
ป�งบประมาณ 2565

โรงเรียนมาบอํามฤตวิทยา

สรุปผลการจัดซื�อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ
โรงเรียนมาบอํามฤตวิทยา
สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนตุลาคม พศ.2564 
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 

 
 
 
 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการและ
ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้างคัดเลือก 

เหตุผลคัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซื้อหรือจ้าง 

1 มิเตอร์ไฟฟ้า 1,221.60 1,221.60 เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

ตกลงราคาตามกฏ
กระทรวง 

21 ก.ย. 2564 

2. หลอดไฟและโคมไฟถนน 2,940 4,100 เฉพาะเจาะจง บ.ไถ่เซียงโฮมแม็กซ์ บ.ไถ่เซียงโฮมแม็กซ์ ตกลงราคาตามกฏ
กระทรวง 

29 ก.ย. 2564 

3. หลอดไฟ 30 หลอด 2,940 2,940 เฉพาะเจาะจง บ.ไถ่เซียงโฮมแม็กซ์ บ.ไถ่เซียงโฮมแม็กซ์ ตกลงราคาตามกฏ
กระทรวง 

5 ต.ค. 2564 

4. หมึกเครื่องพิมพ์ 1,350 1,350 เฉพาะเจาะจง หจก.พรประเสริฐ
ศูนย์เครื่องเขียน 

หจก.พรประเสริฐ
ศูนย์เครื่องเขียน 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

5 ต.ค.64 

5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยี 8,346 8,346 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิ เอสเคิร์ฟ 
จำกัด 

บริษัท ดิ เอสเคิร์ฟ 
จำกัด 

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง 

8 ต.ค. 2564 

6 ค่าต้นไม้  1,700 1,700 เฉพาะเจาะจง ร้านราเชนทร์ พันธ์
ไม้ 

ร้านราเชนทร์ พันธ์
ไม้ 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

20 ต.ค.64 

7 น้ำมันเชื้อเพลิง 500 500 เฉพาะเจาะจง บริษัทมาบอำมฤต
ออยล์ 

บริษัทมาบอำมฤต
ออยล์ 

ตกลงราคาตามกฏ
กระทรวง 

25 ต.ค. 2564 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนพฤศจิกายน พศ.2564 
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 

 

 

 

 

 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่
จัดซื้อ
หรือจัด

จ้าง 
(บาท) 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

คัดเลือก 

เหตุผลคัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซื้อหรือจ้าง 

1 ค่าตรายางเงินบำรุงการศึกษา 1,440 1,440 เฉพาะเจาะจง ธาราโฆษณา ธาราโฆษณา ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

1 พ.ย.64 

2 น้ำมันเชื้อเพลิง 620 620 เฉพาะเจาะจง บริษัทมาบอำมฤต
ออยล์ 

บริษัทมาบอำมฤต
ออยล์ 

ตกลงราคาตามกฏ
กระทรวง 

10 พ.ย. 2564 

3 น้ำมันเชื้อเพลิง 300 300 เฉพาะเจาะจง บริษัทมาบอำมฤต
ออยล์ 

บริษัทมาบอำมฤต
ออยล์ 

ตกลงราคาตามกฏ
กระทรวง 

10 พ.ย. 2564 

4 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟ 14,510 14,510 เฉพาะเจาะจง นายอานนท์ อินทร์
พ่วง 

นายอานนท์ อินทร์
พ่วง 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

18 พ.ย.64 

5 น้ำมันเชื้อเพลิง 500 500 เฉพาะเจาะจง บริษัทมาบอำมฤต
ออยล์ 

บริษัทมาบอำมฤต
ออยล์ 

ตกลงราคาตามกฏ
กระทรวง 

22 พ.ย. 2564 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน ธันวาคม พศ.2564 

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 
 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่
จัดซื้อ
หรือจัด

จ้าง 
(บาท) 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอ
ราคาและราคาที่

เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 

เหตุผลคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อ

หรือจ้าง 
4. ซื้อวัสดุหมึก 13,600 13,600 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ บริษัทริโก้ ตกลงราคาตาม

กฎกระทรวง 
3 ธ.ค.64 

6. ป้ายโฟมบอร์ด 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ศรีจันทร์ โรงพิมพ์ศรีจันทร์ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

4 ธ.ค.64 

3. น้ำมันแก๊ซโซฮอลล์ 95 500 500 เฉพาะเจาะจง บริษัทมาบอำมฤต
ออยล์ จำกัด 

บริษัทมาบอำมฤต
ออยล์ จำกัด 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

21 ธ.ค.64 

5. ดินสอ2B และแฟ้มสะสมผลงาน 1,520 1,520 เฉพาะเจาะจง หจก.พรประเสริฐ
ศูนย์เครื่องเขียน 

หจก.พรประเสริฐ
ศูนย์เครื่องเขียน 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

22 ธ.ค.64 

8. ซื้อวัสดุปรับปรุงอาคารสถานที่ 3,756 3,756 เฉพาะเจาะจง นายมนตรี ดีมี นายมนตรี ดีมี ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

28 ธ.ค.64 

9. ซื้อวัสดุปรับปรุงอาคารสถานที่ 2,145 2,145 เฉพาะเจาะจง นายมนตรี ดีมี นายมนตรี ดีมี ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

28 ธ.ค.64 

11. วัสดุป้องกันโควิด 19 20,356 20,356 เฉพาะเจาะจง ไถ่เชียงโฮมแม็กซ์ ไถ่เชียงโฮมแม็กซ์ ตกลงราคาตาม 29 ธ.ค.64 
15. ชุดตรวจ ATK 27,500 27,500 เฉพาะเจาะจง ร้านยาคุณภาพ ร้านยาคุณภาพ ตกลงราคาตาม 29 ธ.ค.64 
5. น้ำมันเชื้อเพลิงใช้ตัดหญ้าปรับปรุงภูมิ

ทัศน์ 
620 620 เฉพาะเจาะจง มาบอำมฤตออยล์ มาบอำมฤตออยล์ ตกลงราคาตาม

กฎกระทรวง 
30 ธ.ค. 
2564 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พศ.2564 

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 
 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่
จัดซื้อ
หรือจัด

จ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอ
ราคาและราคาที่

เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือ

จ้าง 

เหตุผลคัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อ

หรือจ้าง 
6 เครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง 24,500 24,500 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ชุมพรทวีผล 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ชุมพรทวีผล 
ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

22 ธ.ค. 64 

1 ป้ายไวนิลจุดคัดกรองแพร่ระบาดโค
วิด 

600 600 เฉพาะเจาะจง วุฒิพงศ์โฆษณา วุฒิพงศ์โฆษณา ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

28 ธ.ค.64 

2. ซ่อมแอร์ 3,270 3,270 เฉพาะเจาะจง หจก.พีซี รีเพรช 
ไอที เซอวิส 

หจก.พีซี รีเพรช ไอ
ที เซอวิส 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

29 ธ.ค.64 

4. ค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟ 14,374 14,374 เฉพาะเจาะจง นายอานนท์ 
อินทร์พ่วง 

นายอานนท์ อินทร์
พ่วง 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

30 ธ.ค.64 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มกราคม พศ.256๕ 

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

วงเงิน            
ที่จัดซื้อ
หรือ             

จัดจ้าง 
(บาท) 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอ
ราคาและราคาที่

เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือ

จ้าง 

เหตุผลคัดเลือก            
โดยสรุป 

เลขที่และ
วันที่ของ
สัญญา
หรอื

ข้อตกลง
ในการ

จัดซื้อหรือ
จ้าง 

๒ งานสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์ ถังขยะ 
ถุงขยะ และน้ำยาทำความสะอาด 

5,260 5,260 เฉพาะเจาะจง หจก.พรประเสริฐ
ศูนย์เครื่องเขียน 

หจก.พรประเสริฐ
ศูนย์เครื่องเขียน 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

