
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 

โรงเรียนเมืองหลังสวน 

ลำดับที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 อุปกรณ์สำนักงาน 420 420 เฉพาะเจาะจง ร้านตรายาง ร้านตรายาง ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 1/2564 
ใบสั่งซ่ือที่ 1/2564 
1 ตุลาคม 2563 

2 ไม้พายใบดัด 8,600 8,600 เฉพาะเจาะจง ช่างดุสิด ช่างดุสิด ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 2/2564 
ใบสั่งซ้ือ 2/2564 
5 ตุลาคม 2563 

3 ป้ายบอกทาง 23,700 23,700 เฉพาะเจาะจง ร้านไซน์ สเตชั่น ร้านไซน์ สเตชั่น ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 3/2564 
ใบสั่งซ้ือ 3/2564 
6 ตุลาคม 2563 

4 ค่าวัสดุ 14,600 14,600 เฉพาะเจาะจง ร้านไซน์ สเตชั่น ร้านไซน์ สเตชั่น ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 4/2564 
ใบสั่งจ้าง 4/2564 
8 ตุลาคม 2563 

5 ค่าวัสดุ 1,585 1,585 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ้ติ๋มทุกอยา่ง 20 บาท ร้านเจ้ติ๋มทุกอยา่ง 20 บาท ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 5/2564 
ใบสั่งซ้ือ 5/2564 
9 ตุลาคม 2563 

6 ต้นไม้ 7,020 7,020 เฉพาะเจาะจง ร้านทิพวรรณพันธุ์ไม ้ ร้านทิพวรรณพันธุ์ไม ้ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 6/2564 
ใบสั่งซ้ือ 6/2564 
11 ตุลาคม 2563 

7 ป้ายชมรมเรือพาย 700 700 เฉพาะเจาะจง ร้านไซน์ สเตชั่น ร้านไซน์ สเตชั่น ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 7/2564 
ใบสั่งซ้ือ 7/2564 
14 ตุลาคม 2563 

8 วัสดุงานบ้าน 5,420 5,420 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ้ติ๋มทุกอยา่ง 20 บาท ร้านเจ้ติ๋มทุกอยา่ง 20 บาท ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 8/2564 
ใบสั่งซ้ือ 8/2564 
16 ตุลาคม 2563 

9 วัสดุก่อสร้างทำบุญโรงเรียน 565 565 เฉพาะเจาะจง อิฐหนับโฮม อิฐหนับโฮม ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 9/2564 
ใบสั่งซ้ือ 9/2564 
19 ตุลาคม 2563 



ลำดับที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

10 วัสดุก่อสร้าง 682 682 เฉพาะเจาะจง อิฐหนับโฮม อิฐหนับโฮม ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 10/2564 
ใบสั่งซ้ือ 10/2564 
19 ตุลาคม 2563 

11 อุปกรณ์สำนักงาน 2,070 2,070 เฉพาะเจาะจง หน้าสวนสเตชั่นเนอรี่ หน้าสวนสเตชั่นเนอรี่ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 11/2564 
ใบสั่งซ้ือ 11/2564 
19 ตุลาคม 2563 

12 ขุยมะพร้าว 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง นายพัฒน์  พุ่มเจริญ นายพัฒน์  พุ่มเจริญ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 12/2564 
ใบสั่งซ้ือ 12/2564 
5 ตุลาคม 2563 

13 โต๊ะหมู่บูชา 4,800 4,800 เฉพาะเจาะจง ร้านศรันยาเฟอร์นิเจอร ์ ร้านศรันยาเฟอร์นิเจอร ์ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 13/2564 
ใบสั่งซ้ือ 13/2564 
16 ตุลาคม 2563 

14 ค่าวัสดุ 1,800 1,800 เฉพาะเจาะจง ร้านเต็งฮะหลี ร้านเต็งฮะหลี ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 14/2564 
ใบสั่งซ้ือ 14/2564 
 19 ตุลาคม 2563 

15 ค่าวัสดุสำนักงาน 1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง ร้านไซน์ สเตชั่น ร้านไซน์ สเตชั่น ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 15/2564 
ใบสั่งซ้ือ 15/2564 
22 ตุลาคม 2563 

16 ผ้าม่านวอลเปเปอร ์ 27,700 27,700 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐภรณ์   ผุดม ี นางสาวณัฐภรณ์   ผุดม ี ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 16/2564 
ใบสั่งจ้าง 1/2564 
19 ตุลาคม 2563 

17 ศาลเจ้าที่ตุ๊กตาในศาล 2,100 2,100 เฉพาะเจาะจง ร้านศาลพระภูมิเขามว่งหลังสวนศิลป์ ร้านศาลพระภูมิเขามว่งหลังสวนศิลป์ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 17/2564 
ใบสั่งซ้ือ 16/2564 
19 ตุลาคม 2563 

18 ซ่อมแซมเครื่องดนตรี 600 600 เฉพาะเจาะจง เคมิวสิค เคมิวสิค ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 18/2564 
ใบสั่งจ้าง 2/2564 
2 ตุลาคม 2563 

19 ซ่อมแซมเครื่องดนตรี 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง มิวสิคโอเวอร์ออล มิวสิคโอเวอร์ออล ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 19/2564 
ใบสั่งจ้าง 3/2564 
2 ตุลาคม 2563 



ลำดับที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

20 ซ้ือเครื่องดนตรี 9,630 9,630 เฉพาะเจาะจง เคมิวสิค เคมิวสิค ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 20/2564 
ใบสั่งซ้ือ 17/2564 
19 ตุลาคม 2563 

21 เครื่องดนตรี 6,250 6,250 เฉพาะเจาะจง มิวสิคโอเวอร์ออล มิวสิคโอเวอร์ออล ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 21/2564 
ใบสั่งซ้ือ 18/2564 
19 ตุลาคม 2563 

22 ครุภัณฑ์ 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง ทรัพย์เฟอร์นิเจอร ์ ทรัพย์เฟอร์นิเจอร ์ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 24/2564 
ใบสั่งซ้ือ 19/254 
20 ตุลาคม 2563 

23 ค่าติดต้ังเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 4,922 4,922 เฉพาะเจาะจง บจก.ทริปเปิ้ลที อินเตอร์เน็ต บจก.ทริปเปิ้ลที อินเตอร์เน็ต ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 33/2564 
ใบสั่งซ้ือ 27/2564 
28 ตุลาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 

