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ลำดับ

ที ่
งานที่จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง 
แผนงาน วงเงินที่

จัดซื้อหรือ
จัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ
หรือจ้าง 

รายช่ือผ้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

1 วัสดุโสตฯ บริหารงานทั่วไป 
21,651.45 21,651.45 

เฉพาะ 
เจาะจง 

อะไหล่บ้านหม้อศรี
ราชา 

อะไหล่บ้าน
หม้อศรีราชา 

มีความสะดวก/
ราคาที่กำหนด 

29/65 

2 งานอนามัย บริหารงานทั่วไป 
78,612.90 78,612.90 

เฉพาะ 
เจาะจง บ.สุดแสนดีจำกัด 

บ.สุดแสนดี
จำกัด 

มีความสะดวก/
ราคาที่กำหนด 

30/65 

3 งานอนามัย บริหารงานทั่วไป 
35000 35000 

เฉพาะ 
เจาะจง 

บ.จี พลัส เฮลท์ 
จำกัด 

บ.จี พลัส 
เฮลท์ จำกัด 

มีความสะดวก/
ราคาที่กำหนด 

31/65 
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ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือ
จัดจ้าง 

แผนงาน วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ
หรือจ้าง 

รายช่ือผ้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

1 จ้างเหมารถ(ทูบี) ฝ่ายวิชาการ 13,375 13,375 เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก. เอสอาร์ซีมูฟ หจก. 
เอสอาร์ซีมูฟ 

มีความสะดวก/
ราคาที่กำหนด 

32/65 

2 เวทีและพิมพ์
สติ๊กเกอร์(ทูบี) 

ฝ่ายวิชาการ 76,237.50 76,237.50 เฉพาะ 
เจาะจง 

บ.พริ้นติ้ง 108 จำกัด บ.พริ้นติ้ง 
108 จำกัด 

มีความสะดวก/
ราคาที่กำหนด 

33/65 

3 เข้าเล่มทูบี ฝ่ายวิชาการ 12,184 12,184 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านสดใส ร้านสดใส มีความสะดวก/
ราคาที่กำหนด 

34/65 

4 ตัดชุดราตรี(ทูบี) ฝ่ายวิชาการ 30,420 30,420 เฉพาะ 
เจาะจง 

น.ส.นิลยา แก้วคำ น.ส.นิลยา 
แก้วคำ 

มีความสะดวก/
ราคาที่กำหนด 

35/65 

5 ซื้อดอกไม้ ฝ่ายวิชาการ 8,150 8,150 เฉพาะ 
เจาะจง 

น.ส.สชุญา วรรัตน ์ น.ส.สชุญา 
 วรรัตน ์

มีความสะดวก/
ราคาที่กำหนด 

36/65 

6 โล่เชิดชูเกียรติครูดี
ในดวงใจ 

ฝ่ายบุคคล 12,750 12,750 เฉพาะ 
เจาะจง 

นายนพพร  ชั้น
ประเสริฐ 

นายนพพร   
ชั้นประเสริฐ 

มีความสะดวก/
ราคาที่กำหนด 

37/65 

7 วัสดุสำนักงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป 92,869.58 92,869.58 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร.ประสานวรรณ ร.ประสาน
วรรณ 

มีความสะดวก/
ราคาที่กำหนด 

38/65 
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ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือ
จัดจ้าง 

แผนงาน วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ
หรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

8 วัสดุสำนักงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป 48,150 48,150 เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก. บรรจง เจรญิ
ทรพัย ์เซอรว์ิส 

หจก. บรรจง 
เจรญิทรพัย ์
เซอรว์ิส 

มีความสะดวก/
ราคาที่กำหนด 

39/65 
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ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือ
จัดจ้าง 

แผนงาน วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ
หรือจ้าง 

รายช่ือผ ู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

1 ปรับปรุงสถาท่ี บริหารทั่วไป 19,355 19,355 เฉพาะ 
เจาะจง 

นายจำรัส  ยอดอาจ นายจำรัส  
ยอดอาจ 

มีความสะดวก/
ราคาที่กำหนด 

40/65 

2 หมึกพิมพ์ บริหารทั่วไป 5981.30 5981.30 เฉพาะ 
เจาะจง 

บ. เอ.เอ็ม.อี. 
คอมพิวเตอร์ แอนด์ 
เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด 

บ. เอ.เอ็ม.อี. 
คอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เอ็นยิ
เนียริ่ง จำกัด 

