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ประจ าเดอืน ตลุาคม  2562

1 แผ่นตัดเหล็กไฟเบอร์-ท่อน้้าทิง้แบบ

กระปุกกลม

     2,556.00 เฉพาะเจาะจง บจ.สยามโกลบอล

เฮ้าส์

บจ.สยามโกลบอล

เฮ้าส์

 ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

2 จ้างท้าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศและ

เช็คระบบน้้ายาแอร์

     1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านช่างทองแอร์ 

เซอร์วิส

ร้านช่างทองแอร์ 

เซอร์วิส

 ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

3 จ้างเหมารถน้านักเรียนไปโรงเรียนสัน

ก้าแพง ศิลปหัตถกรรม

     2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจงกล  สุต๋า นายจงกล  สุต๋า  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

4 จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวรสระวายน้้า

โรงเรียน

    17,650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประสงค์เซอร์วิส ร้านประสงค์เซอร์วิส  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

5 จ้างเหมารถน้านักเรียนไปโรงเรียนสัน

ก้าแพง ศิลปหัตถกรรม

        400.00 เฉพาะเจาะจง นายคันธง  ใจพรม นายคันธง  ใจพรม  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

6 จ้างเหมารถน้านักเรียนไปโรงเรียนยุพราช

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรม

     2,100.00 เฉพาะเจาะจง นายมงคล  จอมค้า นายมงคล  จอมค้า  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

7 จ้างซ่อมแซมพัดลม      6,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเด่นมอเตอร์ ร้านเด่นมอเตอร์  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

8 จ้างเหมารถน้านักเรียนไปโรงเรียนยุพราช

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรม

        900.00 เฉพาะเจาะจง นายทรงพล  สุยะ นายทรงพล  สุยะ  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.
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9 จ้างเหมารถน้านักเรียนไปโรงเรียนหอ

พระศิลปหัตถกรรม

        600.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ  แก้ว

สุกร

นายสมศักด์ิ  แก้ว

สุกร

 ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

10 จ้างท้าป้ายไวนิล      2,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พีเคแอดมีเดีย หจก.พีเคแอดมีเดีย  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

11 จ้างปรับปรุงอาคาร่มเกล้า      7,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิสิฐอลูมิเนียม ร้านพิสิฐอลูมิเนียม  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

12 จ้างท้าป้ายไวนิล         535.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พีเคแอดมีเดีย หจก.พีเคแอดมีเดีย  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

13 จ้างท้าป้ายไวนิล      1,155.60 เฉพาะเจาะจง หจก.พีเคแอดมีเดีย หจก.พีเคแอดมีเดีย  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

14 จ้างเข้าเล่มเอกสารการติดตามการ

ประเมิน 15 จุดเน้น

        100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุ๊กโฆษณา ร้านนุ๊กโฆษณา  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

15 จ้างท้าป้ายไวนิล      1,979.50 เฉพาะเจาะจง หจก.พีเคแอดมีเดีย หจก.พีเคแอดมีเดีย  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

16 จ้างอัดรูป,ท้ากรอบรูป,ตัวหนังสือและ

ป้ายทองเหลือง

     1,970.00 เฉพาะเจาะจง ชุดยืม อ.สุมาลี ชุดยืม อ.สุมาลี  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.
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17 จ้างถ่ายเอกสาร         444.00 เฉพาะเจาะจง ชุดยืม อ.สุมาลี ชุดยืม อ.สุมาลี  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

18 จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนไปหอศิลป

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

        400.00 เฉพาะเจาะจง นายไกรศร  ทาวี นายไกรศร  ทาวี  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

19 จ้างถ่ายเอกสารประจ้าเดือน ตุลาคม 2562      3,520.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิตินันท์  

ธีรฉัตรพัฒนกุล

นางสาวฐิตินันท์  

ธีรฉัตรพัฒนกุล

 ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

20 จ้างซ่อมแซมสายโทรศัพท์         535.00 เฉพาะเจาะจง หจก.จิตรระวี หจก.จิตรระวี  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

ประจ าเดอืน พฤศจิกายน 2562

1

จ้างซ่อมแซมระบบโทรศัพท์ภายในเบอร์ 501 2,675.00     เฉพาะเจาะจง

หจก.จิตรระวี หจก.จิตรระวี  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

2 จ้างค่าบริการระบบลงเวลาและแจ้ง

ข่าวสารผู้ปกครอง

  118,575.00 เฉพาะเจาะจง บจ.สติวเดนท์แคร์ บจ.สติวเดนท์แคร์  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

3 จ้างซ่อมแซมระบบโทรศัพท์ภายในเบอร์ 

324

     3,210.00 เฉพาะเจาะจง หจก.จิตรระวี หจก.จิตรระวี  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

4 จ้างติดต้ังกระจกอาคารและเปล่ียนกุญแจ

ประตูบานเล่ือน

     5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิสิฐอลูมิเนียม ร้านพิสิฐอลูมิเนียม  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.
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5 จ้างติดต้ังและตรวจเช็คระบบ

เคร่ืองปรับอากาศ

     4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านช่างทองแอร์ 

เซอร์วิส

ร้านช่างทองแอร์ 

เซอร์วิส

 ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

6 จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนไปจวนผู้ว่า

ราชการเชียงใหม่จ้านวน 2 คัน

        800.00 เฉพาะเจาะจง ชุดยืม อ.สุมาลี ชุดยืม อ.สุมาลี  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

7 จ้างเหมารถน้านักเรียนไปโรงเรียนยุพราช

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรม

        600.00 เฉพาะเจาะจง นายวิฑูรย์  ใบง้ิว นายวิฑูรย์  ใบง้ิว  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