โรงเรียนเมืองหลังสวน 

ลำดับที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 ติดต้ังแอร์ 4,800 4,800 เฉพาะเจาะจง นายชัยพฤกษ ์  สุขสรรเจริญ นายชัยพฤกษ ์  สุขสรรเจริญ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 22/2564 
ใบสั่งจ้าง 4/2564 

2 พฤศจิกายน 2563 
2 ติดต้ังแอร์ 2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง นายชัยพฤกษ ์  สุขสรรเจริญ นายชัยพฤกษ ์  สุขสรรเจริญ ตกลงราคาตาม

กฎกระทรวง 
เลขที่ 23/2564 

ใบสั่งจ้าง 5/2564 
2 พฤศจิกายน 2563 

3 ครุภัณฑ์ 15,900 15,900 เฉพาะเจาะจง บจก.เมเจอร์เฟอร์นิเจอร์ชุมพร บจก.เมเจอร์เฟอร์นิเจอร์ชุมพร ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 25/2564 
ใบสั่งซ้ือ 20/2564 

3 พฤศจิกายน 2563 
4 ค่าวัสดุสำนักงาน 8,450 8,450 เฉพาะเจาะจง หน้าสวนสเตชั่นเนอรี่ หน้าสวนสเตชั่นเนอรี่ ตกลงราคาตาม

กฎกระทรวง 
เลขที่ 26/2564 

ใบสั่งจ้าง 21/2564 
3 พฤศจิกายน 2563 

5 ค่าแรงติดต้ังสายไฟ 8,500 8,500 เฉพาะเจาะจง นายธีระยุทธ  คล้ายอุดม นายธีระยุทธ  คล้ายอุดม ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 27/2564 
ใบสั่งจ้าง 6/2564 

27 พฤศจิกายน 2563 
6 วัสดุอุปกรณ์เดินสายไฟ 10,070 10,070 เฉพาะเจาะจง นายธีระยุทธ  คล้ายอุดม นายธีระยุทธ  คล้ายอุดม ตกลงราคาตาม

กฎกระทรวง 
เลขที่ 28/2564 

ใบสั่งซ้ือ 22/2564 
27 พฤศจิกายน 2563 

7 ค่าวัสดุสำนักงาน 5,750 5,750 เฉพาะเจาะจง หน้าสวนสเตชั่นเนอรี่ หน้าสวนสเตชั่นเนอรี่ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 29/2564 
ใบสั่งซ้ือ 23/2564 

5 พฤศจิกายน 2563 
8 วัสดุก่อสร้าง 195 195 เฉพาะเจาะจง อิฐหนับโฮม อิฐหนับโฮม ตกลงราคาตาม

กฎกระทรวง 
เลขที่ 30/2564 

ใบสั่งซ้ือ 24/2564 
5 พฤศจิกายน 2563 

9 ค่าวัสดุ 8,650 8,650 เฉพาะเจาะจง หจก. กู้ดส์ สโตร ์ หจก. กู้ดส์ สโตร ์ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 31/2564 
ใบสั่งซ้ือ 25/2564 

11 พฤศจิกายน 2563 



ลำดับที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

10 ครุภัณฑ์สำนักงาน 1,600 1,600 เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านสวยเฟอร์นิเจอร์ ชุมพร หจก.บ้านสวยเฟอร์นิเจอร์ ชุมพร ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 32/2564 
ใบสั่งซ้ือ 26/2564 

12 พฤศจิกายน 2563 
11 ค่าวัสดุ 2,200 2,200 เฉพาะเจาะจง บจก.โฮมมาร์หลังสวน 

 สำนักงานใหญ ่
บจก.โฮมมาร์หลังสวน 
 สำนักงานใหญ ่

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 34/2564 
ใบสั่งซ้ือ 28/2564 
 พฤศจิกายน 2563 

12 โปรแกรมชุมนุม 5,900 5,900 เฉพาะเจาะจง โปรแกรมจัดกจิกรรมชุมนุม โปรแกรมจัดกจิกรรมชุมนุม ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 35/2564 
ใบสั่งซ้ือ 29/2564 
 พฤศจิกายน 2563 

13 ค่าวัสดุสำนักงาน 11,600 11,600 เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านสวยเฟอร์นิเจอร์ ชุมพร หจก.บ้านสวยเฟอร์นิเจอร์ ชุมพร ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 36/2564 
ใบสั่งซ้ือ 30/2564 
 พฤศจิกายน 2563 

14 ค่าวัสดุสำนักงาน 9,400 9,400 เฉพาะเจาะจง บจก.เมเจอร์เฟอร์นิเจอร์ชุมพร บจก.เมเจอร์เฟอร์นิเจอร์ชุมพร ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 37/2564 
ใบสั่งซ้ือ 31/2563 
 พฤศจิกายน 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 

โรงเรียนเมืองหลังสวน 

ลำดับที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 ค่าแรงติดต้ังแผงกระจก 16,600 16,600 เฉพาะเจาะจง ตี๋อลูมิเนียม ตี๋อลูมิเนียม ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 38/2564 
ใบสั่งจ้าง 7/2564 
4 ธันวาคม 2563 

2 เจลแอลกอฮอล ์ 10,200 10,200 เฉพาะเจาะจง นายธนายุทธ  อยู่สถิตย ์ นายธนายุทธ  อยู่สถิตย ์ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 39/2564 
ใบสั่งซ้ือ 32/2564 
1 ธันวาคม 2563 

3 ค่าวัสดุ 1,625 1,625 เฉพาะเจาะจง หน้าสวนสเตชั่นเนอรี่ หน้าสวนสเตชั่นเนอรี่ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 40/2564 
ใบสั่งซ้ือ 33/2564 
2 ธันวาคม 2563 

4 ครุภัณฑ์ สนง. 53,580 53,580 เฉพาะเจาะจง โมเดิร์น คอมพิวเตอร ์ โมเดิร์น คอมพิวเตอร ์ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 41/2564 
ใบสั่งซ้ือ 34/2564 
3 ธันวาคม 2563 

5 ชุดทำความสะอาด 3,900 3,900 เฉพาะเจาะจง อรจิรา ผ้าแพร อรจิรา ผ้าแพร ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 42/2564 
ใบสั่งซ้ือ 35/2564 
4 ธันวาคม 2563 

6 ค่าวัสดุ 9,298.30 9,298.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิฐหนับโฮม จำกัด บริษัท อิฐหนับโฮม จำกัด ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 43/2564 
ใบสั่งซ้ือ 36/2564 
8 ธันวาคม 2563 

7 อุปกรณ์ สนง. 17,190 17,190 เฉพาะเจาะจง โมเดิร์น คอมพิวเตอร ์ โมเดิร์น คอมพิวเตอร ์ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 44/2564 
ใบสั่งซ้ือ 37/2564 
9 ธันวาคม 2563 

8 ติดต้ังโปรแกรม 300 300 เฉพาะเจาะจง อรจิรา ผ้าแพร อรจิรา ผ้าแพร ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 45/2564 
ใบสั่งซ้ือ 38/2564 
14 ธันวาคม 2563 

9 จ้างติดกันสาดและรางน้ำฝน 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายกิตติ เรืองมณฑป นายกิตติ เรืองมณฑป ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 46/2564 
ใบสั่งจ้าง 8/2564 
15 ธันวาคม 2563 



ลำดับที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

10 วัสดุ สนง. 18,000 18,000 เฉพาะเจาะจง ไพศาล ศึกษาภัณฑ์ ไพศาล ศึกษาภัณฑ์ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 47/2564 
ใบสั่งซ้ือ 39/2564 
16 ธันวาคม 2563 

11 วัสดุอุปกรณ์ สนง. 17,050 17,050 เฉพาะเจาะจง ไพศาล ศึกษาภัณฑ์ ไพศาล ศึกษาภัณฑ์ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 48/2564 
ใบสั่งจ้าง 40/2564 
17 ธันวาคม 2563 

12 หมึกพิมพ ์ 28,500 28,500 เฉพาะเจาะจง บจก. ชิโซ่ (ประเทศไทย) บจก. ชิโซ่ (ประเทศไทย) ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 49/2564 
ใบสั่งซ้ือ 41/2564 
18 ธันวาคม 2563 

13 แก้วเบญจรงค์ 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง ศ.หลังสวน เบญจรงค์  ศ.หลังสวน เบญจรงค์  ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 50/2564 
ใบสั่งซ้ือ 12/2564 
21 ธันวาคม 2563 

14 วัสดุ สนง. 5,990 5,990 เฉพาะเจาะจง ไพศาล ศึกษาภัณฑ์ ไพศาล ศึกษาภัณฑ์ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 51/2564 
ใบสั่งซ้ือ 43/2564 
22 ธันวาคม 2563 

15 ตรายาง 1,950 1,950 เฉพาะเจาะจง ร้านตรายาง ร้านตรายาง ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 52/2564 
ใบสั่งซ้ือ 44/2564 
24 ธันวาคม 2563 

16 ป้ายโฟมบอร์ด 100 100 เฉพาะเจาะจง บจก.นิวัฒน์ ก้อปปีป้ริ้น บจก.นิวัฒน์ ก้อปปีป้ริ้น ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 53/2564 
ใบสั่งซ้ือ 45/2564 
25 ธันวาคม 2563 

17 ค่าวัสดุ 861.35 861.35 เฉพาะเจาะจง หจก. ฮิฐหนับโอม หจก. ฮิฐหนับโอม ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 54/2564 
ใบสั่งซ้ือ 46/2564 
28 ธันวาคม 2563 

18 ค่าวัสดุ สนง. 150 150 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอกศึกษาภณฑ์ ร้าน เอกศึกษาภณฑ์ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 55/2564 
ใบสั่งจ้าง 47/2564 
29 ธันวาคม 2563 

19 ค่าวัสดุและอุปกรณ์ 
 

30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงบุฟผา การไฟฟ้า ร้านแสงบุฟผา การไฟฟ้า ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 56/2564 
ใบสั่งจ้าง 48/2564 
30 ธันวาคม 2563 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2564 

โรงเรียนเมืองหลังสวน 

ลำดับที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 2,719 2,719 เฉพาะเจาะจง หจก. อิฐหนบัโฮม หจก. อิฐหนบัโฮม ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 57/2564 
ใบสั่งซ้ือ 49/2564 
5 มกราคม 2564 

2 ซ่อมกระเบื้องหลังคา 15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง น.ส อรัญญา บุรีรัตน ์ น.ส อรัญญา บุรีรัตน ์ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 58/2564 
ใบสั่งจ้าง 9 /2564 
6 มกราคม 2564 

3 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 714 714 เฉพาะเจาะจง หจก. ฮิฐหนับโฮม หจก. ฮิฐหนับโฮม ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 59/2564 
ใบสั่งซ้ือ 50/2564 
7 มกราคม 2564 

4 ค่าสติกเกอร์ 13,000 13,000 เฉพาะเจาะจง ร้านโซต์ สเตชั่น ร้านโซต์ สเตชั่น ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 60/2564 
ใบสั่งซ้ือ 51/2564 
8 มกราคม 2564 

5 ค่าวัสดุ 5,545 5,545 เฉพาะเจาะจง บริษัท กู๊ดส์ สโตร์ จำกัด บริษัท กู๊ดส์ สโตร์ จำกัด ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 61/2564 
ใบสั่งซ้ือ 52/2564 
11 มกราคม 2564 

6 ค่าวัสดุ สนง. 980  980  เฉพาะเจาะจง หน้าสวน สเตชั่นเนอรี ่ หน้าสวน สเตชั่นเนอรี ่ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 62/2564 
ใบสั่งซ้ือ 53/2564 
12 มกราคม 2564 

7 ค่าวัสดุ 24,500 24,500 เฉพาะเจาะจง ที ดี ออดิโอ ที ดี ออดิโอ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 63/2564 
ใบสั่งซ้ือ 54/2564 
13 มกราคม 2564 

8 เครื่องวัดอุณหภูมิ 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง ร้านโมเดิร์น คอมพิวเตอร ์ ร้านโมเดิร์น คอมพิวเตอร ์ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 64/2564 
ใบสั่งซ้ือ 55/2564 
14 มกราคม 2564 

9 ค่าวัสดุ 1,400 1,400 เฉพาะเจาะจง กิจจา บริการ กิจจา บริการ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 65/2564 
ใบสั่งซ้ือ 56/2564 
15 มกราคม 2564 



ลำดับที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

10 แผงกั้นจราจร 23,000 23,000 เฉพาะเจาะจง ไพศาล ศึกษาภัณฑ์ ไพศาล ศึกษาภัณฑ์ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 66/2564 
ใบสั่งซ้ือ 57/2564 
18 มกราคม 2564 

11 ลงโปรแกรมปฎิบัติงาน 400 400 เฉพาะเจาะจง โมเดิร์น คอมพิวเตอร ์ โมเดิร์น คอมพิวเตอร ์ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 67/2564 
ใบสั่งซ้ือ 58/2564 
19 มกราคม 2564 

