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แบบสรุปผลการด าเนินการงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 

ระหว่างวนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

ล ำดับ
ท่ี 

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จัดซ้ือ

จัดจ้ำง 
รำคำกลำง 

วิธีจัดซ้ือหรือ
จ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำ

ที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวัน 

1 ยา 720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง บ้านยากงไกร
ลาศ 

บ้านยากงไกรลาศ มีคุณสมบัติครบถ้วน 001/2564 
1 ต.ค.63 

2 ปรับปรุงงานอาคารและสถานท่ี 3,992.00 3,992.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เอดิสัน 
อิเลคทรอนิก 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เอดิสัน อิเลคทรอนิก 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 002/2564 
1 ต.ค.63 

3 ปรับปรุงงานอาคารและสถานท่ี 27,565.00 27,565.00 เฉพาะเจาะจง มาลีวัสดุ มาลีวัสดุ มีคุณสมบัติครบถ้วน 003/2564 
1 ต.ค.63 

4 อุปกรณ์ส านักงาน 13,880.00 13,880.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เอดิสัน 
อิเลคทรอนิก 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เอดิสัน อิเลคทรอนิก 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 004/2564 
5 ต.ค.63 

5 อุปกรณ์ส านักงาน 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นอร์ช 
เกท 

คอมพิวเตอร์ 
เซลล์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด 

บริษัท นอร์ช เกท 
คอมพิวเตอร์ เซลล์ 

แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 005/2564 
6 ต.ค.63 

6 วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 4,840.00 4,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นอร์ช 
เกท 

คอมพิวเตอร์ 
เซลล์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด 
 

บริษัท นอร์ช เกท 
คอมพิวเตอร์ เซลล์ 

แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 006/2564 
6 ต.ค.63 



 
 

ล ำดับ
ท่ี 

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จัดซ้ือ

จัดจ้ำง 
รำคำกลำง 

วิธีจัดซ้ือหรือ
จ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำ

ที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวัน 

7 แอลกอฮอลล์ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง แกมมาโก้ 
(ประเทศไทย) 

จ ากัด 

แกมมาโก้ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 007/2564 
7 ต.ค.63 

8 วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 30,232.00 30,232.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก.นวต 
กรรม 

บริษัท ก.นวต 
กรรม 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 008/2564 
7 ต.ค.63 

9 อุปกรณ์การเรียนการสอน 1,360.00 1,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก.นวต 
กรรม 

บริษัท ก.นวต 
กรรม 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 009/2564 
19 ต.ค.63 

10 อุปกรณ์การเรียนการสอน 9,895.00 9,895.00 เฉพาะเจาะจง นางจ าปี ขันทวิ
ชัย 

นางจ าปี ขันทวิชัย มีคุณสมบัติครบถ้วน 010/2564 
20 ต.ค.63 

11 อุปกรณ์การเรียนการสอน 140,100.00 140,100.00 เฉพาะเจาะจง แกมมาโก้ 
(ประเทศไทย) 

จ ากัด 

แกมมาโก้ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 011/2564 
30 ต.ค.63 

12 น้ ามัน 3,880.00 3,880.00 เฉพาะเจาะจง น้ ามัน น้ ามัน มีคุณสมบัติครบถ้วน 012/2564 
1 ต.ค.63 

13 อุปกรณ์การเรียนการสอน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรวมสาส์น2 ร้านรวมสาส์น2 มีคุณสมบัติครบถ้วน 013/2564 
1 ต.ค.63 

 



 

 
 

ล ำดับ
ท่ี 

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จัดซ้ือ

จัดจ้ำง 
รำคำกลำง 

วิธีจัดซ้ือหรือ
จ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำ

ที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวัน 

14 วัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงงานอาคารและ
สถานท่ี 

4,100.00 4,100.00 เฉพาะเจาะจง มาลีวัสดุ มาลีวัสดุ มีคุณสมบัติครบถ้วน 014/2564 
26 พ.ย.63 

15 ปรับปรุงงานอาคารและสถานท่ี 12,180.00 12,180.00 เฉพาะเจาะจง มาลีวัสดุ มาลีวัสดุ มีคุณสมบัติครบถ้วน 015/2564 
30 พ.ย.63 

16 อุปกรณืการเรียนการสอน 270.00 270.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรวมสาส์น2 ร้านรวมสาส์น2 มีคุณสมบัติครบถ้วน 016/2564 
2 พ.ย.63 

17 น้ ามัน 6,300.00 6,300.00 เฉพาะเจาะจง น้ ามัน น้ ามัน มีคุณสมบัติครบถ้วน 017/2564 
2 พ.ย.63 

18 วัสดุ อุปกรณ์ส านักงาน 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง เข่งหน่ าพงษ์ 
(นายสมรัก ดิลก

วัฒนา) 

เข่งหน่ าพงษ์ (นายสม
รัก ดิลกวัฒนา) 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 018/2564 
1 ธ.ค.63 

19 วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางลัดดา 
วัฒนา 

นางลัดดา วัฒนา มีคุณสมบัติครบถ้วน 019/2564 
1 ธ.ค.63 

20 อุปกรณ์ส านักงาน 10,400.00 10,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส วี 
พลาซ่า สุโขทัย 

จ ากัด 

บริษัท เอส วี พลาซ่า 
สุโขทัย จ ากัด 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 020/2564 
2 ธ.ค.63 

21 น้ าแข็ง 1,060.00 1,060.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น บี ไอซ์ ร้าน เอ็น บี ไอซ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 021/2564 
8 ธ.ค.63 

22 วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 3,080.00 3,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิลก
ภัณฑ์ ดี แอนด์ 
ดี พลาซ่า จ ากัด 

บริษัท ดิลกภัณฑ์ ดี 
แอนด์ ดี พลาซ่า 

จ ากัด 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 022/2564 
9 ธ.ค.63 

 

 

 



 

 
 

ดับที่ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จัดซ้ือ

จัดจ้ำง 
รำคำกลำง 

วิธีจัดซ้ือหรือ
จ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำ

ที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวัน 

23 วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 4,063.00 4,063.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท 
พิษณุโลก ทีเค

เค จ ากัด 

บริษัท พิษณุโลก ทีเค
เค จ ากัด 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 023/2564 
9 ธ.ค.63 

24 ปรับปรุงอาคารสถานท่ี 7,190.40 7,190.40 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ว.วัฒนา

เคมีคอล 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.
วัฒนาเคมีคอล 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 024/2564 
9 ธ.ค.64 

25 วัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรม 2,710.00 2,710.00 เฉพาะเจาะจง แชมป์ แชมป์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 025/2564 
9 ธ.ค.63 

26 วัสดุการจัดการเรียนการสอน 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง วิไลการดนตรี วิไลการดนตรี มีคุณสมบัติครบถ้วน 026/2564 
15 ธ.ค.63 

27 วัสดุการเรียนการสอน 13,950.00 13,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวไอคิว 
เซ็นเตอร์ จ ากัด 

