
ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลงซ้ือ

1
จัดซ้ือวัสดุกิจกรรมพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
อุตสาหกรรม

13,225 13,225 เฉพาะเจาะจง หจก.อุดมอะไหล่ขุนยวม 13,225 หจก.อุดมอะไหล่ขุนยวม 13,225 เหมาะสมท่ีสุด 7/2565 ลว. ๑/๑2/๖๔

2
ซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง
ประจ้าเดือนธันวาคม

12,190 12,190 เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์การเกษตร

ขุนยวม จ้ากัด
12,190

สหกรณ์การเกษตร
ขุนยวม จ้ากัด

12,190 เหมาะสมท่ีสุด 7.1/2565 ลว. 2/๑2/๖๔

3
ซ้ือวัสดุ กิจกรรมพัฒนา
และให้บริการศูนย์การ
เรียนรู้เกษตรพอเพียง

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง กระจ่างการค้า 7,000 กระจ่างการค้า 7,000 เหมาะสมท่ีสุด 8/2565 ลว. 9/๑2/๖๔

4
ซ้ือวัสดุ โครงการซ่อมแซม
ปรับปรุงห้องเรียนและภูมิ
ทัศน์

32,523 32,523 เฉพาะเจาะจง หจก.อุดมอะไหล่ขุนยวม 32,523 หจก.อุดมอะไหล่ขุนยวม 32,523 เหมาะสมท่ีสุด 9/2565 ลว. 9/๑2/๖๔

5 ซ้ือวัสดุงานอาคารสถานท่ี 4,922 4,922 เฉพาะเจาะจง
บ. เอ.ที.คอน อิน

ซูเลช่ัน จก.
4,922

บ. เอ.ที.คอน อิน
ซูเลช่ัน จก.

4,922 เหมาะสมท่ีสุด 9.1/2565 ลว. 15/๑2/๖๔

6 ซ้ือวัสดุงานอาคารสถานท่ี 335 335 เฉพาะเจาะจง
บ. อินฟินิท
คราฟท์ จก.

335
บ. อินฟินิทคราฟท์

 จก.
335 เหมาะสมท่ีสุด 9.2/2565 ลว. 15/๑2/๖๔

7 ซ้ือหมึกพิมพ์ส้าเนา 38,520 38,520 เฉพาะเจาะจง
บ. ริโซ่ (ประเทศ

ไทย) จ.ก.
38,520

บ. ริโซ่ (ประเทศ
ไทย) จ.ก.

38,520 เหมาะสมท่ีสุด 10/2565 ลว. 20/๑2/๖๔

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ
เหตุผลท่ีคัดเลือก

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔
โรงเรียนขุนยวมวิทยา

วันท่ี ๓ มกราคม ๒๕๖๕

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลงซ้ือ

1
จ้างเหมาบริการซ่อม
เคร่ืองดูดฝุ่น

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง เกมส์ ไดนาโม 3,000 เกมส์ ไดนาโม 3,000 เหมาะสมท่ีสุด 10/2565 ลว. 3/๑2/๖๔

2
จ้างเหมาบริการท าป้าย
กิจกรรมรณรงค์

500 500 เฉพาะเจาะจง โฟกัสคัลเลอร์แลป 500 โฟกัสคัลเลอร์แลป 500 เหมาะสมท่ีสุด 11/2565 ลว. 3/๑2/๖๔

3
จ้างเหมาบริการท าป้าย    
ไวนิล

2,800 2,800 เฉพาะเจาะจง เป็น 1 การพิมพ์ 2,800 เป็น 1 การพิมพ์ 2,800 เหมาะสมท่ีสุด 12/2565 ลว. 7/๑2/๖๔

4
จ้างเหมาบริการท าป้าย
กิจกรรมรณรงค์

1,250 1,250 เฉพาะเจาะจง เป็น 1 การพิมพ์ 1,250 เป็น 1 การพิมพ์ 1,250 เหมาะสมท่ีสุด 13/2565 ลว. 7/๑2/๖๔

5 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,605 1,605 เฉพาะเจาะจง
บ. ริโก้ (ประเทศไทย)
 จก. 1,605

