
ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับการ

คัดเลือก
ราคาท่ีตกลง

1
กล้องถ่ายรูป พร้อม

อุปกรณ์เสริม
49,722.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บ๊ิกคาเมร่า 

คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 

(มหาชน)

49,722.00

บริษัท บ๊ิกคาเมร่า

 คอร์ปอเรช่ัน 

จ ากัด (มหาชน)

49,722.00 ราคาเหมาะสม  ซ1/65 1-พ.ย.-64 บ. ท่ัวไป

2
วัสดุ งานปรับปรุง

สถานท่ี
325.00      เฉพาะเจาะจง

ร้านรัตนาพันธ์ 

(ส านักงานใหญ่)
325.00

ร้านรัตนาพันธ์ 

(ส านักงานใหญ่)
325.00 ราคาเหมาะสม ซ2/65 27-ต.ค.-64 บ. ท่ัวไป

3
วัสดุ งานปรับปรุง

สถานท่ี
2,677.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สหภัณฑ์

เคหะกิจ จ ากัด
2,677.00

บริษัท สหภัณฑ์

เคหะกิจ จ ากัด
2,677.00 ราคาเหมาะสม ซ3/65 1-พ.ย.-64 บ. ท่ัวไป

4

วัสดุ งานพัฒนา

ระบบการเงินและ

บัญชี

1,352.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านรัตนาพันธ์ 

(ส านักงานใหญ่)
1,352.00

ร้านรัตนาพันธ์ 

(ส านักงานใหญ่)
1,352.00 ราคาเหมาะสม ซ4/65 11-พ.ย.-64 บ. งปม.

5

วัสดุ งานซ่อมแซม

ระบบไฟฟ้าและ

ระบบประปา

4,766.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท สหภัณฑ์

เคหะกิจ จ ากัด
4,766.00

บริษัท สหภัณฑ์

เคหะกิจ จ ากัด
4,766.00 ราคาเหมาะสม ซ5/65 17-พ.ย.-64 บ. ท่ัวไป

6
วัสดุ งานปรับปรุง

สถานท่ี
6,691.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สหภัณฑ์

เคหะกิจ จ ากัด
6,691.50

บริษัท สหภัณฑ์

เคหะกิจ จ ากัด
6,691.50 ราคาเหมาะสม ซ6/65 17-พ.ย.-64 บ. ท่ัวไป

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

ช่ือหน่วยงาน โรงเรียนก่ิวลมวิทยา

วิธีซ้ือหรือจ้าง
กลุ่มงาน/

 กิจกรรม

ผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ี

คัดเลือก

เลขท่ีสัญญา

 / ใบส่ังจ้าง

วันเดือนปี 

จัดซ้ือ/จัด

จ้าง

ล าดับ

ท่ี
งานจัดซ้ือ / จัดจ้าง วงเงิน



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับการ

คัดเลือก
ราคาท่ีตกลง

7 วัสดุ งานสารบรรณ 3,360.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านรัตนาพันธ์ 

(ส านักงานใหญ่)
3,360.00

ร้านรัตนาพันธ์ 

(ส านักงานใหญ่)
3,360.00 ราคาเหมาะสม ซ7/65 17-พ.ย.-64 บ. งปม.

8 วัสดุ งานพัสดุ 3,664.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านรัตนาพันธ์ 

(ส านักงานใหญ่)
3,664.00

ร้านรัตนาพันธ์ 

(ส านักงานใหญ่)
3,664.00 ราคาเหมาะสม ซ8/65 17-พ.ย.-64 บ. งปม.

9
วัสดุ งานการจัดการ
เรียนการสอนสังคม
ศึกษา

3,980.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านรัตนาพันธ์ 

(ส านักงานใหญ่)
3,980.00

ร้านรัตนาพันธ์ 

(ส านักงานใหญ่)
3,980.00 ราคาเหมาะสม ซ9/65 17-พ.ย.-64 บ. วิชาการ

10

วัสดุ ซ่อมบ ารุง 

อุปกรณ์ เทคโนโลยี 

และคอมพิวเตอร์

600.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส้วนจ ากัด 
ท็อป พี ซี 

คอมพิวเตอร้ 

(ส านักงานใหญ้)

600.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด

 ท็อป พี ซี 

คอมพิวเตอร์ 

(ส านักงานใหญ่)

