
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

(จัดจ้าง) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 

ประจ าเดือน ตุลาคม 2564 

ที ่ รายการ วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีการจัดซ้ือ 
ชื่อผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และราคาท่ีตกลงซ้ือ 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 
๑ จ้างเหมาท าป้ายไวนิลรณรงค์ฉีดวคัซีนเข็มที่ ๒ ๕,๕๑๕ ๕,๕๑๕ เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์งามจิตร  

เสนอราคา ๕,๕๑๕ บาท 
โรงพิมพ์งามจิตร 
เสนอราคา ๕,๕๑๕ บาท 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๖/๒๕๖๕  
ลว. ๖ ตค.๒๕๖๕ 

2 จ้างเหมาเช่าเต็นท์และพัดลมไอน  า 17,500 17,500 เฉพาะเจาะจง นายอัครวัฒน์  ทองโสภา 
เสนอราคา 17,500 บาท 

นายอัครวัฒน์  ทองโสภา 
เสนอราคา 17,500 บาท 

เสนอราคาเท่ากับ 
งบประมาณ 

7/2565 
ลว.26 ตค. 2565 

๓ จ้างเหมาซ่อมเครื่องดนตรไีทย ๖๐,๐00 ๖๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง วราวรรณดนตรไีทย 
เสนอราคา ๖๐,๐๐๐ บาท 

วราวรรณดนตรไีทย 
เสนอราคา ๖๐,๐๐๐ บาท 

เสนอราคาเท่ากับ 
งบประมาณ 

๒7/2565 
ลว.2๙ ตค. 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

(จัดจ้าง) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 

ประจ าเดือน พฤศจกิายน 2564 

ที ่ รายการ 
วงเงินที่
จัดซ้ือ 

ราคากลาง วิธีการจัดซ้ือ 
ชื่อผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และราคาท่ีตกลงซ้ือ 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 
๑ 

จ้างเข้าเลม่สันกาวเอกสาร 
๑,๓๐๐ ๑,๓๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านสุพรรณ ไอ ซี  

เสนอราคา ๑,๓๐๐ บาท 
ร้านสุพรรณ ไอ ซี  
เสนอราคา ๑,๓๐๐ บาท 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๒๑/๒๕๖๕  
ลว. ๒๙ พย. ๒๕๖๕ 

๒ จ้างเหมาท าป้ายไวนิลพิธีถวายราชสดุด ี
พระมหาธรีราชเจ้า 

๙๖๐ ๙๖๐ เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์งามจิตร  
เสนอราคา ๙๖๐ บาท 

โรงพิมพ์งามจิตร  
เสนอราคา ๙๖๐ บาท 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๓๑/๒๕๖๕  
ลว. ๓๐ พย.๒๕๖๕ 

3 จ้างซ่อมหลังคาหอพักนักเรียนหญงิ 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง นายนิทัศน์  ศรีด ี
เสนอราคา 4,500 บาท 

นายนิทัศน์  ศรีด ี
เสนอราคา 4,500 บาท 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

8/2565 
ลว.17 พย.2565 

4 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท 1,520 1,520 เฉพาะเจาะจง บ.เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จ ากัด 
เสนอราคา 1,520 บาท 

บ.เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จ ากัด 
เสนอราคา 1,520 บาท 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

10/2565 
ลว. 23 พย.2565 

5 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท 400 400 เฉพาะเจาะจง บ.เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จ ากัด 
เสนอราคา 400 บาท 

บ.เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จ ากัด 
เสนอราคา 400 บาท 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

14/2565 
ลว.23 พย.2565 

6 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร ์ 500 500 เฉพาะเจาะจง หจก.สตาร์กรุ๊ปคอมพิวเตอรซ์ัพ
พลาย เสนอราคา 500 บาท 

หจก.สตาร์กรุ๊ปคอมพิวเตอรซ์ัพ
พลาย เสนอราคา 500 บาท 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

13/2565 
ลว.19 พย. 2565 

7 จ้างซ่อมอุปกรณด์นตร ี 14,900 14,900 เฉพาะเจาะจง ร้านวณิชชาการดนตร ี
เสนอราคา 14,900 บาท 

ร้านวณิชชาการดนตร ี
เสนอราคา 14,900 บาท 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

11/2565 
ลว.1 พย. 2565 

๘ จ้างเหมาซ่อมแซมหอพักนักเรยีนหญิง ๑๗๙,๕๑๐ ๑๗๙,๕๑๐ เฉพาะเจาะจง นายอัครวัฒน์ ทองโสภา 
เสนอราคา 1๗๙,๕๐๐ บาท 

นายอัครวัฒน์ ทองโสภา 
เสนอราคา 1๗๙,๕๐๐ บาท 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

