
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 บันทึกข)อความ 
ส"วนราชการ โรงเรียนยางซ0ายพิทยาคม    

ท่ี  …………………………………..   วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2565  

เร่ือง  รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ0าง (รายเดือน) ประจำปLงบประมาณ 2565  
 

เรียน     ผู0อำนวยการโรงเรียนยางซ0ายพิทยาคม  
  

  ตามท่ี คณะกรรมการการข0อมูลข"าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันท่ี 16 มกราคม พ.ศ.

2558 เร่ือง กำหนดให0ข0อมูลข"าวสารเก่ียวกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ0างของหน"วยงานรัฐเปWนข0อมูล

ข"าวสารท่ีต0องจัดไว0ให0ประชาชนตรวจดูได0 ตามมาตรา 9(8) แห"งพระราชบัญญัติข0อมูลข"าวสารของทางราชการ 

พ.ศ.2540 โดยให0หน"วยงานของรัฐ จัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ0างของหน"วยงานเปWนรายเดือนทุกๆ 

เดือนน้ัน 

  ฝ̀ายพัสดุ ได0สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ0าง ปLงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังน้ี 

1. สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ0างหรือจัดหาพัสดุ 

2. ปaญหาอุปสรรคของการจัดซ้ือจัดจ0าง หรือการจัดหาพัสดุ 

3. การปรับปรุงการดำเนินงานต0องการจัดซ้ือจัดจ0าง หรือการจัดหาพัสดุ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

          1. เห็นชอบในรายงายผลการจัดซ้ือจัดจ0าง (รายเดือน) ประจำปLงบประมาณ 2565 

          2. เห็นควรอนุมัติให0ลงประกาศรายงานผลการจัดซ้ือจัดจ0าง (รายเดือน) ประจำปL

งบประมาณ 2565 หน0าเว็บไซตdโรงเรียนยางซ0ายพิทยาคม 

 

 

ลงช่ือ..................................................เจ0าหน0าท่ี  

                                                                (นายเด"นนคร  พ0นพาล)  

 

     ลงช่ือ...................................................หัวหน0าเจ0าหน0าท่ี 

                                                                          (นางสาวณัฐธิดา พลมาก) 

 

       þ  เห็นชอบ 

              þ  อนุมัติ 

  

                         ลงช่ือ............................................................... 

            (นายสังวาลยd พลอยดำ) 

                                                                    ผู0อำนวยการโรงเรียนยางซ0ายพิทยาคม



สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ1างประจำเดือนประจำป7งบประมาณ 2565 

ประจำเดือน ตุลาคม 2564 

โรงเรียนยางซ1ายพิทยาคม 

 

ลำดับ 
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ1าง 

วงเงินท่ีซ้ือ 

หรือจ1าง 

รา
คา

กล
าง

 

วิธีซ้ือหรือ

จ1าง 

รายช่ือผู1เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ 

ผู1ท่ีได1รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ1าง 

เหตุท่ี

คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาและข1อตกลงใน

การซ้ือหรือจ1าง 

ซ้ือ จ1าง รายการ บาท สต. เลขท่ี วันท่ี 

1 ü  แก$สโซฮอล+ 95, ดีเซล B7 290 -  เฉพาะเจาะจง บ.สุโขทัยนคร บ.สุโขทัยนคร ราคาต่ำท่ีสุด 1/2565 5.10.64 

2 ü  ปากกาน้ำมัน 305 -  เฉพาะเจาะจง บ.ธนินท+พงศ+ บ.ธนินท+พงศ+ ราคาต่ำท่ีสุด 2/2565 5.10.64 

3 ü  น้ำมันแก$สโซฮอล+ 95 300 -  เฉพาะเจาะจง หจก.สุธนาปRโตรเลียม หจก.สุธนาปRโตรเลียม ราคาต่ำท่ีสุด 3/2565 24.10.64 

4 ü  ใบตัด, เรUงเกลียว, สเกน 395 -  เฉพาะเจาะจง บ.รวมน็อต สุโขทัย บ.รวมน็อต สุโขทัย ราคาต่ำท่ีสุด 4/2565 26.10.64 

5 ü  สายพานมิตซ ู 83 -  เฉพาะเจาะจง บ. รวมน็อตการยาง บ. รวมน็อตการยาง ราคาต่ำท่ีสุด 5/2565 26.10.64 

6 ü  สีสเปรย+, สกรู, ดอกสวUาน 334 -  เฉพาะเจาะจง บ. รวมน็อต สุโขทัย บ. รวมน็อต สุโขทัย ราคาต่ำท่ีสุด 6/2565 28.10.64 

7 ü  น้ำยาดันฝุ[น, น้ำยาเช็ดกระจก 319 -  เฉพาะเจาะจง หจก. ทีเอ็นพ ี หจก. ทีเอ็นพ ี ราคาต่ำท่ีสุด 7/2565 29.10.64 

 

 

ลงช่ือ..................................................เจ0าหน0าท่ี      ลงช่ือ...................................................หัวหน0าเจ0าหน0าท่ี  

                     (นายเด"นนคร  พ0นพาล)                 (นางสาวณัฐธิดา พลมาก) 

- ทราบ 

ลงช่ือ............................................................... 

       (ผู0อำนวยการโรงเรียนยางซ0ายพิทยาคม) 

 

 

 



สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ1างประจำเดือนประจำป7งบประมาณ 2565 

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 

โรงเรียนยางซ1ายพิทยาคม 

 

ลำดับ 
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ1าง 

วงเงินท่ีซ้ือ 

หรือจ1าง 

รา
คา

กล
าง

 

วิธีซ้ือหรือ

จ1าง 

รายช่ือผู1เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ 

ผู1ท่ีได1รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ1าง 

เหตุท่ี

คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาและข1อตกลงใน

การซ้ือหรือจ1าง 

ซ้ือ จ1าง รายการ บาท สต. เลขท่ี วันท่ี 

1 ü  ถังขยะ, น้ำยาเช็ดกระจก 604 -  เฉพาะเจาะจง หจก. ทีเอ็นพ ี หจก. ทีเอ็นพ ี ราคาต่ำท่ีสุด 8/2565 2.11.64 

2 ü  ธงชาติ 120 X 180 120 -  เฉพาะเจาะจง บ.ธนินท+พงศ+ บ.ธนินท+พงศ+ ราคาต่ำท่ีสุด 9/2565 2.11.64 

3 ü  ไมaกวาดทางมะพรaาว 2,340 -  เฉพาะเจาะจง ไม#กวาดสมชายบ#านเพชรไผ1 ไม#กวาดสมชายบ#านเพชรไผ1 ราคาต่ำท่ีสุด 10/2565 3.11.64 

4 ü  แก$สโซฮอล+ 95 400 -  เฉพาะเจาะจง บ.สุโขทัยนคร บ.สุโขทัยนคร ราคาต่ำท่ีสุด 11/2565 5.11.64 

5 ü  สมุดลงเวลา, สมุดเงินสด 125 -  เฉพาะเจาะจง บ. นวตกรรม บ. นวตกรรม ราคาต่ำท่ีสุด 12/2565 9.11.64 

6 ü  ถUานชาร+จ, แทUนชาร+จ 480 -  เฉพาะเจาะจง เอ็น.เค.เซ็นเตอร+ เอ็น.เค.เซ็นเตอร+ ราคาต่ำท่ีสุด 13/2565 10.11.64 

7 ü  กระจกโคaง, ลำโพงไรaสาย 1,250 -  เฉพาะเจาะจง เอ็น.เค.เซ็นเตอร+ เอ็น.เค.เซ็นเตอร+ ราคาต่ำท่ีสุด 14/2565 11.11.64 

8  ü ไวนิลมาตรการ, ไวนิลโควิด 830 -  เฉพาะเจาะจง ชUอเพชร กราฟRก ชUอเพชร กราฟRก ราคาต่ำท่ีสุด 15/2565 13.11.64 

9 ü  น้ำมันแก$สโซฮอล+ 95 400 -  เฉพาะเจาะจง หจก. สุโขทัยนคร หจก. สุโขทัยนคร ราคาต่ำท่ีสุด 16/2565 13.11.64 