12 ค่าวัสดุ 875 875 เฉพาะเจาะจง หน้าสวน สเตชั่นเนอรี ่ หน้าสวน สเตชั่นเนอรี ่ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 68/2564 
ใบสั่งซ้ือ 59/2564 
20 มกราคม 2564 

13 ค่าวัสดุ 6,508 6,508 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เชียง หลังสวน  ร้านไถ่เชียง หลังสวน  ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 69/2564 
ใบสั่งซ้ือ 60/2564 
21 มกราคม 2564 

14 จ้างตัดหญ้าสนามบอล 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง นายสนธ ิอนุนันตกูล นายสนธ ิอนุนันตกูล ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 70/2564 
ใบสั่งจ้าง 10/2564 
21 มกราคม 2564 

15 ค่าติดต้ังสายสัญญาณ 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง ที ดี ออดิโอ ที ดี ออดิโอ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 71/2564 
ใบสั่งซ้ือ 61/2564 
22 มกราคม 2564 

16 ค่าวัสดุ 19,350 19,350 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนทรัล ปริญญา ดรัก สโตร์ 
จำกัด (สำนักงานใหญ่) 
 

บริษัท เซนทรัล ปริญญา ดรัก สโตร์ 
จำกัด (สำนักงานใหญ่) 
 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 72/2564 
ใบสั่งซ้ือ 62/2564 
25 มกราคม 2564 

17 ค่าชุดวิ่ง 1,800 1,800 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส. สปอร์ต ร้าน ส. สปอร์ต ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 73/2564 
ใบสั่งซ้ือ 63/2564 
20 มกราคม 2564 

18 ค่าวัสดุ 2,915.75 2,915.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิฐหนับโฮม บริษัท อิฐหนับโฮม ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 74/2564 
ใบสั่งซ้ือ 64/2564 
26 มกราคม 2564 

19 ค่าวัสดุ 1,303.26 1,303.26 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิฐหนับโฮม บริษัท อิฐหนับโฮม ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 75/2564 
ใบสั่งซ้ือ 65/2564 
27 มกราคม 2564 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 

โรงเรียนเมืองหลังสวน 

ลำดับที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 ค่าวัสดุ สนง. 2,236 2,236 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ศึกษาภัณฑ์ ร้านไพศาล ศึกษาภัณฑ์ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 76/2564 
ใบสั่งซ้ือ 66/2564 
1 กุมภาพันธ์ 2564 

2 ซ่อมรางน้ำฝน 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง นายกิตติ เรืองมณฑป นายกิตติ เรืองมณฑป ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 77/2564 
ใบสั่งจ้าง 11/2564 
3 กุมภาพันธ์ 2564 

3 จ้างรื้อหลังคา 20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง นส. อรัญญา บุรีรัตน ์ นส. อรัญญา บุรีรัตน ์ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 78/2564 
ใบสั่งจ้าง 12/2564 
3 กุมภาพันธ์ 2564 

4 อุปกรณ์สำนักงาน 56,776 56,776 เฉพาะเจาะจง โมเดิร์น คอมพิวเตอร ์ โมเดิร์น คอมพิวเตอร ์ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 79/2564 
ใบสั่งซ้ือ 67/2564 
5 กุมภาพันธ์ 2564 

5 ค่าวัสดุสำนักงาน 3,600 3,600 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาลศึกษาภัณฑ์ ร้านไพศาลศึกษาภัณฑ์ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 80/2564 
ใบสั่งซ้ือ 68/2564 
8 กุมภาพันธ์ 2564 

6 ค่าวัสดุสำนักงาน 11,469 11,469 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาลศึกษาภัณฑ์ ร้านไพศาลศึกษาภัณฑ์ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 81/2564 
ใบสั่งซ้ือ 69/2564 
9 กุมภาพันธ์ 2564 

7 ค่าวัสดุสำนักงาน 7,437 7,437 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาลศึกษาภัณฑ์ ร้านไพศาลศึกษาภัณฑ์ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 82/2564 
ใบสั่งซ้ือ 70/2564 

10 กุมภาพันธ์ 2564 
8 ค่าวัสดุสำนักงาน 12,890 12,890 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาลศึกษาภัณฑ์ ร้านไพศาลศึกษาภัณฑ์ ตกลงราคาตาม

กฎกระทรวง 
เลขที่ 83/2564 

ใบสั่งซ้ือ 71/2564 
11 กุมภาพันธ์ 2564 

9 ค่าวัสดุสำนักงาน 1,174 1,174 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาลศึกษาภัณฑ์ ร้านไพศาลศึกษาภัณฑ์ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 84/2564 
ใบสั่งซ้ือ 72/2564 

12 กุมภาพันธ์ 2564 



ลำดับที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

10 บริษัท อิฐหนับ โฮม จำกัด 6427.49 6427.49 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิฐหนับ โฮม จำกัด บริษัท อิฐหนับ โฮม จำกัด ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 85/2564 
ใบสั่งซ้ือ 73/2564 

15 กุมภาพันธ์ 2564 
11 ค่าวัสดุสำนักงาน 4,005 4,005 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาลศึกษาภัณฑ์ ร้านไพศาลศึกษาภัณฑ์ ตกลงราคาตาม

กฎกระทรวง 
เลขที่ 86/2564 

ใบสั่งซ้ือ 74/2564 
16 กุมภาพันธ์ 2564 

12 ค่าวัสดุสำนักงาน 2,475 2,475 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาลศึกษาภัณฑ์ ร้านไพศาลศึกษาภัณฑ์ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 87/2564 
ใบสั่งซ้ือ 75/2564 

17 กุมภาพันธ์ 2564 
13 ค่าวัสดุสำนักงาน 5,125 5,125 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊ติ๋ม ทุกอย่าง20 ร้านเจ๊ติ๋ม ทุกอย่าง20 ตกลงราคาตาม

กฎกระทรวง 
เลขที่ 88/2564 

ใบสั่งซ้ือ 76/2564 
18 กุมภาพันธ์ 2564 

14 ดนตรีไทย 18,000 18,000 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านครูอิง ร้านบ้านครูอิง ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 89/2564 
ใบสั่งซ้ือ 77/2564 

19 กุมภาพันธ์ 2564 
15 ค่าแรงซ่อมหลังคาอาคารร่วมจิตต ์ 3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรัญญา บุรีรัตน ์ นางสาวอรัญญา บุรีรัตน ์ ตกลงราคาตาม