บริษัท นิวไอคิว เซ็น
เตอร์ จ ากัด 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 027/2564 
15 ธ.ค.63 

28 วัสดุการเรียนการสอน 2,620.00 2,620.00 เฉพาะเจาะจง โบนัสมิวสิค โบนัสมิวสิค มีคุณสมบัติครบถ้วน 028/2564 
16 ธ.ค.63 

29 วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ่ 
(ประเทศไทย) 

จ ากัด 

บริษัท ริโซ่ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 029/2564 
16 ธ.ค.63 

30 อุปกรณ์การจัดกิจกรรม 446.00 446.00 เฉพาะเจาะจง นางลัดดา 
วัฒนา 

นางลัดดา วัฒนา มีคุณสมบัติครบถ้วน 030/2564 
22 ธ.ค.63 

31 ปรับปรุงงานอาคารและสถานท่ี 260.00 260.00 เฉพาะเจาะจง เล็ก 
อิเล็กทรอนิคส์ 

เล็ก อิเล็กทรอนิคส์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 031/2564 
25 ธ.ค.63 

 



 

 

ล ำดับ
ท่ี 

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จัดซ้ือ

จัดจ้ำง 
รำคำกลำง 

วิธีจัดซ้ือหรือ
จ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำ

ที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวัน 

32 วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง (PMB) พี เอ็ม บี 
มิวสิค (ประเทศ

ไทย) 

(PMB) พี เอ็ม บี มิว
สิค (ประเทศไทย) 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 032/2564 
25 ธ.ค.63 

33 ปรับปรุงงานอาคารและสถานท่ี 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นางทวี อินสอน นางทวี อินสอน มีคุณสมบัติครบถ้วน 033/2564 
25 ธ.ค.63 

34 วัสดุส านักงาน 48,471.00 48,471.00 เฉพาะเจาะจง บ.สุโขทัย
เทคโนโลยี 

จ ากัด 

บ.สุโขทัยเทคโนโลยี 
จ ากัด 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 034/2564 
25 ธ.ค.63 

35 ปรับปรุงงานอาคารและสถานท่ี 22,228.00 22,228.00 เฉพาะเจาะจง มาลีวัสดุ มาลีวัสดุ มีคุณสมบัติครบถ้วน 035/2564 
25 ธ.ค.63 

36 วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 44,560.00 44,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก.นวต 
กรรม จ ากัด 

บริษัท ก.นวต 
กรรม จ ากัด 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 036/2564 
25 ธ.ค.63 

37 แอลกอฮอลล์ 7,400.00 7,400.00 เฉพาะเจาะจง แกมมาโก้ 
(ประเทศไทย) 

จ ากัด 

แกมมาโก้ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 037/2564 
25 ธ.ค.63 

38 วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นอร์ช 
เกท 

คอมพิวเตอร์ 
เซลล์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด 

บริษัท นอร์ช เกท 
คอมพิวเตอร์ เซลล์ 

แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 038/2564 
25 ธ.ค.63 

39 วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 48,165.00 48,165.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก.นวต 
กรรม จ ากัด 

บริษัท ก.นวต 
กรรม จ ากัด 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 039/2564 
25 ธ.ค.63 

40 อุปกรณ์การเรียนการสอน 1,580.00 1,580.00 เฉพาะเจาะจง เจ ไอ บี 
คอมพิวเตอร์ 

 
 

เจ ไอ บี คอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 049/2564 
12 ธ.ค.63 

 



 

 
 

ล ำดับ
ท่ี 

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จัดซ้ือ

จัดจ้ำง 
รำคำกลำง 

วิธีจัดซ้ือหรือ
จ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำ

ที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวัน 

41 วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นอร์ช 
เกท 

คอมพิวเตอร์ 
เซลล์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด 

บริษัท นอร์ช เกท 
คอมพิวเตอร์ เซลล์ 

แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 042/2564 
4 ม.ค.64 

42 วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 56,447.00 56,447.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก.นวต 
กรรม จ ากัด 

บริษัท ก.นวต 
กรรม จ ากัด 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 043/2564 
8 ม.ค.64 

43 วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 4,850.00 4,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นอร์ช 
เกท 

คอมพิวเตอร์ 
เซลล์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด 

บริษัท นอร์ช เกท 
คอมพิวเตอร์ เซลล์ 

แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 044/2564 
8 ม.ค.65 

44 ปรับปรุงงานอาคารและสถานท่ี 96,847.00 96,847.00 เฉพาะเจาะจง มาลีวัสดุ มาลีวัสดุ มีคุณสมบัติครบถ้วน 045/2564 
8 ม.ค.65 

45 อุปกรณ์การเรียนการสอน 69,624.00 69,624.00 เฉพาะเจาะจง แกมมาโก้ 
(ประเทศไทย) 

จ ากัด 

แกมมาโก้ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 047/2565 
8 ม.ค.65 

46 ปรับปรุงงานอาคารและสถานท่ี 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภา 
สุขสบาย 

นางสาวประภา สุข
สบาย 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 048/2565 
11 ม.ค.65 

47 อุปกรณ์การเรียนการสอน 2,050.00 2,050.00 เฉพาะเจาะจง นางส ารวย 
จันทร์สรีไพบูลซ์ 

นางส ารวย จันทร์สรี
ไพบูลซ์ 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 050/2564 
22 ม.ค.64 

48 วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 13,460.00 13,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก.นวต 
กรรม จ ากัด 

บริษัท ก.นวต 
กรรม จ ากัด 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 051/2564 
22 ม.ค.64 

 



 

 
 

 
 

ล ำดั
บที่ 

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จัดซ้ือ

จัดจ้ำง 
รำคำกลำง 

วิธีจัดซ้ือหรือ
จ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำร
คัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวัน 

49 อุปกรณ์การเรียนการสอน 640.00 640.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญม ี ร้านบุญม ี มีคุณสมบัติครบถ้วน 052/2564 
4 ม.ค.64 

50 วัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงงานอาคารและ
สถานท่ี 

3,100.00 3,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทอง
ปากน้ า

ปิโตรเลียม 

บริษัท ทองปากน้ า
ปิโตรเลียม 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 053/2564 
4 ม.ค.64 

51 วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงาน
คณะกรรมการ

ส่งเสริม
สวัสดิการและ
สวัสดิภาพครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

(สกสค.) 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

ส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครู

และบุคลากรทางการ
ศึกษา (สกสค.) 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 054/2564 
1 ก.พ.64 

52 อุปกรณ์ยานพาหนะ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง เบิร์ดการยาง เบิร์ดการยาง มีคุณสมบัติครบถ้วน 056/2564 
12 ก.พ.65 

53 อุปกรณ์ยานพาหนะ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง เบิร์ดการยาง เบิร์ดการยาง มีคุณสมบัติครบถ้วน 056/2564 
12 ก.พ.65 