600.00 ราคาเหมาะสม ซ10/65 17-พ.ย.-64 บ. วิชาการ

11

วัสดุ วันส าคัญของ

ชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์

150.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านรัตนาพันธ์ 

(ส านักงานใหญ่)
150.00

ร้านรัตนาพันธ์ 

(ส านักงานใหญ่)
150.00 ราคาเหมาะสม ซ11/65 17-พ.ย.-64 บ. บุคคล

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

เลขท่ีสัญญา

 / ใบส่ังจ้าง

วันเดือนปี 

จัดซ้ือ/จัด

จ้าง

กลุ่มงาน/

 กิจกรรม

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

ช่ือหน่วยงาน โรงเรียนก่ิวลมวิทยา

ล าดับ

ท่ี
งานจัดซ้ือ / จัดจ้าง วงเงิน วิธีซ้ือหรือจ้าง

ผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับการ

คัดเลือก
ราคาท่ีตกลง

12
วัสดุ งานดูแลความ

สะอาดอาคารสถานท่ี
2,229.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามแม็ค

โคร จ ากัด (มหาชน)

สาขาท่ี 00063 

สาขาล าปาง

2,229.00

บริษัท สยามแม็ค

โคร จ ากัด 

(มหาชน)

สาขาท่ี 00063 

สาขาล าปาง

2,229.00 ราคาเหมาะสม ซ12/65 25-พ.ย.-64 บ. ท่ัวไป

13 เวชภัณฑ์ 14,352.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ช.เภสัช จ ากัด 14,352.00
บริษัท ช.เภสัช 

จ ากัด
14,352.00 ราคาเหมาะสม ซ13/65 23-พ.ย.-64 บ. ท่ัวไป

14 เวชภัณฑ์ 2,215.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ช.เภสัช จ ากัด 2,215.00
บริษัท ช.เภสัช 

จ ากัด
2,215.00 ราคาเหมาะสม ซ14/65 23-พ.ย.-64 บ. ท่ัวไป

15 วัสดุ งาน อย.น้อย 470.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านรัตนาพันธ์ 

(ส านักงานใหญ่)
470.00

ร้านรัตนาพันธ์ 

(ส านักงานใหญ่)
470.00 ราคาเหมาะสม ซ15/65 23-พ.ย.-64 บ. ท่ัวไป

16 วัสดุ งานปรับปรุง
อาคารสถานท่ี

759.70      เฉพาะเจาะจง ศิริรัตน์การไฟฟ้า 
(ส านักงานใหญ่)

759.70        
ศิริรัตน์การไฟฟ้า 

(ส านักงานใหญ่)
759.70        ราคาเหมาะสม ซ16/65 27-พ.ย.-64 บ. ท่ัวไป

วันเดือนปี 

จัดซ้ือ/จัด

จ้าง

กลุ่มงาน/

 กิจกรรม

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

ช่ือหน่วยงาน โรงเรียนก่ิวลมวิทยา

ล าดับ

ท่ี
งานจัดซ้ือ / จัดจ้าง วงเงิน วิธีซ้ือหรือจ้าง

ผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ี

คัดเลือก

เลขท่ีสัญญา

 / ใบส่ังจ้าง



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับการ

คัดเลือก
ราคาท่ีตกลง

17
ครุภัณฑ์ งานระบบ

ภาพใน ห้องเรียน
22,000.00  เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส้วนจ ากัด  

 ท็อป พี ซี 
คอมพิวเตอร้ 

(ส านักงานใหญ้)

22,000.00    

ห้างหุ้นส้วนจ ากัด

 ท็อป พี ซี 
คอมพิวเตอร้ 

(ส านักงานใหญ้)

22,000.00    ราคาเหมาะสม ซ17/65 26-พ.ย.-64 บ. ท่ัวไป

18
ครุภัณฑ์ งานระบบ

เสียงในห้องเรียน
11,330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมพล        

เทรดด้ิง กรุ๊ป จ ากัด
11,330.00    บริษัท ชุมพล     

เทรดด้ิงกรุ๊ป จ ากัด
11,330.00    ราคาเหมาะสม ซ18/65 2-ธ.ค.-64 บ. ท่ัวไป

19

วัสดุ งานจัดท าคู่มือ

การนิเทศและปฏิทิน

นิเทศ

428.00      เฉพาะเจาะจง
ร้านรัตนาพันธ้ 
(ส านักงานใหญ้)

428.00        ร้านรัตนาพันธ์ 
(ส านักงานใหญ่)

428.00        ราคาเหมาะสม ซ19/65 17-ธ.ค.-64 บ. วิชาการ

20 วัสดุ งานซ่อมบ ารุง 
อุปกรณ์ เทคโนโลยี 
และคอมพิวเตอร์

2,710.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส้วนจ ากัด  
 ท็อป พี ซี 

คอมพิวเตอร้ 

(ส านักงานใหญ้)

2,710.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด

   ท็อป พี ซี 

คอมพิวเตอร์ 

(ส านักงานใหญ่)

2,710.00 ราคาเหมาะสม ซ20/65 14-ธ.ค.-64 บ. วิชาการ

21
วัสดุ งานโครงงาน

คุณธรรม ม.3
576.00      เฉพาะเจาะจง

ร้านรัตนาพันธ้ 
(ส านักงานใหญ้)

576.00        ร้านรัตนาพันธ์ (ส านักงานใหญ่) 576.00        ราคาเหมาะสม ซ21/65 1-ธ.ค.-64 บ. บุคคล

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

เลขท่ีสัญญา

 / ใบส่ังจ้าง

วันเดือนปี 

จัดซ้ือ/จัด

จ้าง

กลุ่มงาน/

 กิจกรรม

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

ช่ือหน่วยงาน โรงเรียนก่ิวลมวิทยา

ล าดับ

ท่ี
งานจัดซ้ือ / จัดจ้าง วงเงิน วิธีซ้ือหรือจ้าง

ผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับการ

คัดเลือก
ราคาท่ีตกลง

22
วัสดุ งานพัฒนางาน

ห้องสมุด
1,930.00    เฉพาะเจาะจง

ร้านรัตนาพันธ้ 

(ส านักงานใหญ้)
1,930.00     

ร้านรัตนาพันธ์ 

(ส านักงานใหญ่)
1,930.00     ราคาเหมาะสม ซ22/65 14-ธ.ค.-64 บ. วิชาการ

23
วัสดุ งานส่งเสริมรัก

การอ่าน
1,537.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท รักษ้กมน 
จ ากัด

1,537.00
บริษัท รักษ์กมน 

จ ากัด
1,537.00 ราคาเหมาะสม ซ23/65 14-ธ.ค.-64 บ. วิชาการ

24
วัสดุ แผน IEP 

รายบุคคล
550.00    เฉพาะเจาะจง

ร้านรัตนาพันธ้ 
(ส านักงานใหญ้)

550.00        
ร้านรัตนาพันธ์ 

(ส านักงานใหญ่)
550.00        ราคาเหมาะสม ซ24/65 17-ธ.ค.-64 บ. วิชาการ

25 วัสดุ งานแผน CCT 515.00      เฉพาะเจาะจง
ร้านรัตนาพันธ้ 

(ส านักงานใหญ้)
515.00        

ร้านรัตนาพันธ์ 

(ส านักงานใหญ่)
515.00        ราคาเหมาะสม ซ25/65 17-ธ.ค.-64 บ. วิชาการ

26

วัสดุ จัดท าคู่มือ    

การนิเทศและปฏิทิน

นิเทศ

428.00      เฉพาะเจาะจง
ร้านรัตนาพันธ้ 

(ส านักงานใหญ้)
428.00        

ร้านรัตนาพันธ์ 

(ส านักงานใหญ่)
428.00        ราคาเหมาะสม ซ26/65 17-ธ.ค.-64 บ. วิชาการ

27 ค่าน้ ามัน          
เดือนตุลาคม

1,330.00 เฉพาะเจาะจง
สหกรณ้การเกษตร

นิคมฯก่ิวลม จ ากัด
1,330.00

สหกรณ้

การเกษตรนิคมฯ
ก่ิวลม จ ากัด

1,330.00 ราคาเหมาะสม ซ27/65 1-ต.ค.-64 บ. ท่ัวไป

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

เลขท่ีสัญญา

 / ใบส่ังจ้าง

วันเดือนปี 

จัดซ้ือ/จัด

จ้าง

กลุ่มงาน/

 กิจกรรม

ล าดับ

ท่ี
งานจัดซ้ือ / จัดจ้าง วงเงิน วิธีซ้ือหรือจ้าง

ผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

ช่ือหน่วยงาน โรงเรียนก่ิวลมวิทยา



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับการ

คัดเลือก
ราคาท่ีตกลง

28
วัสดุ งานซ่อมแซม

พัสดุประชาสัมพันธ์
14,580.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมพล       