8 จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนไปวัดเวฬุวัน

อ.สารภีจ้านวน 1 คัน

        400.00 เฉพาะเจาะจง ชุดยืม อ.สุมาลี ชุดยืม อ.สุมาลี  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

9 จ้างเหมารถรับส่งนักเรียนไป

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะสังคมศาสตร์

จ้านวน 1 คัน

        400.00 เฉพาะเจาะจง ชุดยืม อ.สุมาลี ชุดยืม อ.สุมาลี  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

10 จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนไปหอศิลป

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ้านวน 1 คัน

        400.00 เฉพาะเจาะจง ชุดยืม อ.สุมาลี ชุดยืม อ.สุมาลี  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

11 จ้างซ่อมสายโทรศัพท์หมายเลข 329         500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.จิตรระวี หจก.จิตรระวี  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

12 จ้างเปล่ียนตู้ Consumer     17,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประสงค์เซอร์วิส ร้านประสงค์เซอร์วิส  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.
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13 กระจกเงา-ราวแขวนผ้า     15,400.00 เฉพาะเจาะจง พิสิฐอลูมิเนียม พิสิฐอลูมิเนียม  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

14 ซ่อมแซมป้ายขบวน-อักษรติดป้าย         420.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภูมิพร ร้านภูมิพร  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

15 จ้างถ่ายเอกสารประจ้าเดือน พฤศจิกายน

 2562

    10,408.50 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิตินันท์  

ธีรฉัตรพัฒนกุล

นางสาวฐิตินันท์  

ธีรฉัตรพัฒนกุล

 ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

16 จ้างซ่อมแซมท้าป้ายโรงเรียน         600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภูมิพร ร้านภูมิพร  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

17 จ้างเหมารถรับ-ส่งบริเวณลาน

เอนกประสงค์ริมน้้าแม่น้้าคาว บ้านศรีบัว

เงิน

     1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายบูรณ์ เขียวค้า นายบูรณ์ เขียวค้า  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

18 จ้างท้าป้ายจราจรไวนิลประชาสัมพันธ์         647.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พีเคแอดมีเดีย หจก.พีเคแอดมีเดีย  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

ประจ าเดอืน ธันวาคม 2562

1 จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนไปร่วม

กิจกรรมชุมชน

        600.00 เฉพาะเจาะจง นายพรชัย  บัวแก้ว นายพรชัย  บัวแก้ว  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.
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2 จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนไปพระต้าหนัก

ดาราภิรมณ์

     1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพัตร์ เตจ๊ะ นายสุพัตร์ เตจ๊ะ  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

3 จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนไปห้องประชุม

 สพป.เขต 1

        400.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญทรง  คุณ

ชะณา

นายบุญทรง  คุณ

ชะณา

 ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

4 จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนไปโรงเรียน

ขาลสุวรรณ์อนุสรณ์

        800.00 เฉพาะเจาะจง นายทองอินทร์  

ชมภูก๋า

นายทองอินทร์  

ชมภูก๋า

 ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

5 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม         400.00 เฉพาะเจาะจง ตาต้าก๊อปปีป้ร้ิน ตาต้าก๊อปปีป้ร้ิน  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

6 จ้างท้าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศและ

เช็คระบบน้้ายาแอร์

     3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านช่างทองแอร์ 

เซอร์วิส

ร้านช่างทองแอร์ 

เซอร์วิส

 ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

7 จ้างย้ายตู้ไฟและปรับปรุงระบบไฟฟ้า      1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสฐาพร  กลชม นายสฐาพร  กลชม  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

8 จ้างพิมพ์สมุดโทรศัพท์โรงเรียน      4,280.00 เฉพาะเจาะจง บจ.โชตนาพร้ินท์ 

จ้ากัด

บจ.โชตนาพร้ินท์ 

จ้ากัด

 ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

9 จ้างเดินสาย Lan และย้ายเคร่ืองฉาย

ภาพพร้อมอุปกรณ์

     8,560.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ดิแอดวานซ์

โซลูชั่น

บจ.ดิแอดวานซ์

โซลูชั่น

 ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.



ล าดบั

ที่
งานจัดซ้ือจัดจ้าง

 วงเงินทีจ่ะ

จ้าง (บาท)

ราคากลาง 

(บาท)
วิธีจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือก

และราคาทีต่กลง

จ้าง

 เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือขอ้ตกลง

ในการจ้าง

10 จ้างเดินสายโทรศัพท์ภายใน เบอร์ 319         856.00 เฉพาะเจาะจง หจก.จิตรระวี หจก.จิตรระวี  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

11 จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าบริเวณหน้า

อาคาร 2

    10,720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประสงค์เซอร์วิส ร้านประสงค์เซอร์วิส  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

12 จ้างท้าการ์ด ส.ค.ส      2,621.50 เฉพาะเจาะจง บจ.โชตนาพร้ินท์ บจ.โชตนาพร้ินท์  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

13 จ้างท้าบัตรนักเรียน     17,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเศกศิลป์ ร้านเศกศิลป์  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

14 จ้างเปล่ียนหลอดภาพโปรเจคเตอร์     19,260.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ดิแอดวานซ์

โซลูชั่น

บจ.ดิแอดวานซ์

โซลูชั่น

 ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

15 จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง      1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสฐาพร  กลชม นายสฐาพร  กลชม  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

16 จ้างย้ายอุปกรณ์ในห้องเรียน I Classroom     14,734.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ดิแอดวานซ์

โซลูชั่น

บจ.ดิแอดวานซ์

โซลูชั่น

 ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

17 จ้างไถพืน้ทีบ่ริเวณอาคารเกษตร      2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายนิรันดร์ ชูจิตร์ นายนิรันดร์ ชูจิตร์  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.