54 วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก.นวต 
กรรม จ ากัด 

บริษัท ก.นวต 
กรรม จ ากัด 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 059/2564 
23 ก.พ.64 

55 วัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงงานอาคารและ
สถานท่ี 

10,860.00 10,860.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทอง
ปากน้ า

ปิโตรเลียม 

บริษัท ทองปากน้ า
ปิโตรเลียม 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 060/2564 
1 ก.พ.64 

56 วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 560.00 560.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญม ี ร้านบุญม ี มีคุณสมบัติครบถ้วน 061/2565 
1 ก.พ.65 



 

 
 

ล ำดับ
ท่ี 

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จัดซ้ือ

จัดจ้ำง 
รำคำกลำง 

วิธีจัดซ้ือหรือ
จ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำ

ที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวัน 

57 อุปกรณ์ยานพาหนะ 7,600.00 7,600.00 เฉพาะเจาะจง นางศรีไพร รอด
เมือง 

นางศรีไพร รอดเมือง มีคุณสมบัติครบถ้วน 062/2564 
1 มี.ค.64 

58 วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเสียงทิพย์ ร้านเสียงทิพย์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 063/2564 
3 มี.ค.64 

59 วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 4,299.00 4,299.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเด่นเดือน ร้านเด่นเดือน มีคุณสมบัติครบถ้วน 064/2564 
8 มี.ค.64 

60 วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นอร์ช 
เกท 

คอมพิวเตอร์ 
เซลล์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด 

บริษัท นอร์ช เกท 
คอมพิวเตอร์ เซลล์ 

แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 065/2564 
16 มี.ค. 64 

61 วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 9,375.00 9,375.00 เฉพาะเจาะจง ห้างกันเอง
พาณิชย์ 

ห้างกันเองพาณิชย์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 066/2564 
18 มี.ค. 64 

62 วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 97,760.00 97,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ช่อ
ชัยพฤกษ์ จ ากัด 

บริษัท ช่อชัยพฤกษ์ 
จ ากัด 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 067/2564 
18 มี.ค. 64 

63 วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นอร์ช 
เกท 

คอมพิวเตอร์ 
เซลล์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด 

บริษัท นอร์ช เกท 
คอมพิวเตอร์ เซลล์ 

แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 068/2564 
22 มี.ค. 64 



 

 
 

ล ำดับ
ท่ี 

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จัดซ้ือ

จัดจ้ำง 
รำคำกลำง 

วิธีจัดซ้ือหรือ
จ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวัน 

64 วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 43,149.00 43,149.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านครุภัณฑ์ ร้านบ้านครุภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 069/2564 
22 มี.ค.64 

65 อุปกรณ์ส านักงาน 15,300.00 15,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส วี พลาซ่า 
เซ็นเตอร์ จ ากัด 

บ.เอส วี พลาซ่า เซ็น
เตอร์ จ ากัด 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 070/2564 
22 มี.ค.64 

66 ปรับปรุงงานอาคารและสถานท่ี 88,319.00 88,319.00 เฉพาะเจาะจง มาลีวัสดุ มาลีวัสดุ มีคุณสมบัติครบถ้วน 071/2564 
22 มี.ค.64 

67 วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 6,829.00 6,829.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก.นวต 
กรรม จ ากัด 

บริษัท ก.นวต 
กรรม จ ากัด 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 072/2564 
22 มี.ค.64 

68 วัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงงานอาคารและ
สถานท่ี 

9,065.00 9,065.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทองปากน้ า
ปิโตรเลียม 

บริษัท ทองปากน้ า
ปิโตรเลียม 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 075/2564 
1 มี.ค.64 

69 ปรับปรุงงานอาคารและสถานท่ี 1,996.00 1,996.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เอดิสัน 

อิเลคทรอนิก 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เอดิสัน อิเลคทรอนิก 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 077/2564 
5 เม.ย.64 

70 อุปกรณ์การเรียนการสอน 28,800.00 28,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พัฒนา
คุณภาพวิชาการ 
(พว.) อินเตอร์

เนชันแนล จ ากัด 

บริษัท พัฒนา
คุณภาพวิชาการ 
(พว.) อินเตอร์

เนชันแนล จ ากัด 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 078/2564 
19 เม.ย.64 

71 ปรับปรุงอาคารสถานท่ี 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง เอดิสัน (ช่างหลวง) เอดิสัน (ช่างหลวง) มีคุณสมบัติครบถ้วน 079/2564 
20 มิ.ย.64 

72 ปรับปรุงงานอาคารและสถานท่ี 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เอดิสัน 

อิเลคทรอนิก 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เอดิสัน อิเลคทรอนิก 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 080/2564 
20 เม.ย.64 

73 วัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงงานอาคารและ
สถานท่ี 

2,960.00 2,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทองปากน้ า
ปิโตรเลียม 

บริษัท ทองปากน้ า
ปิโตรเลียม 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 081/2564 
1 เม.ย.64 

 



 

 
 

ล ำดับ
ท่ี 

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จัดซ้ือ

จัดจ้ำง 
รำคำกลำง 

วิธีจัดซ้ือหรือ
จ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำ

ที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวัน 

74 ปรับปรุงงานอาคารและสถานท่ี 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นางทวี อินสอน นางทวี อินสอน มีคุณสมบัติครบถ้วน 082/2564 
5 พ.ค.64 

75 วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 124,482.95 124,482.95 เฉพาะเจาะจง หจก.เพิ่มพูล
ศึกษา 

หจก.เพิ่มพูลศึกษา มีคุณสมบัติครบถ้วน 083/2564 
17 พ.ค.64 

76 วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 1,206.00 1,206.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนินท์
พงศ์ จ ากัด 

บริษัท ธนินท์พงศ์ 
จ ากัด 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 084/2564 
28 พ.ค.65 

77 วัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงงานอาคารและ
สถานท่ี 

7,990.00 7,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทอง
ปากน้ า

ปิโตรเลียม 

บริษัท ทองปากน้ า
ปิโตรเลียม 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 085/2564 
5 พ.ค.64 

78 ปรับปรุงงานอาคารและสถานท่ี 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทองค า บุญ
รอด 

นายทองค า บุญรอด มีคุณสมบัติครบถ้วน 086/2564 
11 พ.ค.64 

79 ปรับปรุงงานอาคารและสถานท่ี 97,629.00 97,629.00 เฉพาะเจาะจง มาลีวัสดุ มาลีวัสดุ มีคุณสมบัติครบถ้วน 087/2564 
18 พ.ค.64 

79 อุปกรณ์การเรียนการสอน 420,000.00 420,000.00 เฉพาะเจาะจง แกมมาโก้ 
(ประเทศไทย) 

จ ากัด 

แกมมาโก้ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 089/2564 
1 มิ.ย.64 

80 ปรับปรุงงานอาคารและสถานท่ี 340.00 340.00 เฉพาะเจาะจง ไร่หญ้าสุนทร ไร่หญ้าสุนทร มีคุณสมบัติครบถ้วน 091/2564 
11 มิ.ย.64 

