
สรปุการดำเนนิการจดัซือ้จดัจา้งในรอบปีงบประมาณ 256๕ 

โรงเรียนวดัผลาหาร  
เดอืนตลุาคม พ.ศ. 256๔ 

ที ่ งานทีจ่ดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิทีจ่ดัซือ้ 

หรอืจ้าง 

ราคากลาง วิธซีือ้หรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอ
ราคา 

ผูท้ีไ่ดร้บัการคดัเลอืก หมายเหต ุ

๑ 
ซื้อพัสดุโครงการจัด

สภาพแวดล้อม/ภูมิทัศน์ 
๗,๐๕๖ ๗,๐๕๖ เฉพาะเจาะจง 

ร้านคลองหกค้าวัสดุ 
บ.ดูโฮม จำกัด 

ร้านสุวิมล จริวรรณ ์

ร้านคลองหกค้าวัสดุ 
บ.ดูโฮม จำกัด 

ร้านสุวิมล จริวรรณ ์
 

๒ 
ซื้อพัสดุโครงการจัด

สภาพแวดล้อม/ภูมิทัศน์ 
๙,๔๑๓ ๙,๔๑๓ เฉพาะเจาะจง ร้านปราณีภัณฑ์ ร้านปราณีภัณฑ์  

๓ จ้างถ่ายเอกสารใบงาน DLTV ๑,๒๕๘ ๑,๒๕๘ เฉพาะเจาะจง P.mint copy pint P.mint copy pint  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



สรปุการดำเนนิการจดัซือ้จดัจา้งในรอบปีงบประมาณ 256๕ 

โรงเรียนวดัผลาหาร  
เดอืนพฤศจิกายน พ.ศ. 256๔ 

ที ่ งานทีจ่ดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิทีจ่ดัซือ้ 

หรอืจ้าง 

ราคากลาง วิธซีือ้หรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอ
ราคา 

ผูท้ีไ่ดร้บัการคดัเลอืก หมายเหต ุ

๑ 
ซื้อพัสดุโครงการโรงเรียน

ส่งเสริมสุขภาพ เพื่อใช้ในงาน
บริหารทั่วไป 

๘,๑๓๖ ๘,๑๓๖ เฉพาะเจาะจง 
บ.ดูโฮม จำกัด 

 
บ.ดูโฮม จำกัด 

 
 

๒ จ้างถ่ายเอกสารใบงาน DLTV ๓,๕๐๐ ๓,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง P.mint copy pint P.mint copy pint  
๓ ซื้อพัสดุเตรียมความพร้อมก่อน

เปิดเรียน 
๑๕,๓๓๑ ๑๕,๓๓๑ เฉพาะเจาะจง ร้านไชยพฤกษ์ 

บ.ดูโฮม จำกัด 
ร้านไชยพฤกษ์ 
บ.ดูโฮม จำกัด 

 

๔ ซื้อชุดตรวจโควิด (ATK) ๖,๔๐๐ ๖,๔๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรไทย จำกัด 

บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย 
จำกัด 

 

๕ ซื้อวัสดุโครงการการจัดการ
เรียนการสอน 

๑๘,๕๗๗ ๑๘,๕๗๗ เฉพาะเจาะจง ร้านปราณีภัณฑ์ ร้านปราณีภัณฑ์  

 

 

 

 

 

 

 



สรปุการดำเนนิการจดัซือ้จดัจา้งในรอบปีงบประมาณ 256๕ 

โรงเรียนวดัผลาหาร  
เดอืนธนัวาคม พ.ศ. 256๔ 

ที ่ งานทีจ่ดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิทีจ่ดัซือ้ 

หรอืจ้าง 

ราคากลาง วิธซีือ้หรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอ
ราคา 

ผูท้ีไ่ดร้บัการคดัเลอืก หมายเหต ุ

๑ 
ซื้อพัสดุเพ่ือใช้ในงานบริหาร

ทั่วไป 
๓,๑๔๐ ๓,๑๔๐ เฉพาะเจาะจง 

ร้านจิปาฐะฮาดแวร์
เครื่องมือช่าง 

ร้านจิปาฐะฮาดแวร์
เครื่องมือช่าง 

 

