00 560.00 ฟิวเจอร์ ไอท ี เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 17/02/2565 
18 ค่าซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร ์ 3,220.00 3,220.00 เฉพาะเจาะจง ฟิวเจอร์ ไอท ี 3,220.00 3,220.00 ฟิวเจอร์ ไอท ี เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 18/02/2565 
19 ค่าซ้ือวัสดุ เพื่อไว้

ส่าหรับวัดอุณหภูม ิ
2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง ไทยสวัสดิ์ เภสัช 2,100.00 2,100.00 ไทยสวัสดิ์ เภสัช เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 18/02/2565 

20 ค่าซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,749.00 1,749.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดิลักษณ์ 1,749.00 1,749.00 ร้านดิลักษณ์ เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 21/02/2565 
21 ค่าซ้ือวัสด ุ 13,300.00 13,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านขายยาวิรมณ์ฟาร์มาซ ี 13,300.00 13,300.00 ร้านขายยาวิรมณ์ฟาร์มาซ ี เสนอราคาต่่าสุด 36/2565 21/02/2565 



ล าดับ
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 ค่าจ้างท่าป้าย 720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนโมดีไซน์ 720.00 720.00 ร้านนโมดีไซน์ เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 21/02/2565 
23 ค่าจ้างท่าฝาครอบคู

ระบายน้า่ 
5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง 

ร้านนายสุพัฒน์ แซ่เลี้ยว 
5,000.00 5,000.00 

ร้านนายสุพัฒน์ แซ่เลี้ยว 
เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 21/02/2565 

24 ค่าจ้างป้ายไวนิล 8,465.00 8,465.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนโมดีไซน์ 8,465.00 8,465. 00 ร้านนโมดีไซน์ เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 21/02/2565 
25 ค่าซ้ือวัสดุเพื่อ

การศึกษา 
46,234.00 46,234.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเวตฟี  

เอ็กเพอริเมนต์ จ่ากัด 
46,234.00 46,234.00 บริษัท อินโนเวตฟี  

เอ็กเพอริเมนต์ จ่ากัด 
เสนอราคาต่่าสุด 17/2565 24/02/2565 

26 ค่าจ้างท่าป้ายให้ความรู้
โรคโควิ-19 

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ศรป้าย 58 1,000.00 1,000.00 ศรป้าย 58 เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 25/02/2565 

27 ค่าซ้ือวัสดุก่อสร้าง 36,938.00 36,938.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท่าน้่าวัสดุก่อสร้าง 
จ่ากัด 

36,938.00 36,938.00 บริษัท ท่าน้่าวัสดุก่อสร้าง 
จ่ากัด 

เสนอราคาต่่าสุด 50/2565 28/02/2565 

28 ค่าซ้ือวัสดุก่อสร้าง 14,867.00 14,867.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท่าน้่าวัสดุก่อสร้าง 
จ่ากัด 

14,867.00 14,867.00 บริษัท ท่าน้่าวัสดุก่อสร้าง 
จ่ากัด 

เสนอราคาต่่าสุด 49/2565 28/02/2565 

29 ค่าจ้างตัดแต่งกิ่งไม้ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนายอา่พัน ศรีสุวรรณ 5,000.00 5,000.00 ร้านนายอา่พัน ศรีสุวรรณ เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 28/02/2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  โรงเรียนกันตังพิทยากร 
ประจ าเดือน มีนาคม  ปีงบประมาณ 2565 

 

ล าดับ
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 ค่าจ้างซ่อมคอมฯ 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ฟิวเจอร์ ไอท ี 400.00 400.00 ฟิวเจอร์ ไอท ี เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 02/03/2565 
2 ค่าซ้ือวัสดุส่านักงาน 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ฟิวเจอร์ ไอท ี 1,800.00 1,800.00 ฟิวเจอร์ ไอท ี เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 02/03/2565 

3 
ค่าจ้างซ่อมงานบัว
อาคารเรียน 

51,400.00 51,400.00 
เฉพาะเจาะจง ร้านสามสมอ 

คอนสตรักชั่น 
51,400.00 51,400.00 

ร้านสามสมอ 
คอนสตรักชั่น 

เสนอราคาต่่าสุด 15/2564 
02/03/2565 

4 ค่าจ้างท่าตู้เก็บเอกสาร 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนายสุชาต ิ ทองชนะ 22,000.00 22,000.00 ร้านนายสุชาต ิ ทองชนะ เสนอราคาต่่าสุด 11/2565 02/03/2565 
5 ค่าซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและ

หล่อลื่น 
25,934.25 25,934.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย ์

จ่ากัด 
25,934.25 25,934.25 บริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย ์