81 อุปกรณ์ส านักงาน 8,265.00 8,265.00 เฉพาะเจาะจง บ.โอบก จ ากัด บ.โอบก จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน 093/2564 
11 มิ.ย.64 

82 อุปกรณ์การเรียนการสอน 5,420.00 5,420.00 เฉพาะเจาะจง แชมป์ แชมป์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 094/2564 
11 มิ.ย.64 

 

 



 

 
 

ล ำดับ
ท่ี 

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จัดซ้ือ

จัดจ้ำง 
รำคำกลำง 

วิธีจัดซ้ือหรือ
จ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำ

ที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวัน 

83 ปรับปรุงงานอาคารและสถานท่ี 3,659.00 3,659.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เอดิสัน 
อิเลคทรอนิก 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เอดิสัน อิเลคทรอนิก 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 95/2564 
14 มิ.ย.64 

84 ปรับปรุงอาคารสถานท่ี 11,170.80 11,170.80 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ว.วัฒนา

เคมีคอล 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.
วัฒนาเคมีคอล 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 96/2564 
14 มิ.ย.64 

85 วัสดุอุปกรณ์ส าหรับงานธุรการ 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง ไทย ทรีทเมนท์ ไทย ทรีทเมนท์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 97/2564 
16 มิ.ย.64 

86 ปรับปรุงอาคารสถานท่ี 1,080.00 1,080.00 เฉพาะเจาะจง กัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 98/2564 
16 มิ.ย.64 

87 อุปกรณ์ส านักงาน 6,111.00 6,111.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปร
ดักส์ เซนเตอร์ 
จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท โฮม โปรดักส์ 
เซนเตอร์ จ ากัด 

(มหาชน) 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 099/2564 
18 มิ.ย.64 

88 แอลกอฮอลล์ 15,650.00 15,650.00 เฉพาะเจาะจง แกมมาโก้ 
(ประเทศไทย) 

จ ากัด 

แกมมาโก้ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 100/2564 
25 มิ.ย.64 

89 อุปกรณ์ส านักงาน 324,500.00 324,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไฟร์คอม
แอนด์เน็ตเวิร์ค 

จ ากัด 

บ.ไฟร์คอมแอนด์
เน็ตเวิร์ค จ ากัด 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 101/2564 
29 มิ.ย.64 

90 ปรับปรุงอาคารและสถานท่ี 5,480.00 5,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทอง
ปากน้ า

ปิโตรเลียม 

บริษัท ทองปากน้ า
ปิโตรเลียม 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 102/2564 
29 มิ.ย.64 

 



 

 
 

ล ำดับ
ท่ี 

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จัดซ้ือ

จัดจ้ำง 
รำคำกลำง 

วิธีจัดซ้ือหรือ
จ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำ

ที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวัน 

91 อุปกรณ์การเรียนการสอน 678.00 678.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญม ี ร้านบุญม ี มีคุณสมบัติครบถ้วน 103/2564 
1 มิ.ย.64 

92 อุปกรณ์ส านักงาน 4,690.00 4,690.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไฟร์คอม
แอนด์เน็ตเวิร์ค 

จ ากัด 

บ.ไฟร์คอมแอนด์
เน็ตเวิร์ค จ ากัด 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 104/2564 
1 ก.ค.64 

93 อุปกรณ์ส านักงาน 45,200.00 45,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส วี 
พลาซ่า สุโขทัย 

จ ากัด 

บริษัท เอส วี พลาซ่า 
สุโขทัย จ ากัด 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 105/2564 
5 ก.ค.64 

94 ปรับปรุงอาคารและสถานท่ี 99,480.00 99,480.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด โกเหม่ง

มาลีวัสดุ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โก
เหม่งมาลีวัสดุ 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 106/2564 
5 ก.ค.64 

95 ปรับปรุงอาคารและสถานท่ี 150,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เอดิสัน 
อิเลคทรอนิก 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เอดิสัน อิเลคทรอนิก 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 107/2564 
5 ก.ค.64 

96 ปรับปรุงอาคารและสถานท่ี 73,500.00 73,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เอดิสัน 
อิเลคทรอนิก 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เอดิสัน อิเลคทรอนิก 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 108/2564 
9 ก.ค.64 

97 วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 7,220.00 7,220.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นอร์ช 
เกท 

คอมพิวเตอร์ 
เซลล์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด 

บริษัท นอร์ช เกท 
คอมพิวเตอร์ เซลล์ 

แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 109/2564 
12 ก.ค.64 
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เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวัน 

98 ชุดตรวจโควิด-19 17,805.00 17,805.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านยากง
ไกรลาศ 

ร้านบ้านยากงไกร
ลาศ 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 110/2564 
12 ก.ค.64 

99 ปรับปรุงอาคารและสถานท่ี 5,749.00 5,749.00 เฉพาะเจาะจง เอดิสัน (ช่าง
หลวง) 

เอดิสัน (ช่างหลวง) มีคุณสมบัติครบถ้วน 114/2564 
22 ก.ค.64 

100 แอลกอฮอลล์ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง แกมมาโก้ 
(ประเทศไทย) 

จ ากัด 

แกมมาโก้ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 115/2564 
22 ก.ค.64 

101 อุปกรณ์ส านักงาน 28,879.00 28,879.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไฟร์คอม
แอนด์เน็ตเวิร์ค 

จ ากัด 

บ.ไฟร์คอมแอนด์
เน็ตเวิร์ค จ ากัด 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 116/2564 
22 ก.ค.64 

102 วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 6,700.00 6,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก.นวต 
กรรม 

บริษัท ก.นวต 
กรรม 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 117/2564 
30 ก.ค.64 

103 วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 5,900.00 5,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นอร์ช 
เกท 

คอมพิวเตอร์ 
เซลล์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด 

บริษัท นอร์ช เกท 
คอมพิวเตอร์ เซลล์ 

แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 118/2564 
30 ก.ค.64 

104 ปรับปรุงงานอาคารและสถานท่ี 6,780.00 6,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทอง
ปากน้ า

ปิโตรเลียม 

บริษัท ทองปากน้ า
ปิโตรเลียม 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 119/2564 
1 ก.ค.64 
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วงเงินที่จัดซ้ือ

จัดจ้ำง 
รำคำกลำง 

วิธีจัดซ้ือหรือ
จ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำและรำคำ

ที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
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เลขที่และวัน 

105 วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นอร์ช 
เกท 

คอมพิวเตอร์ 
เซลล์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด 

บริษัท นอร์ช เกท 
คอมพิวเตอร์ เซลล์ 

แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 120/2564 
2 ส.ค.64 

106 วัสดุอุปกรณ์ส าหรับงานธุรการ 880.00 880.00 เฉพาะเจาะจง เล็ก 
อิเล็กทรอนิคส์ 

เล็ก อิเล็กทรอนิคส์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 121/2564 
2 ส.ค.64 