10 ü  คอปเปอร+ลม, ดอกสวUาน 720 -  เฉพาะเจาะจง บ. รวมน็อต สุโขทัย บ. รวมน็อต สุโขทัย ราคาต่ำท่ีสุด 17/2565 13.11.64 

11 ü  น้ำมันเบนซิน 95 170 -  เฉพาะเจาะจง หจก.สุโขทัยนคร หจก.สุโขทัยนคร ราคาต่ำท่ีสุด 17.1/2565 13.11.64 

12 ü  สวUานไรaสาย, ชุดประแจ Yeti 1,419 -  เฉพาะเจาะจง เอ็น.เค.เซ็นเตอร+ เอ็น.เค.เซ็นเตอร+ ราคาต่ำท่ีสุด 18/2565 16.11.64 

13 ü  ยาและอุปกรณ+หaองพยาบาล 1,731 -  เฉพาะเจาะจง บิ๊กซี ซูปเปอร+เซ็นเตอร+ บิ๊กซี ซูปเปอร+เซ็นเตอร+ ราคาต่ำท่ีสุด 19/2565 16.11.64 

14 ü  ชุดตรวจโควิด 1,250 -  เฉพาะเจาะจง บิ๊กซี ซูปเปอร+เซ็นเตอร+ บิ๊กซี ซูปเปอร+เซ็นเตอร+ ราคาต่ำท่ีสุด 20/2565 16.11.64 

15 ü  เจลแอลกอฮอล+, ปiาย Covid 1,260 -  เฉพาะเจาะจง หจก ทีเอ็นพ ี หจก ทีเอ็นพ ี ราคาต่ำท่ีสุด 21/2565 16.11.64 

 

 



สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ1างประจำเดือนประจำป7งบประมาณ 2565 

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 

โรงเรียนยางซ1ายพิทยาคม 

 

ลำดับ 
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ1าง 

วงเงินท่ีซ้ือ 

หรือจ1าง 

รา
คา

กล
าง

 

วิธีซ้ือหรือ

จ1าง 

รายช่ือผู1เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ 

ผู1ท่ีได1รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ1าง 

เหตุท่ี

คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาและข1อตกลงใน

การซ้ือหรือจ1าง 

ซ้ือ จ1าง รายการ บาท สต. เลขท่ี วันท่ี 

16 ü  ฮาร+ดดิสก+ SSD 120 GB 9,940 -  เฉพาะเจาะจง เอ็น.เค.เซ็นเตอร+ เอ็น.เค.เซ็นเตอร+ ราคาต่ำท่ีสุด 22/2565 17.11.64 

17 ü  กรอบรูป 460 -  เฉพาะเจาะจง หจก ทีเอ็นพ ี หจก ทีเอ็นพ ี ราคาต่ำท่ีสุด 23/2565 17.11.64 

18 ü  น้ำมันดีเซล 620 -  เฉพาะเจาะจง บ. โชคชัย บ. โชคชัย ราคาต่ำท่ีสุด 24/2565 17.11.64 

19  ü ไวนิลขนาด 120 x 240 ซม 750 -  เฉพาะเจาะจง รaานนิวดีไซน+ รaานนิวดีไซน+ ราคาต่ำท่ีสุด 25/2565 17.11.64 

20 ü  ตะปูเข็มหมุด 495 -  เฉพาะเจาะจง หจก ทีเอ็นพ ี หจก ทีเอ็นพ ี ราคาต่ำท่ีสุด 26/2565 19.11.64 

21  ü ซUอมบำรุงรถตัดหญaา 1,185 -  เฉพาะเจาะจง ยุทธนา หนูเมือง ยุทธนา หนูเมือง ราคาต่ำท่ีสุด 27/2565 20.11.64 

22 ü  ตูaลิ้นชัก 750 -  เฉพาะเจาะจง บ.ธนินท+พงศ+ บ.ธนินท+พงศ+ ราคาต่ำท่ีสุด 28/2565 24.11.64 

23 ü  แก$สโซฮอล+ 95 400 -  เฉพาะเจาะจง บ.สุโขทัยนคร บ.สุโขทัยนคร ราคาต่ำท่ีสุด 29/2565 25.11.64 

24 ü  กระดาษถUายเอกสาร A4 4,881 -  เฉพาะเจาะจง หจก.ทีเอ็นพ ี หจก.ทีเอ็นพ ี ราคาต่ำท่ีสุด 30/2565 26.11.64 

25 ü  ทUอคอนกรีต 8 นิ้ว 4,455 -  เฉพาะเจาะจง บaานสวนวัสดุกUอสรaาง บaานสวนวัสดุกUอสรaาง ราคาต่ำท่ีสุด 31/2564 26.11.64 

26 ü  ไมaกันสั่นสำหรับสมาร+ทโฟน 3,131 -  เฉพาะเจาะจง Global Jet Global Jet ราคาต่ำท่ีสุด 17.2/2565 15.11.64 

27 ü  กุญแจ Solo ระบบสปริง 215 -  เฉพาะเจาะจง บ.รวมน็อต สุโขทัย บ.รวมน็อต สุโขทัย ราคาต่ำท่ีสุด 32/2565 29.11.64 

28 ü  ทราย, หิน, ปูนแดง 1,100 -  เฉพาะเจาะจง รaานพรอารีย+ รaานพรอารีย+ ราคาต่ำท่ีสุด 33/2565 30.11.64 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ1างประจำเดือนประจำป7งบประมาณ 2565 

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 

โรงเรียนยางซ1ายพิทยาคม 

 

ลำดับ 
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ1าง 

วงเงินท่ีซ้ือ 

หรือจ1าง 

รา
คา

กล
าง

 

วิธีซ้ือหรือ

จ1าง 

รายช่ือผู1เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ 

ผู1ท่ีได1รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ1าง 

เหตุท่ี

คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาและข1อตกลงใน

การซ้ือหรือจ1าง 

ซ้ือ จ1าง รายการ บาท สต. เลขท่ี วันท่ี 

29 ü  ยาฆUาหญaา (อิโคแม็ก) 800 -  เฉพาะเจาะจง ไลaพานิช ไลaพานิช ราคาต่ำท่ีสุด 34/2565 30.11.64 

30 ü  ดอกไขควง 60 -  เฉพาะเจาะจง บ.รวมน็อต สุโขทัย บ.รวมน็อต สุโขทัย ราคาต่ำท่ีสุด 35/2565 30.11.64 

31 ü  กาวทาทUอ 75 -  เฉพาะเจาะจง บ.รวมน็อตการยาง บ.รวมน็อตการยาง ราคาต่ำท่ีสุด 36/2565 30.11.64 

 

 

ลงช่ือ..................................................เจ0าหน0าท่ี      ลงช่ือ...................................................หัวหน0าเจ0าหน0าท่ี  

                     (นายเด"นนคร  พ0นพาล)                 (นางสาวณัฐธิดา พลมาก) 

- ทราบ 

ลงช่ือ............................................................... 

       (ผู0อำนวยการโรงเรียนยางซ0ายพิทยาคม) 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ1างประจำเดือนประจำป7งบประมาณ 2565 

ประจำเดือน ธันวาคม 2564 

โรงเรียนยางซ1ายพิทยาคม 

ลำดับ 
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ1าง 

วงเงินท่ีซ้ือ 

หรือจ1าง 

รา
คา

กล
าง

 

วิธีซ้ือหรือ

จ1าง 

รายช่ือผู1เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ 

ผู1ท่ีได1รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ1าง 

เหตุท่ี

คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาและข1อตกลงใน

การซ้ือหรือจ1าง 

ซ้ือ จ1าง รายการ บาท สต. เลขท่ี วันท่ี 

1  ü จaางรถแทรกเตอร+ปรับพื้นที ่ 9,750 -  เฉพาะเจาะจง นายศุภชัย แชUมชื่น นายศุภชัย แชUมชื่น ราคาต่ำท่ีสุด 37/2565 1.12.64 

2 ü  ใบมีดตัดหญaา, ใบเลื่อยวงเดือน 295 -  เฉพาะเจาะจง บ.รวมน็อต สุโขทัย บ.รวมน็อต สุโขทัย ราคาต่ำท่ีสุด 38/2565 2.12.64 

