
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพชรบุรี

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

 O2๓ 



 
 

      บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 
 

ที ่
 

วันที่   25  ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 

เรื่อง สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจ าเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม 2564 
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา 
 
        อาศัยอ านาจตามในข้อ 1 และข้อ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการเรื่องก าหนดให้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาการจะซื้อจะจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม
มาตรา 98 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 โดยคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐท าสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกๆเดือน โดยให้มี
รายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จะซื้อ จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เข้าเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับ
การคัดเลือก ราคา และเหตุผล ที่คัดเลือกผู้นั้นโดยสรุปเพื่อเป็นดัชนีส าหรับการตรวจดูของประชาชน 

          ดังนั้น เพ่ือให้การจัดซื้อ จัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา จึงขอสรุปผลการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม พ.ศ. 2564 ตามรายละเอียดดังแนบ 

          จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

 

   

                                                            ลงชื่อ..................................................... 
                                                                    (นายอาวุธ  ทัศนา) 

                                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา 
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ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

ราคาที ่
เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่ 
คัดเลือก 
โดยสรุป 

ข้อตกลงใน 
การซื้อหรือจ้าง 

ซื้อ จ้าง 

1 จ่ายค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  2,400.00   2,400.00  /  
สถานีบริการน้ ามัน บางจาก 
สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด 
จ ากัด 

 2,400.00  
สถานีบริการน้ ามัน บางจาก 
สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด 
จ ากัด 

ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

2 
จ่ายค่าวัสดุงานเกษตร(พัฒนาอาคาร
สถานที่ อาคารเรียน ห้องน้ า และบริเวณ
ต่างๆในโรงเรียน) 

   760.00     760.00  /  ร้านมงคลชัย    760.00  ร้านมงคลชัย ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

3 
จ่ายค่าวัสดุงานเกษตร(ซ่อมแซมเครื่องตัด
หญ้า) 

 1,600.00   1,600.00  /  ร้านชัยประเสริฐ  1,600.00  ร้านชัยประเสริฐ ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

4 
จ่ายค่าวัสดุงานเกษตร(พัฒนาอาคาร
สถานที่และบริเวณต่างๆในโรงเรียน) 

 4,000.00   4,000.00  /  นายอนวุัตร  เดชส าราญ  4,000.00  นายอนวุัตร  เดชส าราญ ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

5 
จ่ายค่าวัสดุงานเกษตร(ใช้ส าหรับปลูก
ประดับตกแต่งหน้าหอ้งผู้อ านวยการ) 

 3,150.00   3,150.00  /  นายอนวุัตร  เดชส าราญ  3,150.00  นายอนวุัตร  เดชส าราญ ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

6 
จ่ายค่าวัสดุงานบ้านงานครัว(พัฒนา
อาคารสถานที่ อาคารเรียน ห้องน้ า) 

 4,800.00   4,800.00  /  นายพยัฆษ์  ราญไพร  4,800.00  นายพยัฆษ์  ราญไพร ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

8 
จ่ายค่าวัสดุงานเกษตร(พัฒนาอาคาร
สถานที่และบริเวณต่างๆ) 

 2,000.00   2,000.00  /  นายอนวุัตร  เดชส าราญ  2,000.00  นายอนวุัตร  เดชส าราญ ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

9 
จ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง(ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารสถานที่) 

 9,685.00   9,685.00  /  ร้านประกอบการค้า  9,685.00  ร้านประกอบการค้า ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

10 
จ่ายค่าจ้างท าหอ้งรับประทานอาหารและ
จัดท าห้องสวัสดิการโรงเรียน 

  99,000.00    99,000.00   / หจก.กระจกเพชรการช่าง   99,000.00  หจก.กระจกเพชรการช่าง ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

11 
จ่ายค่าวัสดุการเกษตรใช้ส าหรับผลิตพันธุ์
ไม้ดอกไม้ประดับ 

    2,450.00      2,450.00  /  ท่าข้าวทวีรวมมิตร1     2,450.00  ท่าข้าวทวีรวมมิตร1 ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

12 
จ่ายค่าวัสดุการเกษตรใช้ส าหรับผลิตพันธุ์
ไม้ดอกไม้ประดับ 

    2,500.00      2,500.00  /  นางรวิภา ออดซี     2,500.00  นางรวิภา ออดซี ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในปีงบประมาณ 2564 

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 

ประจ าเดือน พฤษภาคม  2564 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 
จ่ายค่าวัสดุการเกษตรใช้ส าหรับผลิตพันธุ์
ไม้ดอกไม้ประดับ 

    1,562.20      1,562.20  /  หจก.แดงเคมีเกษตร     1,562.20  หจก.แดงเคมีเกษตร ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