107 ปรับปรุงอาคารและสถานท่ี 1,478.00 1,478.00 เฉพาะเจาะจง โกลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด 

โกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน 122/2564 
5 ส.ค.64 

108 วัสดุจัดกิจกรรมนักเรียน 1,280.00 1,280.00 เฉพาะเจาะจง นางสายพิน ต่อ
นาที 

นางสายพิน ต่อนาที มีคุณสมบัติครบถ้วน 123/2564 
8 ส.ค.64 

109 วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 69,064.00 69,064.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก.นวต 
กรรม 

บริษัท ก.นวต 
กรรม 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 124/2564 
11 ส.ค.64 

110 ไม้กวาด 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นางทวี อินสอน นางทวี อินสอน มีคุณสมบัติครบถ้วน 126/2564 
10 ส.ค.64 

111 วัสดุอุปกรณ์ส าหรับงานธุรการ 4,390.00 4,390.00 เฉพาะเจาะจง เล็ก 
อิเล็กทรอนิคส์ 

เล็ก อิเล็กทรอนิคส์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 127/2564 
19 ส.ค.64 

112 วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 6,700.00 6,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก.นวต 
กรรม 

บริษัท ก.นวต 
กรรม 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 128/2564 
19 ส.ค.64 
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โดยสรุป 

เลขที่และวัน 

113 วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นอร์ช 
เกท 

คอมพิวเตอร์ 
เซลล์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด 

บริษัท นอร์ช เกท 
คอมพิวเตอร์ เซลล์ 

แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 129/2564 
23 ส.ค.64 

114 ปรับปรุงอาคารและสถานท่ี 39,459.00 39,459.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด โกเหม่ง

มาลีวัสดุ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โก
เหม่งมาลีวัสดุ 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 130/2564 
23 ส.ค.64 

115 วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก.นวต 
กรรม 

บริษัท ก.นวต 
กรรม 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 131/2564 
23 ส.ค.64 

116 ปรับปรุงงานอาคารและสถานท่ี 70,790.00 70,790.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เอดิสัน 
อิเลคทรอนิก 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เอดิสัน อิเลคทรอนิก 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 133/2564 
1 ก.ย.64 

117 อุปกรณ์จัดการเรียนการสอน 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก.นวต 
กรรม 

บริษัท ก.นวต 
กรรม 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 134/2564 
3 ก.ย.64 

118 ปรับปรุงงานอาคารและสถานท่ี 22,421.00 22,421.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เอดิสัน 
อิเลคทรอนิก 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เอดิสัน อิเลคทรอนิก 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 135/2564 
3 ก.ย.64 

119 อุปกรณ์ส านักงาน 33,010.00 33,010.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก.นวต 
กรรม 

บริษัท ก.นวต 
กรรม 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 136/2564 
3 ก.ย.64 

120 ปรับปรุงงานอาคารและสถานท่ี 3,031.00 3,031.00 เฉพาะเจาะจง เอดิสัน (ช่าง
หลวง) 

เอดิสัน (ช่างหลวง) มีคุณสมบัติครบถ้วน 137/2564 
7 ก.ย.64 
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โดยสรุป 

เลขที่และวัน 

121 วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นอร์ช 
เกท 

คอมพิวเตอร์ 
เซลล์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด 

บริษัท นอร์ช เกท 
คอมพิวเตอร์ เซลล์ 

แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 138/2564 
7 ก.ย.64 

122 ปรับปรุงงานอาคารและสถานท่ี 3,031.00 3,031.00 เฉพาะเจาะจง สายบุญ
สังฆภัณฑ์ 

สายบุญสังฆภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 139/2564 
17 ก.ย.64 

123 วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 780.00 780.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เอดิสัน 
อิเลคทรอนิก 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เอดิสัน อิเลคทรอนิก 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 140/2564 
20 ก.ย.64 

124 วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 4,880.00 4,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นอร์ช 
เกท 

คอมพิวเตอร์ 
เซลล์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด 

บริษัท นอร์ช เกท 
คอมพิวเตอร์ เซลล์ 

แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 141/2564 
22 ก.ย.64 

125 วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 65.00 65.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิริพร ร้านศิริพร มีคุณสมบัติครบถ้วน 142/2564 
22 ก.ย.64 

126 วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 140.00 140.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญม ี ร้านบุญม ี มีคุณสมบัติครบถ้วน 143/2564 
23 ก.ย.64 

127 วัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงงานอาคารและ
สถานท่ี 

4,665.00 4,665.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทอง
ปากน้ า

ปิโตรเลียม 

บริษัท ทองปากน้ า
ปิโตรเลียม 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 146/2564 
1 ก.ย.64 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

ดับที่ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จัดซ้ือ

จัดจ้ำง 
รำคำกลำง 

วิธีจัดซ้ือ 
หรือจ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวัน 

128 เหมารถ 300.00 300 เฉพาะเจาะจง 
นายเวก ทิพวัน 25/2  

ม.7  ต.ดงเดือย  
อ.กงไกรลาศ จ.สโุขทัย 

นายเวก ทิพวัน 25/2  
ม.7  ต.ดงเดือย  

อ.กงไกรลาศ จ.สโุขทัย 
ราคาต่ าสุด 

001/2564 
05/10/63 

129 จัดการเรียนการสอน 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง 
ร้านนิวดีไซน์ 118/2 ต าบล

บ้านสวน  
อ.เมือง จ. สุโขทัย 

ร้านนิวดีไซน์ 118/2 
ต าบลบ้านสวน  

อ.เมือง จ.สุโขทัย 
ราคาต่ าสุด 

003/2564 
22/10/63 

130 วัสดุอุปกรณ์วิชาการ 2537.00 2537.00 เฉพาะเจาะจง 

บ.เอส.เค.โอ.เอ เซนเตอร์ 
จ ากัด 107/4-5 

ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง 
อ.เมืองพิษณุโลก 

จ.พิษณุโลก 

บ.เอส.เค.โอ.เอ เซน
เตอร์ จ ากัด 107/4-5 
ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง 

อ.เมืองพิษณุโลก 
จ.พิษณุโลก 

ราคาต่ าสุด 
004/2564 
01/10/63 

131 วัสดุอุปกรณ์วิชาการ 799.00 799.00 เฉพาะเจาะจง 

บ.ดอท อะไร จ ากัด 
 131 ม.9 ห้อง1NC1-216 
 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหน่ึง  
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

บ.ดอท อะไร จ ากัด 
 131 ม.9  

ห้อง1NC1-216 
 ถ.พหลโยธิน ต.คลอง
หน่ึง ฃ อ.คลองหลวง  

จ.ปทุมธานี 

ราคาต่ าสุด 
005/2564 
30/10/63 



 

 
 

 

 

 

 

 