3 ü  Gasohol 95 400 -  เฉพาะเจาะจง บ.สุโขทัยนคร บ.สุโขทัยนคร ราคาต่ำท่ีสุด 39/2565 13.12.64 

4  ü ถUายเอกสารพรaอมเขaาเลUมเคลือบ 518 -  เฉพาะเจาะจง ก$อปป�� พี1 ก$อปป�� พี1 ราคาต่ำท่ีสุด 40/2565 14.12.64 

5 ü  ดินน้ำมัน 200 -  เฉพาะเจาะจง บ. ธนินท+พงศ+ บ. ธนินท+พงศ+ ราคาต่ำท่ีสุด 41/2565 14.12.64 

6 ü  ขวดป��ม 195 -  เฉพาะเจาะจง หจก. ทีเอ็นพ ี หจก. ทีเอ็นพ ี ราคาต่ำท่ีสุด 42/2565 14.12.64 

7 ü  ปากกา, สีเทียน, กระเป�าดินสอ 2,026 -  เฉพาะเจาะจง บ.พิษณุโลก ทีเคเค บ.พิษณุโลก ทีเคเค ราคาต่ำท่ีสุด 43/2565 18.12.64 

8 ü  ลิ้นชัก, แอลกอฮอล+ 745 -  เฉพาะเจาะจง บ.พิษณุโลก ทีเคเค บ.พิษณุโลก ทีเคเค ราคาต่ำท่ีสุด 44/2565 18.12.64 

9  ü ซUอมแซมโรงจอดรถนักเรียน 23,100 -  เฉพาะเจาะจง นายวินัย แมลงภูU นายวินัย แมลงภูU ราคาต่ำท่ีสุด 45/2565 27.12.64 

10 ü  กระดาษสี, คลิปหนีบกระดาษ 518 -  เฉพาะเจาะจง บ.พิษณุโลก ทีเคเค บ.พิษณุโลก ทีเคเค ราคาต่ำท่ีสุด 46/2565 27.12.64 

11 ü  แก$สโซฮอล+ 95 450 -  เฉพาะเจาะจง บ.สุโขทัยนคร บ.สุโขทัยนคร ราคาต่ำท่ีสุด 47/2565 28.12.64 

12 ü  ดอกกุหลาบ, กระถางตaนไมa 1,816 -  เฉพาะเจาะจง หจก ทีเอ็นพ ี หจก ทีเอ็นพ ี ราคาต่ำท่ีสุด 48/2565 29.12.64 

 

ลงช่ือ..................................................เจ0าหน0าท่ี      ลงช่ือ...................................................หัวหน0าเจ0าหน0าท่ี  

                     (นายเด"นนคร  พ0นพาล)   -    ทราบ              (นางสาวณัฐธิดา พลมาก) 

ลงช่ือ............................................................... 

       (ผู0อำนวยการโรงเรียนยางซ0ายพิทยาคม) 

 



สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ1างประจำเดือนประจำป7งบประมาณ 2565 

ประจำเดือน มกราคม 2565 

โรงเรียนยางซ1ายพิทยาคม 

ลำดับ 
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ1าง 

วงเงินท่ีซ้ือ 

หรือจ1าง 

รา
คา

กล
าง

 

วิธีซ้ือหรือ

จ1าง 

รายช่ือผู1เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ 

ผู1ท่ีได1รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ1าง 

เหตุท่ี

คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาและข1อตกลงใน

การซ้ือหรือจ1าง 

ซ้ือ จ1าง รายการ บาท สต. เลขท่ี วันท่ี 

1  ü Gica Covid-19 Antigen test 900 -  เฉพาะเจาะจง ธันยาเภสัช ธันยาเภสัช ราคาต่ำท่ีสุด 49/2565 4.1.65 

2 ü  จ#างขุดดินเพื่อวางท1อและตั้งปBายประกาศ 1,200 -  เฉพาะเจาะจง น.ส.ชรินรัตน+ ครุธวิเศษ น.ส.ชรินรัตน+ ครุธวิเศษ ราคาต่ำท่ีสุด 50/2565 13.1.65 

3 ü  หินคลุก 4,000 -  เฉพาะเจาะจง ณัฐพงษ+บริการ ณัฐพงษ+บริการ ราคาต่ำท่ีสุด 51/2565 14.1.65 

4  ü ก$อก + สายน้ำมัน 550 -  เฉพาะเจาะจง รุUงเรืองจักรยาน รุUงเรืองจักรยาน ราคาต่ำท่ีสุด 52/2565 14.1.65 

5 ü  แก$สโซฮอล+ 95 400 -  เฉพาะเจาะจง บ.สุโขทัยนคร  บ.สุโขทัยนคร  ราคาต่ำท่ีสุด 53/2565 14.1.65 

6 ü  กระดาษบรู$ฟ, ปากกาเมจิก 506 -  เฉพาะเจาะจง บ.ธนินท+พงศ+ บ.ธนินท+พงศ+ ราคาต่ำท่ีสุด 54/2565 19.1.65 

7 ü  ชุด PPE, Face shield  438 -  เฉพาะเจาะจง เมเภสัช เมเภสัช ราคาต่ำท่ีสุด 55/2565 20.1.65 

8 ü  Labnovation SARS-CoV-2 Antigen test 4,970 -  เฉพาะเจาะจง ธันยาเภสัช ธันยาเภสัช ราคาต่ำท่ีสุด 56/2565 20.1.65 

9  ü ขaอตUอตรง, ทUอพีวีซี 1,482 -  เฉพาะเจาะจง บ.สยามโกลบอลเฮaาส+ บ.สยามโกลบอลเฮaาส+ ราคาต่ำท่ีสุด 57/2565 24.1.65 

10 ü  ปรับปรุงซUอมแซมไฟฟiาเพิ่มเติม 25,017 -  เฉพาะเจาะจง นายบัญญัติ สุทธิชาต ิ นายบัญญัติ สุทธิชาต ิ ราคาต่ำท่ีสุด 50.1/2565 13.1.22 

11 ü  ไฟนีออน LED 18W 1,400 -  เฉพาะเจาะจง ชนินทร+การไฟฟiา ชนินทร+การไฟฟiา ราคาต่ำท่ีสุด 58/2565 28.1.22 

12 ü  แผUนตรงเคลือบสี 0.30 1,509 95  เฉพาะเจาะจง บ.บี.เค.เม็ททอล ชีท บ.บี.เค.เม็ททอล ชีท ราคาต่ำท่ีสุด 59/2565 28.1.22 

 

ลงช่ือ..................................................เจ0าหน0าท่ี      ลงช่ือ...................................................หัวหน0าเจ0าหน0าท่ี  

                     (นายเด"นนคร  พ0นพาล)   -    ทราบ              (นางสาวณัฐธิดา พลมาก) 

ลงช่ือ............................................................... 

       (ผู0อำนวยการโรงเรียนยางซ0ายพิทยาคม) 

 



สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ1างประจำเดือนประจำป7งบประมาณ 2565 

ประจำเดือน กุมภาพันธV 2565 

โรงเรียนยางซ1ายพิทยาคม 

 

ลำดับ 
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ1าง 

วงเงินท่ีซ้ือ 
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วิธีซ้ือหรือ

จ1าง 

รายช่ือผู1เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ 

ผู1ท่ีได1รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ1าง 

เหตุท่ี

คัดเลือก 
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เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาและข1อตกลงใน

การซ้ือหรือจ1าง 

ซ้ือ จ1าง รายการ บาท สต. เลขท่ี วันท่ี 

1 ü  ขaองอ, ทUอ PVC 439 -  เฉพาะเจาะจง บ.รวมน็อตการยาง บ.รวมน็อตการยาง ราคาต่ำท่ีสุด 60/2565 1.2.22 

2 ü  SARS-COV-2 Antigen test 1,400 -  เฉพาะเจาะจง ธันยาเภสัช ธันยาเภสัช ราคาต่ำท่ีสุด 61/2565 4.2.22 

3 ü  พลาสติกใส 100 -  เฉพาะเจาะจง บ.ธนินท+พงศ+ บ.ธนินท+พงศ+ ราคาต่ำท่ีสุด 62/2565 4.2.22 