๑0 ม.ค. 
65 

3 ซื้อวัสดุฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป 5,950 5,950 เฉพาะเจาะจง หจก.พรประเสริฐ
ศูนย์เครื่องเขียน 

หจก.พรประเสริฐ
ศูนย์เครื่องเขียน 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

๑๒ ม.ค. 
65 

5 อุปกรณ์สำนักงาน งบประมาณ 8,144 8,144 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาลศึกษา
ภัณฑ์ 

ร้านไพศาลศึกษา
ภัณฑ์ 

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง 

13 ม.ค. 
65 

7 งานอนามัย โรงเรียน 5,825 5,825 เฉพาะเจาะจง หจก. พรประเสริฐ 
ศูนย์เครื่องเขียน 

หจก. พรประเสริฐ 
ศูนย์เครื่องเขียน 

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง 

13 ม.ค. 
65 

9 อุปกรณ์สำนักงาน บริหารทั่วไป 4,030 4,030 เฉพาะเจาะจง หจก. พรประเสริฐ 
ศูนย์เครื่องเขียน 

หจก. พรประเสริฐ 
ศูนย์เครื่องเขียน 

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง 

14 ม.ค. 
65 

 

 



ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

วงเงิน            
ที่จัดซื้อ
หรือ             

จัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอ
ราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 

เหตุผลคัดเลือก            
โดยสรุป 

เลขที่และ
วันที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การจัดซื้อ
หรือจ้าง 

8 งานอนามัยโรงเรียน 10,540 10,540 เฉพาะเจาะจง หจก. พร
ประเสริฐ ศูนย์
เครื่องเขียน 

หจก. พร
ประเสริฐ ศูนย์
เครื่องเขียน 

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง 

14 มกราคม 
2565 

3 บริหารทั่วไป สีทาอาคาร 3,164 3,164 เฉพาะเจาะจง บรัษัท  ไถ่
เชียงโฮม

แม๊กซ์ จำกัด 

บรัษัท  ไถ่เชียง
โฮมแม๊กซ์ จำกัด 

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง 

17 มกราคม 
2565 

9 ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

1,514 1,514 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญกิจ
วัสดุภัณฑ์ 

ร้านเจริญกิจวัสดุ
ภัณฑ์ 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง
กำหนด 

๑๙ ม.ค. 65 

2 สีเบเยอร์คูล ยูวี 3,697.75 3,697.75 เฉพาะเจาะจง บรัษัท  ไถ่
เชียงโฮม

แม๊กซ์ จำกัด 

บรัษัท  ไถ่เชียง
โฮมแม๊กซ์ จำกัด 

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง 

20 มกราคม 
2565 

6 ธงชาติ 2,430 2,430 เฉพาะเจาะจง หจก. พร
ประเสริฐ ศูนย์
เครื่องเขียน 

หจก. พร
ประเสริฐ ศูนย์
เครื่องเขียน 

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง 

20 มกราคม 
2565 

12 งานบริหารทั่วไป 6,550 6,550 เฉพาะเจาะจง หจก. พร
ประเสริฐ ศูนย์
เครื่องเขียน 

หจก. พร
ประเสริฐ ศูนย์
เครื่องเขียน 

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง 

24 มกราคม 
2565 



ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

วงเงิน            
ที่จัดซื้อ
หรือ             

จัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอ
ราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 

เหตุผลคัดเลือก            
โดยสรุป 

เลขที่และ
วันที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การจัดซื้อ
หรือจ้าง 

8. ซื้อต้นไม้ประดับ 2,170 2,170 เฉพาะเจาะจง ชุมพรไม้
ประดับ 

ชุมพรไม้ประดับ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง
กำหนด 

20 ม.ค. 65 

10. อิฐตรง 720 720 เฉพาะเจาะจง ชุมพรค้าถัง ชุมพรค้าถัง ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง
กำหนด 