ล าดบั

ที่
งานจัดซ้ือจัดจ้าง

 วงเงินทีจ่ะ

จ้าง (บาท)

ราคากลาง 

(บาท)
วิธีจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือก

และราคาทีต่กลง

จ้าง

 เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือขอ้ตกลง

ในการจ้าง

18 จ้างตกแต่งสถานทีง่านวันพรปีใหม่ 2563      1,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพล  โฉมอัม

ฤทธิ์

นายสมพล  โฉมอัม

ฤทธิ์

 ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

19 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

สถานทีแ่ละทรัพย์สินของโรงเรียนกาวิละ

วิทยาลัย

  180,000.00 เฉพาะเจาะจง บจ.รักษาความ

ปลอดภัย ท๊อป การ์

เดียน เซอร์วิส

บจ.รักษาความ

ปลอดภัย ท๊อป การ์

เดียน เซอร์วิส

 ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

ประจ าเดอืน มกราคม 2563

1 จ้างเดินสายไฟและซ่อมแซมระบบไฟ      4,590.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประสงค์เซอร์วิส ร้านประสงค์เซอร์วิส  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

2 จ้างซ่อมแซมและเปล่ียนอะไหล่ปัม๊น้้า      2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเด่นมอเตอร์ ร้านเด่นมอเตอร์  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

3 จ้างซ่อมแซมระบบไฟส่องสว่างบริเวณ

ศาลพระภูมิ

        700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประสงค์เซอร์วิส ร้านประสงค์เซอร์วิส  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

4 จ้างซ่อมแซมระบบไฟส่งสว่างหน้าลาน

พระเจ้ากาวิละ

     4,620.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประสงค์เซอร์วิส ร้านประสงค์เซอร์วิส  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

5 จ้างซ่อมแซมโคมไฟวิหารพุทธกาวิลโสตถิ

มหามงคล

     1,620.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประสงค์เซอร์วิส ร้านประสงค์เซอร์วิส  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.



ล าดบั

ที่
งานจัดซ้ือจัดจ้าง

 วงเงินทีจ่ะ

จ้าง (บาท)

ราคากลาง 

(บาท)
วิธีจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือก

และราคาทีต่กลง

จ้าง

 เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือขอ้ตกลง

ในการจ้าง

6 จ้างเหมารถตู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายบูรณา

การห้องเรียนพิเศษ จ.พะเยา

    10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปิยะวัฒน์ 

มัจฉาชีพ

นายปิยะวัฒน์ 

มัจฉาชีพ

 ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

7 จ้างเหมารถตู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายบูรณา

การห้องเรียนพิเศษ จ.แม่ฮ่องสอน

    12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลภพ  เกตุ

ระหงษ์

นายกมลภพ  เกตุ

ระหงษ์

 ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

8 จ้างเหมารถตู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายบูรณา

การห้องเรียนพิเศษ จ.น่าน

    12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมนู  อุดมศรี นายมนู  อุดมศรี  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

9 จ้างท้าป้ายไวนิล      7,689.65 เฉพาะเจาะจง หจก.พีเคแอดมีเดีย หจก.พีเคแอดมีเดีย  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

10 จ้างท้าป้ายไวนิล      1,498.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พีเคแอดมีเดีย หจก.พีเคแอดมีเดีย  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

11 จ้างท้าป้ายไวนิล         374.50 เฉพาะเจาะจง หจก.พีเคแอดมีเดีย หจก.พีเคแอดมีเดีย  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

12 จ้างถ่ายเอกสารประจ้าเดือน มกราคม

2563

     7,728.50 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิตินันท์  

ธีรฉัตรพัฒนกุล

นางสาวฐิตินันท์  

ธีรฉัตรพัฒนกุล

 ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

13 จ้างบริการรักษาความปลอดภัย

ประจ้าเดือน มกราคม 2563

    15,000.00 เฉพาะเจาะจง บจ.รักษาความ

ปลอดภัย ท๊อป การ์

เดียน เซอร์วิส

บจ.รักษาความ

ปลอดภัย ท๊อป การ์

เดียน เซอร์วิส

 ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.



ล าดบั

ที่
งานจัดซ้ือจัดจ้าง

 วงเงินทีจ่ะ

จ้าง (บาท)

ราคากลาง 

(บาท)
วิธีจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือก

และราคาทีต่กลง

จ้าง

 เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือขอ้ตกลง

ในการจ้าง

14 จ้างท้าความสะอาดห้องน้้าและโรงอาหาร

ประจ้าเดือน มกราคม 2563

    31,401.87 เฉพาะเจาะจง หจก.ยูแคร์ทีม หจก.ยูแคร์ทีม  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

15 จ้างแต่งหน้านักแสดงจีน      1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐทิตา  ค้า

หมื่นยอง

นายณัฐทิตา  ค้า

หมื่นยอง

 ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

16

จ้างเช่าชุดการแสดงจีน

     2,400.00
เฉพาะเจาะจง

ร้านคุ้มดอกเอื้อง ร้านคุ้มดอกเอื้อง

 ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

17 จ้างแต่งหน้านักแสดงจีน         700.00 เฉพาะเจาะจง นางสวรจนา  รักโค นางสวรจนา  รักโค  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

ประจ าเดอืน กุมภาพันธ์ 2563

1 จ้างซ่อมแซมเล่ือยโซ่ยนต์      2,855.00 เฉพาะเจาะจง บจ.แอร์ล่ี เอ ไอ อาร์ บจ.แอร์ล่ี เอ ไอ อาร์  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

2 จ้างติดต้ังรางผ้าม่าน      1,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสุกัลยา  กาเกตุ นางสุกัลยา  กาเกตุ  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.



