
 

 
 

     สรุปผลการจดัซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

รายเดือน 

 
 

 

 

 

งานแผนงานและงบประมาณ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  เพชรบูรณ์  

 อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์  กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายช่ือผู้เสนอ

ราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือ

จ้าง 
1 จัดซื้อน้ำยาทำความสะอาด

ห้องน้ำ   
470 470 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส อาร์  

ซุปเปอร์มาร์ท 
จำกัด 

บริษัท เอส อาร์  
ซุปเปอร์มาร์ท จำกัด 

เป็นผู้ขายโดยตรง ร1/2565 
3 ต.ค. 2564 

2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความ
สะอาดห้องเรียน   

3,980 3,980 เฉพาะเจาะจง ร้านหาดใหญ่
เครื่องครัว  

ร้านหาดใหญ่
เครื่องครัว 

เป็นผู้ขายโดยตรง ร2/2565 
3 ต.ค. 2564 

3 ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์   1,550 1,550 เฉพาะเจาะจง บริษัท กนกภัณฑ์ 
ไฮเทค จำกัด 

บริษัท กนกภัณฑ์ 
ไฮเทค จำกัด 

เป็นผู้รับจ้าง 
โดยตรง 

ร1/2565 
9 ต.ค. 2564 

4 จ้างทำป้ายไวนิล  500 500 เฉพาะเจาะจง ร้านไอเดีย 109 ร้านไอเดีย 109 เป็นผู้รับจ้าง 
โดยตรง 

ร2/2565 
8 ต.ค. 2564 

5 จ้างทำป้ายไวนิล  300 300 เฉพาะเจาะจง ร้านไอเดีย 109 ร้านไอเดีย 109 เป็นผู้รับจ้าง 
โดยตรง 

ร3/2565 
11 ต.ค. 2564 

6 จัดซื้อวัสดสุำนักงาน   8,310 8,310 เฉพาะเจาะจง หจก.เพาเวอร์
คอมพิวเตอร์แอนด์
อิเลคทรอนิคส์    

หจก.เพาเวอร์
คอมพิวเตอร์แอนด์
อิเลคทรอนิคส์    

เป็นผู้ขายโดยตรง ร3/2565 
9 ต.ค. 2564 



ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายช่ือผู้เสนอ

ราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือ

จ้าง 
7 จัดซื้อชุดตรวจ ATK  จำนวน 

200 ชุด   
8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพรรณ  

ราชวงค์   
นางสาวพิมพรรณ  
ราชวงค์   

เป็นผู้ขายโดยตรง ร4/2565 
1 ต.ค. 2564 

8 จัดซื้อถุงดำ 5,040 5,040 เฉพาะเจาะจง ร้านโบโซ ่ ร้านโบโซ ่ เป็นผู้ขายโดยตรง ร5/2565 
1 ต.ค. 2564 

9 จ้างปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และ
สภาพแวดล้อม เพ่ือการ
เรียนรูร้ะบบนเิวศ   

450,000 450,000 เฉพาะเจาะจง นายมนัส   เอกวิลัย นายมนัส   เอกวิลัย เป็นผู้รับจ้าง 
โดยตรง 

ร4/2565 
2 ต.ค. 2564 

 สรุปรวมการจัดซ้ือจัดจ้าง
เดือน ต.ค. 2564 มีจำนวน  
9 รายการ รวมงบประมาณ
ทั้งสิ้น 

478,150 บาท จำนวนผู้ได้รับ
คัดเลือก 9 
รายการ 

    

        

 

 

 

 



 

 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายช่ือผู้เสนอ

ราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
1 จัดซื้อผลิตภณัฑซ์ักผ้า 4,096 4,096 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส อาร์  

ซุปเปอร์มาร์ท จำกัด 
บริษัท เอส อาร์  
ซุปเปอร์มาร์ท จำกัด 

เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

ร1/2565 
7 พ.ย. 2564 

2 จัดซื้อเวชภณัฑ์ยา 4,406 4,406 เฉพาะเจาะจง ร้านเลา่เรื่องยา ร้านเลา่เรื่องยา เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