14 
จ่ายค่าวัสดุการเกษตรใช้ส าหรับผลิตพันธุ์
ไม้ดอกไม้ประดับ 

    3,210.00     3,210.00 / 
 

หจก.แดงเคมีเกษตร 3,210.00 หจก.แดงเคมีเกษตร ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

รวม 137,117.2 137,117.2 
  

  137,117.2     



 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

ราคาที ่
เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่ 
คัดเลือก 
โดยสรุป 

ข้อตกลงใน 
การซื้อหรือจ้าง 

ซื้อ จ้าง 

1 
จ่ายค่าวัสดุส านักงาน(แผนงาน ปี
การศึกษา 2564) 

    2,155.00      2,155.00  /  ร้านเพชรบุรีเซ็นเตอร์     2,155.00  ร้านเพชรบุรีเซ็นเตอร์ ผูม้ีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

2 
จ่ายค่าวสัดุส านักงาน(แผนงาน ปี
การศึกษา 2564) 

       285.00         285.00  /  ร้านเพชรบุรีเซ็นเตอร์        285.00  ร้านเพชรบุรีเซ็นเตอร์ ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

3 
จ่ายค่าซ้ือกระดาษ(แผนงานปีการศึกษา 
2564 ส่งเสริมพัฒนาปรับปรุงสื่อ) 

   28,890.00     28,890.00  /  เปเปอร์มาร์ท    28,890.00  เปเปอร์มาร์ท ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

4 จ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง(อาคารสถานที่)     1,150.00      1,150.00  /  มงคลชัย     1,150.00  มงคลชัย ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

5 จ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง(อาคารสถานที่)    15,489.32     15,489.32  /  ชัยศิริค้าไม้    15,489.32  ชัยศิริค้าไม้ ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

6 
จ่ายค่าวัสดุส านักงาน(ฉากกั้นในห้องให้
ค าปรึกษา)งานแนะแนว 

    2,800.00      2,800.00  /  
ร้านเปียอาเล้ียงเฟอร์นิเจอร์
สาขา1 

    2,800.00  
ร้านเปียอาเล้ียงเฟอร์นิเจอร์
สาขา1 

ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

8 
จ่ายค่าวัสดุส านักงาน(งานบรหิารทั่วไป/
แผนงานปีการศึกษา 2564) 

    1,400.00      1,400.00  /  
ร้านเปียอาเล้ียงเฟอร์นิเจอร์
สาขา1 

    1,400.00  
ร้านเปียอาเล้ียงเฟอร์นิเจอร์
สาขา1 

ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

9 
จ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง(ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารสถานที่) 

   14,460.00     14,460.00  /  โชคอารีชัยค้าไม ้    14,460.00  โชคอารีชัยค้าไม ้ ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

10 
จ่ายค่าวัสดุคอมพิวเตอร์(แผนงาน ปี
การศึกษา 2564) 

   18,900.00     18,900.00  /  ร้านมายด์คอมพวิเตอร์    18,900.00  ร้านมายด์คอมพวิเตอร์ ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

11 
จ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง(ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารสถานที่) 

    6,240.00      6,240.00  /  หจก.สินชัยโฮมซัพพลายส ์     6,240.00  หจก.สินชัยโฮมซัพพลายส ์ ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

12 
จ่ายค่าวัสดุงานบ้านงานครัว(ส าหรับใช้
ล้างมือในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา-
19) 

       320.00         320.00  /  บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด        320.00  บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในปีงบประมาณ 2564 

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 

ประจ าเดือน มิถุนายน  2564 



13 
จ่ายค่าวัสดุเชือกคล้องเสา 4 เส้น 
(แผนงาน/ปรับปรุงสภาพแวดล้อม) 

    1,447.00      1,447.00  /  ร้าน เอดับบิว เอส ทลูส ์     1,447.00  ร้าน เอดับบิว เอส ทลูส ์ ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

14 จ่ายค่าวัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น     7,590.00      7,590.00  /  
สถานีบริการน้ ามัน บางจาก 
สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด 
จ ากัด 

    7,590.00  
สถานีบริการน้ ามัน บางจาก 
สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด 
จ ากัด 

ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

15 
จ่ายค่าจ้างท าปา้ยปฎิทินสอบนกัเรียน
(ประกาศรับสอบนกัเรียน ม.1,ม.4) 

       450.00         450.00   / ร้าน ดีดีกราฟฟิค        450.00  ร้าน ดีดีกราฟฟิค ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

16 
จ่ายค่าครุภัณฑ์งานเกษตร(แผนงาน/
ปรับปรุงสภาพแวดล้อม) 

    6,762.00      6,762.00  /  
บริษัท สัมพันธพ์รเทรดดิ้ง 
จ ากัด 

    6,762.00  
บริษัท สัมพันธพ์รเทรดดิ้ง 
จ ากัด 

ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

17 
จ่ายค่าวัสดุคอมพิวเตอร์(แผนงาน/สอนดี
มีสื่อใช้) 