ล าดบั

ที่
งานจัดซ้ือจัดจ้าง

 วงเงินทีจ่ะ

จ้าง (บาท)

ราคากลาง 

(บาท)
วิธีจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือก

และราคาทีต่กลง

จ้าง

 เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือขอ้ตกลง

ในการจ้าง

3 จ้างเปล่ียนยางรถเข็น         740.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญช่วย  อาส

เสง่ียม

นายบุญช่วย  อาส

เสง่ียม

 ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

4 จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนไป

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แข่งขันทักษะ

วิชาการ คณะรัฐศาสตร์

        400.00 เฉพาะเจาะจง นายอินทอง ดวงค้า

อ้าย

นายอินทอง ดวงค้า

อ้าย

 ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

5 จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนไปอุทยาน

หลวงราชพฤกษ์เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิง่

Run for life

     1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายด้ารงค์ อินใจ นายด้ารงค์ อินใจ  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

6 จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนไป

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แข่งขันตอบ

ปัญหาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

        400.00 เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ ล่ามค้า นายประเสริฐ ล่ามค้า  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

7 จ้างซ่อมแซมประตูสวิงบริเวณสระว่ายน้้า      2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิสิฐอลูมิเนียม ร้านพิสิฐอลูมิเนียม  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

8 จ้างถ่ายเอกสารประจ้าเดือน ธันวาคม

2562

     6,226.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิตินันท์  

ธีรฉัตรพัฒนกุล

นางสาวฐิตินันท์  

ธีรฉัตรพัฒนกุล

 ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

9 จ้างเหมารถรับส่งนักเรียนไปวัดพระสิงห์         300.00 เฉพาะเจาะจง นายชาญณรงค์ 

อนันต์ประดิษฐ์

นายชาญณรงค์ 

อนันต์ประดิษฐ์

 ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.



ล าดบั

ที่
งานจัดซ้ือจัดจ้าง

 วงเงินทีจ่ะ

จ้าง (บาท)

ราคากลาง 

(บาท)
วิธีจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือก

และราคาทีต่กลง

จ้าง

 เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือขอ้ตกลง

ในการจ้าง

10 จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนไปศูนย์ประชุม

และแสดงสินค้านานาชาติ

        400.00 เฉพาะเจาะจง นายสมยส  ศรีวิชัย นายสมยส  ศรีวิชัย  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

11 จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนไปโรงเรียนป

ร้ินส์รอยแยลล์วิทยาลัย

     1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสุนทร  ว่านเครือ นายสุนทร  ว่านเครือ  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

12 จ้างท้าความสะอาดห้องน้้าและโรงอาหาร

ประจ้าเดือน กุมภาพันธ์ 2563

    33,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยูแคร์ทีม หจก.ยูแคร์ทีม  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

13 จ้างถ่ายเอกสารประจ้าเดือน กุมภาพันธ์

2563

     5,530.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิตินันท์  

ธีรฉัตรพัฒนกุล

นางสาวฐิตินันท์  

ธีรฉัตรพัฒนกุล

 ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

14 จ้างท้าโครงเหล็กกรุไม้ระแนงติดอักษรพ

ลาสวูดฉลุ

    19,260.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พีเคแอดมีเดีย หจก.พีเคแอดมีเดีย  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

15 จ้างซ่อมสายโทรศัพท์ภายนอกอาคาร

ห้องภาษาไทยหมายเลข 311

        535.00 เฉพาะเจาะจง หจก.จิตรระวี หจก.จิตรระวี  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

16 จ้างถ่ายเอกสาร         200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน AA พายัพ ร้าน AA พายัพ  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

17 จ้างติดต้ังอักษรพลาสวูด 10 cm      7,490.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พีเคแอดมีเดีย หจก.พีเคแอดมีเดีย  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.



ล าดบั

ที่
งานจัดซ้ือจัดจ้าง

 วงเงินทีจ่ะ

จ้าง (บาท)

ราคากลาง 

(บาท)
วิธีจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือก

และราคาทีต่กลง

จ้าง

 เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือขอ้ตกลง

ในการจ้าง

18 จ้างท้าป้ายกล่องไฟ 135x180 cm พร้อม

ติดต้ัง

    12,840.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พีเคแอดมีเดีย หจก.พีเคแอดมีเดีย  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

19 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร

ประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น

  497,692.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แม่กรณ์ก่อสร้าง หจก.แม่กรณ์ก่อสร้าง  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

20 จ้างท้าไวนิล - สต๊ิกเกอร์ ไดคัท      1,294.70 เฉพาะเจาะจง หจก.พีเคแอดมีเดีย หจก.พีเคแอดมีเดีย  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

21 จ้างท้าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์นักเรียน         770.40 เฉพาะเจาะจง หจก.พีเคแอดมีเดีย หจก.พีเคแอดมีเดีย  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

22 จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าบริเวณห้องเรียน

สีเขียว

    12,850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประสงค์เซอร์วิส ร้านประสงค์เซอร์วิส  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.