บ. ริโก้ (ประเทศไทย)
 จก. 1,605 เหมาะสมท่ีสุด 14/2565 ลว.23/๑2/๖๔

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ
เหตุผลท่ีคัดเลือก

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔
โรงเรียนขุนยวมวิทยา

วันท่ี ๓ มกราคม ๒๕๖๕

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลงซ้ือ

1
ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง
ประจ้ำเดือนมกรำคม

10,410 10,410 เฉพำะเจำะจง
สหกรณ์กำรเกษตร

ขุนยวม จ้ำกัด
10,410

สหกรณ์กำรเกษตร
ขุนยวม จ้ำกัด

10,410 เหมำะสมท่ีสุด 10.1/2565 ลว. 4/๑/๖5

2
ซ้ือวัสดุโครงกำรซ่อมแซม
ปรับปรุง ห้องเรียนและ
ภูมิทัศน์

122,740 122,740 เฉพำะเจำะจง หจก.เทพมุนี 122,740 หจก.เทพมุนี 122,740 เหมำะสมท่ีสุด 10.2/2565 ลว. 13/๑/๖5

3
ซ้ืออุปกรณ์ฝึกทักษะ
ปฏิบัติกำรในกำรสร้ำง
นวัตกรรม

20,000 20,000 เฉพำะเจำะจง คำเรน ไอที 20,000 คำเรน ไอที 20,000 เหมำะสมท่ีสุด 11/2565 ลว. 17/๑/๖5

4
ซ้ือส่ือ วัสดุฝึกสะเต็ม
ศึกษำระดับมัธยมศึกษำ
ตอนต้น - ปลำย

22,000 22,000 เฉพำะเจำะจง คำเรน ไอที 22,000 คำเรน ไอที 22,000 เหมำะสมท่ีสุด 12/2565 ลว. 17/๑/๖5

5

จัดซ้ือวัสดุ โครงกำร
พัฒนำผลสัมฤทธ์ิทำงกำร
เรียนรู้กลุ่มสำระ
ภำษำต่ำงประเทศ

5,000 5,000 เฉพำะเจำะจง คำเรน ไอที 5,000 คำเรน ไอที 5,000 เหมำะสมท่ีสุด 13/2565 ลว. 24/๑/๖5

6

จัดซ้ือวัสดุ โครงกำร
ส่งเสริมและพัฒนำงำน
ป้องกันสำรเสพติดและ
เอดส์

2,000 2,000 เฉพำะเจำะจง คำเรน ไอที 2,000 คำเรน ไอที 2,000 เหมำะสมท่ีสุด 14/2565 ลว. 24/๑/๖5

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๕
โรงเรียนขุนยวมวิทยา

วันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือ



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลงซ้ือ

7
จัดซ้ือวัสดุ โครงกำรนิเทศ
และประเมินผลกลุ่ม
บริหำรงำนบุคคล

1,250 1,250 เฉพำะเจำะจง ร้ำนภวมัย 1,250 ร้ำนภวมัย 1,250 เหมำะสมท่ีสุด 15/2565 ลว. 24/๑/๖5

8
จัดซ้ือวัสดุ โครงกำร
ส่งเสริมและพัฒนำระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน

135 135 เฉพำะเจำะจง ร้ำนภวมัย 135 ร้ำนภวมัย 135 เหมำะสมท่ีสุด 16/2565 ลว. 24/๑/๖5

9
จัดซ้ือวัสดุ โครงกำร
รณรงค์และส่งเสริมกำร
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

2,550 2,550 เฉพำะเจำะจง ร้ำนภวมัย 2,550 ร้ำนภวมัย 2,550 เหมำะสมท่ีสุด 17/2565 ลว. 24/๑/๖5

10

จัดซ้ือวัสดุ โครงกำร
พัฒนำและยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนรู้
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

5,000 5,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพงษ์ศึกษำภัณฑ์ 5,000 ร้ำนพงษ์ศึกษำภัณฑ์ 5,000 เหมำะสมท่ีสุด 18/2565 ลว. 24/๑/๖5

11
ซ้ือวัสดุกิจกรรมค่ำย
วิทยำศำสตร์ (เตรียม
พ้ืนฐำน)