เทรดด้ิงกรุ๊ป จ ากัด
14,580.00 บริษัท ชุมพล    

เทรดด้ิงกรุ๊ป จ ากัด
14,580.00 ราคาเหมาะสม ซ28/65 15-ธ.ค.-64 บ. ท่ัวไป

29 เวชภัณฑ์ 7,975.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ช.เภสัช จ ากัด 7,975.00 บริษัท ช.เภสัช 
จ ากัด

7,975.00 ราคาเหมาะสม ซ29/65 10-ม.ค.-65 บ. ท่ัวไป

30 วัสดุ งานกีฬาสีภายใน 7,980.00 เฉพาะเจาะจง จิรชัยสปอร้ต 7,980.00 จิรชัยสปอร้ต 7,980.00 ราคาเหมาะสม ซ30/65 24-ม.ค.-65 บ. วิชาการ

31 ค่าน้ ามัน เดือน
กุมภาพันธ์

1,300.00 เฉพาะเจาะจง
สหกรณ้การเกษตร

นิคมฯก่ิวลม จ ากัด
1,300.00

สหกรณ้การ 
เกษตรนิคมฯ     

ก่ิวลม จ ากัด
1,300.00 ราคาเหมาะสม ซ31/65 1-ก.พ.-65 บ. งปม.

32 วัสดุ งานปรับปรุง
อาคารสถานท่ี

9,070.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ออฟฟิศเมท 

(ไทย) จ ากัด 
ส านักงานใหญ่

9,070.00
บริษัท ออฟฟิศ

เมท (ไทย) จ ากัด
 ส านักงานใหญ่

9,070.00 ราคาเหมาะสม ซ32/65 14-ก.พ.-65 บ. ท่ัวไป

33 วัสดุ โครงงาน
คุณธรรม (ม.5)

705.00      เฉพาะเจาะจง
บริษัท รักษ้กมน 

จ ากัด
705.00        

บริษัท รักษ้กมน 
จ ากัด

705.00        ราคาเหมาะสม ซ33/65 15-ก.พ.-65 บ. บุคคล

34
วัสดุ งานบอร์ด

ประชาสัมพันธ์
360.00    เฉพาะเจาะจง

ร้านรัตนาพันธ้ 
(ส านักงานใหญ้)

360.00        
ร้านรัตนาพันธ้ 
(ส านักงานใหญ้)

360.00        ราคาเหมาะสม ซ34/65 28-พ.ย.-64 บ. ท่ัวไป

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

เลขท่ีสัญญา

 / ใบส่ังจ้าง

วันเดือนปี 

จัดซ้ือ/จัด

จ้าง

กลุ่มงาน/

 กิจกรรม

ล าดับ

ท่ี
งานจัดซ้ือ / จัดจ้าง วงเงิน วิธีซ้ือหรือจ้าง

ผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

ช่ือหน่วยงาน โรงเรียนก่ิวลมวิทยา



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับการ

คัดเลือก
ราคาท่ีตกลง

35
วัสดุ การเรียนการ

สอนงานพ้ืนฐานอาชีพ
4,302.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านรัตนาพันธ์ 

(ส านักงานใหญ่)
4,302.00

ร้านรัตนาพันธ์ 

(ส านักงานใหญ่)
4,302.00 ราคาเหมาะสม ซ35/65 27-พ.ย.-64 บ. วิชาการ

36

วัสดุ จัดบรรยากาศ

ส่งเสริมและพัฒนา

ผู้เรียน

2,055.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านรัตนาพันธ์ 

(ส านักงานใหญ่)
2,055.00

ร้านรัตนาพันธ์ 

(ส านักงานใหญ่)
2,055.00 ราคาเหมาะสม ซ36/65 9-ธ.ค.-64 บ. วิชาการ

37

วัสดุ งานวันส าคัญ

ของชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์

1,000.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านรัตนาพันธ์ 

(ส านักงานใหญ่)
1,000.00

ร้านรัตนาพันธ์ 

(ส านักงานใหญ่)
1,000.00 ราคาเหมาะสม ซ37/65 20-ธ.ค.-64 บ. บุคคล

38
วัสดุ งานโครงงาน

คุณธรรม ช้ันม.1-ม.2
2,909.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านรัตนาพันธ์ 