ล าดบั

ที่
งานจัดซ้ือจัดจ้าง

 วงเงินทีจ่ะ

จ้าง (บาท)

ราคากลาง 

(บาท)
วิธีจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือก

และราคาทีต่กลง

จ้าง

 เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือขอ้ตกลง

ในการจ้าง

ประจ าเดอืน มนีาคม 2563

1 จ้างซ่อมแซมและเปล่ียนอะไหล่รถตู้

โรงเรียนทะเบียน นง-3783 ชม.

     5,834.18 เฉพาะเจาะจง บจ.โตโยต้าเชียงใหม่ บจ.โตโยต้าเชียงใหม่  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

2 จ้างซ่อมแซมสายสัญญาณภาพพร้อม

อุปกรณ์โปรเจคเตอร์ ห้อง 138

     1,850.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ดิแอดวานซ์

โซลูชั่น

บจ.ดิแอดวานซ์

โซลูชั่น

 ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

3 จ้างท้าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์นักเรียน      6,420.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พีเคแอดมีเดีย หจก.พีเคแอดมีเดีย  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

4 จ้างเหมารถตู้รับ-ส่งนักเรียนไป

กรุงเทพมหานคร

     7,735.00 เฉพาะเจาะจง ชุดยืม อ.วณิชชา ชุดยืม อ.วณิชชา  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

5 จ้างเปล่ียนเบรคหน้ารถจักรยานพ่วงข้าง         230.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยมอเตอร์ ร้านชัยมอเตอร์  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

6 จ้างท้าป้ายไม้กิจกรรมทางภาษา      3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบัวแอนติค ร้านบัวแอนติค  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

7 จ้างติดสต๊ิกเกอร์บอร์ดกลุ่มสาระ      1,669.20 เฉพาะเจาะจง หจก.พีเคแอดมีเดีย หจก.พีเคแอดมีเดีย  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.



ล าดบั

ที่
งานจัดซ้ือจัดจ้าง

 วงเงินทีจ่ะ

จ้าง (บาท)

ราคากลาง 

(บาท)
วิธีจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือก

และราคาทีต่กลง

จ้าง

 เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือขอ้ตกลง

ในการจ้าง

8 จ้างติดสต๊ิกเกอร์ไดคัตติดกระจกและไวนิล      1,498.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พีเคแอดมีเดีย หจก.พีเคแอดมีเดีย  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

9 จ้างท้าไวนิล - โครงไม้     14,482.45 เฉพาะเจาะจง หจก.พีเคแอดมีเดีย หจก.พีเคแอดมีเดีย  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

10 ป้ายถือขนาด 25x90 ซม. ยุวกาชาด         428.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พีเคแอดมีเดีย หจก.พีเคแอดมีเดีย  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

11 จ้างท้าไวนิล 110x100 ซม. - ไวนิล

130x700 ซม.

     2,749.90 เฉพาะเจาะจง หจก.พีเคแอดมีเดีย หจก.พีเคแอดมีเดีย  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

12 จ้างท้าไวนิล 200x400 - ไวนิล      1,417.75 เฉพาะเจาะจง หจก.พีเคแอดมีเดีย หจก.พีเคแอดมีเดีย  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

13 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

ต้าแหน่ง พีเ่ล้ียงเด็กพิการ

    54,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรฤทัย  

อินต๊ะค้า

นางสาววรฤทัย  

อินต๊ะค้า

 ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

14 จ้างเปล่ียนยางในรถเข็นพ่วง         480.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยมอเตอร์ ร้านชัยมอเตอร์  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

15 จ้างท้าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศและ

เช็คระบบน้้ายาแอร์

     3,100.00 เฉพาะเจาะจง นายพัชรพล  ยายวง นายพัชรพล  ยายวง  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.



ล าดบั

ที่
งานจัดซ้ือจัดจ้าง

 วงเงินทีจ่ะ

จ้าง (บาท)

ราคากลาง 

(บาท)
วิธีจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือก

และราคาทีต่กลง

จ้าง

 เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือขอ้ตกลง

ในการจ้าง

16 จ้างซ่อมแซมเก้าอี้         550.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่พร

ภัณฑ์

หจก.เชียงใหม่พร

ภัณฑ์

 ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

17 จ้างเหมาจัดเตรียมสนามการแข่งขันกีฬา

กรีฑาสี

     8,370.00 เฉพาะเจาะจง นายวัฒนา สุริย

จันทร์

นายวัฒนา สุริย

จันทร์

 ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

18 จ้างเหมาบริการเคร่ืองเสียงใช้ในกิจกรรม

กีฬาสี

     1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน HD Media 

Studio

ร้าน HD Media 

Studio

 ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

19 จ้างท้าความสะอาดห้องน้้าและโรงอาหาร

 ประจ้าเดือน กุมภาพันธ์

    33,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยูแคร์ทีม หจก.ยูแคร์ทีม  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

20 จ้างท้าโครงแขวนป้าย      2,600.00 เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ ล่ามค้า นายประเสริฐ ล่ามค้า  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

21 จ้างท้าไวนิล         130.00 เฉพาะเจาะจง ชุดยืม เปิดบ้าน

วิชาการ

ชุดยืม เปิดบ้าน

วิชาการ

 ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

22 จ้างซักผ้า         900.00 เฉพาะเจาะจง ชุดยืม เปิดบ้าน

วิชาการ

ชุดยืม เปิดบ้าน

วิชาการ

 ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

23 จ้างท้าเคร่ืองถวายเจ้าทีแ่ละพิธีทางศาสนา      3,258.00 เฉพาะเจาะจง ชุดยืม เปิดบ้าน

วิชาการ

ชุดยืม เปิดบ้าน

วิชาการ

 ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.