   20,550.00     20,550.00  /  ร้านมายด์คอมพวิเตอร์    20,550.00  ร้านมายด์คอมพวิเตอร์ ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

18 
จ่ายค่าวัสดุคอมพิวเตอร์(แผนงาน/
ส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงสื่อการเงิน
บัญชี) 

   15,900.00     15,900.00  /  ร้านมายด์คอมพวิเตอร์    15,900.00  ร้านมายด์คอมพวิเตอร์ ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

19 
จ่ายค่าจ้างท าความสะอาด
เครื่องปรับอากาศ(ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์
ส านักงานและรถยนต์) 

    6,500.00      6,500.00   / ประจวบแอร์เซอร์วิส     6,500.00  ประจวบแอร์เซอร์วิส ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

20 
จ่ายค่าครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ
(แผนงาน/พัฒนาปรับปรุง
สภาพแวดล้อม) 

   42,000.00     42,000.00  /  ประจวบแอร์เซอร์วิส    42,000.00  ประจวบแอร์เซอร์วิส ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

21 
จ่ายค่าวัสดุคอมพิวเตอร์(แผนงาน/สอนดี
มีสื่อใช้) 

   10,700.00     10,700.00  /  
บริษัท ริโซ่(ประเทศไทย) 
จ ากัด 

   10,700.00  
บริษัท ริโซ่(ประเทศไทย) 
จ ากัด 

ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

22 
จ่ายค่าจ้างท าหนา้ต่างห้องสวัสดิการ
โรงเรียน(แผนงาน/ปรับปรุง
สภาพแวดล้อม) 

    5,000.00      5,000.00   / หจก.กระจกเพชรการช่าง     5,000.00  หจก.กระจกเพชรการช่าง ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

23 
จ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง(แผนงาน/ปรับปรุง
สภาพแวดล้อม) 

        
6,065.00  

        
6,065.00  /  นายประหยัด สุขสมมารถ 

        
6,065.00  นายประหยัด สุขสมมารถ ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 



 

 

24 จ่ายค่าหนังสือเรียนปีการศึกษา 2564 
  

1,523,395.00  
  

1,523,395.00  
/  

บริษัท เปี่ยมสุข โฮลดิ้ง 
จ ากัด 

  
1,523,395.00  

บริษัท เปี่ยมสุข โฮลดิ้ง 
จ ากัด 

ผู้มีอาชีพ เชิญชวน 

25 
จ่ายค่าวัสดุส านักงาน(แผนงาน/ ส่งเสริม
พัฒนาปรับปรุงสื่อ) 

        
9,298.00  

        
9,298.00  

/  ร้าน เพชรบุรีเซ็นเตอร์ 
        

9,298.00  
ร้าน เพชรบุรีเซ็นเตอร์ ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

26 
จ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง(ปรับปรุงซ่อมแซมโรง
อาหาร) 

          598.00            598.00  /  
บริษัท ซีอาซี ไทยวัสด ุ
จ ากัด 

          598.00  บริษัท ซีอาซี ไทยวัสด ุจ ากัด ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

27 
จ่ายค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(ปรับปรุง
ซ่อมแซมไฟห้องอ านวยการ) 

        
3,336.00  

        
3,336.00  

/  ร้าน อึ้งยู่ล้ง 1999 
        

3,336.00  
ร้าน อึ้งยู่ล้ง 1999 ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

28 
จ่ายค่าจ้างย้ายและท าความสะอาดแอร์
(ห้องอ านวยการ) 

        
4,500.00  

        
4,500.00  

 / ประจวบแอร์เซอร์วิส 
        

4,500.00  
ประจวบแอร์เซอร์วิส ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

29 
จ่ายค่าจ้างท าปา้ยงดสูบบุหรี่
(ประชาสัมพันธว์ันงดสูบบุหรี่) 

        
3,750.00  

        
3,750.00  

 / ร้าน ดีดีกราฟฟิค 
        

3,750.00  
ร้าน ดีดีกราฟฟิค ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

30 
จ่ายค่าจ้างเดินสายอินเตอร์เน็ต(ปรับปรงุ
ซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร) 

        
1,200.00  

        
1,200.00  

 / นายสมพงษ์ เกตอุินทร์ 
        

1,200.00  
นายสมพงษ์ เกตอุินทร์ ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

31 
จ่ายค่าจ้างดันดินปรับพื้นที่ในโรงเรียน
(แผนงาน ปรับปรุงสภาพแวดล้อม) 

          500.00            500.00   / นายเฉลิม กันพร้อม           500.00  นายเฉลิม กันพร้อม ผูม้ีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

32 
จ่ายค่าวัสดุคอมพิวเตอร์(ปรับปรุง
ซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร) 

        
4,900.00  

        
4,900.00  

/  ร้าน เมืองเพชร โอ.เอ. 
        