ร2/2565 
7 พ.ย. 2564 

3 จ้างทำป้ายไวนิล  590 590 เฉพาะเจาะจง ร้านไอเดีย ๑๐๙ ร้านไอเดีย ๑๐๙ เป็นผู้รับจ้าง 
โดยตรง 

ร1/2565 
8 พ.ย. 2564 

4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณส์ำนักงาน  1,815 1,815 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมก้าโปรดักส์  
เซ็นเตอร์ จำกัด 

บริษัท เมก้าโปรดักส์  
เซ็นเตอร์ จำกัด 

เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

ร3/2565 
8 พ.ย. 2564 

5 จัดซื้อวัสดุอุปกรณห์ลอดไฟ   3,550 3,550 เฉพาะเจาะจง หจก.เทพนิมิต
คอนกรีต 

หจก.เทพนิมิต
คอนกรีต 

เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

ร4/2565 
8 พ.ย. 2564 

6 จัดซื้อจัดซื้อกระดาษ  เอ4 4,390 4,390 เฉพาะเจาะจง บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร ์
เซ็นเตอร ์

บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์
เซ็นเตอร ์

เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

ร5/2565 
9 พ.ย. 2564 

7 จ้างทำป้ายไวนิล  1,790 1,790 เฉพาะเจาะจง ร้านไอเดีย ๑๐๙ ร้านไอเดีย ๑๐๙ เป็นผู้รับจ้าง ร2/2565 



ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายช่ือผู้เสนอ

ราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
โดยตรง 10 พ.ย. 2564 

8 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
(สื่อการเรียนการสอน) 

933 933 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส อาร์  
ซุปเปอร์มาร์ท จำกัด 

บริษัท เอส อาร์  
ซุปเปอร์มาร์ท จำกัด 

เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

ร6/2565 
11 พ.ย. 2564 

9 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
(สื่อการเรียนการสอน) 

398 398 เฉพาะเจาะจง บริษัท โชติปทุม
วรรณ 
เทรดดิ้ง เซ็นเตอร์ 
จำกัด 

บริษัท โชติปทุม
วรรณ 
เทรดดิ้ง เซ็นเตอร์ 
จำกัด 

เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

ร7/2565 
12 พ.ย. 2564 

 สรุปรวมการจัดซ้ือจัดจ้าง
เดือน พ.ย. 2564 มีจำนวน  
9 รายการ รวมงบประมาณ
ทั้งสิ้น 

21,968 บาท จำนวนผู้ได้รับ
คัดเลือก 9 
รายการ 

    

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
1 เช่าเต็นท์  2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง อำนาจบริการ 

(เจ๊นงค์สักงอย) 
อำนาจบริการ 
(เจ๊นงค์สักงอย) 

เป็นผู้รับจ้าง 
โดยตรง 

ร1/2565 
3 ธ.ค. 2564 

2 จัดซื้อกระดาษเอ4   4,746 4,746 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด 
(มหาชน) 

บริษัท สยามแม็คโคร 
จำกัด (มหาชน) 

เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

ร1/2565 
4 ธ.ค. 2564 

3 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ ์ 840 840 เฉพาะเจาะจง หจก.เพาเวอร์คอมพิวเตอร์
แอนด์อิเลคทรอนิคส์   

หจก.เพาเวอร์คอมพิวเตอร์
แอนด์อิเลคทรอนิคส์   

เป็นผู้รับจ้าง 
โดยตรง 

ร2/2565 
4 ธ.ค. 2564 

4 จัดซื้อกระทะเหล็ก   
จำนวน  1  ใบ   

249 249 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน
ซิสเทม จำกดั 

บริษัท เอก-ชัย ดิสทริ
บิวช่ันซิสเทม จำกัด 

เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

ร2/2565 
5 ธ.ค. 2564 

5 จัดซื้อหม้อหุงข้าว 4  ลิตร 
จำนวน  1  ใบ 

1,600 1,600 เฉพาะเจาะจง หจก.พิษณุ๒ ดิจิตอล หจก.พิษณุ๒ ดิจิตอล เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

ร3/2565 
5 ธ.ค. 2564 

6 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นางสมพร  ชมเช่ียวชาญ นางสมพร  ชมเช่ียวชาญ เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