๒ จ้างถ่ายเอกสารใบงาน DLTV ๑๒,๓๕๓ ๑๒,๓๕๓ เฉพาะเจาะจง 
KT print 

P.mint copy pint 
 

KT print 
P.mint copy pint 

 
 

๓ 
ซื้อพัสดุเพ่ือใช้ในงานบริหาร

ทั่วไป 
๗๘๐ ๗๘๐ เฉพาะเจาะจง ศึกษาภัณฑ ์ ศึกษาภัณฑ ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรปุการดำเนนิการจดัซือ้จดัจา้งในรอบปีงบประมาณ 256๕ 

โรงเรียนวดัผลาหาร  
เดอืนมกราคม พ.ศ. 256๕ 

ที ่ งานทีจ่ดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิทีจ่ดัซือ้ 

หรอืจ้าง 

ราคากลาง วิธซีือ้หรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอ
ราคา 

ผูท้ีไ่ดร้บัการคดัเลอืก หมายเหต ุ

๑ ซ้ือของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ๖,๕๘๕ ๖,๕๘๕ เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟเฮ้าส์ ร้านกิ๊ฟเฮ้าส์  
๒ ซื้อจักรยานกิจกรรมวันเด็ก ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านล้านมีมี ร้านล้านมีมี  

๓ ซื้อพัสดุจัดเตรียมเปิดภาคเรียน ๘,๑๓๒.๕๐ ๘,๑๓๒.๕๐ เฉพาะเจาะจง 

ร้านวัสดุคลองหก 

ร้านสยามโพธิ์ทอง
กรุ๊ป จำกัด 

ดูโฮมจำกัด 

ร้านวัสดุคลองหก 

ร้านสยามโพธิ์ทองกรุ๊ป 
จำกัด 

ดูโฮมจำกัด 

 

๔ ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ ๗,๔๘๐ ๗,๔๘๐ เฉพาะเจาะจง 
บ.เอไอที คอร์เปอ

เรท จำกัด 
บ.เอไอที คอร์เปอเรท จำกัด  

๕ จ้างถ่ายเอกสารใบงาน DLTV ๕,๗๘๑ ๕,๗๘๑ เฉพาะเจาะจง 
P.mint copy pint 

 
P.mint copy pint 

 
 

 

 

  

 

 

 

 



สรปุการดำเนนิการจดัซือ้จดัจา้งในรอบปีงบประมาณ 256๕ 

โรงเรียนวดัผลาหาร  
เดอืนกมุภาพนัธ ์พ.ศ. 256๕ 

 

ที ่ งานทีจ่ดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิทีจ่ดัซือ้ 

หรอืจ้าง 

ราคากลาง วิธซีือ้หรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอ
ราคา 

ผูท้ีไ่ดร้บัการคดัเลอืก หมายเหต ุ

๑ 
จ้างถ่ายเอกสารข้อสอบกลาง

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ 
๖๙๖ ๖๙๖ เฉพาะเจาะจง 

P.mint copy pint 
 

P.mint copy pint 
 

 

๒ 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรม

อบรม PLC 
๑,๖๒๕ ๑,๖๒๕ เฉพาะเจาะจง ร้านล้านมีมี ร้านล้านมีมี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรปุการดำเนนิการจดัซือ้จดัจา้งในรอบปีงบประมาณ 256๕ 

โรงเรียนวดัผลาหาร  
เดอืนมนีาคม พ.ศ. 256๕ 

 

ที ่ งานทีจ่ดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิทีจ่ดัซือ้ 

หรอืจ้าง 

ราคากลาง วิธซีือ้หรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอ
ราคา 

ผูท้ีไ่ดร้บัการคดัเลอืก หมายเหต ุ

๑ 
จ้างถ่ายเอกสารข้อสอบปลาย

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ 
๘๙๒ ๖๙๖ เฉพาะเจาะจง 

KT print 
 

KT print 
 

 

๒ 
ซื้อพัสดุโครงการจัดการเรียน

การสอน 
๑๔,๕๖๐ ๑๔,๕๖๐ เฉพาะเจาะจง ร้านปราณีภัณฑ์ ร้านปราณีภัณฑ์  

 

 


