
ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินท่ีจดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและ เหตุผลท่ีคดัเลือก หมายเหตุ
หรือจดัจา้ง(บาท) (บาท) ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป

 เดือนตุลาคม 2563
1 ค่าวสัดุในการซ่อมบ ารุง DLTV 39,660.00              39,660.00              เฉพาะเจาะจง บริษทั PSI จ ากดั อยูใ่นวงเงินงบประมาณ

เดือนพฤศจิกายน 2563
1 ค่าชุดไทยธรรม 2,311.00                2,311.00                เฉพาะเจาะจง ร้านพงศพ์ฒัน,์ห้างสหไทย อยูใ่นวงเงินงบประมาณ

สรรพสินคา้,บ ดรักเนท จ ากดั
2 จา้งท าตรายาง 11,320.00              11,320.00              เฉพาะเจาะจง สุชาติ  ตรายาง อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
3 จา้งท าไวนิล 2,250.00                2,250.00                เฉพาะเจาะจง ตาอู๊ดโฆษณา อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
4 จา้งซ่อมคอมพิวเตอร์ 1,950.00                1,950.00                เฉพาะเจาะจง เอส.เค .คอมพิวเตอร์ อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
5 จา้งท าสติกเกอร์ 1,400.00                1,400.00                เฉพาะเจาะจง เอส.เค.คอมพิวเตอร์ อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
6 จา้งท าพวงมาลา 23 ต.ค.63 1,500.00                1,500.00                เฉพาะเจาะจง ร้านนกฟลอรีส อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
7 จา้งท าพวงมาลา 13 ต.ค.63 1,500.00                1,500.00                เฉพาะเจาะจง ร้านนกฟลอรีส อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
8 จา้งท าพวงมาลา 1,000.00                1,000.00                เฉพาะเจาะจง ร้านนกฟลอรีส อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
9 จา้งท าไวนิล 1,200.00                1,200.00                เฉพาะเจาะจง ตาอู๊ดโฆษณา อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
10 จา้งถ่ายเอกสาร 1,118.00                1,118.00                เฉพาะเจาะจง ร้านซีร็อค เซนเตอร์ อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
11 จา้งซ่อมรถยนต์ 3,379.60                3,379.60                เฉพาะเจาะจง บ.สยามออโตเ้ซลล ์จ  ากดั อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
12 เช่าเคร่ืองเสียง 1,500.00                1,500.00                เฉพาะเจาะจง นายมงคล  ช่องลมกรด อยูใ่นวงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2564

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

จ าแนกเป็นรายเดอืน ตุลาคม 2563 -กรกฎาคม 2564



ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินท่ีจดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและ เหตุผลท่ีคดัเลือก หมายเหตุ
หรือจดัจา้ง(บาท) (บาท) ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป

เดือนธนัวาคม 2563
1 จา้งซ่อมรถยนต์ 8,536.46                8,536.46                เฉพาะเจาะจง บ.สยามออโตเ้ซลล ์จ  ากดั อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
2 จา้งซ่อมรถยนต์ 2,278.03                2,278.03                เฉพาะเจาะจง บ.สยามออโตเ้ซลล ์จ  ากดั อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
3 จา้งซกัผา้ปูโตะ๊ 8,475.00                8,475.00                เฉพาะเจาะจง นางจ าเริญสุข  ภู่ดอก อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
4 ซ้ือวสัดุส านกังาน 1,300.00                1,300.00                เฉพาะเจาะจง หจก.เชวงว่องวาณิช อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
5 ซ้ือวสัดุส านกังาน 4,700.00                4,700.00                เฉพาะเจาะจง หจก.เชวงว่องวาณิช อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
6 ซ้ือวสัดุโครงการ 1,530.00                1,530.00                เฉพาะเจาะจง หจก.เชวงว่องวาณิช อยูใ่นวงเงินงบประมาณ