จ่ากัด 
เสนอราคาต่่าสุด 16/2565 03/03/2565 

6 ค่าจ้างท่าป้ายไวนิล 4,920.00 4,920.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนโมดีไซน์ 4,920.00 4,920.00 ร้านนโมดีไซน์ เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 03/03/2565 
7 ค่าจ้างต่อเติมหลังคา

โรงอาหาร 
38,000.00 38,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนายอดุลย์  ปรังพันธ ์ 38,000.00 38,000.00 ร้านนายอดุลย์  ปรังพันธ ์ เสนอราคาต่่าสุด 7/2565 04/03/2565 

8 ค่าจ้างซ่อมแซม
ห้องเรียน 

13,160.00 13,160.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนายสุชาต ิทองชนะ 13,160.00 13,160.00 ร้านนายสุชาต ิทองชนะ เสนอราคาต่่าสุด 8/2565 04/03/2565 

9 ค่าซ้ือครุภัณฑ์ 5,450.00 5,450.00 เฉพาะเจาะจง ฟิวเจอร์ ไอท ี 5,450.00 5,450.00 ฟิวเจอร์ ไอท ี เสนอราคาต่่าสุด 37/2565 07/03/2565 
10 ค่าจ้างทาสีห้องเรียน 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ ทองชนะ 5,000.00 5,000.00 นายสุชาติ ทองชนะ เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 07/03/2565 
11 ค่าซ้ือวัสดุส่านักงาน 7,931.00 7,931.00 เฉพาะเจาะจง สิริวัลย์ เครื่องเขียน 7,931.00 7,931.00 สิริวัลย์ เครื่องเขียน เสนอราคาต่่าสุด 35/2565 09/03/2565 
12 ค่าจ้างซ่อมห้องเรียน 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ ทองชนะ 3,300.00 3,300.00 นายสุชาติ ทองชนะ เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 11/03/2565 
13 ค่าจ้างท่าป้าย 49,000.00 49,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีอาร์ดีไซน์ 49,000.00 49,000.00 ร้านพีอาร์ดีไซน์ เสนอราคาต่่าสุด 13/2565 18/03/2565 
14 ค่าซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร ์ 1,890.00 1,890.00 เฉพาะเจาะจง ฟิวเจอร์ ไอท ี 1,890.00 1,890.00 ฟิวเจอร์ ไอท ี เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 21/03/2565 
15 ค่าซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร ์ 1,575.00 1,575.00 เฉพาะเจาะจง ฟิวเจอร์ ไอท ี 1,575.00 1,575.00 ฟิวเจอร์ ไอท ี เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 24/03/2565 
16 ค่าซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร ์ 1,450.00 1,450.00 เฉพาะเจาะจง ฟิวเจอร์ ไอท ี 1,450.00 1,450.00 ฟิวเจอร์ ไอท ี เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 25/03/2565 
17 ค่าซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร ์ 6,870.00 6,870.00 เฉพาะเจาะจง ฟิวเจอร์ ไอท ี 6,870.00 6,870.00 ฟิวเจอร์ ไอท ี เสนอราคาต่่าสุด 38/2565 29/03/2565 
18 ค่าจ้างท่าป้ายไวนิล 164.00 164.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนโมดีไซน์ 164.00 164.00 ร้านนโมดีไซน์ เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 30/03/2565 
 
 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  โรงเรียนกันตังพิทยากร 
ประจ าเดือน เมษายน  ปีงบประมาณ 2565 

 

ล าดับ
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 ค่าซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 

19,966.80 19,966.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย ์
จ่ากัด 

19,966.80 19,966.80 บริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย ์
จ่ากัด 

เสนอราคาต่่าสุด 32/2565 04/04/2565 

2 ค่าซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,375.00 1,375.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดิลักษณ์ 1,375.00 1,375.00 ร้านดิลักษณ์ เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 05/04/2565 
3 ค่าซ้ือวัสดุ เพื่อซ่อม

บ่ารุงรถตู้โรงเรียน 
3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดิลักษณ์ 3,000.00 3,000.00 ร้านดิลักษณ์ เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 07/04/2565 

4 ค่าซ้ือวัสด ุ 16,983.00 16,983.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท่าน้่าวัสดุก่อสร้าง 
จ่ากัด 

16,983.00 16,983.00 บริษัท ท่าน้่าวัสดุก่อสร้าง 
จ่ากัด 

เสนอราคาต่่าสุด 43/2565 27/04/2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  โรงเรียนกันตังพิทยากร 
ประจ าเดือน พฤษภาคม  ปีงบประมาณ 2565 

 