15,000 15,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพงษ์ศึกษำภัณฑ์ 15,000 ร้ำนพงษ์ศึกษำภัณฑ์ 15,000 เหมำะสมท่ีสุด 19/2565 ลว. 24/๑/๖5

12
ซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์กำร
เรียนกำรสอนวิชำคหกรรม

11,964 11,964 เฉพำะเจำะจง สยำมโกลบอลเฮำส์ 11,964 สยำมโกลบอลเฮำส์ 11,964 เหมำะสมท่ีสุด 19.1/2565 ลว. 24/๑/๖5

13
ซ้ือวัสดุโครงกำรส่งเสริม
และพัฒนำระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

12,625 12,625 เฉพำะเจำะจง ร้ำนภวมัย 12,625 ร้ำนภวมัย 12,625 เหมำะสมท่ีสุด 20/2565 ลว. 27/๑/๖5

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือ



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลงซ้ือ

14
ซ้ือวัสดุกิจกรรมเผยแพร่
ควำมรู้สู่ชุมชน

9,936 9,936 เฉพำะเจำะจง ร้ำนภวมัย 9,936 ร้ำนภวมัย 9,936 เหมำะสมท่ีสุด 21/2565 ลว. 27/๑/๖5

15 ซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์โรงเรียน 44,000 44,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนภวมัย 44,000 ร้ำนภวมัย 44,000 เหมำะสมท่ีสุด 22/2565 ลว. 27/๑/๖5

16
ซ้ือวัสดุกิจกรรมพัฒนำ
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน  
คหกรรม

11,024 11,024 เฉพำะเจำะจง ร้ำนภวมัย 11,024 ร้ำนภวมัย 11,024 เหมำะสมท่ีสุด 23/2565 ลว. 27/๑/๖5

17
ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง
ประจ้ำเดือนกุมภำพันธ์

21,280 21,280 เฉพำะเจำะจง
สหกรณ์กำรเกษตร

ขุนยวม จ้ำกัด
21,280

สหกรณ์กำรเกษตร
ขุนยวม จ้ำกัด

21,280 เหมำะสมท่ีสุด 23.1/2565 ลว. 31/๑/๖5

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือ



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลงจ้าง

1
จ้างเหมาบริการท า
สต๊ิกเกอร์มาตรการโควิด

5,500 5,500 เฉพาะเจาะจง โฟกัสคัลเลอร์แลป 5,500 โฟกัสคัลเลอร์แลป 5,500 เหมาะสมท่ีสุด 15/2565 ลว. 10/๑/๖5

2
จ้างเหมาบริการท าป้าย   
ไวนิล

10,450 10,450 เฉพาะเจาะจง โฟกัสคัลเลอร์แลป 10,450 โฟกัสคัลเลอร์แลป 10,450 เหมาะสมท่ีสุด 16/2565 ลว. 10/๑/๖5

3
จ้างปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียนอาคาร
ประกอบและไฟส่องสว่าง

490,000 490,000 เฉพาะเจาะจง ธนเกียรติค้าวัสดุ 490,000 ธนเกียรติค้าวัสดุ 490,000 เหมาะสมท่ีสุด 1/2565 ลว. 17/๑/๖5

4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ก่อสร้างหอนอนแบบ
มาตรฐาน ๒๖ ด้วยวิธี
ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3,154,000 3,263,000 e-bidding

หจก. เอ.อี.เค.คอน 
บ. โน่ 666 จ ากัด   
มดหม่อนก่อสร้าง   
บ. เคเค.รุ่งเรือง 
๒๐๒๐ จ ากัด         
  บ. ชุมราษฎร์ 
วิศวกร จ ากัด

2708000   
3,100,666   
3,100,000 
3,100,000          
            
3,150,000

หจก. เอ.อี.เค.คอน 2,708,000
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

2/2565 ลว. 19/๑/๖5

5 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,605 1,605 เฉพาะเจาะจง
บ. ริโก้ (ประเทศไทย)
 จก. 1,605

