
เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

โดยสรุป หรือข้อตกลงในนการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือหมึกเติมส ำเนำกระดำษไข 6,420 6,420 เฉพำะเจำะจง บ.ริชโซ่ 6,420 บ.ริชโซ่ 6,420 คุณสมบัติตำมข้อตกลง ซ อีจีพี 23/2565  4 ก.ค. 2565

  จ ำนวน 2 รำยกำร

2 จัดซ้ือเทียน สังฆทำนและผ้ำอำบน้ ำฝน 2,667 2,667 เฉพำะเจำะจง นำยนพปฏล 2,667 นำยนพปฏล 2,667 คุณสมบัติตำมข้อตกลง ซ อีจีพี 24/2565  5 ก.ค. 2565

จ ำนวน 3 รำยกำร มำลัยวัลย์ มำลัยวัลย์

3 จัดซ้ือวัสดุฝึกกิจกรรมลดเวลำเรียนเพ่ิมเวลำรู้ 3,999 3,999 เฉพำะเจำะจง สวนหนังสือ 3,999 สวนหนังสือ 3,999 คุณสมบัติตำมข้อตกลง ซ อีจีพี 25/2565  11 ก.ค. 2565

จ ำนวน 19 รำยกำร

4 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้และเป็นของรำงวัลกำรจัดกิจกรรม  จ ำนวน 16 รำยกำร10,000 10,000 เฉพำะเจำะจง สวนหนังสือ 10,000 สวนหนังสือ 10,000 คุณสมบัติตำมข้อตกลง ซ อีจีพี 26/2565  11 ก.ค. 2565

จ ำนวน 16 รำยกำร

5 จัดซ้ือวัสดุประจ ำห้องเรียน  50,188 50,188 เฉพำะเจำะจง สวนหนังสือ 50,188 สวนหนังสือ 50,188 คุณสมบัติตำมข้อตกลง ซ อีจีพี 27/2565  11 ก.ค. 2565

 จ ำนวน 63 รำยกำร

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  2565

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด

วันท่ี  1   เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้าง(งบ)

ราคากลาง

 (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ



เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

โดยสรุป หรือข้อตกลงในนการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือหนังสือเรียนเพ่ือสนับสนุน 161,042 161,042 เฉพำะเจำะจง ส ำเพ็งเชียงรำย 161,042 ส ำเพ็งเชียงรำย 161,042 คุณสมบัติตำมข้อตกลง ซ อีจีพี 28/2565  1 ส .ค. 2565

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโครงกำร

เรียนฟรี15ปี จ ำนวน 99 รำยกำร

2 จัดซ้ือขนมเพ่ือของรำงวัลส ำหรับนักเรียน 3,680 3,680 เฉพำะเจำะจง ศุภฤกษ์  3,680 ศุภฤกษ์  3,680 คุณสมบัติตำมข้อตกลง ซ อีจีพี 29/2565  8 ส .ค. 2565

กำรแสดง,กำรประกวดร้องเพลงและ แวววีระกุล แวววีระกุล

กำรประกวดขวัญใจส่ือมวลชน 

จ ำนวน 4 รำยกำร 

3 จัดซ้ือกระดำษ,วัสดุวัดบอร์ดรณรงค์เก่ียวกับโควิด -19  1,900 1,900 เฉพำะเจำะจง สวนหนังสือ 1,900 สวนหนังสือ 1,900 คุณสมบัติตำมข้อตกลง ซ อีจีพี 30/2565  18 ส .ค. 2565

จ ำนวน 13 รำยกำร 

4 จัดซ้ือสบู่เหลวล้ำงมือ,แอลกอฮอล์ 13,770 13,770 เฉพำะเจำะจง นครเทิงเภสัช 13,770 นครเทิงเภสัช 13,770 คุณสมบัติตำมข้อตกลง ซ อีจีพี 31/2565  18 ส .ค. 2565

จ ำนวน 4 รำยกำร

5 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ส ำเนำและกระดำษไข 6420 6420 เฉพำะเจำะจง บ.ริชโซ่ 6420 บ.ริชโซ่ 6420 คุณสมบัติตำมข้อตกลง ซ อีจีพี 32/2565  25 ส .ค. 2565

  จ ำนวน 2 รำยกำร

วันท่ี  1   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2565

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด

แบบสรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม  2565

และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้างล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้าง(งบ)

ราคากลาง

 (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา



เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

โดยสรุป หรือข้อตกลงในนการซ้ือหรือจ้าง

6 จัดซ้ือขันตักน้ ำ แปรงขัดห้องน้ ำและวิมผงขัดห้องน้ ำ  680 680 เฉพำะเจำะจง ศุภฤกษ์  680 ศุภฤกษ์  680 คุณสมบัติตำมข้อตกลง ซ อีจีพี 33/2565  25 ส .ค. 2565

จ ำนวน 3  รำยกำร แวววีระกุล แวววีระกุล

7 จัดซ้ือหมึกเติมโทนเนอร์ 2,000 2,000 เฉพำะเจำะจง Advice ขุนตำล 2,000 Advice ขุนตำล 2,000 คุณสมบัติตำมข้อตกลง ซ อีจีพี 34/2565  25 ส .ค. 2565

จ ำนวน 1  รำยกำร

8 จัดจ้ำงท ำอำหำรและอำหำรว่ำงส ำหรับ 11,320 11,320 เฉพำะเจำะจง นำงบัวผัน 11,320 นำงบัวผัน 11,320 คุณสมบัติตำมข้อตกลง จ อีจีพี 14/2565  8 ส .ค. 2565

จัดกิจกรรมนักเรียนอนุบำล3-มัธยมศึกษำป่ีท่ี 3 จ ำปำดง จ ำปำดง

จ ำนวน 2 รำยกำร 

9 จัดจ้ำงเหมำรถโดยสำรไม่ประจ ำทำง 10,000 10,000 เฉพำะเจำะจง นำยธีรวัฒน์ 10,000 นำยธีรวัฒน์ 10,000 คุณสมบัติตำมข้อตกลง จ อีจีพี 15/2565  15 ส .ค. 2565

เพ่ิอพำนักเรียนชััันม.1-2ไปทัศนศึกษำ เจียมตระกูล เจียมตระกูล

จ ำนวน 2 คัน

10 จัดจ้ำงท ำป้ำยรณรงค์ต้ำนภัยโควิด-19 720 720 เฉพำะเจำะจง นำยชูชำติ 720 นำยชูชำติ 720 คุณสมบัติตำมข้อตกลง จ อีจีพี 16/2565  18 ส .ค. 2565

จ ำนวน 2 รำยกำร หม่ันงำน หม่ันงำน

แบบสรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม  2565

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด

                                                                             วันท่ี  1   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2565                                                                              ต่อ

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้าง(งบ)

ราคากลาง

 (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง


