สรุปผลการจัดซือ้ จัดจ้าง ตัง้ แต่เดือน ต.ค.6๓ - ก.ย.6๔
ประจำเดือน
ต.ค
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

รวม

ยอดรวมรายเดือน
๖,๙๖๙,๑๙๐
๒๑,๗๕๕
๒๑,๔๔๗
๕๑๓,๘๑๗.๕๐
๓,๒๐๐
๔๐,๓๔๔.๙๘
๘๐,๓๘๘

จำนวนเงิน
จ้างบุคคล
-

ซือ้ วัสดุครุภณ
ั ฑ์
๒๖,๒๙๐
๒๑,๗๕๕
๑๔,๖๔๓
๑๒,๗๑๗.๕๐

จ้าง
๖,๙๔๒,๙๐๐

จำนวนรายการ
จ้างบุคคล
ซือ้
๒
๑
๓
๑

จ้าง
๓
-

-

๓๓,๖๔๖.๙๘
๗๔,๑๗๒

๖,๘๐๔
๕๐๑,๑๐๐
๓,๒๐๐
๖,๖๙๘
๖,๒๑๖

-

-

-

-

-

-

-

๑๗๕,๑๓๑.๔๔

-

๑๖๑,๗๘๔.๔๔

๑๓,๓๔๗

-

๔

๒

-

-

-

-

-

-

-

๑๒,๗๓๕
๒๔,๓๒๔

-

-

-

-

--

๒๓,๓๑๓

๑๒,๗๓๕
๑,๐๑๑

-

๔

๑
๑

๗,๘๖๒,๓๓๒.๙๐

-

368,321.9๐

๗,๔๙๔,๐๑๑

-

๒๕

๑๙

-

-

-

-

๕
๕

๓
๒
๑
๔
๒

สรุปการดำเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 256๔
โรงเรียนวัดผลาหาร
เดือนตุลาคม พ.ศ. 256๓

ที่

งานทีจ่ ดั ซือ้ จัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธซี อื้ หรือจ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคา

ผูท้ ไี่ ด้รบั การคัดเลือก

๑

ซื้อหนังสือเรียนเพิ่มเติม

๒๓,๖๙๐

๒๓,๖๙๐

เฉพาะเจาะจง

สถาบันพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ

สถาบันพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ

๑๐,๕๐๐

๑๐,๕๐๐

เฉพาะเจาะจง

นางมาลี แตงเผือก

นางมาลี แตงเผือก

๒,๔๐๐

๒,๔๐๐

เฉพาะเจาะจง

นางฐาปณิต สมัครกิจ
สวนแผ่นดินทอง
อริสา ออร์คิดส์
ชัญญาการ์เด้น
จารุวัลย์ พันธ์ไม้

นางฐาปณิต สมัครกิจ
สวนแผ่นดินทอง
อริสา ออร์คิดส์
ชัญญาการ์เด้น
จารุวัลย์ พันธ์ไม้

๒
๓

จ้างบุคคลประกอบอาหาร
กลางวันประจำสองสัปดาห์
จ้างวิทยากรสอนอังกะลุง

๔

ซื้อต้นไม้เพื่อใช้ในโครงการวัน
รักษ์ต้นไม้ประจำปี ๒๕๖๓

๒,๖๐๐

๒,๖๐๐

เฉพาะเจาะจง

๕

จ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ
สปช.๑๐๕/๕๘ (ข) ต้าน
แผ่นดินไหว ๔ ห้องเรียน

๖,๙๓๐,๐๐๐

๖,๙๓๐,๐๐๐

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจำกัดศัตยา ห้างหุ้นส่วนจำกัดศัตยา
ภิรมย์ก่อสร้าง
ภิรมย์ก่อสร้าง

หมายเหตุ

สรุปการดำเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 256๔
โรงเรียนวัดผลาหาร
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 256๓