บ. ริโก้ (ประเทศไทย)
 จก. 1,605 เหมาะสมท่ีสุด 17/2565 ลว. 21/๑/๖5

6
จ้างเหมาบริการเข้าเล่ม
เอกสาร

60 60 เฉพาะเจาะจง ร้านภวมัย 60 ร้านภวมัย 60 เหมาะสมท่ีสุด 18/2565 ลว. 21/๑/๖5

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๕
โรงเรียนขุนยวมวิทยา

วันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ล าดับท่ี งานท่ีจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การจ้าง



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลงซ้ือ

1
ซ้ือวัสดุโครงการซ่อมแซม
ปรับปรุงห้องเรียนและภูมิ
ทัศน์

61,419 61,419 เฉพาะเจาะจง หจก.อุดมอะไหล่ขุนยวม 61,419 หจก.อุดมอะไหล่ขุนยวม 61,419 เหมาะสมท่ีสุด 23.2/2565 ลว. 7/2/๖5

2
ซ้ือหนังสือเรียนคร้ังท่ี 2 
ประจ าปีการศึกษา 2564

496,105 496,105 เฉพาะเจาะจง ร้านภวมัย 496,105 ร้านภวมัย 496,105 เหมาะสมท่ีสุด 24/2565 ลว. 9/2/๖5

3

ซ้ือวัสดุกิจกรรมการศึกษา
โรงเรือนเพาะเห็ดควบคุม
โดยใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์  
ด้วยเทคโนโลยีเครือข่ายไร้
สาย

17,700 17,700 เฉพาะเจาะจง คาเรน ไอที 17,700 คาเรน ไอที 17,700 เหมาะสมท่ีสุด 25/2565 ลว. 9/2/๖5

4

ซ้ือวัสดุโครงงานการศึกษา
เคร่ืองให้อาหารสัตว์ชนิด
เม็ดควบคุมโดยใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วย
เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย

27,100 27,100 เฉพาะเจาะจง คาเรน ไอที 27,100 คาเรน ไอที 27,100 เหมาะสมท่ีสุด 26/2565 ลว. 9/2/๖5

5
ซ้ือวัสดุโครงงานวิจัย
วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง คาเรน ไอที 20,000 คาเรน ไอที 20,000 เหมาะสมท่ีสุด 27/2565 ลว. 9/2/๖5

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือ



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลงจ้าง

1
จ้างเหมาบริการปรับปรุง
ถนนหน้าอาคารชานกะเล

9,600 9,600 เฉพาะเจาะจง
หจก.เคยู         
คอนสตรัคช่ัน

9,600 ร้านภวมัย 9,600 เหมาะสมท่ีสุด 18.1/2565 ลว. 8/2/๖5

2
จ้างเหมาบริการท า
เอกสารประกอบการเรียน

217,465 217,465 เฉพาะเจาะจง ร้านภวมัย 217,465 ร้านภวมัย 217,465 เหมาะสมท่ีสุด 19/2565 ลว. 8/2/๖5

3
จ้างเหมาบริการท าป้าย   
ไวนิล

1,970 1,970 เฉพาะเจาะจง โฟกัสคัลเลอร์แลป 1,970 โฟกัสคัลเลอร์แลป 1,970 เหมาะสมท่ีสุด 20/2565 ลว. 8/2/๖5

4
จ้างเหมาบริการท า
เอกสารประกอบการเรียน 16,000 16,000 เฉพาะเจาะจง คาเรน ไอที 16,000 คาเรน ไอที 16,000 เหมาะสมท่ีสุด 21/2565 ลว. 8/2/๖5

5
จ้างเหมาบริการเข้าเล่ม
เอกสาร

1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง ร้านภวมัย 1,200 ร้านภวมัย 1,200 เหมาะสมท่ีสุด 22/2565 ลว. 8/2/๖5

6
จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุง
รถตู้ (ทะเบียน นข-๑๓๙ 
มส.)