ล ำดับ
ท่ี 

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จัดซ้ือ

จัดจ้ำง 
รำคำกลำง 

วิธีจัดซ้ือ 
หรือจ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวัน 

132 ยานพาหนะ 6,161.60 6,161.60 เฉพาะเจาะจง 

บริษัทโตโยต้าพิษณุโลก 
 ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด 

284 ม.10 ต.ท่าทอง 
 อ.เมืองพิษณุโลก 

 จ.พิษณุโลก 

บริษัทโตโยต้าพิษณุโลก 
 ผู้จ าหน่ายโตโยต้า 

จ ากัด 284 ม.10 ต.ท่า
ทอง อ.เมืองพิษณุโลก 

 จ.พิษณุโลก 

ราคาต่ าสุด 
006/2564 
04/11/63 

133 กิจกรรมการเรียนการสอน 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง 
โรงพิมพ์พงษ์ไทย (น.ส.พ 
เสียงชนบท) 123 ม.4 

สุโขทัย 

โรงพิมพ์พงษ์ไทย (น.ส.พ 
เสียงชนบท) 123 ม.4 

สุโขทัย 
ราคาต่ าสุด 

012/2564 
23/11/63 

134 กิจกรรมการเรียนการสอน 1,170.00 1,170.00 เฉพาะเจาะจง 
ร้านนิวดีไซน์ 118/2  
ต.บ้านสวน อ.เมือง 

 จ.สุโขทัย 

ร้านนิวดีไซน์ 118/2 
 ต.บ้านสวน อ.เมือง 

จ.สุโขทัย 
ราคาต่ าสุด 

013/2564 
23/11/63 

135 ปรับปรุงอาคารสถานที่ 2,150.00 2,150.00 เฉพาะเจาะจง 
ร้านนิวดีไซน์ 118/2  
ต.บ้านสวน อ.เมือง 

 จ.สุโขทัย 

ร้านนิวดีไซน์ 118/2  
ต.บ้านสวน อ.เมือง 

 จ.สุโขทัย 
ราคาต่ าสุด 

014/2564 
30/11/63 

136 ยานพาหนะ 3,648.70 3,648.70 เฉพาะเจาะจง 

บริษัทโตโยต้าพิษณุโลก 
 ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด 

284 ม.10 ต.ท่าทอง 
 อ.เมืองพิษณุโลก 

 จ.พิษณุโลก 

บริษัทโตโยต้าพิษณุโลก 
 ผู้จ าหน่ายโตโยต้า 

จ ากัด 284 ม.10 ต.ท่า
ทอง อ.เมืองพิษณุโลก 

 จ.พิษณุโลก 

ราคาต่ าสุด 
015/2564 
27/11/63 



 

 
 

 

 

 

 

ล ำดับ
ท่ี 

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จัดซ้ือ

จัดจ้ำง 
รำคำกลำง 

วิธีจัดซ้ือ 
หรือจ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวัน 

137 วัสดุอุปกรณ์วิชาการ 2,537.00 2,537.00 เฉพาะเจาะจง 

บ.เอส.เค.โอ.เอ เซนเตอร์ 
จ ากัด 107/4-5 

ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง 
อ.เมืองพิษณุโลก 

จ.พิษณุโลก 

บ.เอส.เค.โอ.เอ เซน
เตอร์ จ ากัด 107/4-5 
ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง 

อ.เมืองพิษณุโลก 
จ.พิษณุโลก 

ราคาต่ าสุด 
016/2564 
02/11/63 

138 ปรับปรุงอาคารสถานที่ 4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง 
เอดิสัน(ช่างหลวง) 22/66-
67 ถ.สิงหวัฒน์ ต.บ้านกร่าง 

อ.กงไกรลาศ จ.สโุขทัย 

เอดิสัน(ช่างหลวง) 
22/66-67 ถ.สิงหวัฒน์ 
ต.บ้านกร่าง อ.กงไกร

ลาศ จ.สุโขทัย 

ราคาต่ าสุด 
018/2564 
03/12/63 

139 วัสดุอุปกรณ์วิชาการ 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง 
ร้านนิวดีไซน์ 118/2  
ต.บ้านสวน อ.เมือง 

 จ.สุโขทัย 

ร้านนิวดีไซน์ 118/2 
 ต.บ้านสวน อ.เมือง 

จ.สุโขทัย 
ราคาต่ าสุด 

019/2564 
07/12/63 

140 ท ากันสาดอาคาร1 130,000.00 130,000.00 เฉพาะเจาะจง 
นายภาสกร ณัฐฐากิตติคุณ 
 8 ม.9 อ.เมือง จ.สุโขทัย 

นายภาสกร ณัฐฐากิตติ
คุณ 

 8 ม.9 อ.เมือง จ.สุโขทัย 
ราคาต่ าสุด 

020/2564 
07/12/63 

141 กิจกรรมการเรียนการสอน 1,250.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง 
ร้านนิวดีไซน์ 118/2  
ต.บ้านสวน อ.เมือง 

 จ.สุโขทัย 

ร้านนิวดีไซน์ 118/2  
ต.บ้านสวน อ.เมือง 

 จ.สุโขทัย 
ราคาต่ าสุด 

023/2564 
15/12/63 

142 กีฬานันทนาการ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง 
นางจ าปี ขันทวิชัย 2 ม.3 ต.

บ้านใหม่สุขเกษม 
 อ.กงไกรลาศ จ.สโุขทัย 

นางจ าปี ขันทวิชัย 2 ม.
3 ต.บ้านใหม่สุขเกษม 

 อ.กงไกรลาศ จ.สโุขทัย 
ราคาต่ าสุด 

024/2564 
18/12/63 



 

 
 

ล ำดับ
ท่ี 

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จัดซ้ือ

จัดจ้ำง 
รำคำกลำง 

วิธีจัดซ้ือ 
หรือจ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวัน 

143 กีฬานันทนาการ 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง 
นายสุพจน์ สอนโต 37/1 

 ม.2 ต.ดงเดือย 
 อ.กงไกรลาศ จ.สโุขทัย 

นายสุพจน์ สอนโต 37/1 
 ม.2 ต.ดงเดือย 

 อ.กงไกรลาศ จ.สโุขทัย 
ราคาต่ าสุด 

025/2564 
18/12/63 

144 วัสดุอุปกรณ์วิชาการ 5,123.99 5,123.99 เฉพาะเจาะจง 

บ.เอส.เค.โอ.เอ เซนเตอร์ 
จ ากัด 107/4-5 

ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง 
อ.เมืองพิษณุโลก 

จ.พิษณุโลก 

บ.เอส.เค.โอ.เอ เซน
เตอร์ จ ากัด 107/4-5 
ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง 

อ.เมืองพิษณุโลก 
จ.พิษณุโลก 

ราคาต่ าสุด 
027/2564 
01/12/63 

145 กิจกรรมการเรียนการสอน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง 
ร้านนิวดีไซน์ 118/2  
ต.บ้านสวน อ.เมือง 