1๒/2565 
ลว.1๑ พย. 2565 

๙ จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ๓,๓๐๐ ๓,๓๐๐ เฉพาะเจาะจง จตุรงค์แอร์แอนดเ์ซอร์วสิ เสนอ
ราคา ๓,๓๐๐ 

จตุรงค์แอร์แอนดเ์ซอร์วสิ เสนอ
ราคา ๓,๓๐๐ 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๙/๒๕๖๕ ลว. 
๒๕ มคี. ๒๕๖๕๙ 

 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

(จัดจ้าง) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 

ประจ าเดือน พฤศจกิายน 2564 

ที ่ รายการ 
วงเงินที่
จัดซ้ือ 

ราคากลาง วิธีการจัดซ้ือ 
ชื่อผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และราคาท่ีตกลงซ้ือ 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 
๑๐ จ้างซักรีดเสื อผ้านักเรียนหอพัก ๑๕,๕๑๐ ๑๕,๕๑๐ เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐ จ าปาเงิน            

เสนอราคา ๑๕,๕๑๐ 
นางขนิษฐ จ าปาเงิน            
เสนอราคา ๑๕,๕๑๐ 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๑๙/๖๕ ลว          
๒๐ พย.๒๕๖๔ 

๑๑ จ้างประกอบอาหารนักเรียนหอพัก ๘๗,๗๕๐ ๘๗,๗๕๐ เฉพาะเจาะจง บ.ท๊อปแอร์กรุ๊ป 2020 จกเสนอ
ราคา ๘๗,๗๕๐ 

บ.ท๊อปแอร์กรุ๊ป 2020 จก.เสนอ
ราคา ๘๗,๗๕๐ 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๒๐/๖๕ ลว          
๒๐ พย.๒๕๖๔ 

๑๒ จ้างซักรีดเสื อผ้านักเรียนหอพัก ๒๒,๙๕๐ ๒๒,๙๕๐ เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐ จ าปาเงิน            
เสนอราคา ๒๒,๙๕๐ 

นางขนิษฐ จ าปาเงิน            
เสนอราคา ๒๒,๙๕๐ 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๒๒/๖๕ ลว          
๒๐ ธค.๒๕๖๔ 

๑๓ จ้างประกอบอาหารนักเรียนหอพัก ๑๐๕,๓๐๐ ๑๐๕,๓๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ท๊อปแอร์กรุ๊ป 2020 จกเสนอ
ราคา ๑๐๕,๓๐๐ 

บ.ท๊อปแอร์กรุ๊ป 2020 จก.เสนอ
ราคา ๑๐๕,๓๐๐ 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๒๓/๖๕ ลว          
๑๗ ธค.๒๕๖๔ 

๑๔ จ้างเหมาจดัการเรียนการสอน MEP ๖๒๔,๐๐๐ ๖๒๔,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง โรงเรียนพหสููต เสนอราคา 
๖๒๔,๐๐๐ 

โรงเรียนพหสููต เสนอราคา 
๖๒๔,๐๐๐ 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

พิเศษ๕/๒๕๖๕  
ลว. ๓๐ พย.๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

(จัดจ้าง) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 

ประจ าเดือน ธันวาคม 2564 

ที ่ รายการ 
วงเงินที่
จัดซ้ือ 

ราคากลาง วิธีการจัดซ้ือ 
ชื่อผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และราคาท่ีตกลงซ้ือ 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 
๑ จ้างซ่อมอุปกรณด์นตร ี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง วราวรรณ ดนตรีไทย 

เสนอราคา ๒๐,๐๐๐บาท 
รวราวรรณ ดนตรไีทย 
เสนอราคา ๒๐,๐๐๐ บาท 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๓๒/2565 
ลว.๗ ธค. 256๔ 

๒ จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์
อิ งค์เจ็ท 

๒๖,๕๖๕ ๒๖,๕๖๕ เฉพาะเจาะจง บ.เสรไีอทีเซ็นเตอร์เสนอ
ราคา ๒๖,๕๖๕ 

บ.เสรไีอทีเซ็นเตอร์เสนอ
ราคา ๒๖,๕๖๕ 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๑๘/๒๕๖๕ ลว          
๓ ธค.๒๕๖๔ 

๓ จ้างประกอบอาหารนักเรียนหอพัก ๕๘,๕๙๐ ๕๘,๕๙๐ เฉพาะเจาะจง บ.ท๊อปแอร์กรุ๊ป 2020 
จกเสนอราคา ๕๘,๕๙๐ 

บ.ท๊อปแอร์กรุ๊ป 2020 
จก.เสนอราคา ๕๘,๕๙๐ 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๒๕/๖๕ ลว          
๑๗ ธค.๒๕๖๔ 