24,235 24,235 เฉพาะเจาะจง อู่วัฒนา 24,235 อู่วัฒนา 24,235 เหมาะสมท่ีสุด 23/2565 ลว. 17/2/๖5

7
จ้างเหมาบริการท าป้าย   
ไวนิล

250 250 เฉพาะเจาะจง โฟกัสคัลเลอร์แลป 250 โฟกัสคัลเลอร์แลป 250 เหมาะสมท่ีสุด 23.1/2565 ลว.17/2/๖5

8 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,605 1,605 เฉพาะเจาะจง
บ. ริโก้ (ประเทศไทย)
 จก. 1,605

บ. ริโก้ (ประเทศไทย)
 จก. 1,605 เหมาะสมท่ีสุด 24/2565 ลว. 23/2/๖5

9
จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุง
รถบรรทุกหกล้อ (ทะเบียน
 400073 มส.)

3,606 3,606 เฉพาะเจาะจง บ.ธารา จ ากัด 3,606 บ.ธารา จ ากัด 3,606 เหมาะสมท่ีสุด 25/2565 ลว. 28/2/๖5

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ล าดับท่ี งานท่ีจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การจ้าง



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลงซ้ือ

1
ซ้ือวัสดุ อุปกรณ์เทคโนโลยี
 (โปรเจคเตอร์,ทีวี) เพ่ือใช้
ในการจัดการเรียนการสอน

220,000 220,000 เฉพาะเจาะจง ร้านภวมัย 220,000 ร้านภวมัย 220,000 เหมาะสมท่ีสุด ๔4/2565 ลว. 1/3/๖5

2
ซ้ือวัสดุโครงการโรงเรียน
ต้นแบบตามหลักปรัชญา
ของเศรษกิจพอเพียง

1,760 1,760 เฉพาะเจาะจง หจก.อุดมอะไหล่ขุนยวม 1,760 หจก.อุดมอะไหล่ขุนยวม 1,760 เหมาะสมท่ีสุด ๔4.1/2565 ลว. 1/3/๖5

3
ซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง
ประจ้าเดือนมีนาคม 9,470 9,470 เฉพาะเจาะจง

สหกรณ์การเกษตร
ขุนยวม จ้ากัด

9,470
สหกรณ์การเกษตร

ขุนยวม จ้ากัด
9,470 เหมาะสมท่ีสุด ๔4.2/2565 ลว. 2/3/๖5

4

ซ้ือวัสดุโครงการนิเทศและ
ประเมินผลกลุ่ม
บริหารงานบุคคล

3,465 3,465 เฉพาะเจาะจง ร้านภวมัย 3,465 ร้านภวมัย 3,465 เหมาะสมท่ีสุด ๔5/2565 ลว. 7/3/๖5

5
ซ้ือวัสดุโครงการส่งเสริม
และพัฒนาประชาธิปไตย
และกิจกรรมนักเรียน

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ร้านภวมัย 1,000 ร้านภวมัย 1,000 เหมาะสมท่ีสุด ๔6/2565 ลว. 7/3/๖5

6
ซ้ือวัสดุโครงการพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

1,020 1,020 เฉพาะเจาะจง ร้านภวมัย 1,020 ร้านภวมัย 1,020 เหมาะสมท่ีสุด ๔7/2565 ลว. 7/3/๖5

เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  ๒๕๖๕
โรงเรียนขุนยวมวิทยา

วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๕

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลงซ้ือ

7
ซ้ือวัสดุโครงการพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

560 560 เฉพาะเจาะจง ร้านภวมัย 560 ร้านภวมัย 560 เหมาะสมท่ีสุด ๔8/2565 ลว. 7/3/๖5

8
ซ้ือวัสดุกิจกรรมสัปดาห์
อาเซียน 10,750 10,750 เฉพาะเจาะจง ร้านภวมัย 10,750 ร้านภวมัย 10,750 เหมาะสมท่ีสุด ๔9/2565 ลว. 7/3/๖5

9
ซ้ือวัสดุกิจกรรม งานรับ
นักเรียน

7,600 7,600 เฉพาะเจาะจง ร้านภวมัย 7,600 ร้านภวมัย 7,600 เหมาะสมท่ีสุด 50/2565 ลว. 7/3/๖5

10
ซ้ือเอกสารงานทะเบียน
นักเรียน

5,200 5,200 เฉพาะเจาะจง ร้านภวมัย 5,200 ร้านภวมัย 5,200 เหมาะสมท่ีสุด 50.1/2565 ลว. 9/3/๖5