 จ.สุโขทัย 

ร้านนิวดีไซน์ 118/2 
 ต.บ้านสวน อ.เมือง 

จ.สุโขทัย 
ราคาต่ าสุด 

028/2564 
04/01/64 

146 กิจกรรมการเรียนการสอน 910.00 910.00 เฉพาะเจาะจง 
ร้านนิวดีไซน์ 118/2  
ต.บ้านสวน อ.เมือง 

 จ.สุโขทัย 

ร้านนิวดีไซน์ 118/2  
ต.บ้านสวน อ.เมือง 

 จ.สุโขทัย 
ราคาต่ าสุด 

030/2564 
14/01/64 

147 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,900.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,900.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉพาะเจาะจง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ.นอร์ธ เกท คอมพิวเตอร์ 
เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 
26/161 ถ.ชาญเวชกิจ ต.ใน
เมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

 
 
 
 
 
 
 

 
บ.นอร์ธ เกท 

คอมพิวเตอร์ เซลล์ 
แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 
26/161 ถ.ชาญเวชกิจ 

ต.ในเมือง อ.เมือง 
 จ.พิษณุโลก 

 
 
 

ราคาต่ าสุด 
 
 
 
 

031/2564 
18/01/64 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 

 

 
ล ำดับ
ท่ี 

 
งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 

วงเงินที่จัดซ้ือ
จัดจ้ำง 

 
วิธีจัดซ้ือ 
หรือจ้ำง 

 
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

 
 

เลขที่และวัน 

148 วัสดุอุปกรณ์วิชาการ 4,860.88 4,860.88 เฉพาะเจาะจง 

บ.เอส.เค.โอ.เอ เซนเตอร์ 
จ ากัด 107/4-5 

ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง 
อ.เมืองพิษณุโลก 

จ.พิษณุโลก 

บ.เอส.เค.โอ.เอ เซน
เตอร์ จ ากัด 107/4-5 
ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง 

อ.เมืองพิษณุโลก 
จ.พิษณุโลก 

ราคาต่ าสุด 
034/2654 
04/01/64 

149 วัสดุอุปกรณ์วิชาการ 750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง 
ช านาญศิลป์ 268 ถ.บรม
ไตรโลกนารถ อ.เมือง จ.

พิษณุโลก 

ช านาญศิลป์ 268 ถ.บรม
ไตรโลกนารถ อ.เมือง จ.

พิษณุโลก 
ราคาต่ าสุด 

036/2564 
15/02/64 

150 กิจกรรมการเรียนการสอน 1,050.00 1,050.00 เฉพาะเจาะจง 
ร้านนิวดีไซน์ 118/2  
ต.บ้านสวน อ.เมือง 

 จ.สุโขทัย 

ร้านนิวดีไซน์ 118/2 
 ต.บ้านสวน อ.เมือง 

จ.สุโขทัย 
ราคาต่ าสุด 

038/2564 
23/02/64 

151 ดนตรี 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง 
TUNE UP 240 ม.6   

ต.ท่าโพธ์ิ อ.เมืองพิษณุโลก 
จ.พิษณุโลก 

TUNE UP 240 ม.6   
ต.ท่าโพธ์ิ อ.เมือง

พิษณุโลก จ.พิษณุโลก 
ราคาต่ าสุด 

039/2564 
23/02/64 

152 วัสดุอุปกรณ์วิชาการ 3,203.78 3,203.78 เฉพาะเจาะจง 

บ.เอส.เค.โอ.เอ เซนเตอร์ 
จ ากัด 107/4-5 

ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง 
อ.เมืองพิษณุโลก 

จ.พิษณุโลก 

บ.เอส.เค.โอ.เอ เซน
เตอร์ จ ากัด 107/4-5 
ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง 

อ.เมืองพิษณุโลก 
จ.พิษณุโลก 

ราคาต่ าสุด 
040/2564 
01/02/64 

153 กิจกรรมการเรียนการสอน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง 

ร้านนัมเบอร์วัน ไอที 
เซอร์วิส 31/5 ถ.ราษฎร์

อุทิศ ต.ธานี อ.เมือง  
จ.สุโขทัย 

ร้านนัมเบอร์วัน ไอที 
เซอร์วิส 31/5 ถ.ราษฎร์

อุทิศ ต.ธานี อ.เมือง  
จ.สุโขทัย 

ราคาต่ าสุด 
041/2564 
01/03/64 



 

 
 

ล ำดับ
ท่ี 

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จัดซ้ือ

จัดจ้ำง 
รำคำกลำง 

วิธีจัดซ้ือ 
หรือจ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวัน 

154 ปรับปรุงอาคารสถานที่ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง 

บ.นอร์ธ เกท คอมพิวเตอร์ 
เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 
26/161 ถ.ชาญเวชกิจ ต.ใน
เมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

บ.นอร์ธ เกท 
คอมพิวเตอร์ เซลล์ 

แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 
26/161 ถ.ชาญเวชกิจ 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.

พิษณุโลก 

ราคาต่ าสุด 
042/2564 
01/03/64 

155 กิจกรรมการเรียนการสอน 350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง 
เล็กอิเล็กทรอนิกส์ 45/1 

 ม.2 ต.บ้านกร่าง  
อ.กงไกรลาศ จ.สโุขทัย 

เล็กอิเล็กทรอนิกส์ 45/1 
ม.2 ต.บ้านกร่าง 

 อ.กงไกรลาศ จ.สโุขทัย 
ราคาต่ าสุด 

043/2564 
03/03/64 

156 กิจกรรมการเรียนการสอน 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง 
ร้านนิวดีไซน์ 118/2 ม.6 

ต.บ้านสวน อ.เมือง 
 จ.สุโขทัย 

ร้านนิวดีไซน์ 118/2 ม.6 
 ต.บ้านสวน อ.เมือง 

จ.สุโขทัย 
ราคาต่ าสุด 

044/2564 
10/03/64 

157 ยานพาหนะ 13,686.37 13,686.37 เฉพาะเจาะจง 

บริษัทโตโยต้าพิษณุโลก 
 ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด 

284 ม.10 ต.ท่าทอง 
 อ.เมืองพิษณุโลก 

 จ.พิษณุโลก 

บริษัทโตโยต้าพิษณุโลก 
 ผู้จ าหน่ายโตโยต้า 
จ ากัด 284 ม.10  
ต.ท่าทอง  อ.เมือง

พิษณุโลก จ.พิษณุโลก 

ราคาต่ าสุด 
045/2564 
15/03/64 

158 กิจกรรมการเรียนการสอน 5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง 
ร้านนิวดีไซน์ 118/2 ม.6 

ต.บ้านสวน อ.เมือง 
 จ.สุโขทัย 

ร้านนิวดีไซน์ 118/2 ม.6 
ต.บ้านสวน อ.เมือง 

 จ.สุโขทัย 
ราคาต่ าสุด 

046/2564 
15/03/64 

159 ปรับปรุงอาคารสถานที่ 
 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง 