กฎกระทรวง 
เลขที่ 90/2564 

ใบสั่งจ้าง 13/2564 
22 กุมภาพันธ์ 2564 

16 ค่าวัสดุสำนักงาน 4,435 4,435 เฉพาะเจาะจง ร้านหน้าสวนสเตชั่นเนอรี ่ ร้านหน้าสวนสเตชั่นเนอรี ่ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 91/2564 
ใบสั่งซ้ือ 78/2564 

23 กุมภาพันธ์ 2564 
17 ค่าวัสดุสำนักงาน 220 220 เฉพาะเจาะจง ร้านหน้าสวนสเตชั่นเนอรี ่ ร้านหน้าสวนสเตชั่นเนอรี ่ ตกลงราคาตาม

กฎกระทรวง 
เลขที่ 92/2564 

ใบสั่งซ้ือ 79/2564 
24 กุมภาพันธ์ 2564 

18 ค่าอุปกรณ์สำนักงาน 22,200 22,200 เฉพาะเจาะจง ร้านโมเดิร์น คอมพิวเตอร ์ ร้านโมเดิร์น คอมพิวเตอร ์ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 93/2564 
ใบสั่งซ้ือ 80/2564 

25 กุมภาพันธ์ 2564 
19 ค่าวัสดุสำนักงาน 2,053.33 2,053.33 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิฐหนับ โฮม จำกัด บริษัท อิฐหนับ โฮม จำกัด ตกลงราคาตาม

กฎกระทรวง 
เลขที่ 94/2564 

ใบสั่งซ้ือ 81/2564 
26 กุมภาพันธ์ 2564 



ลำดับที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

20 ค่าวัสดุสำนักงาน 41,375 41,375 เฉพาะเจาะจง ร้านโมเดิร์น คอมพิวเตอร ์ ร้านโมเดิร์น คอมพิวเตอร ์ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 95/2564 
ใบสั่งซ้ือ 82/2564 

26 กุมภาพันธ์ 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 

โรงเรียนเมืองหลังสวน 

ลำดับที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 วัสดุสำนักงาน 5,849 5,849 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาลศึกษาภัณฑ์ ร้านไพศาลศึกษาภัณฑ์ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 96/2564 
ใบสั่งซ้ือ 83/2564 
1 มีนาคม 2564 

2 วัสดุสำนักงาน 16,972 16,972 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาลศึกษาภัณฑ์ ร้านไพศาลศึกษาภัณฑ์ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 97/2564 
ใบสั่งซ้ือ 84/2564 
2 มีนาคม 2564 

3 วัสดุก่อสร้าง 10,490 10,490 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงบุปผาการไฟฟา้ ร้านแสงบุปผาการไฟฟา้ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 98/2564 
ใบสั่งซ้ือ 85/2564 
3 มีนาคม 2564 

4 ตรายาง 1,460 1,460 เฉพาะเจาะจง ร้านนิวัฒน์360ปริ้นติ้ง จำกัด ร้านนิวัฒน3์60ปริ้นติ้ง จำกัด ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 99/2564 
ใบสั่งซ้ือ 86/2564 
4 มีนาคม 2564 

5 คุรุภัณฑ์สำนักงาน 12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านสวย
เฟอร์นิเจอร์ ชุมพร 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านสวย
เฟอร์นิเจอร์ ชุมพร 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 100/2564 
ใบสั่งซ้ือ 87/2564 
5 มีนาคม 2564 

6 จ้างทำที่แขวนเครื่องดนตรี 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง นายกิตติ เรืองมณฑป นายกิตติ เรืองมณฑป ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 101/2564 
ใบสั่งจ้าง 14/2564 
10 มีนาคม 2564 

7 บัตรนักเรียนม.1 และม.4 24,120 24,120 เฉพาะเจาะจง นายปรัชญา ยาดาแสง นายปรัชญา ยาดาแสง ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 102/2564 
ใบสั่งซ้ือ 88/2564 
16 มีนาคม 2564 

8 ค่าวัสดุ 165 165 เฉพาะเจาะจง ร้านหน้าสวนสเตชั่นเนอรี ่ ร้านหน้าสวนสเตชั่นเนอรี ่ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 103/2564 
ใบสั่งซ้ือ 89/2564 
11 มีนาคม 2564 

9 ค่าวัสดุ 1,280 1,280 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาลศึกษาภัณฑ์ ร้านไพศาลศึกษาภัณฑ์ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 104/2564 
ใบสั่งซ้ือ 90/2564 
12 มีนาคม 2564 



ลำดับที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

10 ค่าเข้าเล่มสันกาว+ปริ้นสีปก 1,150 1,150 เฉพาะเจาะจง บริษัทนิวัฒน์360ปริ้นติ้ง จำกัด บริษัทนิวัฒน3์60ปริ้นติ้ง จำกัด ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 105/2564 
ใบสั่งซ้ือ 91/2564 
15 มีนาคม 2564 

11 ค่าอุปกรณ์สำนักงาน 19,900 19,900 เฉพาะเจาะจง ร้านโมเดิร์น คอมพิวเตอร ์ ร้านโมเดิร์น คอมพิวเตอร ์ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 106/2564 
ใบสั่งซ้ือ 92/2564 
17 มีนาคม 2564 

12 ค่าวัสดุ 6,400 6,400 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงบุปผาการไฟฟา้ ร้านแสงบุปผาการไฟฟา้ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 107/2564 
ใบสั่งซ้ือ 93/2564 
18 มีนาคม 2564 

13 ค่าเล่มรายงาน 320 320 เฉพาะเจาะจง บริษัทนิวัฒน์360ปริ้นติ้ง จำกัด บริษัทนิวัฒน3์60ปริ้นติ้ง จำกัด ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 108/2564 
ใบสั่งซ้ือ 94/2564 
19 มีนาคม 2564 

14 ค่าวัสดุ 4047.81 4047.81 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิฐหนับ โฮม จำกัด บริษัท อิฐหนับ โฮม จำกัด ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 109/2564 
ใบสั่งซ้ือ 95/2564 
22 มีนาคม 2564 

15 ค่าวัสดุ 2,086.50 2,086.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิฐหนับ โฮม จำกัด บริษัท อิฐหนับ โฮม จำกัด ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 110/2564 
ใบสั่งซ้ือ 96/2564 
23 มีนาคม 2564 

16 ค่าวัสดุสำนักงาน 120 120 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์ ร้านพัฒน ์ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 111/2564 
ใบสั่งซ้ือ 97/2564 
24 มีนาคม 2564 

17 ค่าตรายาง 2,620 2,620 เฉพาะเจาะจง บริษัทนิวัฒน์360ปริ้นติ้ง จำกัด บริษัทนิวัฒน3์60ปริ้นติ้ง จำกัด ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 112/2564 
ใบสั่งซ้ือ 98/2564 
29 มีนาคม 2564 