11
ซ้ือวัสดุโครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

3,400 3,400 เฉพาะเจาะจง คาเรน ไอที 3,400 คาเรน ไอที 3,400 เหมาะสมท่ีสุด 51/2565 ลว. 21/3/๖5

12

ซ้ือวัสดุโครงการพัฒนา
และยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ

4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง ร้านภวมัย 4,000 ร้านภวมัย 4,000 เหมาะสมท่ีสุด 52/2565 ลว. 21/3/๖5

13
ซ้ือวัสดุโครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา

1,841 1,841 เฉพาะเจาะจง ร้านภวมัย 1,841 ร้านภวมัย 1,841 เหมาะสมท่ีสุด 53/2565 ลว. 21/3/๖5

14

ซ้ือหนังสือเรียนตาม
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน

1,188,845 1,188,845 คัดเลือก

-ร้านไทยพัฒน์ศึกษา
 -บ. โมเดิร์น เอสบี 
พลัส จก.              
 -ร้านภวมัย          
 -บริษัท เอเซียบุ๊คส 
จ้ากัด

832000       
810793      
807,900  
906,500 ร้านภวมัย 807,900 เสนอราคาต้่าสุด 1/2565 ลว. 21/3/๖5

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือ
ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ
เหตุผลท่ีคัดเลือก



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลงซ้ือ

15 ซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง ร้านภวมัย 5,000 ร้านภวมัย 5,000 เหมาะสมท่ีสุด 54/2565 ลว. 21/3/๖5

16

ซ้ือวัสดุจัดท้าเอกสารการ
จบส้าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี
การศึกษา 2564

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง
     ร้านหัวโขน   

 นนทศิลป์
8,000

     ร้านหัวโขน   
 นนทศิลป์

8,000 เหมาะสมท่ีสุด 55/2565 ลว. 21/3/๖5

17 ซ้ือวัสดุกิจกรรม อย.น้อย 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง ร้านภวมัย 6,000 ร้านภวมัย 6,000 เหมาะสมท่ีสุด 56/2565 ลว. 21/3/๖5

18
ซ้ือวัสดุโครงการส่งเสริม
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง ร้านภวมัย 15,000 ร้านภวมัย 15,000 เหมาะสมท่ีสุด 57/2565 ลว. 21/3/๖5

19

ซ้ือวัสดุโครงการพัฒนา
และยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสุขศึกษา
และพลศึกษา

36,100 36,100 เฉพาะเจาะจง ร้านภวมัย 36,100 ร้านภวมัย 36,100 เหมาะสมท่ีสุด 58/2565 ลว. 21/3/๖5

20
ซ้ือวัสดุโครงการส่งเสริม
และพัฒนาประชาธิปไตย
และกิจกรรมนักเรียน

19,000 19,000 เฉพาะเจาะจง ร้านภวมัย 19,000 ร้านภวมัย 19,000 เหมาะสมท่ีสุด 59/2565 ลว. 21/3/๖5

21
ซ้ืออุปกรณ์ฝึกทักษะ
ปฏิบัติการในการสร้าง
นวัตกรรม

10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง พงษ์ศึกษาภัณฑ์ 10,000 พงษ์ศึกษาภัณฑ์ 10,000 เหมาะสมท่ีสุด 60/2565 ลว. 21/3/๖5

22
ซ้ือวัสดุงานสวน
พฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ที รุ่งเรือง
พาณิชย์

9,000
ร้าน ที รุ่งเรือง
พาณิชย์

9,000 เหมาะสมท่ีสุด 61/2565 ลว. 21/3/๖5

23
ซ้ือวัสดุกิจกรรมพัฒนา
ปรับปรุงระบบงานสารบรรณ 22,315 22,315 เฉพาะเจาะจง ร้านภวมัย 22,315 ร้านภวมัย 22,315 เหมาะสมท่ีสุด 61/2565 ลว. 21/3/๖5

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือ



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลงซ้ือ

6

ซ้ือวัสดุโครงงานเคร่ือง
รายงานการตรวจร่างกาย
ของผู้ป่วย Covid-19 
ผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย

6,250 6,250 เฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์ศึกษาภัณฑ์ 6,250 ร้านพงษ์ศึกษาภัณฑ์ 6,250 เหมาะสมท่ีสุด 28/2565 ลว. 9/2/๖5

7

ซ้ือวัสดุโครงงานการศึกษา
การเล้ียงกบและปลาดุก
ควบคุมโดยใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วย
เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย

18,350 18,350 เฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์ศึกษาภัณฑ์ 18,350 ร้านพงษ์ศึกษาภัณฑ์ 18,350 เหมาะสมท่ีสุด 29/2565 ลว. 9/2/๖5

8

ซ้ือวัสดุโครงงานการศึกษา
การเติมออกซิเจนในบ่อ
เล้ียงปลาควบคุมโดยใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วย
เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย

45,100 45,100 เฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์ศึกษาภัณฑ์ 45,100 ร้านพงษ์ศึกษาภัณฑ์ 45,100 เหมาะสมท่ีสุด 30/2565 ลว. 9/2/๖5

9
ซ้ือวัสดุติดต้ังไฟส่องสว่าง
สนามฟุตซอล

33,270 33,270 เฉพาะเจาะจง สยามโกลบอลเฮาส์ 33,270 สยามโกลบอลเฮาส์ 33,270 เหมาะสมท่ีสุด 30.1/2565 ลว. 18/2/๖5

11

ซ้ือวัสดุโครงการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนให้มี
ทักษะด้านการปฏิบัติตาม
แนวทาง STEM 
Education

4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์ศึกษาภัณฑ์ 4,500 ร้านพงษ์ศึกษาภัณฑ์ 4,500 เหมาะสมท่ีสุด 31/2565 ลว. 22/2/๖5

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือ



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลงซ้ือ

12
ซ้ือวัสดุโครงการพัฒนา
ศูนย์การเรียนรู้เกษตร

พอเพียง
3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง ร้านภวมัย 3,000 ร้านภวมัย 3,000 เหมาะสมท่ีสุด 33/2565 ลว. 22/2/๖5

13

ซ้ือวัสดุโครงการ
เสริมสร้างความรู้
ความสามารถทางนาฏศิลป์

31,500 31,500 เฉพาะเจาะจง
     ร้านหัวโขน   

 นนทศิลป์
31,500

     ร้านหัวโขน   
 นนทศิลป์

31,500 เหมาะสมท่ีสุด 34/2565 ลว. 23/2/๖5

14
ซ้ือวัสดุกิจกรรมวันส่งท้าย
ปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง ร้านภวมัย 10,000 ร้านภวมัย 10,000 เหมาะสมท่ีสุด 35/2565 ลว. 23/2/๖5

15
ซ้ือวัสดุโครงการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน

5,500 5,500 เฉพาะเจาะจง ร้านภวมัย 5,500 ร้านภวมัย 5,500 เหมาะสมท่ีสุด 36/2565 ลว. 23/2/๖5

16 ซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง ร้านภวมัย 15,000 ร้านภวมัย 15,000 เหมาะสมท่ีสุด 37/2565 ลว. 23/2/๖5

17

ซ้ือวัสดุโครงการส่งเสริม
และพัฒนาการเรียนการ
สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ 
(อุตสาหกรรม)

10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง ร้านภวมัย 10,000 ร้านภวมัย 10,000 เหมาะสมท่ีสุด 38/2565 ลว. 23/2/๖5

18
ซ้ือวัสดุกิจกรรมสร้างขวัญ
และก าลังใจแก่บุคลากร 5,500 5,500 เฉพาะเจาะจง ร้านภวมัย 5,500 ร้านภวมัย 5,500 เหมาะสมท่ีสุด 39/2565 ลว. 23/2/๖5

19 ซ้ือครุภัณฑ์โรงเรียน 27,630 27,630 เฉพาะเจาะจง ร้านภวมัย 27,630 ร้านภวมัย 27,630 เหมาะสมท่ีสุด ๔๐/2565 ลว. 23/2/๖5

20

ซ้ือวัสดุกิจกรรมการวัดผล
และประเมินผลใน
สถานศึกษา ภาคเรียนท่ี2 
(กลางภาคและปลายภาค)