(ส านักงานใหญ่)
2,909.00

ร้านรัตนาพันธ์ 

(ส านักงานใหญ่)
2,909.00 ราคาเหมาะสม ซ38/65 15-ก.พ.-65 บ. บุคคล

39
วัสดุ งานวันข้ึนปีใหม่

 2565
800.00      เฉพาะเจาะจง

ร้านรัตนาพันธ์ 

(ส านักงานใหญ่)
800.00        

ร้านรัตนาพันธ์ 

(ส านักงานใหญ่)
800.00        ราคาเหมาะสม ซ39/65 23-ธ.ค.-64 บ. บุคคล

40
วัสดุ ตลาดนัด

โครงงานคุณธรรม
760.00      เฉพาะเจาะจง

ร้านรัตนาพันธ์ 

(ส านักงานใหญ่)
760.00        

ร้านรัตนาพันธ์ 

(ส านักงานใหญ่)
760.00        ราคาเหมาะสม ซ40/65 1-มี.ค.-65 บ. บุคคล

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

เลขท่ีสัญญา

 / ใบส่ังจ้าง

วันเดือนปี 

จัดซ้ือ/จัด

จ้าง

กลุ่มงาน/

 กิจกรรม

ล าดับ

ท่ี
งานจัดซ้ือ / จัดจ้าง วงเงิน วิธีซ้ือหรือจ้าง

ผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

ช่ือหน่วยงาน โรงเรียนก่ิวลมวิทยา



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับการ

คัดเลือก
ราคาท่ีตกลง

41

วัสดุ งานวัดผลและ

ประเมินผลปลายภาค

เรียน 2/64

1,905.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านรัตนาพันธ์ 

(ส านักงานใหญ่)
1,905.00

ร้านรัตนาพันธ์ 

(ส านักงานใหญ่)
1,905.00 ราคาเหมาะสม ซ41/65 15-ก.พ.-65 บ. วิชาการ

42 วัสดุ งานพัสดุ 1,900.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ท็อป พี ซี 

คอมพิวเตอร์ 
(ส านักงานใหญ่)

1,900.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
 ท็อป พี ซี 

คอมพิวเตอร์ 
(ส านักงานใหญ่)

1,900.00 ราคาเหมาะสม ซ42/65 22-ธ.ค.-64 บ. งปม.

43
ค่าน้ ามัน เดือน

ธันวาคม
500.00      เฉพาะเจาะจง

สหกรณ์การเกษตร

นิคมฯก่ิวลม จ ากัด
500.00        

สหกรณ์

การเกษตรนิคมฯ

ก่ิวลม จ ากัด

500.00        ราคาเหมาะสม ซ43/65 14-ธ.ค.-64 บ. งปม.

44

วัสดุ พัฒนาผู้เรียน

กลุ่มสาระสุขศึกษา

และพลศึกษา

2,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสังเวียน  กันไว 2,400.00 นายสังเวียน  กันไว 2,400.00 ราคาเหมาะสม ซ44/65 3-ก.พ.-65 บ. วิชาการ

45

วัสดุ งานวันส าคัญ

ของชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์

750.00      เฉพาะเจาะจง
ร้านรัตนาพันธ์ 

(ส านักงานใหญ่)
750.00        

ร้านรัตนาพันธ์ 

(ส านักงานใหญ่)
750.00        ราคาเหมาะสม ซ45/65 20-พ.ค.-65 บ. บุคคล

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

เลขท่ีสัญญา

 / ใบส่ังจ้าง

วันเดือนปี 

จัดซ้ือ/จัด

จ้าง

กลุ่มงาน/

 กิจกรรม

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

ล าดับ

ท่ี
งานจัดซ้ือ / จัดจ้าง วงเงิน วิธีซ้ือหรือจ้าง

ผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

ช่ือหน่วยงาน โรงเรียนก่ิวลมวิทยา



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับการ

คัดเลือก
ราคาท่ีตกลง

46

วัสดุ งานวันส าคัญ

ของชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์

750.00      เฉพาะเจาะจง
ร้านรัตนาพันธ์ 

(ส านักงานใหญ่)
750.00        

ร้านรัตนาพันธ์ 

(ส านักงานใหญ่)
750.00        ราคาเหมาะสม ซ46/65 20-พ.ค.-65 บ. บุคคล

47

วัสดุ งานวันส าคัญ

ของชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์

2,990.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิก ฟลาวเวอร้ 2,990.00 ร้านบ๊ิก ฟลาวเวอร้ 2,990.00 ราคาเหมาะสม ซ47/65 20-พ.ค.-65 บ. บุคคล