มีความสะดวก/
ราคาที่กำหนด 

41/65 

3 วัสดุโสตฯ บริหารทั่วไป 42,746.50 42,746.50 เฉพาะ 
เจาะจง 

บ.คิวมิกซ์ซัพพลาย 
จำกัด 

บ.คิวมิกซ์ซัพ
พลาย จำกัด 

มีความสะดวก/
ราคาที่กำหนด 

42/65 

4 โรงเรียนคุณภาพ
ตำบล 

บริหารทั่วไป 436,808.06 436,808.06 เฉพาะ 
เจาะจง 

บจก.บอส จ๊อบ 
ดีไซน์ 

บจก.บอส  
จ๊อบ ดีไซน์ 

มีความสะดวก/
ราคาที่กำหนด 

43/65 

5 วัสดุก่อสร้าง บริหารทั่วไป 26,129.40 26,129.40 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเจี่ยซุ่นหลี ร้านเจี่ยซุ่นหลี มีความสะดวก/
ราคาที่กำหนด 

44/65 

6 วัสดุก่อสร้าง บริหารทั่วไป 5296.5 5296.5 เฉพาะ 
เจาะจง 

บ. ศรีราชาโลหะ บ. ศรีราชา
โลหะ 

มีความสะดวก/
ราคาที่กำหนด 

45/65 

7 วัสดุก่อสร้าง บริหารทั่วไป 97,088.59 97,088.59 เฉพาะ 
เจาะจง 

บ.ประสานวรรณ บ.ประสาน
วรรณ 

มีความสะดวก/
ราคาที่กำหนด 

46/65 
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ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือ
จัดจ้าง 

แผนงาน วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ
หรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

8 กระดาษถ่าย
เอกสาร 

ฝ่ายงบประมาณ 52,500 52,500 เฉพาะ 
เจาะจง 

อิทธิบาทเป
เปอร2์545 

อิทธิบาทเป
เปอร2์545 

มีความสะดวก/
ราคาที่กำหนด 

47/65 

9 หมึกพิมพ์ ฝ่ายงบประมาณ 12,380 12,380 เฉพาะ 
เจาะจง 

วินเทค พริ้น วินเทค พริ้น มีความสะดวก/
ราคาที่กำหนด 

48/65 

10 หมึกพิมพ์ ฝ่ายบุคคล 16,500 16,500 เฉพาะ 
เจาะจง 

วิินเทคพริ้น วิินเทคพริ้น มีความสะดวก/
ราคาที่กำหนด 

49/65 

11 วัสดุสำนักงาน สำนักงาน
อำนวยการ 

5,580 5,580 เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ชลบุรี สวสัดี
มงคล 

หจก.ชลบุรี 
สวัสดีมงคล 

มีความสะดวก/
ราคาที่กำหนด 

50/65 

12 หมึกพิมพ์ สำนักงาน
อำนวยการ 

22,994.30 22,994.30 เฉพาะ 
เจาะจง 

บ. เอ.เอ็ม.อี. 
คอมพิวเตอร์ แอนด์ 
เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด 

บ. เอ.เอ็ม.อี. 
คอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เอ็นยิ
เนียริ่ง จำกัด 

มีความสะดวก/
ราคาที่กำหนด 

51/65 

13 ปรับปรุงห้อง สำนักงาน
อำนวยการ 

13,803 13,803 เฉพาะ 
เจาะจง 

บ.ไอท4ี499 จำกัด บ.ไอท4ี499 
จำกัด 

มีความสะดวก/
ราคาที่กำหนด 

52/65 

14 หมึกพิมพ์ ฝ่ายวิชการ 5,070 5,070 เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ชลบุรี สวสัดี
มงคล 

หจก.ชลบุรี 
สวัสดีมงคล 

มีความสะดวก/
ราคาที่กำหนด 

53/65 
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ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือ
จัดจ้าง 

แผนงาน วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ
หรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

15 วัสดุสำนักงาน ฝ่ายวิชการ 7,158.30 7,158.30 เฉพาะ 
เจาะจง 

บ. เอ.เอ็ม.อี. 
คอมพิวเตอร์ แอนด์ 
เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด 

บ. เอ.เอ็ม.อี. 
คอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เอ็นยิ
เนียริ่ง จำกัด 

มีความสะดวก/
ราคาที่กำหนด 

54/65 

16 วัสดุงานอนามัย บริหารทั่วไป 208,725 208,725 เฉพาะ 
เจาะจง 

บ.จีพลัสเฮลท์จำกัด บ.จีพลัสเฮลท์
จำกัด 

มีความสะดวก/
ราคาที่กำหนด 

55/65 

 