18 ค่าวัสดุสำนักงาน 8,880 8,880 เฉพาะเจาะจง ร้านโมเดิร์น คอมพิวเตอร ์ ร้านโมเดิร์น คอมพิวเตอร ์ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 113/2564 
ใบสั่งซ้ือ 99/2564 
25 มีนาคม 2564 

19 ค่าวัสดุสำนักงาน 750 750 เฉพาะเจาะจง ร้านหน้าสวนสเตชั่นเนอรี ่ ร้านหน้าสวนสเตชั่นเนอรี ่ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 114/2564 
ใบสั่งซ้ือ 100/2564 
26 มีนาคม 2564 



ลำดับที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

20 ค่ายา 2,712 2,712 เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมเภสัช ร้านอุดมเภสัช ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 115/2564 
ใบสั่งซ้ือ 101/2564 
19 มีนาคม 2564 

21 จ้างจัดซุ้มวันคล้ายวันสถาปนา
โรงเรียน 

23,000 23,000 เฉพาะเจาะจง นายนิวัฒน ์ขุนพรม นายนิวัฒน ์ขุนพรม ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 116/2564 
ใบสั่งจ้าง 15/2564 
17 มีนาคม 2564 

22 อุปกรณ์กีฬา 19,260 19,260 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกศึกษาภัณฑ์ ร้านเอกศึกษาภัณฑ์ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 118/2564 
ใบสั่งซ้ือ 103/2564 
19 มีนาคม 2564 

23 ป้ายประกาศโรงเรียน 800 800 เฉพาะเจาะจง บริษัทนิวัฒน์360ปริ้นติ้ง จำกัด บริษัทนิวัฒน3์60ปริ้นติ้ง จำกัด ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 119/2564 
ใบสั่งจ้าง 16/2564 
19 มีนาคม 2564 

24 วัสดุสำนักงาน 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาลศึกษาภัณฑ์ ร้านไพศาลศึกษาภัณฑ์ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 120/2564 
ใบสั่งซ้ือ 104/2564 
19 มีนาคม 2564 

25 โปรเจคเตอร์ 19,900 19,900 เฉพาะเจาะจง ร้านโมเดิร์น คอมพิวเตอร ์ ร้านโมเดิร์น คอมพิวเตอร ์ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 121/2564 
ใบสั่งซ้ือ 105/2564 
15 มีนาคม 2564 

26 คอมพิวเตอร์ 21,900 21,900 เฉพาะเจาะจง ร้านโมเดิร์น คอมพิวเตอร ์ ร้านโมเดิร์น คอมพิวเตอร ์ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 122/2564 
ใบสั่งซ้ือ 106/2564 
19 มีนาคม 2564 

27 หมึกคอมพิวเตอร ์ 900 900 เฉพาะเจาะจง ร้านโมเดิร์น คอมพิวเตอร ์ ร้านโมเดิร์น คอมพิวเตอร ์ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 123/2564 
ใบสั่งซ้ือ 107/2564 
19 มีนาคม 2564 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2564 

โรงเรียนเมืองหลังสวน 

ลำดับที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 วัสดุก่อสร้าง 1,621.05 1,621.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิฐหนับ โฮม จำกัด บริษัท อิฐหนับ โฮม จำกัด ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 124/2564 
ใบสั่งซ้ือ 108/2564 

1 เมษายน 2564 
2 เครื่องทำน้ำเย็น 38,000 38,000 เฉพาะเจาะจง หลังสวนเครื่องเย็น หลังสวนเครื่องเย็น ตกลงราคาตาม

กฎกระทรวง 
เลขที่ 125/2564 

ใบสั่งซ้ือ 109/2564 
2 เมษายน 2564 

3 วัสดุสำนักงาน 1,680 1,680 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาลศึกษาภัณฑ์ ร้านไพศาลศึกษาภัณฑ์ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 126/2564 
ใบสั่งซ้ือ 110/2564 

1 เมษายน 2564 
4 วัสดุสำนักงาน 3,754 3,754 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาลศึกษาภัณฑ์ ร้านไพศาลศึกษาภัณฑ์ ตกลงราคาตาม

กฎกระทรวง 
เลขที่ 127/2564 

ใบสั่งซ้ือ 111/2564 
7 เมษายน 2564 

5 จ้างเจ้าหน้าทีก่ารเงิน 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวคันธรส แก้วมณีโสม นางสาวคันธรส แก้วมณีโสม ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 129/2564 
ใบสั่งจ้าง 17/2564 
8 เมษายน 2564 

6 คอมพิวเตอร์ 500 500 เฉพาะเจาะจง ร้านโมเดิร์น คอมพิวเตอร ์ ร้านโมเดิร์น คอมพิวเตอร ์ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 130/2564 
ใบสั่งซ้ือ 112/2564 
22 เมษายน 2564 

7 วัสดุก่อสร้าง 13,370.50 13,370.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิฐหนับ โฮม จำกัด บริษัท อิฐหนับ โฮม จำกัด ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 131/2564 
ใบสั่งซ้ือ 113/2564 
22 เมษายน 2564 

8 โต๊ะคอมพิวเตอร ์ 26,000 26,000 เฉพาะเจาะจง บ้านสวยเฟอร์นิเจอร ์ บ้านสวยเฟอร์นิเจอร ์ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 132/2564 
ใบสั่งซ้ือ 114/2564 
26 เมษายน 2564 

9 วัสดุก่อสร้าง 525 525 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงบุปผาการไฟฟา้ ร้านแสงบุปผาการไฟฟา้ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 133/2564 
ใบสั่งซ้ือ 115/2564 
20 เมษายน 2564 



ลำดับที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

10 วัสดุก่อสร้าง 74,500 74,500 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาลศึกษาภัณฑ์ ร้านไพศาลศึกษาภัณฑ์ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 134/2564 
ใบสั่งซ้ือ 116/2564 

เมษายน 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 

โรงเรียนเมืองหลังสวน 

ลำดับที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 ถุงหูหิ้ว 1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊ติ๋ม ทุกอย่าง20 ร้านเจ๊ติ๋ม ทุกอย่าง20 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 135/2564 
ใบสั่งซ้ือ 117/2564 
12 พฤษภาคม 2564 

2 เครื่องใช้ไฟฟ้า (พัดลม) 57,900 57,900 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงบุปผาการไฟฟา้ ร้านแสงบุปผาการไฟฟา้ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 136/2564 
ใบสั่งซ้ือ 118/2564 
12 พฤษภาคม 2564 