4  ü ถUายเอกสารติว O-NET 686 -  เฉพาะเจาะจง กำไรก$อปป�� กำไรก$อปป�� ราคาต่ำท่ีสุด 63/2565 7.2.22 

5  ü ถUายเอกสารเขaาเลUมแบบฝ�กอังกฤษ 1,507 -  เฉพาะเจาะจง สุโขทัยก$อปป�� สุโขทัยก$อปป�� ราคาต่ำท่ีสุด 64/2565 7.2.22 

6 ü  สายพาน, น้ำกลั่น 199 20  เฉพาะเจาะจง สุโขทัยอะไหลU สุโขทัยอะไหลU ราคาต่ำท่ีสุด 65/2565 9.2.22 

7 ü  GASOHOL 95 450 -  เฉพาะเจาะจง หจก.สุธนา ปRโตรเลียม หจก.สุธนา ปRโตรเลียม ราคาต่ำท่ีสุด 66/2565 9.2.22 

8 ü  น้ำมันเครื่องฮอนดaา 190 -  เฉพาะเจาะจง บ.รวมน็อต การยาง บ.รวมน็อต การยาง ราคาต่ำท่ีสุด 67/2565 10.2.22 

9 ü  สกรูหัวเหลี่ยม, แหวนแปะ 80 -  เฉพาะเจาะจง บ.รวมน็อต สุโขทัย บ.รวมน็อต สุโขทัย ราคาต่ำท่ีสุด 68/2565 10.2.22 

10 ü  โต$ะพับหนaาขาว 5.592 -  เฉพาะเจาะจง นางจารุกัญญ+ เย็นแกaว นางจารุกัญญ+ เย็นแกaว ราคาต่ำท่ีสุด 69/2565 14.2.22 

11 ü  ปอฟาง, สติ๊กเกอร+ใส, โป[ง 198 -  เฉพาะเจาะจง หจก ทีเอ็นพี คaาสUง หจก ทีเอ็นพี คaาสUง ราคาต่ำท่ีสุด 70/2565 16.2.22 

12 ü  ไขUไกU, กะทิ, คุaกกี้ 926 -  เฉพาะเจาะจง บ.สยามแท็คโคร จำกัด บ.สยามแท็คโคร จำกัด ราคาต่ำท่ีสุด 71/2565 17.2.22 

13 ü  Gasohol 95 450 -  เฉพาะเจาะจง บ.สุโขทัยนคร จำกัด บ.สุโขทัยนคร จำกัด ราคาต่ำท่ีสุด 72/2565 21.2.22 

14 ü  ไดสตาร+ท 5,350 -  เฉพาะเจาะจง ฮวดหลีแบตเตอรี่ ฮวดหลีแบตเตอรี่ ราคาต่ำท่ีสุด 73/2565 17.2.22 

15  ü ไวนิลวันวชิราวุธ  448 -  เฉพาะเจาะจง ชUอเพชร กราฟRก ชUอเพชร กราฟRก ราคาต่ำท่ีสุด 74/2565 22.2.22 

 

 



สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ1างประจำเดือนประจำป7งบประมาณ 2565 

ประจำเดือน กุมภาพันธV 2565 

โรงเรียนยางซ1ายพิทยาคม 

 

ลำดับ 
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ1าง 
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วิธีซ้ือหรือ

จ1าง 
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โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาและข1อตกลงใน

การซ้ือหรือจ1าง 

ซ้ือ จ1าง รายการ บาท สต. เลขท่ี วันท่ี 

16 ü  สบูUเหลว, เป�ดโปร, น้ำยาดันฝุ[น 2,330 -  เฉพาะเจาะจง หจก ทีเอ็นพ ี หจก ทีเอ็นพ ี ราคาต่ำท่ีสุด 75/2565 22.2.22 

17 ü  ตาขUายฟุตบอล 2,500 -  เฉพาะเจาะจง แชมป� แชมป� ราคาต่ำท่ีสุด 76/2565 23.2.22 

18 ü  ลูกป�น 400 -  เฉพาะเจาะจง ไพรัชการเกษตร ไพรัชการเกษตร ราคาต่ำท่ีสุด 77/2565 23.2.22 

19 ü  เหล็กแป�ป 2,712 -  เฉพาะเจาะจง บ.สยามโกลบอลเฮaาส+ บ.สยามโกลบอลเฮaาส+ ราคาต่ำท่ีสุด 78/2565 24.2.22 

20 ü  หัวเสาธงอลูมิเนียม 982 -  เฉพาะเจาะจง บ.สยามโกลบอลเฮaาส+ บ.สยามโกลบอลเฮaาส+ ราคาต่ำท่ีสุด 79/2565 24.2.22 

21 ü  ตลับหมึกบราเทอร+ 2,600 -  เฉพาะเจาะจง เอ็น.เค.เซ็นเตอร+ เอ็น.เค.เซ็นเตอร+ ราคาต่ำท่ีสุด 80/2565 24.2.22 

22 ü  ใบเจียร, น็อต 338 -  เฉพาะเจาะจง สุโขทัยฮกฮั้ว สุโขทัยฮกฮั้ว ราคาต่ำท่ีสุด 81/2565 25.2.22 

23 ü  ขนมป�งขาไกU 950 -  เฉพาะเจาะจง Makro Makro ราคาต่ำท่ีสุด 82/2565 28.2.22 

24 ü  ลวดเชื่อม ฟุตฉาก 225 -  เฉพาะเจาะจง บ.รวมน็อต สุโขทัย บ.รวมน็อต สุโขทัย ราคาต่ำท่ีสุด 83/2565 28.2.22 

 

 

ลงช่ือ..................................................เจ0าหน0าท่ี      ลงช่ือ...................................................หัวหน0าเจ0าหน0าท่ี  

                     (นายเด"นนคร  พ0นพาล)                 (นางสาวณัฐธิดา พลมาก) 

- ทราบ 

ลงช่ือ............................................................... 

       (ผู0อำนวยการโรงเรียนยางซ0ายพิทยาคม) 

 



สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ1างประจำเดือนประจำป7งบประมาณ 2565 

ประจำเดือน มีนาคม 2565 

โรงเรียนยางซ1ายพิทยาคม 

 

ลำดับ 
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ1าง 

วงเงินท่ีซ้ือ 

หรือจ1าง 
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วิธีซ้ือหรือ

จ1าง 

รายช่ือผู1เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ 

ผู1ท่ีได1รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ1าง 

เหตุท่ี

คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาและข1อตกลงใน

การซ้ือหรือจ1าง 

ซ้ือ จ1าง รายการ บาท สต. เลขท่ี วันท่ี 

1 ü  ป�นใหญU ลวดเชื่อม 659 -  เฉพาะเจาะจง บ.สยามโกลบอลเฮaาส+ บ.สยามโกลบอลเฮaาส+ ราคาต่ำท่ีสุด 84/2565 1.3.22 

2 ü  โฟมสติ๊กเกอร+ โปสเตอร+ส ี 269 -  เฉพาะเจาะจง หจก ทีเอ็นพ ี หจก ทีเอ็นพ ี ราคาต่ำท่ีสุด 85/2565 1.3.22 

3 ü  ตูaเชื่อม เครื่องตัดไฟ 2,952 -  เฉพาะเจาะจง เอ็น.เค.เซ็นเตอร+ เอ็น.เค.เซ็นเตอร+ ราคาต่ำท่ีสุด 86/2565 1.3.22 

4 ü  เน็ทวอลเลUย+บอล 1,850 -  เฉพาะเจาะจง แชมป� แชมป� ราคาต่ำท่ีสุด 87/2565 1.3.22 

5 ü  หัวน็อต สกรูหัวเหลี่ยม 75 -  เฉพาะเจาะจง บ.รวมน็อต สุโขทัย บ.รวมน็อต สุโขทัย ราคาต่ำท่ีสุด 88/2565 2.3.22 

6 ü  ของบวงสรวง 540 -  เฉพาะเจาะจง แววตา เจริญศิลป� แววตา เจริญศิลป� ราคาต่ำท่ีสุด 88/1.2565 2.3.22 

7 ü  ดอกไมaพลาสติก 4,325 -  เฉพาะเจาะจง หจก ทีเอ็นพ ี หจก ทีเอ็นพ ี ราคาต่ำท่ีสุด 89/2565 3.3.22 

8  ü ไวนิลกีฬา 860 -  เฉพาะเจาะจง อุดมทรัพย+ปริ้นติ้ง อุดมทรัพย+ปริ้นติ้ง ราคาต่ำท่ีสุด 90/2565 3.3.22 

9 ü  GSH 95 450 -  เฉพาะเจาะจง สุโขทัยนคร 2018 สุโขทัยนคร 2018 ราคาต่ำท่ีสุด 91/2565 9.3.22 

10 ü  ใบตัดสแตนเลส 250 -  เฉพาะเจาะจง บ.รวมน็อต สุโขทัย บ.รวมน็อต สุโขทัย ราคาต่ำท่ีสุด 92/2565 9.3.22 

11 ü  ทรายสักหลาด 270 -  เฉพาะเจาะจง บ.รวมน็อต สุโขทัย บ.รวมน็อต สุโขทัย ราคาต่ำท่ีสุด 93/2565 10.3.22 

12 ü  ทรายสักหลาด 400 -  เฉพาะเจาะจง บ.รวมน็อต สุโขทัย บ.รวมน็อต สุโขทัย ราคาต่ำท่ีสุด 94/2565 11.3.22 

13 ü  กระดาษ A4 แฟiม 4,988 -  เฉพาะเจาะจง บ.ธนินท+พงศ+ บ.ธนินท+พงศ+ ราคาต่ำท่ีสุด 95/2565 11.3.22 

14 ü  หมึกเติม 1,800 -  เฉพาะเจาะจง เอ็น.เค.เซ็นเตอร+ เอ็น.เค.เซ็นเตอร+ ราคาต่ำท่ีสุด 96/2565 15.3.22 

15 ü  ยUาฆUาหญaา 1,120 -  เฉพาะเจาะจง ไลaพานิช ไลaพานิช ราคาต่ำท่ีสุด 97/2565 15.3.22 

 

 



สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ1างประจำเดือนประจำป7งบประมาณ 2565 

ประจำเดือน มีนาคม 2565 

โรงเรียนยางซ1ายพิทยาคม 

 

ลำดับ 
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ1าง 

วงเงินท่ีซ้ือ 

หรือจ1าง 

รา
คา

กล
าง

 

วิธีซ้ือหรือ

จ1าง 

รายช่ือผู1เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ 

ผู1ท่ีได1รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ1าง 

เหตุท่ี

คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาและข1อตกลงใน

การซ้ือหรือจ1าง 

ซ้ือ จ1าง รายการ บาท สต. เลขท่ี วันท่ี 

16 ü  สีน้ำมัน 145 -  เฉพาะเจาะจง บ.รวมน็อต สุโขทัย จำกัด บ.รวมน็อต สุโขทัย จำกัด ราคาต่ำท่ีสุด 98/2565 17.3.22 

17 ü  แผUนตัดมากีตaา 375 -  เฉพาะเจาะจง บ.รวมน็อต สุโขทัย จำกัด บ.รวมน็อต สุโขทัย จำกัด ราคาต่ำท่ีสุด 99/2565 22.3.22 

18 ü  สีน้ำมัน แปรงทาส ี 460 -  เฉพาะเจาะจง บ.รวมน็อต สุโขทัย จำกัด บ.รวมน็อต สุโขทัย จำกัด ราคาต่ำท่ีสุด 100/2565 22.3.22 

19 ü  GSH95 450 -  เฉพาะเจาะจง บ.สุโขทัยนคร 2018 บ.สุโขทัยนคร 2018 ราคาต่ำท่ีสุด 101/2565 22.3.22 

20 ü  ตรายางการเงิน 680 -  เฉพาะเจาะจง แม็คเวิร+ค แม็คเวิร+ค ราคาต่ำท่ีสุด 102/2565 22.3.22 

21  ü ปiายรับสมัครนักเรียน 1,536 -  เฉพาะเจาะจง ชUอเพชรกราฟRก ชUอเพชรกราฟRก ราคาต่ำท่ีสุด 103/2565 23.3.22 

 

 

ลงช่ือ..................................................เจ0าหน0าท่ี      ลงช่ือ...................................................หัวหน0าเจ0าหน0าท่ี  

                     (นายเด"นนคร  พ0นพาล)                 (นางสาวณัฐธิดา พลมาก) 

- ทราบ 

ลงช่ือ............................................................... 

       (ผู0อำนวยการโรงเรียนยางซ0ายพิทยาคม) 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ1างประจำเดือนประจำป7งบประมาณ 2565 

ประจำเดือน เมษายน 2565 

โรงเรียนยางซ1ายพิทยาคม 

 

ลำดับ 
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ1าง 

วงเงินท่ีซ้ือ 

หรือจ1าง 

รา
คา

กล
าง

 

วิธีซ้ือหรือ

จ1าง 

รายช่ือผู1เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ 

ผู1ท่ีได1รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ1าง 

เหตุท่ี

คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาและข1อตกลงใน

การซ้ือหรือจ1าง 

ซ้ือ จ1าง รายการ บาท สต. เลขท่ี วันท่ี 

1  ü ทำเลUมทำเนียบรุUน 23 2,010 -  เฉพาะเจาะจง ก$อปป��พ1ี ก$อปป��พ1ี ราคาต่ำท่ีสุด 104/2565 5.4.65 

2 ü  GSH95 450 -  เฉพาะเจาะจง หจก.สุธนาปRโตรเลียม หจก.สุธนาปRโตรเลียม ราคาต่ำท่ีสุด 105/2565 6.4.65 

3 ü  ทินเนอร+ 2,044 -  เฉพาะเจาะจง บ.สยามโกลบอลเฮaาส+ บ.สยามโกลบอลเฮaาส+ ราคาต่ำท่ีสุด 106/2565 12.4.65 

4 ü  จานผaาทรายแข็ง 105 -  เฉพาะเจาะจง บ.เตียเปงเซaง บ.เตียเปงเซaง ราคาต่ำท่ีสุด 107/2565 23.4.65 

5 ü  ป�นใหญUลวดขาว 434 -  เฉพาะเจาะจง บ.สยามโกลบอลเฮaาส+ บ.สยามโกลบอลเฮaาส+ ราคาต่ำท่ีสุด 108/2565 29.4.65 

 

 

ลงช่ือ..................................................เจ0าหน0าท่ี      ลงช่ือ...................................................หัวหน0าเจ0าหน0าท่ี  

                     (นายเด"นนคร  พ0นพาล)                 (นางสาวณัฐธิดา พลมาก) 

- ทราบ 

ลงช่ือ............................................................... 

       (ผู0อำนวยการโรงเรียนยางซ0ายพิทยาคม) 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ1างประจำเดือนประจำป7งบประมาณ 2565 

ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 

โรงเรียนยางซ1ายพิทยาคม 

 

ลำดับ 
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ1าง 

วงเงินท่ีซ้ือ 

หรือจ1าง 

รา
คา

กล
าง

 

วิธีซ้ือหรือ

จ1าง 

รายช่ือผู1เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ 

ผู1ท่ีได1รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ1าง 

เหตุท่ี

คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาและข1อตกลงใน

การซ้ือหรือจ1าง 

ซ้ือ จ1าง รายการ บาท สต. เลขท่ี วันท่ี 

1 ü  สียaอมเนื้อไมa, ทินเนอร+ 913 -  เฉพาะเจาะจง บ.เตียเปงเซaง บ.เตียเปงเซaง ราคาต่ำท่ีสุด 109/2565 2.5.65 

2 ü  แปรงทาสี 160 -  เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสัจจะเจริญทรัพยL หจก.ศรีสัจจะเจริญทรัพยL ราคาต่ำท่ีสุด 110/2565 2.5.65 

3 ü  ปพ.1,2,3 948 -  เฉพาะเจาะจง องค+การคaา สกสค. องค+การคaา สกสค. ราคาต่ำท่ีสุด 111/2565 3.5.65 