ที่

๑

งานทีจ่ ดั ซือ้ จัดจ้าง

ซื้อพัสดุปรับภูมิทัศน์โรงเรียน

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้
หรือจ้าง

๒๑,๗๕๕

ราคากลาง

๒๑,๗๕๕

วิธซี อื้ หรือจ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคา

ผูท้ ไี่ ด้รบั การคัดเลือก

เฉพาะเจาะจง

ร้านเจ๊นีปูนปั้น
ร้านหินภิรมย์จิต
ร้านช่อชบา
ร้านสวนสุทินไม้น้ำ
คลองหกค้าวัสดุ
ร้านเจ๊น้อย
ร้านกิจเจริญวัสดุ
ล้านมีมี
ร้านค้าธงชาติร้าน
คลองหกค้าวัสดุ

ร้านเจ๊นีปูนปั้น
ร้านหินภิรมย์จิต
ร้านช่อชบา
ร้านสวนสุทินไม้น้ำ
คลองหกค้าวัสดุ
ร้านเจ๊น้อย
ร้านกิจเจริญวัสดุ
ล้านมีมี
ร้านค้าธงชาติร้านคลองหก
ค้าวัสดุ

หมายเหตุ

สรุปการดำเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 256๔
โรงเรียนวัดผลาหาร
เดือนธันวาคม พ.ศ. 256๓

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

งานทีจ่ ดั ซือ้ จัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธซี อื้ หรือจ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอ
ราคา

ผูท้ ไี่ ด้รบั การคัดเลือก

จ้างบุคคลประกอบอาหาร
กลางวันประจำสองสัปดาห์
จ้างวิทยากรเพื่อสอนอังกะลุง

๔,๘๐๐

๔,๘๐๐

เฉพาะเจาะจง

นางมาลี แตงเผือก

นางมาลี แตงเผือก

๑,๖๐๐

๑,๖๐๐

นางฐาปณิต สมัครกิจ

เฉพาะเจาะจง

นางฐาปณิต สมัคร
กิจ
ร้าน ๙๙/๑๒๕

จ้างถ่ายเอกสารข้อสอบ
ความสามารถในการอ่านและ
การเขียน
ซื้อพัสดุเพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน
ซื้อพัสดุเพื่อใช้ในกิจกรรม 5 ส
ต้านโควิด
ซื้อช้อนส้อมฝห้แก่นักเรียนเพื่อ
ใช้ในงานอาหารกลางวัน

๔๐๔

๔๐๔

๘,๒๐๓

๘,๒๐๓

เฉพาะเจาะจง

ร้านล้านมีมี

ร้านล้านมีมี

๕,๓๖๐

๕,๓๖๐

เฉพาะเจาะจง

ร้านพีเจค้าดี

ร้านพีเจค้าดี

๑,๐๘๐

๑,๐๘๐

เฉพาะเจาะจง

ร้านธนพรค้าดี

ร้านธนพรค้าดี

เฉพาะเจาะจง

ร้าน ๙๙/๑๒๕

หมายเหตุ

สรุปการดำเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 256๔
โรงเรียนวัดผลาหาร
เดือนมกราคม พ.ศ. 256๔

ที่

งานทีจ่ ดั ซือ้ จัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธซี อื้ หรือจ้าง

๑

จ้างทำป้ายไวนิลใช้ในโครงการ
ปรับภูมทิ ัศน์โรงเรียน

๕,๑๐๐

๕,๑๐๐

เฉพาะเจาะจง

๒

ซื้อพัสดุเพื่อใช้ในโครงการ
ห้องเรียนยกกำลังสอง

๑๒,๗๑๗.๕๐

๑๒,๗๑๗.๕๐

เฉพาะเจาะจง

๓

จ้างก่อสร้างห้องสมุดโรงเรียน
วัดผลาหาร

๔๙๖,๐๐๐

๔๙๖,๐๐๐

เฉพาะเจาะจง

รายชือ่ ผู้เสนอราคา

ผูท้ ไี่ ด้รบั การคัดเลือก

บ.ศิลปรังสิตเซอร์วิส
จำกัด
ร้าน KT Print
ร้านแอดไวซ์
ร้านล้านมีมี
บ.ดีเฮ้าส์อินเตอร์เท็กซ์
จำกัด

บ.ศิลปรังสิตเซอร์วิส
จำกัด
ร้าน KT Print
ร้านแอดไวซ์
ร้านล้านมีมี
บ.ดีเฮ้าส์อินเตอร์เท็กซ์
จำกัด

หมายเหตุ

สรุปการดำเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 256๔
โรงเรียนวัดผลาหาร
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 256๔

ที่

งานทีจ่ ดั ซือ้ จัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธซี อื้ หรือจ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคา

ผูท้ ไี่ ด้รบั การคัดเลือก

๑

จ้างวิทยากรเพื่อสอนอังกะลุง

๓,๒๐๐

๓,๒๐๐

เฉพาะเจาะจง

นางฐาปณิต สมัครกิจ

นางฐาปณิต สมัครกิจ

หมายเหตุ

สรุปการดำเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 256๔
โรงเรียนวัดผลาหาร
เดือนมีนาคม พ.ศ. 256๔

ที่

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

งานทีจ่ ดั ซือ้ จัดจ้าง
ซื้อพัสดุเพื่อใช้ในโครงการ
ห้องเรียนยกกำลังสอง
จ้างถ่ายเอกสารข้อสอบ NT เพื่อ
ใช้เตรียมสอบ NT ปี ๖๓
จ้างวิทยากรเพื่อสอนอังกะลุง
ซื้อพัสดุเพื่อใช้ในโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน
ซื้อไมโครโฟน เพื่อใช้ในงาน
อาคารสถานที่
จ้างซ่อมลำโพงเพื่อใช้ในงาน
อาคารสถานที่
จ้างถ่ายเอกสารข้อสอบปลาย
๒/๒๕๖๓

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธซี อื้ หรือจ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคา

ผูท้ ไี่ ด้รบั การคัดเลือก
ร้านKTPrint
ร้านบ้านคอม
ร้านจิปาฐะ
ร้านล้านมีมี

๑๑,๖๐๒

๑๑,๖๐๒

เฉพาะเจาะจง

ร้านKTPrint
ร้านบ้านคอม
ร้านจิปาฐะ
ร้านล้านมีมี

๑,๑๘๘

๑,๑๘๘

เฉพาะเจาะจง

ร้าน ๙๙/๑๒๕

ร้าน ๙๙/๑๒๕

๑,๖๐๐

๑,๖๐๐

เฉพาะเจาะจง

๗,๑๘๗

๗,๑๘๗

เฉพาะเจาะจง

นางฐาปณิต สมัครกิจ
ร้านล้านมีมี
ร้านเจ๊น้อย
ร้านแสนหอม
ร้านคลองหก

นางฐาปณิต สมัครกิจ
ร้านล้านมีมี
ร้านเจ๊น้อย
ร้านแสนหอม
ร้านคลองหก

๘๐๐

๘๐๐

เฉพาะเจาะจง

ร้านเชิดพงษ์โทรทัศน์

ร้านเชิดพงษ์โทรทัศน์

๑,๓๐๐

๑,๓๐๐

เฉพาะเจาะจง

ร้านเชิดพงษ์โทรทัศน์

ร้านเชิดพงษ์โทรทัศน์

๒,๖๑๐

๒,๖๑๐

เฉพาะเจาะจง

ร้าน ๙๙/๑๒๕

ร้าน ๙๙/๑๒๕

หมายเหตุ

สรุปการดำเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 256๔
โรงเรียนวัดผลาหาร
เดือนมีนาคม พ.ศ. 256๔

ที่

งานทีจ่ ดั ซือ้ จัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธซี อื้ หรือจ้าง

๘

ซื้อพัสดุเพื่อใช้ในงานอาคาร
สถานที่

๑๓,๕๗๗.๙๘

๑๓,๕๗๗.๙๘

เฉพาะเจาะจง

๙

ซื้อซองน้ำตาลเพื่อใช้ในงาน
วิชาการ

๔๘๐

๔๘๐

เฉพาะเจาะจง

รายชือ่ ผู้เสนอราคา

ผูท้ ไี่ ด้รบั การคัดเลือก

บ.จีเอ็มทีอินเตอร์กรุ๊ป
จำกัด
ร้านป้าแหม่ม
สวนศรีธนา
สวนป้าอินทร์
ร้านเจ๊น้อย
ร้านกรุงเก่าการเกษตร
ร้านเจ๊น้อย
กมลพรหินประดับ
สวนอ๊อดรับจัดสวน
ร้านป้าทองคลอง ๑๕
บ.ดูโฮม
ร้านช่อชบา