3 วัสดุก่อสร้าง 5,574.70 5,574.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิฐหนับ โฮม จำกัด บริษัท อิฐหนับ โฮม จำกัด ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 137/2564 
ใบสั่งซ้ือ 119/2564 
7 พฤษภาคม 2564 

4 วัสดุก่อสร้าง 2,130 2,130 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงบุปผาการไฟฟา้ ร้านแสงบุปผาการไฟฟา้ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 138/2564 
ใบสั่งซ้ือ 120/2564 
7 พฤษภาคม 2564 

5 หนังสือเรียน 624,878 624,878 เฉพาะเจาะจง บัณฑิตไทย บัณฑิตไทย ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 140/2564 
ใบสั่งซ้ือ 121/2564 
12 พฤษภาคม 2564 

6 คอมพิวเตอร์ 17,900 17,900 เฉพาะเจาะจง ร้านโมเดิร์น คอมพิวเตอร ์ ร้านโมเดิร์น คอมพิวเตอร ์ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 141/2564 
ใบสั่งซ้ือ 122/2564 
13 พฤษภาคม 2564 

7 วัสดุก่อสร้าง 2,460 2,460 เฉพาะเจาะจง 79 อาเขต สำนักงานใหญ ่ 79 อาเขต สำนักงานใหญ ่ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 142/2564 
ใบสั่งซ้ือ 123/2564 
13 พฤษภาคม 2564 

8 วัสดุก่อสร้าง 400 400 เฉพาะเจาะจง เตียหกหลี(สำนกังานใหญ่) เตียหกหลี(สำนกังานใหญ่) ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 143/2564 
ใบสั่งซ้ือ 124/2564 
13 พฤษภาคม 2564 

9 พัดลม 27,300 27,300 เฉพาะเจาะจง จ้างติดต้ังพัดลม จ้างติดต้ังพัดลม ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 144/2564 
ใบสั่งจ้าง 18/2564 
14 พฤษภาคม 2564 



ลำดับที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

10 พัดลม 5,790 5,790 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงบุปผาการไฟฟา้ ร้านแสงบุปผาการไฟฟา้ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 145/2564 
ใบสั่งซ้ือ 125/2564 
17 พฤษภาคม 2564 

11 วัสดุเครื่องเขียน 19,726 19,726 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาลศึกษาภัณฑ์ ร้านไพศาลศึกษาภัณฑ์ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 146/2564 
ใบสั่งซ้ือ 126/2564 
18 พฤษภาคม 2564 

12 วัสดุเครื่องเขียน 56,000 56,000 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาลศึกษาภัณฑ์ ร้านไพศาลศึกษาภัณฑ์ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 147/2564 
ใบสั่งซ้ือ 127/2564 
18 พฤษภาคม 2564 

13 เอกสาร 2,248 2,248 เฉพาะเจาะจง จ้างถ่ายเอกสาร จ้างถ่ายเอกสาร ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 148/2564 
ใบสั่งจ้าง 19/2564 
19 พฤษภาคม 2564 

14 เอกสาร 346 346 เฉพาะเจาะจง จ้างถ่ายเอกสาร จ้างถ่ายเอกสาร ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 149/2564 
ใบสั่งจ้าง 20/2564 
19 พฤษภาคม 2564 

15 พัดลม 7,770 7,770 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงบุปผาการไฟฟา้ ร้านแสงบุปผาการไฟฟา้ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 150/2564 
ใบสั่งซ้ือ 128/2564 
20 พฤษภาคม 2564 

16 รูปร.10 และราชิน ี 450 450 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกศึกษาภัณฑ์ ร้านเอกศึกษาภัณฑ์ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 151/2564 
ใบสั่งซ้ือ 129/2564 
27 พฤษภาคม 2564 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 

โรงเรียนเมืองหลังสวน 

ลำดับที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 อุปกรณ์ 1,326.80 1,326.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิฐหนับ โฮม จำกัด บริษัท อิฐหนับ โฮม จำกัด ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 152/2564 
ใบสั่งซ้ือ 130/2564 
2 มิถุนายน 2564 

2 อุปกรณ์ 4,044.60 4,044.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิฐหนับ โฮม จำกัด บริษัท อิฐหนับ โฮม จำกัด ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 153/2564 
ใบสั่งซ้ือ 131/2564 
5 มิถุนายน 2564 

3 อุปกรณ์ 600 600 เฉพาะเจาะจง ร้านหน้าสวนสเตชั่นเนอรี ่ ร้านหน้าสวนสเตชั่นเนอรี ่ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 154/2564 
ใบสั่งซ้ือ 132/2564 
10 มิถุนายน 2564 

4 วัสด ุ 4,530 4,530 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงบุปผาการไฟฟา้ ร้านแสงบุปผาการไฟฟา้ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 155/2564 
ใบสั่งซ้ือ 133/2564 
16 มิถุนายน 2564 

5 วัสด ุ 3,200 3,200 เฉพาะเจาะจง จ้างติดต้ังพัดลมอาคาร จ้างติดต้ังพัดลมอาคาร ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 156/2564 
ใบสั่งจ้าง 21/2564 
21 มิถุนายน 2564 

6 ธงชาติ 525 525 เฉพาะเจาะจง ร้านหน้าสวนสเตชั่นเนอรี ่ ร้านหน้าสวนสเตชั่นเนอรี ่ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 157/2564 
ใบสั่งซ้ือ 134/2564 
24 มิถุนายน 2564 

7 ยาฆ่าหญ้า 1,300 1,300 เฉพาะเจาะจง ร้านหน้าสวนสเตชั่นเนอรี ่ ร้านหน้าสวนสเตชั่นเนอรี ่ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 157/2564 
ใบสั่งซ้ือ 135/2564 
24 มิถุนายน 2564 

8 เทปตีเส้น 300 300 เฉพาะเจาะจง ร้านหน้าสวนสเตชั่นเนอรี ่ ร้านหน้าสวนสเตชั่นเนอรี ่ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 157/2564 
ใบสั่งซ้ือ 136/2564 
24 มิถุนายน 2564 

9 วัสดุก่อสร้าง 613.11 613.11 เฉพาะเจาะจง พิชิตโลหะกจิ พิชิตโลหะกจิ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 158/2564 
ใบสั่งซ้ือ 137/2564 
28 มิถุนายน 2564 



ลำดับที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

10 วัสดุก่อสร้าง 21,791.62 21,791.62 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิฐหนับ โฮม จำกัด บริษัท อิฐหนับ โฮม จำกัด ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 159/2564 
ใบสั่งซ้ือ 138/2564 
28 มิถุนายน 2564 

