
แบบสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจาง เดือน พฤษภาคม 

โรงเรียนวัดศรีสวาง สพป.เชียงใหม เขต 4 

วันท่ี 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 

ท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ

หรือจัดจาง

(บาท) 

ราคากลาง(บาท) วิธีการจัดซื้อหรือ

จัดจาง 

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกท่ีตกลงซื้อ

หรือจาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง 

1 ขอซื้อเครื่อง Printer cannon 

MG 3670   

3,900.- 3,900.- เฉพาะเจาะจง TNB 

3,900.- 

TNB ราคาต่ำไมเกินวงเงิน

งบประมาณและราคา

กลาง 

ซ.26/2565 

23/พ.ค/65 

2 ซื้อเครื่อง Printer cannon 

MG 3670   

3,500.- 3,500.- เฉพาะเจาะจง TNB 

3,500.- 

TNB ราคาต่ำไมเกินวงเงิน

งบประมาณและราคา

กลาง 

ซ.27/2565 

23/พ.ค/65 

3 ซื้อ(เชา) อินเตอรเน็ต

ประจำเดือน เมษายน 2565 

1,498 1,498 เฉพาะเจาะจง 3BB 

1,498 

3BB ราคาต่ำไมเกินวงเงิน

งบประมาณและราคา

กลาง 

ซ.28/2565 

23/พ.ค/65 

4 ซื้อเครื่องหมึกเติมเครื่อง  

Printer      

4,900 4,900 เฉพาะเจาะจง TNB 

4,900 

TNB ราคาต่ำไมเกินวงเงิน

งบประมาณและราคา

กลาง 

ซ.29/2565 

23/พ.ค/65 

5 ซื้อ(เชา) อินเตอรเน็ต 

ประจำเดือน พฤษภาคม 

2565   

1,498 1,498 เฉพาะเจาะจง 3BB 

1,498 

3BB ราคาต่ำไมเกินวงเงิน

งบประมาณและราคา

กลาง 

ซ.30/2565 

23/พ.ค/65 

6 จางซอมเครื่อง  Printer  1300 1300 เฉพาะเจาะจง TNB TNB ราคาต่ำไมเกินวงเงิน จ.12/2565 



Cannon  G 2000 1300 งบประมาณและราคา

กลาง 

23/พ.ค/65 

7 จางซอมเครื่อง  Printer  

ประจำหองเรียน 

4100 4100 เฉพาะเจาะจง TNB 

4100 

TNB ราคาต่ำไมเกินวงเงิน

งบประมาณและราคา

กลาง 

จ.13/2565 

23/พ.ค/65 

8 ซอมเครื่อง  คอมพิวเตอร 

โนตบุก 

1700 1700 เฉพาะเจาะจง TNB 

4100 

TNB ราคาต่ำไมเกินวงเงิน

งบประมาณและราคา

กลาง 

จ.14/2565 

23/พ.ค/65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

แบบสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจาง เดือน พฤษภาคม 

โรงเรียนวัดศรีสวาง สพป.เชียงใหม เขต 4 

วันท่ี 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

ท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ

หรือจัดจาง

(บาท) 

ราคากลาง(บาท) วิธีการจัดซื้อหรือ

จัดจาง 

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกท่ีตกลงซื้อ

หรือจาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรอืขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง 

1 ซอมเครื่อง  Printer ประจำ

หองเรียน 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง TNB TNB ราคาต่ำไมเกินวงเงิน

งบประมาณและราคา

กลาง 

จ.15/2565 

9/มิ.ย/65 

2 จางเหมาเปลี่ยนหมึกเครื่อง 

Printer 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง TNB TNB ราคาต่ำไมเกินวงเงิน