ไกรลาศ ไอเดีย 27/2 
 ม.8 ต.สามเรือน 

 อ.ศรีส าโรง จ.สุโขทัย 

ไกรลาศ ไอเดีย 27/2 
 ม.8 ต.สามเรือน 

 อ.ศรีส าโรง จ.สุโขทัย 
 
 
 
 
 

ราคาต่ าสุด 
047/2564 
15/03/64 



 

 
 

 

 

 

ล ำดับ
ท่ี 

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จัดซ้ือ

จัดจ้ำง 
รำคำกลำง 

วิธีจัดซ้ือ 
หรือจ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวัน 

160 ปรับปรุงอาคารสถานที่ 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง 
ร้านนิวดีไซน์ 118/2 ม.6 

ต.บ้านสวน อ.เมือง 
 จ.สุโขทัย 

ร้านนิวดีไซน์ 118/2 ม.6 
ต.บ้านสวน อ.เมือง 

 จ.สุโขทัย 
ราคาต่ าสุด 

048/2564 
16/03/64 

161 ปัจฉิมนิเทศ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง 
นางร าเพย หงษ์ทอง 59/1 
ม.1 ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ 

จ.สุโขทัย 

นางร าเพย หงษ์ทอง 
59/1 ม.1 ต.ป่าแฝก อ.
กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 

ราคาต่ าสุด 
049/2564 
19/03/64 

162 ปรับปรุงอาคารสถานที่ 750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง 
ร้านนิวดีไซน์ 118/2 ม.6 

ต.บ้านสวน อ.เมือง 
 จ.สุโขทัย 

ร้านนิวดีไซน์ 118/2 ม.6 
 ต.บ้านสวน อ.เมือง 

จ.สุโขทัย 
ราคาต่ าสุด 

050/2564 
23/03/64 

163 วัสดุอุปกรณ์วิชาการ 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง 
นายประเสริฐ สีนวน 

43 ม.1 ต.บ้านกร่าง  
อ.กงไกรลาศ จ.สโุขทัย 

นายประเสริฐ สีนวน 

43 ม.1 ต.บ้านกร่าง  
อ.กงไกรลาศ จ.สโุขทัย 

ราคาต่ าสุด 
051/2564 
25/03/64 

164 วัสดุอุปกรณ์วิชาการ 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง 
นายบุรี บางวัน 

21/2 ม.2 ต.ป่าแฝก  
อ.กงไกรลาศ จ.สโุขทัย 

นายบุรี บางวัน 

21/2 ม.2 ต.ป่าแฝก  
อ.กงไกรลาศ จ.สโุขทัย 

ราคาต่ าสุด 
052/2564 
25/03/64 

165 วัสดุอุปกรณ์วิชาการ 2,537.00 2,537.00 เฉพาะเจาะจง 

บ.เอส.เค.โอ.เอ เซนเตอร์ 
จ ากัด 107/4-5 

ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง 
อ.เมืองพิษณุโลก 

จ.พิษณุโลก 

บ.เอส.เค.โอ.เอ เซน
เตอร์ จ ากัด 107/4-5 
ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง 

อ.เมืองพิษณุโลก 
จ.พิษณุโลก 

ราคาต่ าสุด 
053/2564 
01/03/64 

166 ปรับปรุงอาคารสถานที่ 3,445.00 3,445.00 เฉพาะเจาะจง 
นางสาวศุภิสรา เอ่ียมมา 

76 ม.4 ต.ไกรกลาง 
อ.กงไกรลาศ จ.สโุขทัย 

นางสาวศุภิสรา เอ่ียมมา 
76 ม.4 ต.ไกรกลาง 

อ.กงไกรลาศ จ.สโุขทัย 
ราคาต่ าสุด 

054/2564 
01/04/64 



 

 
 

 

 

(นางสาวรัตติญากรณ์  อัมพวัน)         (นางบุญสม  อินทร์สอน)     (นายสุทน  ทับจาก) 
          เจ้าหน้าท่ี              หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี     ผู้อ านวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 

    
 
 
 

ล ำดับ
ท่ี 

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จัดซ้ือ

จัดจ้ำง 
รำคำกลำง 

วิธีจัดซ้ือ 
หรือจ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวัน 

167 วัสดุอุปกรณ์วิชาการ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง 
นางสุรินทร์ แก้วเขียว  

22/4 ม.2 ต.ดงเดือย อ.กง
ไกรลาศ จ.สุโขทัย 

นางสุรินทร์ แก้วเขียว  
22/4 ม.2 ต.ดงเดือย อ.
กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 

ราคาต่ าสุด 
055/2564 
01/04/64 

168 เข้าเล่มเอกสาร 630.00 630.00 เฉพาะเจาะจง 
ก าไรก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส 

162 ม.12 ต.บ้านกล้วย 
 อ.เมือง จ.สุโขทัย 

ก าไรก๊อปปี้ แอนด์ 
เซอร์วิส 162 ม.12  

ต.บ้านกล้วย 
 อ.เมือง จ.สุโขทัย 

ราคาต่ าสุด 
056/2564 
05/04/64 

169 วัสดุอุปกรณ์วิชาการ 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง 
ร้านนิวดีไซน์ 118/2 ม.6 

ต.บ้านสวน อ.เมือง 
 จ.สุโขทัย 

ร้านนิวดีไซน์ 118/2 ม.6 
 ต.บ้านสวน อ.เมือง 

จ.สุโขทัย 
ราคาต่ าสุด 

057/2564 
05/04/64 

170 วัสดุอุปกรณ์วิชาการ 3,450.00 3,450.00 เฉพาะเจาะจง 
บ้านปกไหม 82/1 
ม.2  ต.ยางเน้ิง 

อ.สารภี จ.เชียงใหม ่

บ้านปกไหม 82/1 
ม.2  ต.ยางเน้ิง 

อ.สารภี จ.เชียงใหม ่
ราคาต่ าสุด 

058/2564 
05/04/64 

171 เลื่อยต้นไม้ 34,370.00 34,370.00 เฉพาะเจาะจง 
นายเกรียงศักด์ิ ทองอ่อน 

60 ม.1 ต.ไกรใน  
อ.กงไกรลาศ จ.สโุขทัย 

นายเกรียงศักด์ิ ทองอ่อน 
60 ม.1 ต.ไกรใน  

อ.กงไกรลาศ จ.สโุขทัย 
ราคาต่ าสุด 

059/2564 
19/04/64 

172 ปรับปรุงอาคารสถานที่ 3,330.00 3,330.00 เฉพาะเจาะจง 
เอดิสัน(ช่างหลวง)  

22/66-67 ถ.สิงหวัฒน์ 
 อ.เมือง จ.สุโขทัย 

เอดิสัน(ช่างหลวง)  
22/66-67 ถ.สิงหวัฒน์ 

 อ.เมือง จ.สุโขทัย 
ราคาต่ าสุด 

060/2564 
26/04/64 