11 เอกสาร 690.11 690.11 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไปรษณีย์ไทย บริษัท ไปรษณีย์ไทย ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 160/2564 
ใบสั่งซ้ือ 139/2564 
22 มิถุนายน 2564 

12 อุปกรณ์ 300 300 เฉพาะเจาะจง ร้านหน้าสวนสเตชั่นเนอรี ่ ร้านหน้าสวนสเตชั่นเนอรี ่ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 161/2564 
ใบสั่งซ้ือ 140/2564 
24 มิถุนายน 2564 

13 วัสดุก่อสร้าง 963 963 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิฐหนับ โฮม จำกัด บริษัท อิฐหนับ โฮม จำกัด ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 162/2564 
ใบสั่งซ้ือ 141/2564 
9 มิถุนายน 2564 

14 ถ่ายเอกสาร 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง บริษัทนิวัฒน์360ปริ้นติ้ง จำกัด บริษัทนิวัฒน3์60ปริ้นติ้ง จำกัด ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 163/2564 
ใบสั่งซ้ือ 142/2564 
28 มิถุนายน 2564 

15 ป้าย 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง บริษัทนิวัฒน์360 ปริ้นติ้ง จำกัด บริษัทนิวัฒน์360 ปริ้นติ้ง จำกัด ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 175/2564 
ใบสั่งซ้ือ 154/2564 
29 มิถุนายน 2564 

16 วัสด ุ 88 88 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิฐหนับ โฮม จำกัด บริษัท อิฐหนับ โฮม จำกัด ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 180/2564 
ใบสั่งซ้ือ 158/2564 
28 มิถุนายน 2564 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 

โรงเรียนเมืองหลังสวน 

ลำดับที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 อุปกรณ์ 13,290 13,290 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาลศึกษาภัณฑ์ ร้านไพศาลศึกษาภัณฑ์ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 164/2564 
ใบสั่งซ้ือ 143/2564 
7 กรกฎาคม 2564 

2 อุปกรณ์ 8,880 8,880 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาลศึกษาภัณฑ์ ร้านไพศาลศึกษาภัณฑ์ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 165/2564 
ใบสั่งซ้ือ 144/2564 
7 กรกฎาคม 2564 

3 อุปกรณ์ 2,600 2,600 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาลศึกษาภัณฑ์ ร้านไพศาลศึกษาภัณฑ์ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 166/2564 
ใบสั่งซ้ือ 145/2564 
8 กรกฎาคม 2564 

4 อุปกรณ์ 12,500 12,500 เฉพาะเจาะจง นายจิรวุฒ ิมณีบางกา นายจิรวุฒ ิมณีบางกา ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 167/2564 
ใบสั่งซ้ือ 146/2564 
12 กรกฎาคม 2564 

5 หนังสือ 50,378 50,378 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตไทย จำกัด บริษัท บัณฑิตไทย จำกัด ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 168/2564 
ใบสั่งซ้ือ 147/2564 
9 กรกฎาคม 2564 

6 วัสด ุ 1,300 1,300 เฉพาะเจาะจง ร้านประพันธว์ิทย ุ ร้านประพันธว์ิทย ุ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 169/2564 
ใบสั่งซ้ือ 148/2564 
13 กรกฎาคม 2564 

7 อุปกรณ์เครื่องตัดหญ้า 2,170 2,170 เฉพาะเจาะจง 79 อาเขต สำนักงานใหญ ่ 79 อาเขต สำนักงานใหญ ่ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 170/2564 
ใบสั่งซ้ือ 149/2564 
19 กรกฎาคม 2564 

8 วัสด ุ 2,728.50 2,728.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิฐหนับ โฮม จำกัด บริษัท อิฐหนับ โฮม จำกัด ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 171/2564 
ใบสั่งซ้ือ 150/2564 
20 กรกฎาคม 2564 

9 วัสด ุ 2,838.71 2,838.71 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิฐหนับ โฮม จำกัด บริษัท อิฐหนับ โฮม จำกัด ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 172/2564 
ใบสั่งซ้ือ 151/2564 
14 กรกฎาคม 2564 



ลำดับที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

10 อุปกรณ์ 4,275 4,275 เฉพาะเจาะจง ร้านหน้าสวนสเตชั่นเนอรี ่ ร้านหน้าสวนสเตชั่นเนอรี ่ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 173/2564 
ใบสั่งซ้ือ 152/2564 
16 กรกฎาคม 2564 

11 อุปกรณ์ตัดหญ้า 2,110 2,110 เฉพาะเจาะจง 79 อาเขต สำนักงานใหญ ่ 79 อาเขต สำนักงานใหญ ่ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 174/2564 
ใบสั่งซ้ือ 153/2564 
29 กรกฎาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 

โรงเรียนเมืองหลังสวน 

ลำดับที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 อุปกรณ์ก่อสร้าง 690.90 690.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิฐหนับ โฮม จำกัด บริษัท อิฐหนับ โฮม จำกัด ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 176/2564 
ใบสั่งซ้ือ 155/2564 
18 สิงหาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ.2564 

โรงเรียนเมืองหลังสวน 

ลำดับที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 ค่าส่งใบงานนักเรียน 2,001 2,001 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไปรษณีย์ไทย บริษัท ไปรษณีย์ไทย ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 179/2564 
ใบสั่งซ้ือ 157/2564 
14 กันยายน 2564 

2 อุปกรณ์ 3,375 3,375 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาลศึกษาภัณฑ์ ร้านไพศาลศึกษาภัณฑ์ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 181/2564 
ใบสั่งซ้ือ 159/2564 
23 กันยายน 2564 

3 อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์ 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง ร้านไอเกียร์คอมพิวเตอร์แอนด์
เซอร์วิส 

ร้านไอเกียร์คอมพิวเตอร์แอนด์
เซอร์วิส 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 182/2564 
ใบสั่งซ้ือ 160/2564 
21 กันยายน 2564 

4 จ้างเหมาเปลี่ยนหลังคา 26,000 26,000 เฉพาะเจาะจง นายกิตติ เรืองมณฑป นายกิตติ เรืองมณฑป ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 183/2564 
ใบสั่งจ้าง 23/2564 
21 กันยายน 2564 

5 เจลแอลกอฮอล ์ 6,250 6,250 เฉพาะเจาะจง นายธนายุทธ อยู่สถิตย์ นายธนายุทธ อยู่สถิตย์ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขที่ 184/2564 
ใบสั่งซ้ือ 161/2564 
21 กันยายน 2564 

 