งบประมาณและราคา

กลาง 

จ.16/2565 

9/มิ.ย/65 

3 จางเหมาถายเอกสาร 500 500 เฉพาะเจาะจง ธนัชพร ธนัชพร ราคาต่ำไมเกินวงเงิน

งบประมาณและราคา

จ.17/2565 

9/มิ.ย/65 



กลาง 

4 จางเหมาเขาเลม 1,180 1,180 เฉพาะเจาะจง ธนัชพร ธนัชพร ราคาต่ำไมเกินวงเงิน

งบประมาณและราคา

กลาง 

จ.18/2565 

9/มิ.ย/65 

5 ระบบประปา  59,000 59,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวผกา 

เชือ้วงษ์ 

นางสาวผกา 

เชือ้วงษ์ 

ราคาต่ำไมเกินวงเงิน

งบประมาณและราคา

กลาง 

จ.19/2565 

9/มิ.ย/65 

6 จางเหมาถายเอกสาร(อาน-

เขียน เขต) 

694 694 เฉพาะเจาะจง เหนง  คอม เหนง  คอม ราคาต่ำไมเกินวงเงิน

งบประมาณและราคา

กลาง 

จ.20/2565 

9/มิ.ย/65 

 

 

 

 

แบบสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจาง เดือน พฤษภาคม 

โรงเรียนวัดศรีสวาง สพป.เชียงใหม เขต 4 

วันท่ี 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 

 

 

ท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัด

จาง 

วงเงินท่ี

จัดซื้อหรือ

จัดจาง

ราคากลาง

(บาท) 

วิธีการจัดซื้อ

หรือจัดจาง 

รายช่ือผูเสนอ

ราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกท่ีตก

ลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ



(บาท) ซื้อหรือจาง 

1 หนังสือเรียน 137,943 137,943 เฉพาะเจาะจง ไทยพัฒน 

137,943 

ไทยพัฒน ราคาต่ำไมเกินวงเงินงบประมาณและราคา

กลาง 

ซ.32/2565 

16/ส.ค./65 

2 วัสดุโครงการ

คุณธรรม 

4,750 4,750 เฉพาะเจาะจง ส.คุรุภันฑ 

4,750 

ส.คุรุภันฑ ราคาต่ำไมเกินวงเงินงบประมาณและราคา

กลาง 

ซ.33/2565 

16/ส.ค./65 

3 โครงการ

ประชาธิปไตย 

4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง ส.คุรุภันฑ 

4,000 

ส.คุรุภันฑ ราคาต่ำไมเกินวงเงินงบประมาณและราคา

กลาง 

ซ.34/2565 

16/ส.ค./65 

4 โครงการหองสมุด 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง ส.คุรุภันฑ 

4,000 

ส.คุรุภันฑ ราคาต่ำไมเกินวงเงินงบประมาณและราคา

กลาง 

ซ.35/2565 

16/ส.ค./65 

5 โครงอนามัย 4,925 4,925 เฉพาะเจาะจง ส.คุรุภันฑ 

4,925 

ส.คุรุภันฑ ราคาต่ำไมเกินวงเงินงบประมาณและราคา

กลาง 

ซ.36/2565 

16/ส.ค./65 

6 โครงการระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน 

4,942 4,942 เฉพาะเจาะจง ส.คุรุภันฑ 

4,942 

ส.คุรุภันฑ ราคาต่ำไมเกินวงเงินงบประมาณและราคา

กลาง 

ซ.37/2565 

16/ส.ค./65 

7 งบเศรษฐกิจพอเพียง 2,265 2,265 เฉพาะเจาะจง ส.คุรุภันฑ 

2,265 

ส.คุรุภันฑ ราคาต่ำไมเกินวงเงินงบประมาณและราคา

กลาง 

ซ.38/2565 

16/ส.ค./65 

8 ซื้อเห็ด 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง นายสรศักด์ิ 

สุนันตา 

5,000 

นายสรศักด์ิ 

สุนันตา 

ราคาต่ำไมเกินวงเงินงบประมาณและราคา

กลาง 

ซ.39/2565 

31/ส.ค./65 

9 ซื้อดิน 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง  

5,000 

 ราคาต่ำไมเกินวงเงินงบประมาณและราคา

กลาง 

ซ.40/2565 

31/ส.ค./65 

10 พท.นวัตกรรม 15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง ส.คุรุภันฑ ส.คุรุภันฑ ราคาต่ำไมเกินวงเงินงบประมาณและราคา ซ.41/2565 