ล าดบั

ที่
งานจัดซ้ือจัดจ้าง

 วงเงินทีจ่ะ

จ้าง (บาท)

ราคากลาง 

(บาท)
วิธีจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือก

และราคาทีต่กลง

จ้าง

 เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือขอ้ตกลง

ในการจ้าง

24 จ้างเช่าเคร่ืองเสียง      1,500.00 เฉพาะเจาะจง ชุดยืม เปิดบ้าน

วิชาการ

ชุดยืม เปิดบ้าน

วิชาการ

 ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

25 จ้างจัดดอกไม้     13,000.00 เฉพาะเจาะจง ชุดยืมเทิดพระเกียรติ ชุดยืมเทิดพระเกียรติ  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

26 จ้างถ่ายเอกสาร ประจ้าเดือน มีนาคม      5,040.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิตานันท์ 

ธีรแตรพัฒนกุล

นางสาวฐิตานันท์ 

ธีรแตรพัฒนกุล

 ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

ประจ าเดอืน เมษายน 2563

1 จ้างเปล่ียนยางนอก ยางในรถพ่วง         480.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยมอเตอร์ ร้านชัยมอเตอร์  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.



ล าดบั

ที่
งานจัดซ้ือจัดจ้าง

 วงเงินทีจ่ะ

จ้าง (บาท)

ราคากลาง 

(บาท)
วิธีจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือก

และราคาทีต่กลง

จ้าง

 เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือขอ้ตกลง

ในการจ้าง

2 จ้างติดต้ังหลอดไฟซ่อมไฟห้องพักครู

ภาษาไทย

     1,940.00 เฉพาะเจาะจง นายสฐาพร  กลชม นายสฐาพร  กลชม  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

3 จ้างฉีดพ่นน้้ายาฆา่เชื้อโรค     10,000.00 เฉพาะเจาะจง ชุดยืม อ.วณิชชา ชุดยืม อ.วณิชชา  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

4 จ้างซ่อมแซมประตูฟุตบอล      2,000.00 เฉพาะเจาะจง ชุดยืม เปิดบ้าน

วิชาการ

ชุดยืม เปิดบ้าน

วิชาการ

 ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

5 จ้างซ่อมปัม๊น้้าสระว่ายน้้า     20,865.00 เฉพาะเจาะจง บจ.เวิลด์พูลล์ดี

เวลลอปเม้นท์

บจ.เวิลด์พูลล์ดี

เวลลอปเม้นท์

 ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

6 จ้างถ่ายเอกสารงานพัสดุ         100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีเอ็นก๊อปปี้ ร้านพีเอ็นก๊อปปี้  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

7 จ้างจัดพิมพ์เกียรติบัตร     10,000.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ส.อินฟอร์เมชั่น บจ.ส.อินฟอร์เมชั่น  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

8 จ้างตกแต่งเวทีกิจกรรมงานเปิดบ้าน

วิชาการ

     3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชาญไชย แสนฟ้า นายชาญไชย แสนฟ้า  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

9 จ้างหุม้เบาะรถใหม่      3,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอรุณการเบาะ ร้านอรุณการเบาะ  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.



ล าดบั

ที่
งานจัดซ้ือจัดจ้าง

 วงเงินทีจ่ะ

จ้าง (บาท)

ราคากลาง 

(บาท)
วิธีจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือก

และราคาทีต่กลง

จ้าง

 เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือขอ้ตกลง

ในการจ้าง

10 จ้างเช่าเคร่ืองเสียง      3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสิริญาพร  ต๊ะสุ นางสิริญาพร  ต๊ะสุ  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

ประจ าเดอืน พฤษภาคม 2563

1 จ้างซ่อมรถกระบะ         800.00 เฉพาะเจาะจง นายศักด์ิชัย  ธุระ นายศักด์ิชัย  ธุระ  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

2 จ้างซ่อมสายโทรศัพท์ภายในอาคาร      1,605.00 เฉพาะเจาะจง หจก.จิตรระวี หจก.จิตรระวี  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

3 จ้างถ่ายเอกสารประจ้าเดือน เมษายน -

พฤษภาคม

     1,463.00 เฉพาะเจาะจง นางฐิตานันท์  ธีร

ฉัตรพัฒนกุล

นางฐิตานันท์  ธีร

ฉัตรพัฒนกุล

 ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

4 จ้างเข้าเล่ม 15 จุดเน้อน และ Sar

โรงเรียน

        585.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตาต้าก๊อปปีป้ร้ิน ร้านตาต้าก๊อปปีป้ร้ิน  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

5 จ้างร้ือถอนเคร่ืองปรับอากาศบริเวณ

อาคารร่มเกล้า

        500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเก๊าแอร์ ร้านเก๊าแอร์  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

6 จ้างท้าวารสารโรงเรียน     20,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โรงพิมพ์จตุพร หจก.โรงพิมพ์จตุพร  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.