๔ จ้างซักรีดเสื อผ้านักเรียนหอพัก ๒๐,๖๗๐ ๒๐,๖๗๐ เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐ จ าปาเงิน            
เสนอราคา ๒๐,๖๗๐ 

นางขนิษฐ จ าปาเงิน            
เสนอราคา ๒๐,๖๗๐ 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๒๔/๖๕ ลว          
๑๗ ธค.๒๕๖๔ 

๕ จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์อิ งค์เจ็ท ๒๖,๕๕๕ ๒๖,๕๕๕ เฉพาะเจาะจง บ.เสรไีอทีเซ็นเตอร์เสนอ
ราคา ๒๖,๕๕๕ 

บ.เสรไีอทีเซ็นเตอร์เสนอ
ราคา ๒๖,๕๕๕ 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๒๖/๖๕ ลว          
๓๐ ธค.๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

(จัดจ้าง) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 

ประจ าเดือน มกราคม  256๕ 

ที ่ รายการ 
วงเงินที่
จัดซ้ือ 

ราคากลาง วิธีการจัดซ้ือ 
ชื่อผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และราคาท่ีตกลงซ้ือ 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขทีแ่ละวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 
๑ จ้างเหมาท าป้ายไวนิลพร้อมตดิโครงไม้ มาตรการ

ป้องกันโรคโควิด ๑๙ 
๕,๔๐๐ ๕,๔๐๐ เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์งามจิตร 

เสนอราคา ๕,๔๐๐ บาท 
โรงพิมพ์งามจิตร 
เสนอราคา ๕,๔๐๐ บาท 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๓๖/๒๕๖๕  
ลว.๑๔ มค.๒๕๖๕ 

๒ จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ๑๑,๓๐๐ ๑๑,๓๐๐ เฉพาะเจาะจง จตุรงค์แอร์แอนดเ์ซอร์วสิ 
เสนอราคา ๑๑,๓๐๐ 

จตุรงค์แอร์แอนดเ์ซอร์วสิ 
เสนอราคา ๑๑,๓๐๐ 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๒๘/๒๕๖๕ ลว. 
๕ มค. ๒๕๖๕ 

๓ จ้างประกอบอาหารนักกีฬา ๑๑,๓๔๐ ๑๑,๓๔๐ เฉพาะเจาะจง บ.ท๊อปแอร์กรุ๊ป 2020 
จกเสนอราคา ๑๑,๓๔๐ 

บ.ท๊อปแอร์กรุ๊ป 2020 
จก.เสนอราคา ๑๑,๓๔๐ 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๓๐/๖๕ ลว          
๓ ธค.๖๕ 

๔ จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร ์ ๔,๒๒๐ ๔,๒๒๐ เฉพาะเจาะจง บ.เสรไีอทีเซ็นเตอร์เสนอ
ราคา ๔,๒๒๐ 

บ.เสรไีอทีเซ็นเตอร์เสนอ
ราคา ๔,๒๒๐ 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๒๙/๖๕ ลว          
๓ มค..๖๕ 

๖ จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ๘,๑๘๐ ๘,๑๘๐ เฉพาะเจาะจง จตุรงค์แอร์แอนดเ์ซอร์วสิ 
เสนอราคา ๘,๑๘๐ 

จตุรงค์แอร์แอนดเ์ซอร์วสิ 
เสนอราคา ๘,๑๘๐ 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๓๓/๒๕๖๕ ลว. 
๑๓ มค. ๒๕๖๕ 

๗ จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์อิ งค์เจ็ท ๔๐๐ ๔๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เสรไีอทีเซ็นเตอร์เสนอ
ราคา ๔๐๐ 

บ.เสรไีอทีเซ็นเตอร์เสนอ
ราคา ๔๐๐ 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๓๔/๖๕ ลว          
๒๖ มค..๖๕ 

๘ จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร ์ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.สตาร์กรุ๊ป         
เสนอราคา ๔,๐๐๐ 

หจก.สตาร์กรุ๊ป         
เสนอราคา ๔,๐๐๐ 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๓๖/๖๕ ลว          
๒๕ มค..๖๕ 

๙ จ้างซ่อมอุปกรณด์นตรีวงโยธวาทิต ๒๗,๙๐๐ ๒๗,๙๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านวณิชชาการดนตร ี
เสนอราคา ๒๗,๙๐๐บาท 

ร้านวณิชชาการดนตร ี
เสนอราคา ๒๗,๙๐๐บาท 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๓๙/2565 
ลว.๑๗ มค. 256๕ 