4 ü  ใบตัดหญaา 256 80  เฉพาะเจาะจง สุโขทัยอะไหลU2 สุโขทัยอะไหลU2 ราคาต่ำท่ีสุด 112/2565 3.5.65 

5 ü  GSH95 450 -  เฉพาะเจาะจง บ.สุโขทัยนคร 2018 บ.สุโขทัยนคร 2018 ราคาต่ำท่ีสุด 113/2565 5.5.65 

6 ü  ขaอตUอตรง, กาวทUอ 112 -  เฉพาะเจาะจง บ.รวมน็อตการยาง บ.รวมน็อตการยาง ราคาต่ำท่ีสุด 114/2565 9.5.65 

7  ü จaางซUอมแซมประตูหอประชุม 2,000 -  เฉพาะเจาะจง นายวินัย แมลงภูU นายวินัย แมลงภูU ราคาต่ำท่ีสุด 115/2565 9.5.65 

8 ü  น้ำนันเครื่อง, กรองเครื่อง 1,500 -  เฉพาะเจาะจง ชUางยักษ+ ชUางยักษ+ ราคาต่ำท่ีสุด 116/2565 10.5.65 

9 ü  GSH95  450 -  เฉพาะเจาะจง หจก.สุธนาปRโตรเลียม หจก.สุธนาปRโตรเลียม ราคาต่ำท่ีสุด 117/2565 11.5.65 

10 ü  ไมaกวาดทางมะพรaาว, ดอกหญaา 1,050 -  เฉพาะเจาะจง ไม#กวาดสมชายบ#านเพชรไผ1 ไม#กวาดสมชายบ#านเพชรไผ1 ราคาต่ำท่ีสุด 118/2565 16.5.65 

11 ü  ขันน้ำ 100 -  เฉพาะเจาะจง หจก.ทีเอ็นพ ี หจก.ทีเอ็นพ ี ราคาต่ำท่ีสุด 119/2565 16.5.65 

12 ü  ปูนเสือซุปเปอร+ 120 -  เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสัจจะเจริญทรัพยL หจก.ศรีสัจจะเจริญทรัพยL ราคาต่ำท่ีสุด 120/2565 16.5.65 

13 ü  ผaาหUมเทาผืนใหญU 800 -  เฉพาะเจาะจง รaานไมตรีจิตต+ รaานไมตรีจิตต+ ราคาต่ำท่ีสุด 121/2565 17.5.65 

14 ü  ธงชาติ, ธงตราสัญลักษณ+ 750 -  เฉพาะเจาะจง บ.ธนินท+พงศ+ บ.ธนินท+พงศ+ ราคาต่ำท่ีสุด 122/2565 19.5.65 

15 ü  ปลั๊กตัวผูa ตัวเมีย 280 -  เฉพาะเจาะจง หaางเมฆวิไล หaางเมฆวิไล ราคาต่ำท่ีสุด 123/2565 20.5.65 

16 ü  เครื่องพUนลม พUนน้ำ 3,450 -  เฉพาะเจาะจง เอ็น.เค.เซ็นเตอร+ เอ็น.เค.เซ็นเตอร+ ราคาต่ำท่ีสุด 124/2565 20.5.65 

 



สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ1างประจำเดือนประจำป7งบประมาณ 2565 

ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 

โรงเรียนยางซ1ายพิทยาคม 

ลำดับ 
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ1าง 

วงเงินท่ีซ้ือ 

หรือจ1าง 

รา
คา

กล
าง

 

วิธีซ้ือหรือ

จ1าง 

รายช่ือผู1เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ 

ผู1ท่ีได1รับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ1าง 

เหตุท่ี

คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาและข1อตกลงใน

การซ้ือหรือจ1าง 

ซ้ือ จ1าง รายการ บาท สต. เลขท่ี วันท่ี 

17 ü  โคมไฟสปอร+ตไลท+ 3,600 -  เฉพาะเจาะจง เอ็น.เค.เซ็นเตอร+ เอ็น.เค.เซ็นเตอร+ ราคาต่ำท่ีสุด 125/2565 23.5.65 

18  ü ทำเลUมแผนปฏิบัติการ 2565  485 -  เฉพาะเจาะจง ก$อปป��พ1ี ก$อปป��พ1ี ราคาต่ำท่ีสุด 126/2565 23.5.65 

19 ü  เจลแอลกอฮอล+, สบูUลaางมือ 1,675 -  เฉพาะเจาะจง หจก.ทีเอ็นพ ี หจก.ทีเอ็นพ ี ราคาต่ำท่ีสุด 127/2565 23.5.65 

20 ü  GSH95 450 -  เฉพาะเจาะจง บ.สุโขทัยนคร 2018 บ.สุโขทัยนคร 2018 ราคาต่ำท่ีสุด 128/2565 24.5.65 

21 ü  หลอด LED 18W, 90W 1,465 -  เฉพาะเจาะจง ชนินทร+การไฟฟiา ชนินทร+การไฟฟiา ราคาต่ำท่ีสุด 129/2565 26.5.65 

22  ü คูUมือนักเรียนและผูaปกครอง 640 -  เฉพาะเจาะจง ก$อปป�� พ1ี ก$อปป�� พ1ี ราคาต่ำท่ีสุด 130/2565 26.5.65 

23 ü  โคมไฟสปอร+ทไลต+ 1,200 -  เฉพาะเจาะจง เอ็น.เค.เซ็นเตอร+ เอ็น.เค.เซ็นเตอร+ ราคาต่ำท่ีสุด 131/2565 27.5.65 

24  ü แบบบันทึกการเขaาสอน 659 -  เฉพาะเจาะจง เอส.พี.โอเอ เอส.พี.โอเอ ราคาต่ำท่ีสุด 132/2565 27.5.65 

25 ü  GSH95 500 -  เฉพาะเจาะจง บ.โชคชัย บ.โชคชัย ราคาต่ำท่ีสุด 133/2565 30.5.65 

26 ü  เมาส+ USB, คีย+บอร+ด 2,280 -  เฉพาะเจาะจง เอ็น.เค.เซ็นเตอร+ เอ็น.เค.เซ็นเตอร+ ราคาต่ำท่ีสุด 134/2565 30.5.65 

27 ü  ถUานพานาโซนิคโกลด+ 315 -  เฉพาะเจาะจง หจก ทีเอ็นพ ี หจก ทีเอ็นพ ี ราคาต่ำท่ีสุด 134.1/2565 30.5.65 

 

ลงช่ือ..................................................เจ0าหน0าท่ี      ลงช่ือ...................................................หัวหน0าเจ0าหน0าท่ี  

                     (นายเด"นนคร  พ0นพาล)                 (นางสาวณัฐธิดา พลมาก) 

- ทราบ 

ลงช่ือ............................................................... 

       (ผู0อำนวยการโรงเรียนยางซ0ายพิทยาคม) 

 



สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ1างประจำเดือนประจำป7งบประมาณ 2565 

ประจำเดือน มิถุนายน 2565 

โรงเรียนยางซ1ายพิทยาคม 

 

ลำดับ 
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ1าง 

วงเงินท่ีซ้ือ 

หรือจ1าง 

รา
คา

กล
าง

 

วิธีซ้ือหรือ

จ1าง 

รายช่ือผู1เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ 

ผู1ท่ีได1รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ1าง 

เหตุท่ี

คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาและข1อตกลงใน

การซ้ือหรือจ1าง 

ซ้ือ จ1าง รายการ บาท สต. เลขท่ี วันท่ี 

1 ü  ทราย 800 -  เฉพาะเจาะจง พรอารีย+ พรอารีย+ ราคาต่ำท่ีสุด 135/2565 1.6.65 

2 ü  ปูนผสมเสร็จ 3,400 -  เฉพาะเจาะจง พรอารีย+ พรอารีย+ ราคาต่ำท่ีสุด 136/2565 2.6.65 

3 ü  GSH95 490 -  เฉพาะเจาะจง บ.สุโขทัยนคร 2018 บ.สุโขทัยนคร 2018 ราคาต่ำท่ีสุด 137/2565 2.6.65 

4 ü  ซินเธติคเบรก 210 -  เฉพาะเจาะจง บ.สุโขทัยนคร 2018 บ.สุโขทัยนคร 2018 ราคาต่ำท่ีสุด 138/2565 2.6.65 