ล าดบั

ที่
งานจัดซ้ือจัดจ้าง

 วงเงินทีจ่ะ

จ้าง (บาท)

ราคากลาง 

(บาท)
วิธีจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือก

และราคาทีต่กลง

จ้าง

 เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือขอ้ตกลง

ในการจ้าง

7 จ้างเย็บธงผืนใหญ่และผืนเล็ก      2,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ้าพระยา 41 ร้านเจ้าพระยา 41  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

8 จ้างเหมาขุดลอกคลอง สวนเกษตร      7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสันติ วิลัยพล นายสันติ วิลัยพล  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

9 จ้างท้าป้ายไวนิล 60*90         231.12 เฉพาะเจาะจง หจก.พีเคแอดมีเดีย หจก.พีเคแอดมีเดีย  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

10 จ้างท้าโฟมบอร์ด 100*150      1,070.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พีเคแอดมีเดีย หจก.พีเคแอดมีเดีย  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

11 จ้างท้าป้ายไวนิล 300*150         481.50 เฉพาะเจาะจง หจก.พีเคแอดมีเดีย หจก.พีเคแอดมีเดีย  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

ประจ าเดอืน มถุินายน 2563

1 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ิน         400.00 เฉพาะเจาะจง บจ. กู๊ดสปิดฯ บจ. กู๊ดสปิดฯ  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

2 จ้างท้าป้ายไวนิล         599.20 เฉพาะเจาะจง หจก.พีเคแอดมีเดีย หจก.พีเคแอดมีเดีย  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.



ล าดบั

ที่
งานจัดซ้ือจัดจ้าง

 วงเงินทีจ่ะ

จ้าง (บาท)

ราคากลาง 

(บาท)
วิธีจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือก

และราคาทีต่กลง

จ้าง

 เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือขอ้ตกลง

ในการจ้าง

3 จ้างซ่อมระบบเสียงในหอประชุม      1,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ.ดี.

อิเล็กทรอนิคส์

ร้านเจ.ดี.

อิเล็กทรอนิคส์

 ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

4 จ้างเย็บธงสีแสดของโรงเรียนจ้านวน 42

ผืน

     2,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ้าพระยา 41 ร้านเจ้าพระยา 41  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

5 จ้างเปล่ียนสายกรองทรายสระว่ายน้้า     50,000.00 เฉพาะเจาะจง บจ.เวิลด์พูลล์ดี

เวลลอปเม้นท์

บจ.เวิลด์พูลล์ดี

เวลลอปเม้นท์

 ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

6 จ้างตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณภายในโรงเรียน      1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชาญชาย กันทะ

เสน

นายชาญชาย กันทะ

เสน

 ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

7 จ้างถ่ายเอกสารประจ้าเดือน มิถุนายน

2563

     3,067.50 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิตานันท์ 

ธีรแตรพัฒนกุล

นางสาวฐิตานันท์ 

ธีรแตรพัฒนกุล

 ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

8 จ้างทาสีห้องเรียนในอาคารเรียน 1,2 และ

 3

  249,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.สุขี หจก.ส.สุขี  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

ประจ าเดอืน กรกฎาคม 2563



ล าดบั

ที่
งานจัดซ้ือจัดจ้าง

 วงเงินทีจ่ะ

จ้าง (บาท)

ราคากลาง 

(บาท)
วิธีจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือก

และราคาทีต่กลง

จ้าง

 เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือขอ้ตกลง

ในการจ้าง

1 จ้างท้าป้ายไวนิล     17,082.55 เฉพาะเจาะจง หจก.พีเคแอดมีเดีย หจก.พีเคแอดมีเดีย  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

2 จ้างถ่ายเอกสารหนังสือเรียนภาษาจีน ม.

4-6

    11,934.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิตานันท์ 

ธีรแตรพัฒนกุล

นางสาวฐิตานันท์ 

ธีรแตรพัฒนกุล

 ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

3 จ้างท้าป้ายอะคริลิค     13,161.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบิก๊อาร์ต ร้านบิก๊อาร์ต  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

4 จ้างท้าป้ายไวนิล      4,408.40 เฉพาะเจาะจง หจก.พีเคแอดมีเดีย หจก.พีเคแอดมีเดีย  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

5 จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนไปวัดเวฬุวัน

อ.สารภีจ้านวน 1 คัน

        400.00 เฉพาะเจาะจง นายวิฑูรย์  ใบง้ิว นายวิฑูรย์  ใบง้ิว  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

6 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม      1,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมันส์ก๊อปปีเ้ซ็น

เตอร์

ร้านมันส์ก๊อปปีเ้ซ็น

เตอร์

 ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

7 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม      2,610.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมันส์ก๊อปปีเ้ซ็น

เตอร์

ร้านมันส์ก๊อปปีเ้ซ็น

เตอร์

 ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

8 จ้างเปล่ียนไส้กรองน้้าพร้อมล้างไส้กรอง

ใหม่พร้อมอุปกรณ์การติดต้ัง

     9,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสยามวอเตอร์

เฮ้าส์โฮลด์

ร้านสยามวอเตอร์

เฮ้าส์โฮลด์

 ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.



ล าดบั

ที่
งานจัดซ้ือจัดจ้าง

 วงเงินทีจ่ะ

จ้าง (บาท)

ราคากลาง 

(บาท)
วิธีจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือก

และราคาทีต่กลง

จ้าง

 เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือขอ้ตกลง

ในการจ้าง

9 จ้างท้าบอร์ดตารางสอน      1,669.20 เฉพาะเจาะจง หจก.พีเคแอดมีเดีย หจก.พีเคแอดมีเดีย  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

10 จ้างซ่อมแซมประตูหน้าต่างบริเวณอาคาร

ภายในโรงเรียน

    20,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิสิฐอลูมิเนียม ร้านพิสิฐอลูมิเนียม  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

11 จ้างซ่อมแซมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองปร้ิน

เตอร์

     3,200.00 เฉพาะเจาะจง บจ.กู๊ดสปีด

คอมพิวเตอร์

บจ.กู๊ดสปีด

คอมพิวเตอร์

 ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

12 จ้างซ่อมแซมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองปร้ิน

เตอร์

     1,900.00 เฉพาะเจาะจง บจ.กู๊ดสปีด

คอมพิวเตอร์

บจ.กู๊ดสปีด

คอมพิวเตอร์

 ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

13 จ้างซ่อมแซมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองปร้ิน

เตอร์

     1,500.00 เฉพาะเจาะจง บจ.กู๊ดสปีด

คอมพิวเตอร์

บจ.กู๊ดสปีด

คอมพิวเตอร์

 ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

14 จ้างซ่อมแซมและตรวจเช็คระบบตู้สาขา

โทรศัพท์เบอร์ภายใน รร.