ล าดับ
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 ค่าซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 

15,593.44 15,593.44 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย ์
จ่ากัด 

15,593.44 15,593.44 บริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย ์
จ่ากัด 

เสนอราคาต่่าสุด 51/2565 06/05/2565 

2 ค่าซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร ์ 100,500.00 100,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) 
จ่ากัด 

100,500.00 100,500.00 บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) 
จ่ากัด 

เสนอราคาต่่าสุด 39/2565 09/05/2565 

3 ค่าซ้ือวัสดุก่อสร้าง 9,733.00 9,733.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดิลักษณ์ 9,733.00 9,733.00 ร้านดิลักษณ์ เสนอราคาต่่าสุด 45/2565 10/05/2565 
4 ค่าจ้างซ่อมเครื่องถ่าย

เอกสาร 
16,055.35 16,055.35 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) 

จ่ากัด 
16,055.35 16,055.35 บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) 

จ่ากัด 
เสนอราคาต่่าสุด 29/2565 13/05/2565 

5 ค่าซ้ือวัสดุส่านักงาน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง สิริวัลย์ เครื่องเขียน 1,000.00 1,000.00 สิริวัลย์ เครื่องเขียน เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 18/05/2565 
6 ค่าซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร ์ 3,590.00 3,590.00 เฉพาะเจาะจง ฟิวเจอร์ ไอท ี 3,590.00 3,590.00 ฟิวเจอร์ ไอท ี เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 19/05/2565 
7 ค่าจ้างซ่อมแซมเครื่อง

ดนตรี 
19,800.00 19,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซันสกาย มวิสิค 19,800.00 19,800.00 ร้านซันสกาย มวิสิค เสนอราคาต่่าสุด 26/2565 19/05/2565 

8 ค่าจ้างท่าป้ายไวนิล 432.00 432.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนโมดีไซน์ 432.00 432.00 ร้านนโมดีไซน์ เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 25/05/2565 
9 ค่าจ้างติดต้ังพัดลมโรง

อาหาร 
26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตรังไพศาลแอร์ 

เซ็นเตอร์ จ่ากัด 
26,000.00 26,000.00 บริษัท ตรังไพศาลแอร์ 

เซ็นเตอร์ จ่ากัด 
เสนอราคาต่่าสุด 28/2565 26/05/2565 

10 ค่าซ้ือพัสดุ เพื่อ
สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน 

69,300.00 69,300.00 เฉพาะเจาะจง สิริวัลย์ เครื่องเขียน 69,300.00 69,300.00 สิริวัลย์ เครื่องเขียน เสนอราคาต่่าสุด 53/2565 27/05/2565 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  โรงเรียนกันตังพิทยากร 

ประจ าเดือน มิถุนายน  ปีงบประมาณ 2565 
 

ล าดับ
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 ค่าซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 

39,944.35 39,944.35 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย ์
จ่ากัด 

39,944.35 39,944.35 บริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย ์
จ่ากัด 

เสนอราคาต่่าสุด 52/2565 07/06/2565 

2 ค่าจ้างซ่อมรถตู้ 1,059.30 1,059.30 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าเมืองตรัง ผู้แทน
จ่าหน่ายโตโยต้า จ่ากัด 

1,059.30 1,059.30 บ.โตโยต้าเมืองตรัง ผู้แทน
จ่าหน่ายโตโยต้า จ่ากัด 

เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 07/06/2565 

3 ค่าจ้างท่าป้ายไวนิล 720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนโมดีไซน์ 720.00 720.00 ร้านนโมดีไซน์ เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 08/06/2565 
4 ค่าซ้ือวัสดุส่านักงาน 345.00 345.00 เฉพาะเจาะจง สิริวัลย์ เครื่องเขียน 345.00 345.00 สิริวัลย์ เครื่องเขียน เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 09/06/2565 
5 ค่าซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร ์ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ฟิวเจอร์ ไอท ี 3,000.00 3,000.00 ฟิวเจอร์ ไอท ี เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 09/06/2565 
6 ค่าจ้างท่าป้ายไวนิล 792.00 792.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนโมดีไซน์ 792.00 792.00 ร้านนโมดีไซน์ เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 21/06/2565 
7 ค่าจ้างซ่อมรถตู้ 3,604.83 3,604.83 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าเมืองตรัง ผู้แทน

จ่าหน่ายโตโยต้า จ่ากัด 
3,604.83 3,604.83 บ.โตโยต้าเมืองตรัง ผู้แทน

จ่าหน่ายโตโยต้า จ่ากัด 
เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 21/06/2565 