4,900.00  
ร้าน เมืองเพชร โอ.เอ. ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

33 
จ่ายค่าวัสดุการเกษตร(พัฒนาอาคาร
สถานที่ในโรงเรียน) 

        
1,000.00  

        
1,000.00  

/  นายอนวุัตร เดชส าราญ 
        

1,000.00  
นายอนวุัตร เดชส าราญ ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

รวม 1,767,530.32 1,767,530.32 
  

  1,767,530.32     เฉพาะเจาะจง 



 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

ราคาที ่
เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่ 
คัดเลือก 
โดยสรุป 

ข้อตกลงใน 
การซื้อหรือจ้าง 

ซื้อ จ้าง 

1 จ่ายค่าวัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น     4,400.00      4,400.00  /  
สถานีบริการน้ ามัน บางจาก 
สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด 
จ ากัด 

    4,400.00  
สถานีบริการน้ ามัน บางจาก 
สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด 
จ ากัด 

ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

2 
จ่ายค่าวัสดุการเกษตร(ปลกูประดับ
อาคารสถานที่) 

       230.00         230.00  /  บ้านต้นไม้        230.00  บ้านต้นไม้ ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

3 
จ่ายค่าวัสดุการเกษตร(ปลกูประดับ
อาคารสถานที่) 

       770.00         770.00  /  ร้านต้นไม้โค้งขุนตรา        770.00  ร้านต้นไม้โค้งขุนตรา ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

4 
จ่ายค่าวัสดุงานน๊อตมอเตอร์และคาปาซิ
เตอร์ปั๊มถัง(อะไหล่ตัดหญ้า) 

       680.00         680.00  /  ร้านชัยประเสริฐ        680.00  ร้านชัยประเสริฐ ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

5 จ่ายค่าวัสดุ(อะไหล่เครื่องตัดหญ้า)     1,640.00      1,640.00  /  ร้านชัยประเสริฐ     1,640.00  ร้านชัยประเสริฐ ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

6 
จ่ายค่าจ้างเข้าเล่มเอกสาร(แผนการ)ฎิบตัิ
การ 2564) 

       465.00         465.00   / เจเจ ก๊อปปี ้เซ็นเตอร์        465.00  เจเจ ก๊อปปี ้เซ็นเตอร์ ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

8 จ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง(ปรับปรุงซ่อมแซม)     8,272.73      8,272.73  /  
บริษัท สัมพันธพ์รเทรดดิ้ง 
จ ากัด 

    8,272.73  
บริษัท สัมพันธพ์รเทรดดิ้ง 
จ ากัด 

ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

9 
จ่ายค่าครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์(แผนงาน 
2564) 

   24,500.00     24,500.00  /  ร้านมายด์คอมพวิเตอร์    24,500.00  ร้านมายด์คอมพวิเตอร์ ผูม้ีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

10 
จ่ายค่าวัสดุคอมพิวเตอร์(แผนงาน 
2564) 

   18,020.00     18,020.00  /  ร้านมายด์คอมพวิเตอร์    18,020.00  ร้านมายด์คอมพวิเตอร์ ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

11 จ่ายค่าจ้างติดต้ัง ไวไฟ พร้อมชุดจา่ยไฟ    22,400.00     22,400.00   / นายสมพงษ์  เกตุอินทร ์    22,400.00  นายสมพงษ์  เกตุอินทร ์ ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

12 
จ่ายค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(ภายในห้อง
โสตและห้องเฉลิมพระเกยีรติ) 

    1,600.00      1,600.00  /  ร้านมายด์คอมพวิเตอร์     1,600.00  ร้านมายด์คอมพวิเตอร์ ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในปีงบประมาณ 2564 

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 

ประจ าเดือน กรกฎาคม  2564 



 

 

 

 

 

13 
จ่ายค่าซ้ือกระดาษ(โครงการส่งเสริม
พัฒนาปรับปรุงสื่ออุปกรณ์ 2564) 

   28,890.00     28,890.00  /  ร้านเมืองเพชร โอ.เอ.    28,890.00  ร้านเมืองเพชร โอ.เอ. ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

14 
จ่ายค่าจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร
(แผนงาน 2564) ส่งเสริมพัฒนา
ปรับปรุงสื่ออุปกรณ์ 

    9,800.00      9,800.00   / ร้านประกอบการค้า     9,800.00  ร้านประกอบการค้า ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

15 
จ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง(แผนงาน/2564 
พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม) 

   16,746.00     16,746.00  /  ประจวบแอร์เซอร์วิส    16,746.00  ประจวบแอร์เซอร์วิส ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

16 
จ่ายค่าครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ
(แผนงาน 2564 ส่งเสริมพัฒนาสื่อ
อุปกรณ์) 

   42,000.00     42,000.00  /  ร้านไพศาลเฟอร์นิเจอร์    42,000.00  ร้านไพศาลเฟอร์นิเจอร์ ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