ร3/2565 
5 ธ.ค. 2564 

7 จัดซื้อก๊าซหุงต้ม ขนาด 48 กก. 1,380 1,380 เฉพาะเจาะจง บจ.สหพัฒนาบรรจุแกส๊ บจ.สหพัฒนาบรรจุแกส๊ เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

ร4/2565 
6 ธ.ค. 2564 

8 จัดซื้อน้ำยาทำความสะอาด 40,542 40,542 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคซีซีพี 2011 กรุ๊ป 
จำกัด    

บริษัท เคซีซีพี 2011 กรุ๊ป 
จำกัด    

เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

ร5/2565 
1 ธ.ค. 2564 



ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
 สรุปรวมการจัดซ้ือจัดจ้าง

เดือน ธ.ค. 2564 มีจำนวน  
8 รายการ รวมงบประมาณ
ทั้งสิ้น 

54,357 บาท จำนวนผู้ได้รับ
คัดเลือก 8 
รายการ 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 

เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
1 จัดซื้อหมึกพิมพ์    1,880 1,880 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอร์แลนด์

โอเอ จำกัด 
บริษัท คอมพิวเตอร์แลนด์
โอเอ จำกัด 

เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

ร1/2565 
3 ม.ค. 2565 

2 เวชภัณฑ์ยา 4,235 4,235 เฉพาะเจาะจง ร้านเลา่เรื่องยา ร้านเลา่เรื่องยา เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

ร2/2565 
5 ม.ค. 2565 

3 หม้อแบตเตอรี ่ 2,100 2,100 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยพัฒนา ร้านชัยพัฒนา เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

ร3/2565 
2 ม.ค. 2565 

4 จ้างเย็บเข้าเล่มเอกสาร 
 

1,220 1,220 เฉพาะเจาะจง ร้านสุนทรกจิก๊อปปี ้ ร้านสุนทรกจิก๊อปปี้ เป็นผู้รับจ้าง 
โดยตรง 

ร1/2565 
4 ส.ค. 2565 

5 จ้างทำไวนิล  
 

2,270 2,270 เฉพาะเจาะจง ร้านไอเดีย ๑๐๙ ร้านไอเดีย ๑๐๙ เป็นผู้รับจ้าง 
โดยตรง 

ร2/2565 
4 ม.ค. 2565 

6 จ้างทำไวนิล  1,020 1,020 เฉพาะเจาะจง ร้านไอเดีย ๑๐๙ ร้านไอเดีย ๑๐๙ เป็นผู้รับจ้าง 
โดยตรง 

ร3/2565 
6 ม.ค. 2565 

7 จ้างเปลี่ยนชุดซ่อมแม่ปั้มครัช  
รถตู้โรงเรียน   

500 500 เฉพาะเจาะจง ธ.การช่าง ธ.การช่าง เป็นผู้รับจ้าง 
โดยตรง 

ร5/2565 
9 ม.ค. 2565 

8 จัดซื้อน้ำยาปรับนุ่มและ
ผงซักฟอก   

2,956 2,956 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส อาร์  
ซุปเปอร์มาร์ท จำกัด 

บริษัท เอส อาร์  
ซุปเปอร์มาร์ท จำกัด 

เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

ร3/2565 
8 ม.ค. 2565 



ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
9 จ้างเหมารถบสั  

 
35,000 35,000 เฉพาะเจาะจง นายเชษฐา   ศรีอนุชาต นายเชษฐา   ศรีอนุชาต เป็นผู้รับจ้าง 

โดยตรง 
ร6/2565 
8 ม.ค. 2565 

10 จ้างเหมารถบสั 84,000 84,000 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย   ศรีธรรม นายวุฒิชัย   ศรีธรรม เป็นผู้รับจ้าง 
โดยตรง 

ร7/2565 
5 ม.ค. 2565 

11 จ้างเหมารถบสัปรับอากาศ   56,000 56,000 เฉพาะเจาะจง นายพูลศักดิ์    
ถนอมทรัพย์ 