48

วัสดุ งานวันส าคัญ

ของชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์

375.00      เฉพาะเจาะจง
ร้านรัตนาพันธ์ 

(ส านักงานใหญ่)
375.00        

ร้านรัตนาพันธ์ 

(ส านักงานใหญ่)
375.00        ราคาเหมาะสม ซ48/65 18-พ.ค.-65 บ. บุคคล

49

วัสดุ งานวันส าคัญ

ของชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์

9,925.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม้ใจดี 9,925.00
หจก.      

เชียงใหม้ใจดี
9,925.00 ราคาเหมาะสม ซ49/65 20-พ.ค.-65 บ. บุคคล

50

วัสดุ งานประชุม

ผู้ปกครอง และจัดท า

เอกสาร

375.00      เฉพาะเจาะจง
ร้านรัตนาพันธ์ 

(ส านักงานใหญ่)
375.00        

ร้านรัตนาพันธ์ 

(ส านักงานใหญ่)
375.00        ราคาเหมาะสม ซ50/65 18-พ.ค.-65 บ. บุคคล

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

เลขท่ีสัญญา

 / ใบส่ังจ้าง

วันเดือนปี 

จัดซ้ือ/จัด

จ้าง

กลุ่มงาน/

 กิจกรรม

ล าดับ

ท่ี
งานจัดซ้ือ / จัดจ้าง วงเงิน วิธีซ้ือหรือจ้าง

ผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา

ช่ือหน่วยงาน โรงเรียนก่ิวลมวิทยา

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับการ

คัดเลือก
ราคาท่ีตกลง

51
วัสดุ งานปรับปรุง

อาคารสถานท่ี
350.00      เฉพาะเจาะจง

ร้านรัตนาพันธ์ 

(ส านักงานใหญ่)
350.00        

ร้านรัตนาพันธ์ 

(ส านักงานใหญ่)
350.00        ราคาเหมาะสม ซ51/65 22-พ.ค.-65 บ. ท่ัวไป

52

วัสดุ งานพัฒนาการ

เรียนการสอน

กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน กิจกรรม 

ชุมนุม

899.00      เฉพาะเจาะจง
ร้านรัตนาพันธ์ 

(ส านักงานใหญ่)
899.00        

ร้านรัตนาพันธ์ 

(ส านักงานใหญ่)
899.00        ราคาเหมาะสม ซ52/65 24-พ.ค.-65 บ. วิชาการ

53
วัสดุ งานกิจกรรม

แนะแนว
930.00      เฉพาะเจาะจง

ร้านรัตนาพันธ์ 

(ส านักงานใหญ่)
930.00        

ร้านรัตนาพันธ์ 

(ส านักงานใหญ่)
930.00        ราคาเหมาะสม ซ53/65 1-มิ.ย.-65 บ. วิชาการ

54

วัสดุ งานกิจกรรมคัด

กรองฯ             

และแผน IEP

1,065.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านรัตนาพันธ์ 

(ส านักงานใหญ่)
1,065.00     

ร้านรัตนาพันธ์ 

(ส านักงานใหญ่)
1,065.00     ราคาเหมาะสม ซ54/65 1-มิ.ย.-65 บ. วิชาการ

ช่ือหน่วยงาน โรงเรียนก่ิวลมวิทยา

ล าดับ

ท่ี
งานจัดซ้ือ / จัดจ้าง วงเงิน วิธีซ้ือหรือจ้าง

ผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ี

คัดเลือก

เลขท่ีสัญญา

 / ใบส่ังจ้าง

วันเดือนปี 

จัดซ้ือ/จัด

จ้าง

กลุ่มงาน/

 กิจกรรม

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับการ

คัดเลือก
ราคาท่ีตกลง

55

วัสดุ งานสร้างและ

หรือพัฒนาส่ือ 

นวัตกรรม เทคโนโลยี

 และแหล่งเรียนรู้ 

กลุ่มสาระฯ 

ภาษาต่างประเทศ

1,696.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านรัตนาพันธ์ 

(ส านักงานใหญ่)
1,696.00     

ร้านรัตนาพันธ์ 

(ส านักงานใหญ่)
1,696.00     ราคาเหมาะสม ซ55/65 12-พ.ค.-65 บ. วิชาการ

56 วัสดุ งานสารบรรณ 3,888.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านรัตนาพันธ์ 