17 
จ่ายค่าครุภัณฑ์ส านกังาน(แผนงาน 
2564 พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม) 

   37,400.00     37,400.00  /  ร้านไพศาลเฟอร์นิเจอร์    37,400.00  ร้านไพศาลเฟอร์นิเจอร์ ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

18 
จ่ายค่าวัสดุส านักงาน(แผนงาน/ ส่งเสริม
พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม) 

   37,900.00     37,900.00  /  ร้านเพชรบุรีเซ็นเตอร์    37,900.00  ร้านเพชรบุรีเซ็นเตอร์ ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

19 
จ่ายค่าวัสดุส านักงาน(แผนงาน 2564 
ส่งเสริมพัฒนาปรับปรุงสื่อ) 

    4,072.00      4,072.00  /  ร้านเพชรบุรีเซ็นเตอร์     4,072.00  ร้านเพชรบุรีเซ็นเตอร์ ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

20 
จ่ายค่าวัสดุคอมพิวเตอร์(แผนงาน 2564 
ส่งเสริมพัฒนาสื่ออุปกรณ์) 

    4,200.00      4,200.00  /  ร้านมายด์คอมพวิเตอร์     4,200.00  ร้านมายด์คอมพวิเตอร์ ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

รวม 263,985.73 263,985.73    263,985.73     เฉพาะเจาะจง 



 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

ราคาที ่
เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่ 
คัดเลือก 
โดยสรุป 

ข้อตกลงใน 
การซื้อหรือจ้าง 

ซื้อ จ้าง 

1 จ่ายค่าจ้างขยายสัญญาณอินเตอร์เน็ต     2,000.00      2,000.00   / นายสมพงษ์ เกตอุินทร์     2,000.00  นายสมพงษ์ เกตอุินทร์ ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

2 
จ่ายค่าวัสดุส านักงาน(แผนงาน/2564 
พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม) 

   15,000.00     15,000.00  /  ร้าน ไพศาลเฟอร์นิเจอร ์    15,000.00  ร้าน ไพศาลเฟอร์นิเจอร ์ ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

3 
จ่ายค่าวัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน(แผนงาน/
2564 พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม) 

   32,000.00     32,000.00  /  ร้าน ไพศาลเฟอร์นิเจอร ์    32,000.00  ร้าน ไพศาลเฟอร์นิเจอร ์ ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

4 
จ่ายค่าวัสดุการเกษตร(อาคารสถานที่
,แผนงาน/2564 ปรับปรุงภูมิทัศน์
โรงเรียน) 

       343.00         343.00  /  บ้านต้นไม้        343.00  บ้านต้นไม้ ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

5 
จ่ายค่าจ้างเหมารถแม็คโคร(แผนงาน/
2564 พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม) 

    9,000.00      9,000.00   / นายปัญญา มีเอก     9,000.00  นายปัญญา มีเอก ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

6 
จ่ายค่าวัสดุเครื่องตัดหญ้า(โซ่,ลูกปืน
,ครัทซ์) ซ่อมบ ารุงอาคารสถานที ่

    1,177.00      1,177.00  /  ร้าน มงคลชัย     1,177.00  ร้าน มงคลชัย ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

8 
จ่ายค่าวัสดุการเกษตร(แผนงาน/2564 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน) 

    2,000.00      2,000.00  /  นายอนวุัตร เดชสัมราญ     2,000.00  นายอนวุัตร เดชสัมราญ ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

9 
จ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง(ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารสถานที่) 

    3,799.29      3,799.29  /  
บริษัท สัมพันธพ์รเทรดด้ิง 
จ ากัด 

    3,799.29  
บริษัท สัมพันธพ์รเทรดดิ้ง 
จ ากัด 

ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

10 
จ่ายค่าวัสดุก่อสร้างใช้ส าหรับท าบ่อน้ า
ข้างอาคารเกษตร 

    3,360.00      3,360.00  /  นายประหยัด สุขสมมารถ     3,360.00  นายประหยัด สุขสมมารถ ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

11 จ่ายค่าวัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น     4,960.00      4,960.00 /  
สถานีบริการน้ ามัน บางจาก 
สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด 
จ ากัด 

4,960.00 
สถานีบริการน้ ามัน บางจาก 
สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด 
จ ากัด 

ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

12 
จ่ายค่าอุปกรณ์ซ่อมเครื่องตัดหญ้าและรถ
รุนตัดหญ้า 

    1,620.00      1,620.00  /  ร้านชัยประเสริฐ     1,620.00  ร้านชัยประเสริฐ ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในปีงบประมาณ 2564 

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 

ประจ าเดือน สิงหาคม  2564 



 

 

 

 

13 
จ่ายค่าวัสดุการเกษตรเป็นอปุกรณ์ในการ
จัดสถานที ่

       300.00         300.00  /  ร้านต้นไม้โค้งขุนตรา        300.00  ร้านต้นไม้โค้งขุนตรา ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