20 ม.ค. 65 

11. อุปกรณ์เชื่อมต่อ 2,340 2,340 เฉพาะเจาะจง หจก.ไฮเทค
คอมพิวเตอร์ 

แอนด์ 
เน็ตเวอร์ค 

หจก.ไฮเทค
คอมพิวเตอร์

แอนด์ 
เน็ตเวอร์ค 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง
กำหนด 

20 ม.ค. 65 

9. ซื้อต้นไม้ประดับ 2,775 2,775 เฉพาะเจาะจง ชุมพรไม้
ประดับ 

ชุมพรไม้ประดับ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง
กำหนด 

21 ม.ค. 65 

12. สี 513 513 เฉพาะเจาะจง เอ้ืออุดมภัณฑ์ เอ้ืออุดมภัณฑ์ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง
กำหนด 

21 ม.ค. 65 

1 โต๊ะม้านั่งเคลื่อนย้ายได้ 13,200 13,200 เฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพย์
จินดา

เฟอร์นิเจอร์ 

หจก.ทรัพย์
จินดา

เฟอร์นิเจอร์ 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง
กำหนด 

25 ม.ค. 65 



ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

วงเงิน            
ที่จัดซื้อ
หรือ             

จัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอ
ราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 

เหตุผลคัดเลือก            
โดยสรุป 

เลขที่และ
วันที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การจัดซื้อ
หรือจ้าง 

19 งานเครื่องเสียง 12,780 12,780 เฉพาะเจาะจง ร้านประพันธ์
วิทยุ 

ร้านประพันธ์
วิทยุ 

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง 

25 มกราคม 
2565 

11 งานอนามัยโรงเรียน 13,026 13,026 เฉพาะเจาะจง หจก. พร
ประเสริฐ ศูนย์
เครื่องเขียน 

หจก. พร
ประเสริฐ ศูนย์
เครื่องเขียน 

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง 

25 มกราคม 
2565 

10 งานบริการและปฏิคม 14,510 14,510 เฉพาะเจาะจง หจก. พร
ประเสริฐ ศูนย์
เครื่องเขียน 

หจก. พร
ประเสริฐ ศูนย์
เครื่องเขียน 

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง 

28 มกราคม 
2565 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พศ.256๕ 

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

วงเงิน            
ที่จัดซื้อ
หรือ             

จัดจ้าง 
(บาท) 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอ
ราคาและราคาที่

เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผล
คัดเลือก            
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อ

หรือจ้าง 
1 จ้างเหมาบรรทุกขนดิน 50 คัน 12,500 12,500 เฉพาะเจาะจง สุภาพร หล่อเพชร สุภาพร หล่อเพชร ตกลงราคาตาม 1 มกราคม 

2565 
4 กิจกรรมวันสำคัญ 750 750 เฉพาะเจาะจง วุฒิพงศ์โฆษณา วุฒิพงศ์โฆษณา ตกลงราคาตาม 

กฎกระทรวง 
20 มกราคม 

2565 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พศ.256๕ 

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 
 

 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

วงเงิน            
ที่จัดซื้อ
หรือ             

จัดจ้าง 
(บาท) 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอ
ราคาและราคาที่

เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลคัดเลือก            
โดยสรุป 

เลขที่และ
วันที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การจัดซื้อ
หรือจ้าง 

4 ชุดตรวจระบบทางเดินหายใจหรืออุปกรณ์
อ่ืน ๆ 

38,500 38,500 เฉพาะเจาะจง ร้านยา เขาทะลุ 
ฟาร์มาซี 

ร้านยา เขาทะลุ 
ฟาร์มาซี 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

๓ ก.พ. 65 

7 น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ใช้ตัดหญ้า
เพ่ือปรับปรุงงภูมิทัศน์ 

565 565 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาบ
อำมฤตออยล์ 
จำกัด 

บริษัท มาบอำมฤต
ออยล์ จำกัด 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

3 ก.พ. 65 

21 วัสดุหมวดศิลปะ 6,837 6,837 เฉพาะเจาะจง ร้านวุฒิชัย ร้านวุฒิชัย ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง 

3 กุมภาพันธ์ 
2565 

4. ค่าเช่าเต้นท์ 600 600 เฉพาะเจาะจง นายอมร เอ้ือง
เรืองโรจน์ 

นายอมร เอ้ืองเรือง
โรจน ์

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

4 ก.พ. 
2565 

1 ซ่อมแซมน้ำประปา 3,278 3,278 เฉพาะเจาะจง นายมนตรี ดีมี นายมนตรี ดีมี ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง 

4 กุมภาพันธ์ 
2565 



ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

วงเงิน            
ที่จัดซื้อ
หรือ             

จัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลคัดเลือก            
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อ

หรือจ้าง 
14 วัสดุงานวิชาการ กระดาษไข 50,290 50,290 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ 

(ประเทศไทย) จำกัด 
บริษัท ริโก้ 

(ประเทศไทย) 
จำกัด 

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง 

4 กุมภาพันธ์ 
2565 

13 ศิลปะ 890 890 เฉพาะเจาะจง หจก. พรประเสริฐ 
ศูนย์เครื่องเขียน 

หจก. พรประเสริฐ 
ศูนย์เครื่องเขียน 

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง 

7 กุมภาพันธ์ 
2565 

4 กิจกรรมพัฒนางานธุรการ 7,585 7,585 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาลศึกษา
ภัณฑ์ 

ร้านไพศาลศึกษา
ภัณฑ์ 

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง 

10 กุมภาพันธ์ 
2565 

18 อุปกรณ์ดับเพลิง 15,350 15,350 เฉพาะเจาะจง ร้านนาอุปกรณ์ ร้านนาอุปกรณ์ ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง 

11 กุมภาพันธ์ 
2565 

15 วัสดุงานวิชาการ 19,398 19,398 เฉพาะเจาะจง หจก. พรประเสริฐ 
ศูนย์เครื่องเขียน 

หจก. พรประเสริฐ 
ศูนย์เครื่องเขียน 

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง 

14 กุมภาพันธ์ 
2565 

2. ชุดตรวจโควิค 36,400 36,400 เฉพาะเจาะจง ร้านยาเขาทะลุ
ฟาร์มาซี 

ร้านยาเขาทะลุ
ฟาร์มาซี 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวงกำหนด 

17 ก.พ. 
2565 

3. ค่าซื้อยาและเวชภัณฑ์ 31,500 31,500 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวงกำหนด 

21 ก.พ. 
2565 

22 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 26,400 26,400 เฉพาะเจาะจง หจก.วุฒิชัยเปเปอร์ หจก.วุฒิชัยเปเปอร์ ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง 

21 กุมภาพันธ์ 
2565 

6. น้ำมันเชื้อเพลิงใช้ตัดหญ้าปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

620 620 เฉพาะเจาะจง มาบอำมฤตออยล์ มาบอำมฤตออยล์ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวงกำหนด 

28 ก.พ. 
2565 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พศ.256๕ 

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

วงเงิน            
ที่จัดซื้อ
หรือ             

จัดจ้าง 
(บาท) 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอ
ราคาและราคา

ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลคัดเลือก            
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซื้อหรือจ้าง 

3 งานประชาสัมพันธ์ 7,600 7,600 เฉพาะเจาะจง วุฒิพงศ์โฆษณา วุฒิพงศ์โฆษณา ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง 

8 กุมภาพันธ์ 
2565 

13. ป้ายไวนิล 3,750 3,750 เฉพาะเจาะจง วุฒิพงศ์โฆษณา วุฒิพงศ์โฆษณา ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

10 ก.พ. 2565 

5 จ้างเหมารับส่งนักเรียน O-net 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง นางเจียมจิตร 
เย็นสุข 