(ส านักงานใหญ่)
3,888.00     

ร้านรัตนาพันธ์ 

(ส านักงานใหญ่)
3,888.00     ราคาเหมาะสม ซ56/65 2-พ.ค.-65 บ. งปม.

57

วัสดุ งานประชุม

ผู้ปกครอง และจัดท า

เอกสาร

2,407.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านรัตนาพันธ์ 

(ส านักงานใหญ่)
2,407.00     

ร้านรัตนาพันธ์ 

(ส านักงานใหญ่)
2,407.00     ราคาเหมาะสม ซ57/65 2-พ.ค.-65 บ. บุคคล

58

วัสดุ งานยก

ผลสัมฤทธ์ิฯ และจัด

บรรยากาศ กลุ่ม

สาระฯคณิตศาสตร์

4,370.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านรัตนาพันธ์ 

(ส านักงานใหญ่)
4,370.00     

ร้านรัตนาพันธ์ 

(ส านักงานใหญ่)
4,370.00     ราคาเหมาะสม ซ57/65 19-พ.ค.-65 บ. วิชาการ

ช่ือหน่วยงาน โรงเรียนก่ิวลมวิทยา

ล าดับ

ท่ี
งานจัดซ้ือ / จัดจ้าง วงเงิน วิธีซ้ือหรือจ้าง

ผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ี

คัดเลือก

เลขท่ีสัญญา

 / ใบส่ังจ้าง

วันเดือนปี 

จัดซ้ือ/จัด

จ้าง

กลุ่มงาน/

 กิจกรรม

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับการ

คัดเลือก
ราคาท่ีตกลง

59 วัสดุ งานการเงิน 1,957.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านรัตนาพันธ์ 

(ส านักงานใหญ่)
1,957.00     

ร้านรัตนาพันธ์ 

(ส านักงานใหญ่)
1,957.00     ราคาเหมาะสม ซ59/65 20-พ.ค.-65 บ. งปม.

60
วัสดุ งานสัปดาห์

ห้องสมุด
3,859.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านรัตนาพันธ์ 

(ส านักงานใหญ่)
3,859.00     

ร้านรัตนาพันธ์ 

(ส านักงานใหญ่)
3,859.00     ราคาเหมาะสม ซ60/65 7-มิ.ย.-65 บ. วิชาการ

61
วัสดุ งานค่ายยุวชน

คนคุณธรรม
1,885.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านรัตนาพันธ์ 

(ส านักงานใหญ่)
1,885.00     

ร้านรัตนาพันธ์ 

(ส านักงานใหญ่)
1,885.00     ราคาเหมาะสม ซ61/65 17-มิ.ย.-65 บ. บุคคล

62

วัสดุ งานอบรม

ลูกเสือต้านภัยยาเสพ

ติด

704.00      เฉพาะเจาะจง
ร้านรัตนาพันธ์ 

(ส านักงานใหญ่)
704.00        

ร้านรัตนาพันธ์ 

(ส านักงานใหญ่)
704.00        ราคาเหมาะสม ซ61/65 4-ส.ค.-65 บ. บุคคล

63
ป้ายไวนิล กิจกรรม

ประชุมผู้ปกครอง
645.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

ณัชชา ดีไซน์ กรุ๊ป
645.00        

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด

 ณัชชา ดีไซน์ กรุ๊ป
645.00        ราคาเหมาะสม จ1/65 17-พ.ย.-64 บ. ท่ัวไป

ช่ือหน่วยงาน โรงเรียนก่ิวลมวิทยา

ล าดับ

ท่ี
งานจัดซ้ือ / จัดจ้าง วงเงิน วิธีซ้ือหรือจ้าง

ผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ี

คัดเลือก

เลขท่ีสัญญา

 / ใบส่ังจ้าง

วันเดือนปี 

จัดซ้ือ/จัด

จ้าง

กลุ่มงาน/

 กิจกรรม



 





 

 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 