15,000 กลาง 31/ส.ค./65 

11 ปฐมวัย อ.2 4750 4750 เฉพาะเจาะจง ส.คุรุภันฑ 

4750 

ส.คุรุภันฑ ราคาต่ำไมเกินวงเงินงบประมาณและราคา

กลาง 

ซ.42/2565 

31/ส.ค./65 

12 ปฐมวัย อ.3  4000 4000 เฉพาะเจาะจง ส.คุรุภันฑ 

4000 

ส.คุรุภันฑ ราคาต่ำไมเกินวงเงินงบประมาณและราคา

กลาง 

ซ.43/2565 

31/ส.ค./65 

13 ปฐมวัย งบกลาง 4750 4750 เฉพาะเจาะจง ส.คุรุภันฑ 

4750 

ส.คุรุภันฑ ราคาต่ำไมเกินวงเงินงบประมาณและราคา

กลาง 

ซ.44/2565 

31/ส.ค./65 

14 ICT 20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิ

รา 

ปญญา 

นางสาวเจนจิ

รา 

ปญญา 

ราคาต่ำไมเกินวงเงินงบประมาณและราคา

กลาง 

ซ.45/2565 

31/ส.ค./65 

15 อินเตอรเนต 4,494 4,494 เฉพาะเจาะจง 3BB 

4,494 

3BB ราคาต่ำไมเกินวงเงินงบประมาณและราคา

กลาง 

ซ.46/2565 

31/ส.ค./65 

16 ไวนิลวันแม 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง รานเอ 

โฆษณา 

1,000 

รานเอ 

โฆษณา 

ราคาต่ำไมเกินวงเงินงบประมาณและราคา

กลาง 

จ.21/2565 

16/ส.ค./65 

17 วิทยากร 4,800 4,800 เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร  

ไชยบุญชู 

4,800 

นายวิเชียร  

ไชยบุญชู 

ราคาต่ำไมเกินวงเงินงบประมาณและราคา

กลาง 

จ.22/2565 

31/ส.ค./65 

18 อาหาร+อาหารวาง 8,400  8,400  เฉพาะเจาะจง นางจันทนา 

จันทรธิมา 

8,400 

นางจันทนา 

จันทรธิมา 

ราคาต่ำไมเกินวงเงินงบประมาณและราคา

กลาง 

จ.23/2565 

31/ส.ค./65 



9 ไวนิล 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง รานเอ 

โฆษณา 

2,000 

รานเอ 

โฆษณา 

ราคาต่ำไมเกินวงเงินงบประมาณและราคา

กลาง 

จ.24/2565 

31/ส.ค./65 

20 โรงเรือนเกษตร 19,800 19,800 เฉพาะเจาะจง  

 

19,800 

 ราคาต่ำไมเกินวงเงินงบประมาณและราคา

กลาง 

จ.25/2565 

31/ส.ค./65 

21 วิทยากร 9,600 9,600 เฉพาะเจาะจง  

 

9,600 

 ราคาต่ำไมเกินวงเงินงบประมาณและราคา

กลาง 

จ.26/2565 

31/ส.ค./65 

22 ไวนิล-เอกสาร 1,400 1,400 เฉพาะเจาะจง รานเอ 

โฆษณา 

1,400 

รา้นเอ โฆษณา ราคาต่ำไมเกินวงเงินงบประมาณและราคา

กลาง 

จ.27/2565 

31/ส.ค./65 

23 วัสดุเศรษฐกิจ

พอเพียงสูสัมมาชีพ 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง รานเอ 

โฆษณา 

9,000 

รา้นเอ โฆษณา ราคาต่ำไมเกินวงเงินงบประมาณและราคา

กลาง 

จ.28/2565 

31/ส.ค./65 

24 โรงเรือนปนหมอ 33,000 33,000 เฉพาะเจาะจง  

33,000 

 ราคาต่ำไมเกินวงเงินงบประมาณและราคา

กลาง 

จ.29/2565 

31/ส.ค./65 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