นางเจียมจิตร 
เย็นสุข 

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง 

15 กุมภาพันธ์ 
2565 

7. ค่าจ้างหมารถรับ-ส่งนักเรียนโดยสาร 
เพ่ือนำนักเรียน ม.6 สอบ O-NET 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวอิน
ทิพร โพธิ์คีรี 

นางสาวอิน
ทิพร โพธิ์คีรี 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

22 ก.พ. 2565 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มีนาคม พศ.2565 

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 

 

 

 

 

 

 

ลำดั
บท่ี 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่
จัดซื้อหรือ
จัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลคัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซื้อหรือจ้าง 

1. ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ 316,000 316,000 e-bidding บ.อัพเปอร์
คอมพิวเตอร์ 

บ.อัพเปอร์
คอมพิวเตอร์ 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง
กำหนด 

1 มี.ค. 2565 

17 พนักพิง ซ่อมแซมเก้าอ้ี 17,500 17,500 เฉพาะเจาะจ
ง 

หจก. วรัชฌา หจก. วรัชฌา ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง 

7 มีนาคม 2565 

16 สังกะสีแผ่นเรียบ บริหารทั่วไป 4,288 4,288 เฉพาะเจาะจ
ง 

นายมนตรี  ดีมี นายมนตรี  ดีมี ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง 

31 มีนาคม 2565 

12. วัสดุปรับปรุงสถานที่ 17,533.
87 

17,533.
87 

เฉพาะเจาจง ร้านประเสริฐรุ่งเรือง ร้านประเสริฐรุ่งเรือง ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

22 มี.ค. 65 



 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พศ.2565 

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัด
จาง 

วงเงินที่
จัดซื้อหรือจัด
จ้าง (บาท) 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอ
ราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 

เหตุผลคัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การจัดซื้อหรือจ้าง 

2 ซ่อมแซมกล้องวงจร
ปิด 

16,560 16,560 เฉพาะเจาะจง หจก. พีซี รีเฟรช 
ไอที เซอร์วิส 

หจก. พีซี รีเฟรช ไอที 
เซอร์วิส 

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง 

22 มีนาคม 2565 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 256๕ 

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่
จัดซื้อหรือ
จัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอ
ราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลคัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อ
หรือจ้าง 

2 แบบพิมพ์ปพ.2/ปพ.3 
 

3,600 3,600 เฉพาะเจาะจง ร้านศึกษาภัณฑ์
พานิชย์ราชบพิธ 

ร้านศึกษาภัณฑ์
พานิชย์ราชบพิธ 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

10 พ.ค. 65 

4 น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ใช้ตัด
หญ้าเพื่อปรับปรุงงภูมิทัศน์ 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาบอำมฤต
ออยล์ จำกัด 

บริษัท มาบอำมฤต
ออยล์ จำกัด 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

10 พ.ค. 65 

1 โต๊ะนักเรียน และเก้าอ้ีมีพนักใน
ห้องเรียน 

138,030 138,030 เฉพาะเจาะจง บริษัท พลจักร
อินเตอร์เทรด 
จำกัด 

บริษัท พลจักร
อินเตอร์เทรด 
จำกัด 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

19 พ.ค. 65 

3 ผ้าคลุมโต๊ะแบบปล่อยชาย 36,000 36,000 เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมศักดิ์
การค้า 

ร้านอุดมศักดิ์
การค้า 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

19 พ.ค. 65 

10. สีมาสูตรน้ำ 11,478 11,478 เฉพาะเจาจง บ.ไถ่เซียงโฮม
แม็กซ์ 

บ.ไถ่เซียงโฮม
แม็กซ์ 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

20 พ.ค. 65 

12. วัสดุปรับปรุงสถานที่ 17,533.87 17,533.87 เฉพาะเจาจง ร้านประเสริฐ
รุ่งเรือง 

ร้านประเสริฐ
รุ่งเรือง 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

22 มี.ค. 65 

8. วัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด 10,000 10,000 เฉพาะเจาจง หจก.พรประเสริฐ
ศูนย์เครื่องเขียน 