เดือนมกราคม  2564
1 จา้งถ่ายเอกสาร 2,932.20                2,932.20                เฉพาะเจาะจง ร้านซีร็อค เซนเตอร์ อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
2 จา้งถ่ายเอกสาร 4,009.95                4,009.95                เฉพาะเจาะจง ร้านซีร็อค เซนเตอร์ อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
3 จา้งถ่ายเอกสาร 467.00                   467.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านซีร็อค เซนเตอร์ อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
4 จา้งถ่ายเอกสาร 640.00                   640.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านซีร็อค เซนเตอร์ อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
5 จา้งถ่ายเอกสาร 1,650.00                1,650.00                เฉพาะเจาะจง ร้านซีร็อค เซนเตอร์ อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
6 จา้งถ่ายเอกสาร 468.00                   468.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านซีร็อค เซนเตอร์ อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
7 จา้งซ่อมคอมพิวเตอร์ 950.00                   950.00                   เฉพาะเจาะจง เอส  เค คอมพิวเตอร์ อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
8 จา้งท าตรายาง 880.00                   880.00                   เฉพาะเจาะจง สุชาติตรายาง อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
9 จา้งท าตรายาง 120.00                   120.00                   เฉพาะเจาะจง สุชาติตรายาง อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
10 จา้งซ่อมคอมพิวเตอร์ 25,820.00              25,820.00              เฉพาะเจาะจง เอส  เค คอมพิวเตอร์ อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
11 จา้งซ่อมคอมพิวเตอร์ 7,170.00                7,170.00                เฉพาะเจาะจง เอส  เค คอมพิวเตอร์ อยูใ่นวงเงินงบประมาณ



ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินท่ีจดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและ เหตุผลท่ีคดัเลือก หมายเหตุ
หรือจดัจา้ง(บาท) (บาท) ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป

เดือนมกราคม 2564 (ต่อ)
12 ซ้ือแบตเตอร่ี 3,500.00                3,500.00                เฉพาะเจาะจง สมชาย แบตเตอร่ี อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
13 จา้งซ่อมรถยนต์ 3,005.10                3,005.10                เฉพาะเจาะจง บ.สยามออโตเ้ซลล ์จ  ากดั อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
14 ซ้ือวสัดุส านกังาน 198.00                   198.00                   เฉพาะเจาะจง หจก.เชวงว่องวาณิช อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
15 ซ้ือวสัดุส านกังาน 4,560.00                4,560.00                เฉพาะเจาะจง หจก.เชวงว่องวาณิช อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
16 จา้งถ่ายเอกสาร 2,300.85                2,300.85                เฉพาะเจาะจง ร้านซีร็อกเซนเตอร์ อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
17 ซ้ือวสัดุส านกังาน 300.00                   300.00                   เฉพาะเจาะจง หจก.เชวงว่องวาณิช อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
18 จา้งท าไวนิล โฟมบอร์ด 1,837.00                1,837.00                เฉพาะเจาะจง ตาอู๊ดโฆษณา อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
19 จา้งซ่อมรถยนต์ 7,181.84                7,181.84                เฉพาะเจาะจง บ.สยามออโตเ้ซลล ์จ  ากดั อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
20 จา้งซ่อมรถยนต์ 11,495.33              11,495.33              เฉพาะเจาะจง บ.สยามออโตเ้ซลล ์จ  ากดั อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
21 จา้งท าแผน่พบั ปชส. 9,750.00                9,750.00                เฉพาะเจาะจง จกัรภทัรการพิมพ์ อยูใ่นวงเงินงบประมาณ

เดือนกุมภาพนัธ์ 2564
1 จา้งถ่ายเอกสาร 3,080.25                3,080.25                เฉพาะเจาะจง ร้านซีร็อกเซนเตอร์ อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
2 จา้งซ่อมคอมพิวเตอร์ 2,580.00                2,580.00                เฉพาะเจาะจง เอส.เค.คอมพิวเตอร์ อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
3 จา้งซ่อมแอร์ 1,800.00                1,800.00                เฉพาะเจาะจง มานะเซอร์วิส อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
4 เคร่ืองตดัหญา้ 8,500.00                10,900.00              e-biding หจก.ท่าซกัเซอร์วิส เสนอราคาต ่าสุด

แบบขอ้อ่อน
5 ตูเ้ยน็ 9 คิวบิกฟุต 14,500.00              14,700.00              e-biding หจก.ท่าซกัเซอร์วิส เสนอราคาต ่าสุด



ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินท่ีจดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและ เหตุผลท่ีคดัเลือก หมายเหตุ
หรือจดัจา้ง(บาท) (บาท) ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป

เดือนมีนาคม  2564
1 จา้งถ่ายเอกสาร 1,476.00                1,476.00                เฉพาะเจาะจง นางสุจิรา  วชิรวรรณ อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
2 ซ้ือวสัดุส านกังาน 513.60                   513.60                   เฉพาะเจาะจง หจก.เชวงว่องวาณิช อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
3 ซ้ือวสัดุส านกังาน 267.50                   267.50                   เฉพาะเจาะจง หจก.เชวงว่องวาณิช อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
4 ซ้ือวสัดุโครงการ 450.00                   450.00                   เฉพาะเจาะจง หจก.เชวงว่องวาณิช อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
5 ซ้ืออุปกรณ์ทกัษะคิดวิเคราะห์ 65,000.00              65,500.00              e-bidding บ.สมาร์ทคอร์ปอเรชัน่แอนดซ์พัพลาย จ ากดั เสนอราคาต ่าสุด
6 เคร่ืองมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์ 28,000.00              30,300.00              e-bidding หจก. เจดีแอ็ดวานซ์ไอที เสนอราคาต ่าสุด
7 ครุภณัฑห์้องสมุด 27,600.00              60,000.00              e-bidding บ.โปรมาสเตอร์ จ  ากดั เสนอราคาต ่าสุด
8 ครุภณัฑส์ าหรับห้องเพาะเห็ด 99,850.00              100,000.00            e-bidding บ.โปรมาสเตอร์ จ  ากดั เสนอราคาต ่าสุด
9 จอรับภาพ 42,000.00              182,000.00            e-bidding บ.โปรมาสเตอร์ จ  ากดั เสนอราคาต ่าสุด
10 เคร่ืองตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน 6,660.00                21,800.00              e-bidding บ.โปรมาสเตอร์ จ  ากดั เสนอราคาต ่าสุด
11 ครุภณัฑห์้องนาฎศิลป์ 100,400.00            150,000.00            e-bidding บ.โปรมาสเตอร์ จ  ากดั เสนอราคาต ่าสุด
12 ครุภณัฑห์้องวิทยาศาสตร์ 83,000.00              150,000.00            e-bidding บ.แกมมาโก ้(ประเทศไทย)จ ากดั เสนอราคาต ่าสุด
13 ครุภณัฑด์นตรีสากล 142,900.00            200,000.00            e-bidding หจก.ซานตาคอร์สแวร์ เสนอราคาต ่าสุด
14 ค่าตูเ้หล็ก 101,000.00            112,300.00            e-bidding บ.เอสวีกรุ๊ฟ จ ากดั เสนอราคาต ่าสุด
15 ค่าคร่ืองท าน ้าเยน็ 68,500.00              73,000.00              e-bidding บ.โปรมาสเตอร์ จ  ากดั เสนอราคาต ่าสุด
16 ค่าเคร่ืองปรับอากาศ 39,100.00              54,200.00              e-bidding ร้าน เคพี วิศวกรรม เสนอราคาต ่าสุด
17 เคร่ืองมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์ 31,200.00              130,800.00            e-bidding หจก.พีเอ็มเฟอร์เทค เสนอราคาต ่าสุด
18 เคร่ืองมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์ 21,900.00              32,700.00              e-bidding บ.โปรมาสเตอร์ จ  ากดั เสนอราคาต ่าสุด
19 ค่าครุภณัฑอ์าหารและโภชนาการ 118,000.00            120,000.00            e-bidding หจก.พีเอ็มเฟอร์เทค เสนอราคาต ่าสุด



ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินท่ีจดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและ เหตุผลท่ีคดัเลือก หมายเหตุ
หรือจดัจา้ง(บาท) (บาท) ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป

เดือนมีนาคม  2564 (ต่อ)
20 ค่าโตะ๊เกา้อ้ีนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา 13,440.00              16,800.00              e-bidding บริษทั ตงวาเฮง จ  ากดั เสนอราคาต ่าสุด
21 อุปกรณ์วิชางานเกษตร 150,000.00            215,000.00            e-bidding หจก.พีเอ็มเฟอร์เทค เสนอราคาต ่าสุด
22 ระบบคอมพิวเตอร์ 5,666,662.00         5,686,080.00         e-bidding บ.เอสพีเคเซ็นเตอร์ จ  ากดั เสนอราคาต ่าสุด
23 เคร่ืองมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์ 11,375.00              42,500.00              e-bidding บ.โปรมาสเตอร์ จ  ากดั เสนอราคาต ่าสุด
24 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 555,500.00            1,386,000.00         e-bidding บ.แกมมาโก ้(ประเทศไทย)จ ากดั เสนอราคาต ่าสุด
25 จา้งถ่ายเอกสาร 1,160.00                1,160.00                เฉพาะเจาะจง ร้านซีร็อกเซ็นเตอร์ อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
26 จา้งถ่ายเอกสาร 1,595.00                1,595.00                เฉพาะเจาะจง ร้านซีร็อกเซ็นเตอร์ อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
27 จา้งถ่ายเอกสาร 600.00                   600.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านซีร็อกเซ็นเตอร์ อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
28 จา้งถ่ายเอกสาร 3,008.00                3,008.00                เฉพาะเจาะจง ร้านซีร็อกเซ็นเตอร์ อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
29 จา้งท าไวนิล 360.00                   360.00                   เฉพาะเจาะจง ตาอู๊ด โฆษณา อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
30 จา้งท าไวนิล 562.00                   562.00                   เฉพาะเจาะจง ตาอู๊ด โฆษณา อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
31 จา้งซ่อมคอมพิวเตอร์ 400.00                   400.00                   เฉพาะเจาะจง เอส.เค.คอมพิวเตอร์ อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
32 จา้งซ่อมคอมพิวเตอร์ 4,330.00                4,330.00                เฉพาะเจาะจง เอส.เค.คอมพิวเตอร์ อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
33 จา้งซ่อมรถยนต์ 6,629.72                6,629.72                เฉพาะเจาะจง บ.สุราษฎร์ปิยะ จ ากดั อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
34 จา้งซ่อมการ์ดตูโ้ทรศพัท์ 2,850.00                2,850.00                เฉพาะเจาะจง บ.จิตติโอเอ จ  ากดั อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
35 จา้งซ่อมคอมพิวเตอร์ 950.00                   950.00                   เฉพาะเจาะจง เอส.เค.คอมพิวเตอร์ อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
36 ซ้ือวสัดุส านกังาน 14,280.00              14,280.00              เฉพาะเจาะจง หจก.เชวงว่องวาณิช อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
37 จา้งถ่ายเอกสาร 1,072.00                1,072.00                เฉพาะเจาะจง ร้านซีร็อกเซ็นเตอร์ อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
38 จา้งถ่ายเอกสาร 749.25                   749.25                   เฉพาะเจาะจง ร้านซีร็อกเซ็นเตอร์ อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
39 จา้งซ่อมคอมพิวเตอร์ 1,990.00                1,990.00                เฉพาะเจาะจง เอส.เค.คอมพิวเตอร์ อยูใ่นวงเงินงบประมาณ



ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินท่ีจดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและ เหตุผลท่ีคดัเลือก หมายเหตุ
หรือจดัจา้ง(บาท) (บาท) ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป

เดือนมีนาคม 2564 (ต่อ)
40 จา้งซ่อมคอมพิวเตอร์ 890.00                   890.00                   เฉพาะเจาะจง เอส.เค.คอมพิวเตอร์ อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
41 จา้งซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 700.00                   700.00                   เฉพาะเจาะจง เอส.เค.คอมพิวเตอร์ อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
42 จา้งพิมพ ์สพฐ.10 23,780.00              23,780.00              เฉพาะเจาะจง หจก.จกัรภทัรการพิมพ์ อยูใ่นวงเงินงบประมาณ

 เดือนเมษายน 2564
43 ซ้ือวสัดุส านกังาน 2,340.00                2,340.00                เฉพาะเจาะจง หจก.เชวงว่องวาณิช อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
44 ซ้ือวสัดุส านกังาน 295.00                   295.00                   เฉพาะเจาะจง หจก.เชวงว่องวาณิช อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
45 เคร่ืองตดัหญา้แบบเขน็ 76,500.00              117,000.00            e-bidding บ.โปรมาสเตอร์ จ  ากดั เสนอราคาต ่าสุด
46 ค่าจา้งท าประตูเหล็ก 12,000.00              12,000.00              เฉพาะเจาะจง นายวีรวฒัน์  รัตนบุรี อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
47 จา้งซ่อมคอมพิวเตอร์ 500.00                   500.00                   เฉพาะเจาะจง เอส.เค.คอมพิวเตอร์ อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
48 จา้งถ่ายเอกสาร 867.15                   867.15                   เฉพาะเจาะจง นางสุจิรา  วชิรวรรณ อยูใ่นวงเงินงบประมาณ



ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินท่ีจดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและ เหตุผลท่ีคดัเลือก หมายเหตุ
หรือจดัจา้ง(บาท) (บาท) ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป

เดือน พฤษภาคม 2564
50 ค่าตดัสต๊ิกเกอร์ 1,852.00                1,852.00                เฉพาะเจาะจง ชาติโฆษณา อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
51 จา้งซ่อมคอมพิวเตอร์ 400.00                   400.00                   เฉพาะเจาะจง เอส.เค.คอมพิวเตอร์ อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
52 จา้งซ่อมคอมพิวเตอร์ 500.00                   500.00                   เฉพาะเจาะจง เอส.เค.คอมพิวเตอร์ อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
53 ซ้ือเคร่ืองวดัอุณหภูมิ 3,800.00                3,800.00                เฉพาะเจาะจง รุ่งอรุณการคา้ อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
54 เคร่ืองมลัติมิเดียโปรเจคเตอร์ 130,582.80            130,582.80            e-bidding บ.เจอาร์เอ็นการคา้ จ  ากดั อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
55 เคร่ืองมลัติมิเดียโปรเจคเตอร์ 13,000.00              13,000.00              e-bidding บ.จิตติโอเอ จ  ากดั อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
56 อุปกรณ์พฒันาทกัษะคิดวิเคระห์ 59,800.00              59,800.00              เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งอรุณการคา้ อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
57 อุปกรณ์พฒันาทกัษะคิดวิเคระห์ 131,000.00            131,000.00            e-bidding บ.มีดีคิดส์เอ็ดดูเคชัน่ จ  ากดั อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
58 กลอ้งถ่ายภาพน่ิงดิจิตอล 19,300.00              19,300.00              เฉพาะเจาะจง บ.สแตนดพ์อยท ์อินเตอร์เทรด จ. อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
59 อุปกรณ์วิทย ์ม.ตน้ 75,000.00              75,000.00              เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งอรุณการคา้ อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
60 อุปกรณ์งานเกษตร 171,975.00            171,975.00            เฉพาะเจาะจง บ.สแตนดพ์อยท ์อินเตอร์เทรด จ. อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
61 ครุภณัฑส์ าหรับดนตรีไทย 251,748.00            251,748.00            e-bidding ร้านวิชยว์าทิน อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
62 ตูเ้ยน็ขนาด 13 คิวบิกฟุต 18,500.00              18,500.00              เฉพาะเจาะจง บ.สแตนดพ์อยท ์อินเตอร์เทรด จ. อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
63 ค่าแบตเตอร์ร่ี 3,700.00                3,700.00                เฉพาะเจาะจง สมชายหมอ้น ้า อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
64 จา้งถ่ายเอกสาร 1,389.69                1,389.69                เฉพาะเจาะจง ร้านซีร็อกเซ็นเตอร์ อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
65 จา้งท าโฟมบอร์ด 1,485.00                1,485.00                เฉพาะเจาะจง ตาอู๊ด โฆษณา อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
66 จา้งซ่อมคอมพิวเตอร์ 500.00                   500.00                   เฉพาะเจาะจง เอส.เค.คอมพิวเตอร์ อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
67 จา้งซ่อมคอมพิวเตอร์ 400.00                   400.00                   เฉพาะเจาะจง เอส.เค.คอมพิวเตอร์ อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
68 โทรทศัน์สีแอลอีดี Smart TV 54,997.00              54,997.00              



ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินท่ีจดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและ เหตุผลท่ีคดัเลือก หมายเหตุ
หรือจดัจา้ง(บาท) (บาท) ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป

เดือน มิถุนายน 2564
69 จา้งท าไวนิล 900.00                   900.00                   เฉพาะเจาะจง ตาอู๊ด โฆษณา อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
70 จา้งท าโฟมบอร์ด 750.00                   750.00                   เฉพาะเจาะจง ตาอู๊ด โฆษณา อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
71 ครุภณัฑศ์ูนยก์ารเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 324,000.00            324,000.00            e-bidding หจก.พีเอ็มเฟอร์เทค อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
72 ครุภณัฑด์นตรีไทย 148,500.00            148,500.00            e-bidding บ.โปรมิวสิค จ ากดั อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
73 ค่าวสัดุส านกังาน 350.00                   350.00                   เฉพาะเจาะจง หจก.สมภพ อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
74 ค่าวสัดุส านกังาน 1,410.00                1,410.00                เฉพาะเจาะจง หจก.เชวงว่องวาณิช อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
75 จา้งถ่ายเอกสาร 1,000.00                1,000.00                เฉพาะเจาะจง ร้านซีร็อกเซ็นเตอร์ อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
76 จา้งถ่ายเอกสาร 288.00                   288.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านซีร็อกเซ็นเตอร์ อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
77 จา้งถ่ายเอกสาร 4,004.00                4,004.00                เฉพาะเจาะจง ร้านซีร็อกเซ็นเตอร์ อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
78 จา้งซ่อมรถยนตส่์วนกลาง 5,406.18                5,406.18                เฉพาะเจาะจง บริษทัโตโยตา้นครศรีธรรมราช จ ากดั อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
79 ค่าแบตเตอร่ีรถยนต์ 3,700.00                3,700.00                เฉพาะเจาะจง สมชายแบตเตอร่ี อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
80 จา้งถ่ายเอกสาร 858.00                   858.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านซีร็อกเซ็นเตอร์ อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
81 จา้งถ่ายเอกสาร 1,005.00                1,005.00                เฉพาะเจาะจง ร้านซีร็อกเซ็นเตอร์ อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
82 เคร่ืองตดัหญา้แบบขอ้แขง็ 28,500.00              28,500.00              เฉพาะเจาะจง บ.สแตนพอยทอิ์นเตอร์เทรด จ. อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
83 จา้งถ่ายเอกสาร 1,289.25                1,289.25                เฉพาะเจาะจง นางสุจิรา  วิชรวรรณ อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
84 ครุภณัฑห์้องสมุด 179,640.00            179,640.00            เฉพาะเจาะจง บ.สแตนพอยทอิ์นเตอร์เทรด จ. อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
85 อุปกรณ์พฒันาทกัษะคิดวิเคราะห์ 478,400.00            478,400.00            e-bidding บ.มีดีคิดส์เอ็ดดูเคชัน่ จ  ากดั อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
86 ตุเ้ยน็ 9 คิวบิกฟุต 44,100.00              44,100.00              เฉพาะเจาะจง บ.สแตนพอยทอิ์นเตอร์เทรด จ. อยูใ่นวงเงินงบประมาณ



ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินท่ีจดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและ เหตุผลท่ีคดัเลือก หมายเหตุ
หรือจดัจา้ง(บาท) (บาท) ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป

เดือนมิถุนายน (ต่อ)
87 จา้งพิมพเ์อกสาร 2,415.00                2,415.00                เฉพาะเจาะจง น.ส.บุญยนื  ศรีคะ อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
88 จา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 5,600.00                5,600.00                เฉพาะเจาะจง นายมานะ  แกว้ช่วย อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
89 จา้งท าไวนิล 1,200.00                1,200.00                เฉพาะเจาะจง ตาอู๊ด โฆษณา อยูใ่นวงเงินงบประมาณ

เดือน กรกฎาคม 2564
90 ค่าวสัดุส านกังาน 780.00                   780.00                   เฉพาะเจาะจง หจก.เชวงว่องวาณิช อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
91 ค่าวสัดุส านกังาน 41,794.00              41,794.00              เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จ  ากดั อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
92 ค่าวสัดุส านกังาน (จดัสอบ) 2,970.00                2,970.00                เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จ  ากดั อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
93 ค่าวสัดุส านกังาน (จดัสอบ) 4,264.00                4,264.00                เฉพาะเจาะจง หจก.เชวงว่องวาณิช อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
94 อุปกรณ์ห้องสมุดระดบัประถม 520,000.00            520,000.00            e-bidding หจก.พีเอ็มเฟอร์เทรด อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
95 เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ 16,840.00              16,840.00              e-bidding บ.จิตติโอเอ จ  ากดั อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
96 จา้งถ่ายเอกสาร 2,460.00                2,460.00                เฉพาะเจาะจง นางสุจิรา  วิชรวรรณ อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
97 กลอ้งถ่ายภาพน่ิง 6,900.00                6,900.00                e-bidding บ.เก่งคอมพิวเตอร์ จ  ากดั อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
98 เคร่ืองส ารองไฟ 30,875.00              30,875.00              เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จ  ากดั อยูใ่นวงเงินงบประมาณ