14 จ่ายค่าอุปกรณ์ในการซ่อมเครื่องตัดหญ้า     1,680.00      1,680.00  /  ร้านชัยประเสริฐ     1,680.00  ร้านชัยประเสริฐ ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

15 
จ่ายค่าวัสดุก่อสร้างในการซ่อมสิ่งต่างๆใน
โรงเรียน 

       600.00         600.00  /  นายเอกพจน์ ไชยชนะ        600.00  นายเอกพจน์ ไชยชนะ ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

16 จ่ายค่าวัสดุการเกษตรในการจัดสถานที ่        560.00         560.00  /  ร้านบ้านต้นไม้        560.00  ร้านบ้านต้นไม้ ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

17 
จ่ายค่าวัสดุการเกษตรใช้ในการจัด
สถานที่(HCEC) 

       600.00         600.00  /  ร้านต้นไม้โค้งขุนตรา        600.00  ร้านต้นไม้โค้งขุนตรา ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

18 
จ่ายค่าวัสดุก่อสร้างเป็นอุปกรณ์ในการท า
บ่อปุ๋ยหมกั 

    4,200.00      4,200.00  /  นายประหยัด สุขสมมารถ     4,200.00  นายประหยัด สุขสมมารถ ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

19 จ่ายค่าอุปกรณ์ในการซ่อมอาคารสถานที่     7,218.00      7,218.00  /  ร้านประกอบการค้า     7,218.00  ร้านประกอบการค้า ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

20 
จ่ายค่าวัสดุก่อสร้างใช้ในการซ่อมโตะ๊
นักเรียน 

    8,210.00      8,210.00  /  โชคอารีชัยค้าไม ้     8,210.00  โชคอารีชัยค้าไม ้ ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

21 
จ่ายค่าวัสดุในการซ่อมระบบน้ าบ่อ
บาดาล 

    1,780.00      1,780.00  /  ร้าน อึ้งยู่ล้ง 1999     1,780.00  ร้าน อึ้งยู่ล้ง 1999 ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

รวม 95,447.29 95,447.29    95,447.29     เฉพาะเจาะจง 



 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

ราคาที ่
เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่ 
คัดเลือก 
โดยสรุป 

ข้อตกลงใน 
การซื้อหรือจ้าง 

ซื้อ จ้าง 

1 
จ่ายค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทาง
การแพทย์(งบมหิดลวิทยานุสรณ์) 

   99,500.00     99,500.00  /  
บริษัท แกมมาโก้(ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

   99,500.00  
บริษัท แกมมาโก้(ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

2 
จ่ายค่าจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และป
ริ้นเตอร์(แผนงาน/2564 ส่งเสริมพัฒนา
และปรับปรุง) 

    9,100.00      9,100.00   / ร้านมายด์คอมพวิเตอร์     9,100.00  ร้านมายด์คอมพวิเตอร์ ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

3 
จ่ายค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ส าหรับให้
ซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ 

   12,740.00     12,740.00  /  ร้านมายด์คอมพวิเตอร์    12,740.00  ร้านมายด์คอมพวิเตอร์ ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

4 จ่ายค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น     6,100.00      6,100.00  /  
สถานีบริการน้ ามัน บางจาก 
สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด 
จ ากัด 

    6,100.00  
สถานีบริการน้ ามัน บางจาก 
สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด 
จ ากัด 

ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

5 จ่ายค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น     4,150.00      4,150.00  /  
บริษัททักษิณออยล์ จ ากัด,ห
จก.กษิดิษออยล์, บริษัทศิริ
วัฒนาพร จ ากัด 

    4,150.00  
บริษัททักษิณออยล์ จ ากัด,ห
จก.กษิดิษออยล์, บริษัทศิริ
วัฒนาพร จ ากัด 

ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

6 
จ่ายค่าวัสดุก่อสร้างเป็นอุปกรณ์ในการ
ทาสีใต้อาคาร 6 

    3,917.26      3,917.26  /  
บริษัท สัมพันธพ์รเทรดดิ้ง 
จ ากัด 

    3,917.26  
บริษัท สัมพันธพ์รเทรดดิ้ง 
จ ากัด 

ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

8 
จ่ายค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเป็นอุปกรณ์ใน
การซ่อมไฟ 

    1,600.00      1,600.00  /  ร้าน อึ้งยู่ล้ง 1999     1,600.00  ร้าน อึ้งยู่ล้ง 1999 ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

9 
จ่ายค่าวัสดุงานเกษตรเป็นอุปกรณ์ในการ
ปรับภูมิทัศน์ 

    3,325.00      3,325.00  /  บริษัท ลีลาคีรี จ ากัด     3,325.00  บริษัท ลีลาคีรี จ ากัด ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