5  ü จaางเหมาปรับพื้นปูน 2,880 -  เฉพาะเจาะจง นายวินัย แมลงภูU นายวินัย แมลงภูU ราคาต่ำท่ีสุด 139/2565 2.6.65 

6  ü เว็บไซต+ 3,210 -  เฉพาะเจาะจง บ.เว็บไซต+เซอร+วิส บ.เว็บไซต+เซอร+วิส ราคาต่ำท่ีสุด 140/2565 2.6.65 

7 ü  สีไมa, กระดาษ 750 -  เฉพาะเจาะจง หจก.ทีเอ็นพ ี หจก.ทีเอ็นพ ี ราคาต่ำท่ีสุด 141/2565 5.6.65 

8  ü ถUายเอกสารแบบเยี่ยมบaาน 525 -  เฉพาะเจาะจง เอส.พี.โอเอ เอส.พี.โอเอ ราคาต่ำท่ีสุด 142/2565 7.6.65 

9 ü  เครื่องปริ้น Brother 4,800 -  เฉพาะเจาะจง เอ็น.เค.เซ็นเตอร+ เอ็น.เค.เซ็นเตอร+ ราคาต่ำท่ีสุด 143/2565 8.6.65 

10 ü  สมุดวาดเขียน, ธงตราสัญลักษณ+ 140 -  เฉพาะเจาะจง บ.ธนินท+พงศ+ บ.ธนินท+พงศ+ ราคาต่ำท่ีสุด 144/2565 8.6.65 

11 ü  กระดาษ, แฟiม, ลวดเย็บ 4,091 -  เฉพาะเจาะจง หจก ทีเอ็นพ ี หจก ทีเอ็นพ ี ราคาต่ำท่ีสุด 145/2565 9.6.65 

12 ü  เสaนหนaาตUาง, มุมหนaาตUาง 1,142 -  เฉพาะเจาะจง พิษณุอลูมิเนียม พิษณุอลูมิเนียม ราคาต่ำท่ีสุด 146/2565 10.6.65 

13 ü  GSH 95 490 -  เฉพาะเจาะจง บ.สุโขทัยนคร 2018 บ.สุโขทัยนคร 2018 ราคาต่ำท่ีสุด 147/2565 10.6.65 

14 ü  มุaงลวดอลูมิเนียม 48” 2,213 -  เฉพาะเจาะจง บ.เอส อาร+ โฮม จำกัด บ.เอส อาร+ โฮม จำกัด ราคาต่ำท่ีสุด 148/2565 13.6.65 

15 ü  รางปลั๊ก, เกมเศรษฐ ี 1,212 -  เฉพาะเจาะจง หจก ทีเอ็นพ ี หจก ทีเอ็นพ ี ราคาต่ำท่ีสุด 149/2565 14.6.65 
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16 ü  ยาฆUาหญaา 1,010 -  เฉพาะเจาะจง ไลaพานิช สุโขทัย ไลaพานิช สุโขทัย ราคาต่ำท่ีสุด 150/2565 15.6.65 

17 ü  ถุงขยะ, กุญแจล็อค 973 -  เฉพาะเจาะจง หจก.ทีเอ็นพ ี หจก.ทีเอ็นพ ี ราคาต่ำท่ีสุด 151/2565 17.6.65 

18 ü  น้ำมันสน, น้ำมัน Eneos 524 30  เฉพาะเจาะจง สุโขทัยอะไหลU2 สุโขทัยอะไหลU2 ราคาต่ำท่ีสุด 151.1/2565 17.6.65 

19 ü  ปากกา, กลUองดินสอ 1,496 -  เฉพาะเจาะจง บ.แม็คโคร บ.แม็คโคร ราคาต่ำท่ีสุด 152/2565 20.6.65 

20 ü  ปiายชื่อ, กรอบรูป, สีไมa 1,989 -  เฉพาะเจาะจง หจก.ทีเอ็นพ ี หจก.ทีเอ็นพ ี ราคาต่ำท่ีสุด 153/2565 20.6.65 

21 ü  แก$สโซฮอล+ 95 490 -  เฉพาะเจาะจง หจก.สุธนา ปRโตรเลียม หจก.สุธนา ปRโตรเลียม ราคาต่ำท่ีสุด 154/2565 21.6.65 

22 ü  ขaอตUอ 90 -  เฉพาะเจาะจง พรอารีย+ พรอารีย+ ราคาต่ำท่ีสุด 155/2565 21.6.65 

23 ü  ป�นยิงกาว, แทUงกาว 1,110 -  เฉพาะเจาะจง บ.ธนินท+พงศ+ บ.ธนินท+พงศ+ ราคาต่ำท่ีสุด 156/2565 21.6.65 

24 ü  หมึกเติม Epson 3,000 -  เฉพาะเจาะจง เอ็น.เค.เซ็นเตอร+ เอ็น.เค.เซ็นเตอร+ ราคาต่ำท่ีสุด 157/2565 21.6.65 

25  ü ไวนิลวันตUอตaานยาเสพติด 920 -  เฉพาะเจาะจง อุดมทรัพย+ปริ้นติ้ง อุดมทรัพย+ปริ้นติ้ง ราคาต่ำท่ีสุด 158/2565 22.6.65 

26  ü จaางเปลี่ยนกระเบื้อง 4,000 -  เฉพาะเจาะจง นายวินัย แมลงภูU นายวินัย แมลงภูU ราคาต่ำท่ีสุด 159/2565 22.6.65 

27  ü คUาเครื่องเสียงวันภาษาไทย 500 -  เฉพาะเจาะจง นายจักรี จอมสังข+ นายจักรี จอมสังข+ ราคาต่ำท่ีสุด 160/2565 24.6.65 

28 ü  GSH 95 490 -  เฉพาะเจาะจง บ.สุโขทัยนคร 2018 บ.สุโขทัยนคร 2018 ราคาต่ำท่ีสุด 161/2565 28.6.65 

29 ü  ใบป�ดน้ำฝน 160.50 -  เฉพาะเจาะจง สุโขทัยอะไหลU สุโขทัยอะไหลU ราคาต่ำท่ีสุด 162/2565 28.6.65 

30  ü แบบฝ�กหัดภาษาอังกฤษ 294 -  เฉพาะเจาะจง เอส.พี.โอเอ เอส.พี.โอเอ ราคาต่ำท่ีสุด 163/2565 28.6.65 
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31 ü  ปากฮอร+น 1,364 -  เฉพาะเจาะจง หจก.ว.อะไหลUวิทยุ หจก.ว.อะไหลUวิทยุ ราคาต่ำท่ีสุด 163.1/2565 28.6.65 

32  ü ซUอมแอร+/ลaางแอร+ 5,500 -  เฉพาะเจาะจง นายไพศาล พรหมศร นายไพศาล พรหมศร ราคาต่ำท่ีสุด 164/2565 29.6.65 

33 ü  ทัชแพดพรaอมปากกา 1,590 -  เฉพาะเจาะจง เอ็น.เค.เซ็นเตอร+ เอ็น.เค.เซ็นเตอร+ ราคาต่ำท่ีสุด 165/2565 30.6.65 
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1 ü  สมุดบัญชีลงเวลา, แฟiมเสนอเซ็น 865 -  เฉพาะเจาะจง บ.ธนินท+พงศ+ จำกัด บ.ธนินท+พงศ+ จำกัด ราคาต่ำท่ีสุด 166/2565 1.7.65 

2 ü  กระดาษถUายเอกสาร 70 แกรม 4,300 -  เฉพาะเจาะจง บ.ธนินท+พงศ+ บ.ธนินท+พงศ+ ราคาต่ำท่ีสุด 167/2565 5.7.65 

3 ü  โพเดียมขากลึง 4,000 -  เฉพาะเจาะจง นายอำนวย มิ่งอินทร+ นายอำนวย มิ่งอินทร+ ราคาต่ำท่ีสุด 168/2565 6.7.65 

4  ü ไวนิลพิธีหลUอเทียนพรรษา 690 -  เฉพาะเจาะจง อุดมทรัพย+ปริ้นติ๊ง อุดมทรัพย+ปริ้นติ๊ง ราคาต่ำท่ีสุด 169/2565 6.7.65 