นายพูลศักดิ์    
ถนอมทรัพย์ 

เป็นผู้รับจ้าง 
โดยตรง 

ร8/2565 
9 ม.ค. 2565 

 สรุปรวมการจัดซ้ือจัดจ้าง
เดือน ม.ค. 2565 มีจำนวน 
11 รายการ รวมงบประมาณ
ทั้งสิ้น 

191,181 บาท จำนวนผู้ได้รับ
คัดเลือก 11 
รายการ 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
1 จ้างทำป้ายไวนิล  300 300 เฉพาะเจาะจง ร้านไอเดีย 109 ร้านไอเดีย 109 เป็นผู้รับจ้าง 

โดยตรง 
ร1/2565 
8 ก.พ. 2565 

2 จัดซื้อวัสดสุำนักงาน   4,200 4,200 เฉพาะเจาะจง หจก.เพาเวอร์คอมพิวเตอร์
แอนด์อิเลคทรอนิคส์    

หจก.เพาเวอร์คอมพิวเตอร์
แอนด์อิเลคทรอนิคส์    

เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

ร1/2565 
9 ก.พ. 2565 

3 จัดซื้อหมึกพิมพ์    1,880 1,880 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอร์แลนด์โอ
เอ จำกัด 

บริษัท คอมพิวเตอร์แลนด์โอ
เอ จำกัด 

เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

ร2/2565 
3 ก.พ. 2565 

4 จัดซื้อก๊าซหุงต้ม ขนาด 48 
กก. 

1,380 1,380 เฉพาะเจาะจง บจ.สหพัฒนาบรรจุแกส๊ บจ.สหพัฒนาบรรจุแกส๊ เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

ร3/2565 
6 ก.พ. 2565 

5 จัดซื้อผลิตภณัฑซ์ักผ้า 4,050 4,050 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส อาร์  
ซุปเปอร์มาร์ท จำกัด 

บริษัท เอส อาร์  
ซุปเปอร์มาร์ท จำกัด 

เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

ร4/2565 
7 ก.พ. 2565 

6 จัดซื้อกระดาษเอ4   4,200 4,200 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด 
(มหาชน) 

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด 
(มหาชน) 

เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

ร5/2565 
4 ก.พ. 2565 

7 จัดซื้อถุงดำ 4,050 4,050 เฉพาะเจาะจง ร้านโบโซ ่ ร้านโบโซ ่ เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

ร6/2565 
1 ก.พ. 2565 
 



ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
 สรุปรวมการจัดซ้ือจัดจ้าง

เดือน ก.พ. 2565 มีจำนวน 
7 รายการ รวมงบประมาณ
ทั้งสิ้น 

20,060 บาท จำนวนผู้ได้รับ
คัดเลือก 7 
รายการ 

    

   
          แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 

เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
1 ค่าหนังสือแบบเรยีน 270,000 270,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ลานบ่าศึกษาภัณฑ ์ หจก.ลานบ่าศึกษาภัณฑ ์ เป็นผู้ขาย

โดยตรง 
ร4/2565 
30 .มี.ค 2565 

2 วัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด 745 745 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมก้าโปรดักส์  
เซ็นเตอร์ จำกัด 

บริษัท เมก้าโปรดักส์  
เซ็นเตอร์ จำกัด 

เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

ร1/2565 
23 .มี.ค 2565 

3 จ้างคนขับรถบรรทุก รร. 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายขยาย  สีเสือ นายขยาย  สีเสือ เป็นผู้รับจ้าง 
โดยตรง 

ร1/2565 
28 .มี.ค 2565 



ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
4 วัสดุอุปกรณ ์ 2,918 2,918 เฉพาะเจาะจง หาดใหญ่เครื่องครัว หาดใหญ่เครื่องครัว เป็นผู้ขาย

โดยตรง 
ร2/2565 
12 .มี.ค 2565 

5 ชุดตรวจ ATK 5,600 5,600 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรรณิกา  ทองคำ   นางสาวกรรณิกา  ทองคำ   เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

ร3/2565 
17 .มี.ค 2565 

 สรุปรวมการจัดซ้ือจัดจ้าง
เดือน มี.ค. 2565 มีจำนวน 
5 รายการ รวมงบประมาณ
ทั้งสิ้น 

282,263 บาท จำนวนผู้ได้รับ
คัดเลือก 5 
รายการ 

    

 

 

 