     1,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอิเลคทรอนิคส์

เวล์

ร้านอิเลคทรอนิคส์

เวล์

 ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

15 จ้างตัดสต๊ิกเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด      2,800.00 เฉพาะเจาะจง ชุดยืม อ.วณิชชา ชุดยืม อ.วณิชชา  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

16 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์         700.00 เฉพาะเจาะจง บจ.กู๊ดสปีด

คอมพิวเตอร์

บจ.กู๊ดสปีด

คอมพิวเตอร์

 ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.



ล าดบั

ที่
งานจัดซ้ือจัดจ้าง

 วงเงินทีจ่ะ

จ้าง (บาท)

ราคากลาง 

(บาท)
วิธีจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือก

และราคาทีต่กลง

จ้าง

 เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือขอ้ตกลง

ในการจ้าง

17 จ้างซ่อมแซมและเปล่ีนอะไหล่

เคร่ืองปรับอากาศ

     3,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านช่างทองแอร์ 

เซอร์วิส

ร้านช่างทองแอร์ 

เซอร์วิส

 ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

18 จ้างติดต้ังชุดล้าโพงในห้องประชุมพวงแสด      3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจดี

อิเล็กทรอนิคส์

ร้านเจดี

อิเล็กทรอนิคส์

 ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

19 จ้างพันมอเตอร์ เคร่ืองปัม๊น้้า      2,500.00 เฉพาะเจาะจง ชุดยืม อ.สุมาลี ชุดยืม อ.สุมาลี  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

20 จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนไปชุมชนบ้าน

หนองปลามัน อ.แม่ริม

     1,600.00 เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร  จอมค้า นายวิเชียร  จอมค้า  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

21 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ประจ้าเดือน

 กรกฎาคม 2563

     9,787.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิตินันท์  

ธีรฉัตรพัฒนกุล

นางสาวฐิตินันท์  

ธีรฉัตรพัฒนกุล

 ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

22 จ้างท้าป้ายไวนิล      1,284.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พีเคแอดมีเดีย หจก.พีเคแอดมีเดีย  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

23 จ้างท้าป้ายไวนิล      4,640.59 เฉพาะเจาะจง หจก.พีเคแอดมีเดีย หจก.พีเคแอดมีเดีย  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.



ล าดบั

ที่
งานจัดซ้ือจัดจ้าง

 วงเงินทีจ่ะ

จ้าง (บาท)

ราคากลาง 

(บาท)
วิธีจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือก

และราคาทีต่กลง

จ้าง

 เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือขอ้ตกลง

ในการจ้าง

ประจ าเดอืน สิงหาคม 2563

1 จ้างซ่อมแซมและเปล่ียนอะไหล่ประตู

และหน้าต่างอาคารต่างๆ ภายในโรงเรียน

    11,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิสิฐอลูมิเนียม ร้านพิสิฐอลูมิเนียม  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

2 จ้างแก้ไขสายสัญญาณและเปล่ียนอะแดป

เตอร์กล้องวงวรปิด

     1,500.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ดิแอดวานซ์

โซลูชั่น

บจ.ดิแอดวานซ์

โซลูชั่น

 ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

3 จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนไป

สวนสาธารณะเจริญประเทศ จ้านวน 1 คัน

        300.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพัตร์ เตจ๊ะ นายสุพัตร์ เตจ๊ะ  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.



ล าดบั

ที่
งานจัดซ้ือจัดจ้าง

 วงเงินทีจ่ะ

จ้าง (บาท)

ราคากลาง 

(บาท)
วิธีจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือก

และราคาทีต่กลง

จ้าง

 เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือขอ้ตกลง

ในการจ้าง

4 จ้างเหมาบริการระบบลงเวลาและแจ้ง

ข่าวสารผู้ปกครอง

  121,612.50 เฉพาะเจาะจง บจ.สติวเดนท์แคร์ บจ.สติวเดนท์แคร์  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

5 จ้างปรับปรุงพืน้กระเบือ้งปูพืน้และ

เปล่ียนหลังคาลอนคู่

    16,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.สุขี หจก.ส.สุขี  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

6 จ้างซ่อมแซมและตัดต่อท่อข้องอพร้อม

เปิดหัวจ่าย

     7,500.00 เฉพาะเจาะจง บจ.เวิลด์พูลล์ดี

เวลลอปเม้นท์

บจ.เวิลด์พูลล์ดี

เวลลอปเม้นท์

 ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

7 จ้างบริการจดโดเมนเนม kwc.ac.th 5 ปี      5,350.00 เฉพาะเจาะจง บจ.เว็บเซอร์วิส บจ.เว็บเซอร์วิส  ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.

8 จ้างล้างท้าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ

 ห้อง Server อาคาร 2 ชั้น 2

     1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านช่างทองแอร์ 

เซอร์วิส

ร้านช่างทองแอร์ 

เซอร์วิส

 ราคาไม่ต้่าไม่เกิดวงเงิน งปม.