8 ค่าจ้างซ่อมบ่ารุงรถ 3,666.14 3,666.14 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าเมืองตรัง ผู้แทน
จ่าหน่ายโตโยต้า จ่ากัด 

3,666.14 3,666.14 บ.โตโยต้าเมืองตรัง ผู้แทน
จ่าหน่ายโตโยต้า จ่ากัด 

เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 22/06/2565 

9 ค่าจ้างท่าป้ายไวนิล 4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนโมดีไซน์ 4,400.00 4,400.00 ร้านนโมดีไซน์ เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 23/06/2565 
10 ค่าซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร ์ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ฟิวเจอร์ ไอท ี 2,500.00 2,500.00 ฟิวเจอร์ ไอท ี เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 23/06/2565 
11 ค่าซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร ์ 2,480.00 2,480.00 เฉพาะเจาะจง ฟิวเจอร์ ไอท ี 2,480.00 2,480.00 ฟิวเจอร์ ไอท ี เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 23/06/2565 
12 ค่าจ้างท่าป้าย 621.00 621.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทศูนย์บริการวิชาการ 

จ่ากัด (สา่นักงานใหญ่) 
621.00 621.00 บริษัทศูนย์บริการวิชาการ 

จ่ากัด (สา่นักงานใหญ่) 
เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 28/06/2565 

13 ค่าวัสดุ 66,436.00 66,436.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์บริการ
วิชาการ จา่กัด 

66,436.00 66,436.00 บริษัท ศูนย์บริการ
วิชาการ จา่กัด 

เสนอราคาต่่าสุด 55/2565 28/06/2565 

14 ค่าซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร ์ 1,250.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง ฟิวเจอร์ ไอท ี 1,250.00 1,250.00 ฟิวเจอร์ ไอท ี เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 30/06/2565 

 
 
 
 
 
 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  โรงเรียนกันตังพิทยากร 
ประจ าเดือน กรกฎาคม  ปีงบประมาณ 2565 

 

ล าดับ
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 ค่าซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 

44,613.40 44,613.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย ์
จ่ากัด 

44,613.40 44,613.40 บริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย ์
จ่ากัด 

เสนอราคาต่่าสุด 54/2565 04/07/2565 

2 ค่าจ้างซ่อมปริ้นเตอร์ 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง ฟิวเจอร์ ไอท ี 450.00 450.00 ฟิวเจอร์ ไอท ี เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 04/07/2565 
3 ค่าจ้างซ่อมเปลี่ยน 

Mainboard 
1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง ฟิวเจอร์ ไอท ี 1,900.00 1,900.00 ฟิวเจอร์ ไอท ี เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 05/07/2565 

4 ค่าจ้างซ่อมปริ้นเตอร์ 100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง ฟิวเจอร์ ไอท ี 100.00 100.00 ฟิวเจอร์ ไอท ี เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 05/07/2565 
5 ค่าจ้างซ่อมเปลี่ยน 

Mainboard 
1,990.00 1,990.00 เฉพาะเจาะจง ฟิวเจอร์ ไอท ี 1,9090.00 1,990.00 ฟิวเจอร์ ไอท ี เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 05/07/2565 

6 ค่าจ้างซ่อมบ่ารุงรถตู้ 13,698.46 13,698.46 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าเมืองตรัง ผู้แทน
จ่าหน่ายโตโยต้า จ่ากัด 

13,698.46 13,698.46 บ.โตโยต้าเมืองตรัง ผู้แทน
จ่าหน่ายโตโยต้า จ่ากัด 

เสนอราคาต่่าสุด 33/2565 11/07/2565 

 ค่าจ้างซ่อมบ่ารุงรถ 3,313.79 3,313.79 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าเมืองตรัง ผู้แทน
จ่าหน่ายโตโยต้า จ่ากัด 

3,313.79 3,313.79 บ.โตโยต้าเมืองตรัง ผู้แทน
จ่าหน่ายโตโยต้า จ่ากัด 

เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 18/07/2565 

7 ค่าจ้างซ่อมบ่ารุงรถบัส 4,580.00 4,580.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ณ พรพรานไทร์ 
แอนด์ เซอร์วิส 

4,580.00 4,580.00 หจก. ณ พรพรานไทร์ 
แอนด์ เซอร์วิส 

เสนอราคาต่่าสุด วงเงินเล็กน้อย 21/07/2565 

8 ค่าซ้ือพัสด ุ 21,360.00 21,360.00 เฉพาะเจาะจง สิริวัลย์ เครื่องเขียน 21,360.00 21,360.00 สิริวัลย์ เครื่องเขียน เสนอราคาต่่าสุด 58/2565 25/07/2565 
 

 

 