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง ร้านภวมัย 7,000 ร้านภวมัย 7,000 เหมาะสมท่ีสุด ๔1/2565 ลว. 23/2/๖5

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือ



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลงซ้ือ

21

ซ้ือวัสดุกิจกรรมศูนย์ศิลปะ
 Art & Gallery Zone 
การแสดงผลงานของ
ผู้เรียนด้านทัศนศิลป์ 
ดนตรี และนาฏศิลป์

11,400 11,400 เฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์ศึกษาภัณฑ์ 11,400 ร้านพงษ์ศึกษาภัณฑ์ 11,400 เหมาะสมท่ีสุด ๔2/2565 ลว. 23/2/๖5

22

ซ้ือวัสดุกิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาทักษะเพ่ือเข้า
แข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน

23,500 23,500 เฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์ศึกษาภัณฑ์ 23,500 ร้านพงษ์ศึกษาภัณฑ์ 23,500 เหมาะสมท่ีสุด ๔3/2565 ลว. 23/2/๖5

23
ซ้ือวัสดุโครงการพัฒนา
นักเรียนด้านทักษะอาชีพ 
การท ากรอบรูป

3,200 3,200 เฉพาะเจาะจง สยามโกลบอลเฮาส์ 3,200 สยามโกลบอลเฮาส์ 3,200 เหมาะสมท่ีสุด ๔3.1/2565 ลว. 25/2/๖5

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือ



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลงจ้าง

1
จ้างเหมาบริการท าบอร์ด
ห้องวิชาการ

27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง ป้อมการช่าง 27,000 ป้อมการช่าง 27,000 เหมาะสมท่ีสุด 26/2565 ลว. 1/3/๖5

2
จ้างเหมาบริการติดกล้อง
วงจรปิดโรงจอดรถ

8,080 8,080 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ที รุ่งเรือง
พาณิชย์

8,080
ร้าน ที รุ่งเรือง
พาณิชย์

8,080 เหมาะสมท่ีสุด 27/2565 ลว. 1/3/๖5

3
จ้างเหมาบริการพัฒนา
และปรับปรุงระบบ
เครือข่าย

101,811 101,811 เฉพาะเจาะจง
บ.โทรคมนาคม

แห่งชาติ
101,811

บ.โทรคมนาคม
แห่งชาติ

101,811 เหมาะสมท่ีสุด 28/2565 ลว. 15/3/๖5

4

จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุง
รถยนต์ (ทะเบียน กข-
1198 มส.)

36,056 36,056 เฉพาะเจาะจง
บ.โตโยต้า ล้านนา

 จ ากัด
36,056

บ.โตโยต้า ล้านนา
 จ ากัด

36,056 เหมาะสมท่ีสุด 29/2565 ลว. 15/3/๖5

5
จ้างเหมาบริการท าป้าย
สต๊ิกเกอร์รีดโฟมบอร์ด

4,122 4,122 เฉพาะเจาะจง หจก.เรือนภาพ 4,122 หจก.เรือนภาพ 4,122 เหมาะสมท่ีสุด 30/2565 ลว. 16/3/๖5

6 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,605 1,605 เฉพาะเจาะจง
บ. ริโก้ (ประเทศไทย)
 จก. 1,605

บ. ริโก้ (ประเทศไทย)
 จก. 1,605 เหมาะสมท่ีสุด 31/2565 ลว. 22/3/๖5

7
จ้างเหมาบริการท าป้าย   
ไวนิล

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง โฟกัสคัลเลอร์แลป 1,000 โฟกัสคัลเลอร์แลป 1,000 เหมาะสมท่ีสุด 32/2565 ลว. 23/3/๖5

8
จ้างลูกจ้างปฏิบัติงานพ่ี
เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม 54,000 54,000 เฉพาะเจาะจง นายตญานนท์ หาขุน 54,000 นายตญานนท์ หาขุน 54,000 เหมาะสมท่ีสุด 33/2565 ลว. 29/3/๖5

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  ๒๕๖๕
โรงเรียนขุนยวมวิทยา

วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๕

ล าดับท่ี งานท่ีจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การจ้าง