5 ü  ดอกกุหลาบ, กลีบบัว 507 18  เฉพาะเจาะจง รaานพรรษา รaานพรรษา ราคาต่ำท่ีสุด 170/2565 9.7.65 

6  ü เปลี่ยนใสaกรองคาร+บอน 7,500 -  เฉพาะเจาะจง สยามเพียววอเตอร+ สยามเพียววอเตอร+ ราคาต่ำท่ีสุด 171/2565 12.7.65 

7 ü  น้ำมันแก$สโซฮอล+ 95 500 -  เฉพาะเจาะจง บ.โชคชัย จำกัด บ.โชคชัย จำกัด ราคาต่ำท่ีสุด 172/2565 13.7.65 

8 ü  GSH 95 490 -  เฉพาะเจาะจง บ.สุโขทัยนคร บ.สุโขทัยนคร ราคาต่ำท่ีสุด 173/2565 15.7.65 

9 ü  ธงตราสัญลักษณ+ No.6 720 -  เฉพาะเจาะจง บ.ธนินท+พงศ+ บ.ธนินท+พงศ+ ราคาต่ำท่ีสุด 174/2565 18.7.65 

10 ü  ตูaเหล็กเอกสารเก็บยา 6,200 -  เฉพาะเจาะจง หจก.บ#านสวนเฟอรLนิเจอรL หจก.บ#านสวนเฟอรLนิเจอรL ราคาต่ำท่ีสุด 174.1/2565 18.7.65 

11 ü  แผงควบคุม Invertor แอร+ 1,800 -  เฉพาะเจาะจง ไพศาล อิเลคทริค แอร+ ไพศาล อิเลคทริค แอร+ ราคาต่ำท่ีสุด 175/2565 25.7.65 

12 ü  ยาสามัญประจำหaองพยาบาล 2,012 40  เฉพาะเจาะจง Watsons Watsons ราคาต่ำท่ีสุด 176/2565 25.7.65 

 

ลงช่ือ..................................................เจ0าหน0าท่ี      ลงช่ือ...................................................หัวหน0าเจ0าหน0าท่ี  

                     (นายเด"นนคร  พ0นพาล)                 (นางสาวณัฐธิดา พลมาก) 

- ทราบ 

ลงช่ือ............................................................... 

       (ผู0อำนวยการโรงเรียนยางซ0ายพิทยาคม) 



สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ1างประจำเดือนประจำป7งบประมาณ 2565 

ประจำเดือน สิงหาคม 2565 

โรงเรียนยางซ1ายพิทยาคม 

 

ลำดับ 
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ1าง 

วงเงินท่ีซ้ือ 

หรือจ1าง 

รา
คา

กล
าง

 

วิธีซ้ือหรือ

จ1าง 

รายช่ือผู1เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ 

ผู1ท่ีได1รับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ1าง 

เหตุท่ี

คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาและข1อตกลงใน

การซ้ือหรือจ1าง 

ซ้ือ จ1าง รายการ บาท สต. เลขท่ี วันท่ี 

1 ü  น้ำมัน Eneos 15W 40 481 50  เฉพาะเจาะจง สุโขทัยอะไหลU2 สุโขทัยอะไหลU2 ราคาต่ำท่ีสุด 164.1/2565 29.6.65 

2 ü  CleanX GSH95 490 -  เฉพาะเจาะจง บ.สุโขทัยนคร 2018 บ.สุโขทัยนคร 2018 ราคาต่ำท่ีสุด 177/2565 28.7.65 

3  ü ไวนิลราชินี, ยาเสพติด 2,590 -  เฉพาะเจาะจง ชUอเพชร กราฟRก ชUอเพชร กราฟRก ราคาต่ำท่ีสุด 178/2565 2.8.65 

4  ü ไวนิลลูกเสือตaานยาเสพติด 450 -  เฉพาะเจาะจง อุดมทรัพย+ปริ้นติ๊ง อุดมทรัพย+ปริ้นติ๊ง ราคาต่ำท่ีสุด 179/2565 2.8.65 

5  ü ซUอมบำรุงระบบเบรครถสองแถว 4,500 -  เฉพาะเจาะจง นายจำลอง สุขมUวง นายจำลอง สุขมUวง ราคาต่ำท่ีสุด 180/2565 2.8.65 

6 ü  ธงตราสัญลักษณ+ เบอร+6 720 -  เฉพาะเจาะจง บ.ธนินท+พงศ+ จำกัด บ.ธนินท+พงศ+ จำกัด ราคาต่ำท่ีสุด 181/2565 3.8.65 

7 ü  น้ำมัน 2T, ลูกป�น 299 60  เฉพาะเจาะจง สุโขทัยอะไหลU2 สุโขทัยอะไหลU2 ราคาต่ำท่ีสุด 182/2565 3.8.65 

8 ü  CleanX GSH95 490 -  เฉพาะเจาะจง บ.สุโขทัยนคร 2018 บ.สุโขทัยนคร 2018 ราคาต่ำท่ีสุด 183/2565 5.8.65 

9 ü  น้ำยาดันฝุ[น, ชุดโกยผง 880 -  เฉพาะเจาะจง หจก ทีเอ็นพ ี หจก ทีเอ็นพ ี ราคาต่ำท่ีสุด 184/2565 5.8.65 

10 ü  ไมaกวาดทางมะพรaาว 1,050 -  เฉพาะเจาะจง ไม#กวาดสมชายบ#านเพชรไผ1 ไม#กวาดสมชายบ#านเพชรไผ1 ราคาต่ำท่ีสุด 185/2565 5.8.65 

11 ü  เชือกขาว 4 มิล 150 -  เฉพาะเจาะจง วิริยะพานิช วิริยะพานิช ราคาต่ำท่ีสุด 186/2565 11.8.65 

12 ü  สมุดวาดเขียน 100 -  เฉพาะเจาะจง บ.ธนินท+พงศ+ บ.ธนินท+พงศ+ ราคาต่ำท่ีสุด 187/2565 17.8.65 

13  ü จaางเหมาบริการรถโดยสาร 3,600 -  เฉพาะเจาะจง นายประสาน มั่นอีนัง นายประสาน มั่นอีนัง ราคาต่ำท่ีสุด 188/2565 18.8.65 

14 ü  อุปกรณ+ทำเครื่องบินพลังยาง 595 -  เฉพาะเจาะจง บ.ธนินท+พงศ+ บ.ธนินท+พงศ+ ราคาต่ำท่ีสุด 189/2565 22.8.65 

15 ü  GSH95 490 -  เฉพาะเจาะจง หจก.สุธนา ปRโตรเลียม หจก.สุธนา ปRโตรเลียม ราคาต่ำท่ีสุด 190/2565 23.8.65 
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คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาและข1อตกลงใน

การซ้ือหรือจ1าง 

ซ้ือ จ1าง รายการ บาท สต. เลขท่ี วันท่ี 

16 ü  สีสเปรย+, แหวนชุบขาว 100 -  เฉพาะเจาะจง บ.รวมน็อต สุโขทัย บ.รวมน็อต สุโขทัย ราคาต่ำท่ีสุด 191/2565 23.8.65 

17 ü  เป�ดโปรหaองน้ำ มUวง 210 -  เฉพาะเจาะจง หจก ทีเอ็นพี คaาสUง หจก ทีเอ็นพี คaาสUง ราคาต่ำท่ีสุด 192/2565 24.8.65 

18 ü  สมุดวาดเขียน ดินสอ สีน้ำ พูUกัน 2,788 -  เฉพาะเจาะจง บ.ธนินท+พงศ+ บ.ธนินท+พงศ+ ราคาต่ำท่ีสุด 193/2565 24.8.65 

 

 

ลงช่ือ..................................................เจ0าหน0าท่ี      ลงช่ือ...................................................หัวหน0าเจ0าหน0าท่ี  

                     (นายเด"นนคร  พ0นพาล)                 (นางสาวณัฐธิดา พลมาก) 

- ทราบ 

ลงช่ือ............................................................... 

       (ผู0อำนวยการโรงเรียนยางซ0ายพิทยาคม) 

 

 

 

 

 