หจก.พรประเสริฐ
ศูนย์เครื่องเขียน 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

23 พ.ค. 65 



 

 

 

 

 

 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่
จัดซื้อหรือ
จัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอ
ราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 

เหตุผลคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อ
หรือจ้าง 

9. สีมาสูตรน้ำ 14,860 14,860 เฉพาะเจาจง บ.ไถ่เซียงโฮม
แม็กซ์ 

บ.ไถ่เซียงโฮม
แม็กซ์ 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

23 พ.ค. 65 

11. สีมาสูตรน้ำ 13,870 13,870 เฉพาะเจาจง บ.ไถ่เซียงโฮม
แม็กซ์ 

บ.ไถ่เซียงโฮม
แม็กซ์ 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

24 พ.ค. 65 

15. อุปกรณ์อนามัย 7,950 7,950 เฉพาะเจาจง หจก.พรประเสริฐ
ศูนย์เครื่องเขียน 

หจก.พร
ประเสริฐศูนย์
เครื่องเขียน 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

26 พ.ค. 65 

5 งานอนามัย ยา 7,555 7,555 เฉพาะเจาะจง อำมฤตโอสถ อำมฤตโอสถ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวงกำหนด 

31 พ.ค. 65 

6 วัสดุ โครงการพัฒนางานธุรการ
สำนักงาน 

3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง หจก.พรประเสริฐ
ศูนย์เครื่องเขียน 

หจก.พร
ประเสริฐศูนย์
เครื่องเขียน 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวงกำหนด 

31 พ.ค. 65 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 256๕ 

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 
ลำดับ

ที ่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่

จัดซื้อ
หรือจัด

จ้าง 
(บาท) 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอ
ราคาและราคา

ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

และราคาที่
ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 

เหตุผลคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซื้อหรือจ้าง 

1. ป้ายไวนิล 700 700 เฉพาะเจาะจง ร้านวุฒิพงศ์
โฆษณา 

ร้านวุฒิพงศ์
โฆษณา 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

11 พ.ค. 65 

3. จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า 600 600 เฉพาะเจาะจง นายอานนท์ 
อินทร์พ่วง 

นายอานนท์ 
อินทร์พ่วง 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

17 พ.ค. 65 

6. จ้างเหมาทำบอร์ด 91,000 91,000 เฉพาะเจาะจง นายวิสุทธิ์ เอียด
แก้ว 

นายวิสุทธิ์ 
เอียดแก้ว 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

30 พ.ค. 65 

7. จ้างขนดิน 35 เที่ยว 22,750 22,750 เฉพาะเจาะจง นางสาวกติิ
นัดดา              

จันทะเสน 

นางสาวกิติ
นัดดา              

จันทะเสน 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

31 พ.ค. 65 

1 ถ่านหิน และพาหนะให้เช่า 16,100 16,100 เฉพาะเจาะจง กิตินัดดา จันทะ
เสน 

กิตินัดดา จัน
ทะเสน 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวงกำหนด 

23 พ.ค. 65 

 

 
 
 
 
 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนมิถุนายน พศ.2565 
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 

 
 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่
จัดซื้อ
หรือจัด

จ้าง 
(บาท) 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

คัดเลือก 

เหตุผล
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซื้อหรือจ้าง 

1. น้ำมันเชื้อเพลิง 700 700 เฉพาะเจาจง บ.ปิโตรเลียมไทยคอร์
ปอเรชั่น 

บ.ปิโตรเลียมไทยคอร์
ปอเรชั่น 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

1 มิ.ย. 65 

2. น้ำมันเชื้อเพลิง 1,000 1,000 เฉพาะเจาจง บ.มาบอำมฤตออยล์ 
จำกัด 

บ.มาบอำมฤตออยล์ 
จำกัด 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

6 มิ.ย. 65 

13. วัสดุจัดสถานที่ 3,000 3,000 เฉพาะเจาจง อุไรวรรณ พันธุ์ไม้ อุไรวรรณ พันธุ์ไม้ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