บ.จีเอ็มทีอินเตอร์กรุ๊ป
จำกัด
ร้านป้าแหม่ม
สวนศรีธนา
สวนป้าอินทร์
ร้านเจ๊น้อย
ร้านกรุงเก่าการเกษตร
ร้านเจ๊น้อย
กมลพรหินประดับ
สวนอ๊อดรับจัดสวน
ร้านป้าทองคลอง ๑๕
บ.ดูโฮม
ร้านช่อชบา

ร้านล้านมีมี

ร้านล้านมีมี

หมาย
เหตุ

สรุปการดำเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 256๔
โรงเรียนวัดผลาหาร
เดือนเมษายน พ.ศ. 256๔

ที่

งานทีจ่ ดั ซือ้ จัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธซี อื้ หรือจ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคา

ผูท้ ไี่ ด้รบั การคัดเลือก

๑

จ้างเข้าเล่มหลักสูตรเพื่อใช้ใน
งานวิชาการ

๖๑๖

๖๑๖

เฉพาะเจาะจง

ร้านจั๊มโอเอเซ็นเตอร์

ร้านจั๊มโอเอเซ็นเตอร์

๒

ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในกิจกรรมสืบ
สานวัฒนธรรม

ร้านมณฑวรรณดอกไม้
ร้านนานาพันธุ์
ร้านจุฬาเล็กใบไม้
ร้านช่อชบา
ร้านนานาพันธุ์
ร้านล้านมีมี
บ.ดูโฮม
ร้านล้านมีมี
ร้านนานาพันธุ์
น.ส.พิชญาภา ศรีกล้ำ
นายพิเชษฐ อุตารินทร์
นายนิต ถิ่นบุญชู
บ.ดีจริง ศึกษาภัณฑ์
สถาบันพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ

ร้านมณฑวรรณดอกไม้
ร้านนานาพันธุ์
ร้านจุฬาเล็กใบไม้
ร้านช่อชบา
ร้านนานาพันธุ์
ร้านล้านมีมี
บ.ดูโฮม
ร้านล้านมีมี
ร้านนานาพันธุ์
น.ส.พิชญาภา ศรีกล้ำ
นายพิเชษฐ อุตารินทร์
นายนิต ถิ่นบุญชู
บ.ดีจริง ศึกษาภัณฑ์
สถาบันพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ

๒,๖๒๕

๒,๖๒๕

เฉพาะเจาะจง

๓

ซื้อพัสดุเพื่อใช้ในกิจกรรมปัจฉิม
นิเทศปีการศึกษา ๒๕๖๓

๗,๗๔๗

๗,๗๔๗

เฉพาะเจาะจง

๔

ซื้อพัสดุเพื่อใช้ในกิจกรรม
บัณฑิตน้อย ปีการศึกษา ๒๕๖๓

๓,๙๘๕

๓,๙๘๕

เฉพาะเจาะจง

๕,๖๐๐

๕,๖๐๐

เฉพาะเจาะจง

๖

จ้างเหมารถเพื่อใช้ในโครงการ
ส่งถึงฝั่งฝัน
ซื้อหนังสือเรียน

๓๗,๙๘๙

๓๗,๙๘๙

เฉพาะเจาะจง

๗

ซื้อหนังสือเรียน (พว)

๒๑,๘๒๖

๒๑,๘๒๖

เฉพาะเจาะจง

๕

หมาย
เหตุ

สรุปการดำเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 256๔
โรงเรียนวัดผลาหาร
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 256๔

ที่

งานทีจ่ ดั ซือ้ จัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธซี อื้ หรือจ้าง