10 
จ่ายค่าวัสดุก่อสร้างเป็นอุปกรณ์ในการ
ปรับปรุงซ่อมอาคารสถานที ่

    3,055.00      3,055.00  /  ร้าน ประกอบการค้า     3,055.00  ร้าน ประกอบการค้า ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

11 
จ่ายค่าวัสดุงานบ้านงานครัวเป็นอปุกรณ์
ท าความสะอาดภายในโรงเรียน 

    8,748.00      8,748.00  /  บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด     8,748.00  บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

12 จ่ายค่าเปลีย่นแบตเตอรี่รถยนต ์     2,461.00  2,461.00   ร้าน พัฒนาอาหลัย 2,461.00 ร้าน พัฒนาอาหลัย ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในปีงบประมาณ 2564 

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 

ประจ าเดือน กันยายน  2564 



13 
จ่ายค่าจ้างซักผ้ากระโปรงและผ้าคลุม
เก้าอี ้

    1,115.00      1,115.00   / อ้อยซักอบรีด     1,115.00  อ้อยซักอบรีด ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

14 
จ่ายค่าวัสดุส านักงานเป็นอปุกรณ์ในการ
ใช้ประเมินนักเรียนพระราชทาน 

    3,381.00      3,381.00  /  ร้าน เพชรบุรีเซ็นเตอร์     3,381.00  ร้าน เพชรบุรีเซ็นเตอร์ ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

15 
จ่ายค่าวัสดุส านักงานเป็นอปุกรณ์ในการ
ใช้ประเมินนักเรียนพระราชทาน 

       640.00         640.00  /  ร้าน เพชรบุรีเซ็นเตอร์        640.00  ร้าน เพชรบุรีเซ็นเตอร์ ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

16 
จ่ายค่าจ้างท าปา้ยนักเรียนในการใช้
ประเมินนักเรียนพระราชทาน 

    1,750.00      1,750.00   / ร้าน พลอย108-1009     1,750.00  ร้าน พลอย108-1009 ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

17 
จ่ายค่าวัสดุส านักงาน(แผนงาน/2564 
ส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงสื่อวัสดุ
อุปกรณ์) 

   13,431.00     13,431.00  /  ร้าน เพชรบุรีเซ็นเตอร์    13,431.00  ร้าน เพชรบุรีเซ็นเตอร์ ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

18 
จ่ายค่าวัสดุส านักงาน(แผนงาน/2564
ส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงสื่อวัสดุ
อุปกรณ์) 

    7,853.00      7,853.00  /  ร้าน เพชรบุรีเซ็นเตอร์     7,853.00  ร้าน เพชรบุรีเซ็นเตอร์ ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

19 
จ่ายค่าวัสดุส านักงานเป็นอปุกรณ์ในการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

       600.00         600.00  /  ร้าน เพชรบุรีเซ็นเตอร์        600.00  ร้าน เพชรบุรีเซ็นเตอร์ ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

20 
จ่ายค่าวัสดุส านักงานอุปกรณ์ในการ
จัดท าเอกสาร(แผนงาน/2564 สอนดีมี
สื่อใช้) 

       150.00         150.00  /  ร้าน เพชรบุรีเซ็นเตอร์        150.00  ร้าน เพชรบุรีเซ็นเตอร์ ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

21 
จ่ายค่าวัสดุส านักงานอุปกรณ์ในการ
จัดท าเอกสาร(แผนงาน/2564 สอนดีมี
สื่อใช้) 

       320.00         320.00  /  ร้าน เพชรบุรีเซ็นเตอร์        320.00  ร้าน เพชรบุรีเซ็นเตอร์ ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

22 
จ่ายค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเป็นอุปกรณ์ใน
การซ่อมระบบน้ า 

       840.00         840.00  /  ร้านชัยประเสริฐ        840.00  ร้านชัยประเสริฐ ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

23 
จ่ายค่าจ้างซ่อมเครื่องพิวเตอร์และปริ้น
เตอร์ 

    3,450.00      3,450.00   / ร้านมายด์คอมพวิเตอร์     3,450.00  ร้านมายด์คอมพวิเตอร์ ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 



 

 

24 
จ่ายค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ในการท า ปพ.3(
วิชาการ) 

   15,900.00     15,900.00  /  ร้านมายด์คอมพวิเตอร์    15,900.00  ร้านมายด์คอมพวิเตอร์ ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

25 
จ่าค่าจ้างท าป้าย(แผนงาน/2564 
พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม) 

   19,560.00     19,560.00   / ร้าน พลอย108-1009    19,560.00  ร้าน พลอย108-1009 ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

26 
จ่ายค่าวัสดุส านักงานเป็นอปุกรณ์ในการ
ใช้ประเมินนักเรียนพระราชทาน 

       270.00         270.00  /  ร้านศึกษาภัณฑ์เพชรบุร ี        270.00  ร้านศึกษาภัณฑ์เพชรบุร ี ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