7 มิ.ย. 65 

3. น้ำมันเชื้อเพลิง 700 700 เฉพาะเจาจง บ.มาบอำมฤตออยล์ 
จำกัด 

บ.มาบอำมฤตออยล์ 
จำกัด 

 13 มิ.ย. 65 

         
4. น้ำมันเชื้อเพลิง 1,000 1,000 เฉพาะเจาจง บ.ปิโตรเลียมไทยคอร์

ปอเรชั่น 
บ.ปิโตรเลียมไทยคอร์

ปอเรชั่น 
ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

26 มิ.ย. 65 

5. วัสดุกลุ่มสาระศิลปะ 1,782 1,782 เฉพาะเจาจง นางสาวจันจิรา สุขเจริญ นางสาวจันจิรา สุขเจริญ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

28 เม.ย. 65 

6. วัสดุปรับปรุงภูมิทัศน์ 673 673 เฉพาะเจาจง นายสุพิมล โพธิจันทร์ นายสุพิมล โพธิจันทร์ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

28 มิ.ย. 65 



 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พศ.2565 

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 

 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่
จัดซื้อ
หรือจัด

จ้าง 
(บาท) 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

คัดเลือก 

เหตุผล
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซื้อหรือจ้าง 

14. วัสดุทางการเกษร 7,006 7,006 เฉพาะเจาจง ร้านพรภัณฑ์ ร้านพรภัณฑ์ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

8 มิ.ย. 65 

7 กรอบรูปพลาสติก 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พรประเสริฐศูนย์
เครื่องเขียน 

หจก.พรประเสริฐศูนย์
เครื่องเขียน 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง

กำหนด 

๘ มิ.ย. 65 

9. จ้างกำจัดแมลง 13,000 13,000 เฉพาะเจาะจง บ.รามสูรเพสท์แม              
เมจเม้น จำกัด 

บ.รามสูรเพสท์แม              
เมจเม้น จำกัด 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

8 มิ.ย. 65 

4. จ้างเข้าเล่มรายงานประเมิน
ตนเอง 

3,050 3,050 เฉพาะเจาะจง ร้านมาบอำมฤตการพิมพ์ ร้านมาบอำมฤตการ
พิมพ์ 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

16 มิ.ย. 65 

2. จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า 2,200 2,200 เฉพาะเจาะจง นายอานนท์ อินทร์พ่วง นายอานนท์ อินทร์พ่วง ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

17 มิ.ย. 65 

5. จ้างทำบอร์ด 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ศรีจันทร์ โรงพิมพ์ศรีจันทร์ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

20 มิ.ย. 65 

2. ค่าจ้างเหมารถเข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขันด้านปัญญาประดิษฐ์ 
หุ่นยนต์ 

11,000 11,000 เฉพาะเจาะจง นายชำนาญ เนตรประไพ นายชำนาญ เนตร
ประไพ 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

26 ก.ค. 65 



 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนกรกฎาคม พศ.2565 

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่
จัดซื้อ
หรือจัด

จ้าง 
(บาท) 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลคัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซื้อหรือจ้าง 

1. พัสดุส่งเสริมและพัฒนาการ
ดำเนินงานระบบดูแล 

1,975 1,975 เฉพาะเจาะจง หจก.พระประเสริฐ 
ศูนย์เครื่องเขียน 

หจก. พระประเสริฐ 
ศูนย์เครื่องเขียน 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง

กำหนด 

8 ก.ค. 65 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พศ.2565 

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือ           
จัดจ้าง 

วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง 
(บาท) 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผล
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ
จัดซื้อหรือจ้าง 

1. งานออกแบบและทำหุ่นยนต์
อัตโนมัติ 

35,200 35,200 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีซี รี
เฟรช ไอที เซอร์วิส 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีซี รี
เฟรช ไอที เซอร์วิส 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

11 ก.ค. 65 

         



 

 