ไม่มกี ารจัดซือ้ จัดจ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคา

ผูท้ ไี่ ด้รบั การคัดเลือก

หมาย
เหตุ

สรุปการดำเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 256๔
โรงเรียนวัดผลาหาร
เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 256๔

ที่

งานทีจ่ ดั ซือ้ จัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธซี อื้ หรือจ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคา

ผูท้ ไี่ ด้รบั การคัดเลือก

๑

ซื้อแฟ้มเพื่อใช้ในงานวิชาการ
จ้างถ่ายเอกสารแบบฝึกหัดวิชา
ภาษาไทยชั้น ป.๑
จ้างถ่ายเอกสารใบงาน DLTV
ซื้อพัสดุเพื่อใช้ในงานวิชาการ
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในงาน
บริหารทั่วไป
ซื้ออุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์

๑,๑๗๐

๑,๑๗๐

เฉพาะเจาะจง

ร้านล้านมีมี

ร้านล้านมีมี

๓,๙๖๒

๓,๙๖๒

เฉพาะเจาะจง

ร้าน KT Print

ร้าน KT Print

๙,๓๘๕
๑๐,๐๖๐

๙,๓๘๕
๑๐,๐๖๐

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

๒๔,๕๕๔.๔๔

๒๔,๕๕๔.๔๔

เฉพาะเจาะจง

๑๒๖,๐๐๐

๑๒๖,๐๐๐

เฉพาะเจาะจง

ร้าน KT Print
ร้านเอ็นเค ซัพพลายต์
ร้านล้านมีมี
บ. ดูโฮม จำกัด
บ.บุ๊คสมาย

ร้าน KT Print
ร้านเอ็นเค ซัพพลายต์
ร้านล้านมีมี
บ. ดูโฮม จำกัด
บ.บุ๊คสมาย

๒
๓
๔
๕
๖

หมาย
เหตุ

สรุปการดำเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 256๔
โรงเรียนวัดผลาหาร
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 256๔

ที่

งานทีจ่ ดั ซือ้ จัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธซี อื้ หรือจ้าง

ไม่มกี ารจัดซือ้ จัดจ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคา

ผูท้ ไี่ ด้รบั การคัดเลือก

หมาย
เหตุ

สรุปการดำเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 256๔
โรงเรียนวัดผลาหาร
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 256๔

ที่

งานทีจ่ ดั ซือ้ จัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธซี อื้ หรือจ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคา

ผูท้ ไี่ ด้รบั การคัดเลือก

๑

จ้างถ่ายเอกสารใบงาน DLTV

๑๒,๗๓๕

๑๒,๗๓๕

เฉพาะเจาะจง

ร้าน KT Print

ร้าน KT Print

หมาย
เหตุ

สรุปการดำเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 256๔
โรงเรียนวัดผลาหาร
เดือนกันยายน พ.ศ. 256๔

ที่
๑
๒
๓
๔
๕

งานทีจ่ ดั ซือ้ จัดจ้าง
ซื้อพัสดุเพื่อใช้ในการเรียนการ
สอนในสถานการณ์โควิด
ซื้อแฟ้มคลิปก้านยก
ซื้อทีวี LED เพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน
ซื้อปริ้นเตอร์เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการจัดทำสื่อการสอน
จ้างถ่ายเอกสารข้อสอบปลาย
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธซี อื้ หรือจ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคา

ผูท้ ไี่ ด้รบั การคัดเลือก

๓,๔๘๕

๓,๔๘๕

เฉพาะเจาะจง

ร้านล้านมีมี

ร้านล้านมีมี

๖๕๘

๖๕๘

เฉพาะเจาะจง

ร้านล้านมีมี

ร้านล้านมีมี

๑๔,๕๘๐

๑๔,๕๘๐

เฉพาะเจาะจง

บ.ดูโฮม จำกัด

บ.ดูโฮม จำกัด

๔,๕๙๐

๔,๕๙๐

เฉพาะเจาะจง

บ.แอดไวท์

บ.แอดไวท์

๑,๐๑๑

๑,๐๑๑

เฉพาะเจาะจง

ร้าน KT Print

ร้าน KT Print

หมาย
เหตุ