27 
จ่ายค่าวัสดุส านักงานเป็นอปุกรณ์ในการ
ใช้ประเมินนักเรียนพระราชทาน 

       285.00         285.00  /  ร้านคีตาญชลีเครื่องเขียน        285.00  ร้านคีตาญชลีเครื่องเขียน ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

28 
จ่ายค่าวัสดุงานบ้านงานครัวเป็นอปุกรณ์
ในการใช้ประเมินนักเรียนพระราชทาน 

       500.00         500.00  /  ร้านโภคะ        500.00  ร้านโภคะ ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

29 
จ่ายค่าวัสดุการเกษตรเป็นอปุกรณ์ในการ
จัดสถานที่ประเมินนักเรียนพระราชทาน 

    1,720.00      1,720.00  /  ร้านต้นไม้โค้งขุนตรา     1,720.00  ร้านต้นไม้โค้งขุนตรา ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

30 
จ่ายค่าวัสดุการเกษตรเป็นอปุกรณ์ในการ
จัดสถานที่ประเมินนักเรียนพระราชทาน 

       210.00         210.00  /  ร้านบ้านต้นไม้        210.00  ร้านบ้านต้นไม้ ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

31 
จ่ายค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุในการจัด
ประเมินนักเรียนพระราชทาน 

       850.00         850.00  /  ร้านบ้านหม้อเพชรบุร ี        850.00  ร้านบ้านหม้อเพชรบุร ี ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

32 
จ่ายค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุในการจัด
ประเมินนักเรียนพระราชทาน 

    1,800.00      1,800.00  /  ร้านบ้านหม้อเพชรบุร ี     1,800.00  ร้านบ้านหม้อเพชรบุร ี ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

33 
จ่ายค่าวัสดุงานบ้านงานครัวเป็นอปุกรณ์
ในการใช้ประเมินนักเรียนพระราชทาน 

        53.00          53.00  /  ร้านอาลาดิน         53.00  ร้านอาลาดิน ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

รวม 229,374.26 229,374.26    229,374.26     เฉพาะเจาะจง 



 

 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

ราคาที ่
เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที ่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่ 
คัดเลือก 
โดยสรุป 

ข้อตกลงใน 
การซื้อหรือจ้าง 

ซื้อ จ้าง 

1 
จ่ายค่าวัสดุงานบ้านงานครัวเป็นอปุกรณ์
ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและ
โภชนาการผู้เรียน 

    1,684.00      1,684.00  /  
บริษัท คิดเช่นแวมาร์ท 
จ ากัด 

    1,684.00  
บริษัท คิดเช่นแวมาร์ท 
จ ากัด 

ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

2 
จ่ายค่าวัสดุงานบ้านงานครัวเป็นอปุกรณ์
ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและ
โภชนาการผู้เรียน 

    8,688.00      8,688.00  /  บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด     8,688.00  บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

3 จ่ายค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น     7,150.00      7,150.00  /  
สถานีบริการน้ ามัน บางจาก 
สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด 
จ ากัด 

    7,150.00  
สถานีบริการน้ ามัน บางจาก 
สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด 
จ ากัด 

ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

4 
จ่ายค่าวัสดุงานบ้านงานครัวเป็นอปุกรณ์
ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและ
โภชนาการผู้เรียน 

    3,021.00      3,021.00  /  
บริษัท โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ 
จ ากัด 

    3,021.00  
บริษัท โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ 
จ ากัด 

ผูม้ีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

5 
จ่ายค่าวัสดุงานบ้านงานครัวเป็นอปุกรณ์
ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและ
โภชนาการผู้เรียน 

    3,039.00      3,039.00  /  
บริษัท โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ 
จ ากัด 

    3,039.00  
บริษัท โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ 
จ ากัด 

ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

6 
จ่ายค่าวัสดุงานบ้านงานครัวเป็นอปุกรณ์
ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและ
โภชนาการผู้เรียน 

    1,872.00      1,872.00  /  บริษัท ซีอาซีไทวัสดุ จ ากัด     1,872.00  บริษัท ซีอาซีไทวัสดุ จ ากัด ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

8 
จ่ายค่าวัสดุงานบ้านงานครัวเป็นอปุกรณ์
ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและ
โภชนาการผู้เรียน 

       720.00         720.00  /  ร้านบ้านลาด        720.00  ร้านบ้านลาด ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

9 
จ่ายค่าจ้างซ่อมสาย fiber ใยแก้ว 
(แผนงาน/2564 ส่งเสริมพัฒนาและ
ปรับปรุงสื่อ) 

    5,500.00      5,500.00   / นายสมพงษ์ เกตอุินทร ์     5,500.00  นายสมพงษ์ เกตอุินทร์ ผู้มีอาชีพ เฉพาะเจาะจง 

รวม 33,114 33,114    33,114     เฉพาะเจาะจง 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในปีงบประมาณ 2564 

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 

ประจ าเดือน ตุลาคม  2564 