๑๐ จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ เฉพาะเจาะจง จตุรงค์แอร์แอนดเ์ซอร์วสิ 
เสนอราคา ๑,๒๐๐ 

จตุรงค์แอร์แอนดเ์ซอร์วสิ 
เสนอราคา ๑,๒๐๐ 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๓๘/๒๕๖๕ ลว. 
๒๔ มค. ๒๕๖๕ 

 
 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

(จัดจ้าง) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 

ประจ าเดือน มกราคม  256๕ 

ที ่ รายการ 
วงเงินที่
จัดซ้ือ 

ราคากลาง วิธีการจัดซ้ือ 
ชื่อผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และราคาท่ีตกลงซ้ือ 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 
๑๑ จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ๑๓,๕๐๐ ๑๓,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง จตุรงค์แอร์แอนดเ์ซอร์วสิ 

เสนอราคา ๑๓,๕๐๐ 
จตุรงค์แอร์แอนดเ์ซอร์วสิ 
เสนอราคา ๑๓,๕๐๐ 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๓๗/๒๕๖๕ ลว. 
๒๑ มค. ๒๕๖๕ 

๑๒ จ้างประกอบอาหารนักเรียนหอพัก ๓๔,๒๐๐ ๓๔,๒๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ท๊อปแอร์กรุ๊ป 2020 
จกเสนอราคา ๓๔,๒๐๐ 

บ.ท๊อปแอร์กรุ๊ป 2020 
จก.เสนอราคา ๓๔,๒๐๐ 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๔๒/๖๕ ลว          
๒๑ มค.๖๕ 

๑๓ จ้างซักรีดเสื อผ้านักเรียนหอพัก ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐ จ าปาเงิน   
เสนอราคา ๑๒,๐๐๐ 

นางขนิษฐ จ าปาเงิน   
เสนอราคา ๑๒,๐๐๐ 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๔๑/๖๕ ลว          
๒๑ มค.๖๕ 

๑๔ จ้างเหมารถบสัปรับอากาศ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สมบรูณ์พัฒนาทัวร์   
เสนอราคา ๑๖,๐๐๐ 

บ.สมบรูณ์พัฒนาทัวร์   
เสนอราคา ๑๖,๐๐๐ 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๔๔/๖๕ ลว          
๒๖ มค.๖๕ 

๑๕ จ้างซักรีดเสื อผ้านักเรียนหอพัก ๔,๐๕๐ ๔,๐๕๐ เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐ จ าปาเงิน   
เสนอราคา ๔,๐๕๐ 

นางขนิษฐ จ าปาเงิน   
เสนอราคา ๔,๐๕๐ 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๔๕/๖๕ ลว          
๓๑ มค.๖๕ 

๑๖ จ้างประกอบอาหารนักเรียนหอพัก ๑๐,๑๒๕ ๑๐,๑๒๕ เฉพาะเจาะจง บ.ท๊อปแอร์กรุ๊ป 2020 
จกเสนอราคา ๑๐,๑๒๕ 

บ.ท๊อปแอร์กรุ๊ป 2020 
จก.เสนอราคา ๑๐,๑๒๕ 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๔๖/๖๕ ลว          
๓๑ มค.๖๕ 

๑๗ จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ นก 3535 สพ. ๑๒,๔๗๐ ๑๒,๔๗๐ เฉพาะเจาะจง สไมล์ออโตเ้ซอร์วสิ 
เสนอราคา ๑๒,๔๗๐ 

สไมล์ออโตเ้ซอร์วสิ 
เสนอราคา ๑๒,๔๗๐ 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๕๒/๒๕๖๕ ลว. 
๑๓ มค. ๒๕๖๕๙ 

 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

(จัดจ้าง) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์  256๕ 

ที ่ รายการ 
วงเงินที่
จัดซ้ือ 

ราคากลาง วิธีการจัดซ้ือ 
ชื่อผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือ 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 
๑ 

จ้างเหมาท าป้ายไวนิลแสดงผลการเรียนนักเรียน 
๒,๑๖๕ ๒,๑๖๕ เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์งามจิตร 

เสนอราคา ๒,๑๖๕ บาท 
โรงพิมพ์งามจิตร 
เสนอราคา ๒,๑๖๕ บาท 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๔๙/๒๕๖๕  
ลว.๑๔ กพ..๒๕๖๕ 

๒ จ้างเหมาท าโล่อะคริลิคและป้ายไวนิล ๑,๙๕๐ ๑,๙๕๐ เฉพาะเจาะจง ที ดีไซน์  
เสนอราคา ๑,๙๕๐ บาท 

ที ดีไซน์  
เสนอราคา ๑,๙๕๐ บาท 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๕๖/๒๕๖๕  
ลว.๒๒ กพ.๒๕๖๕ 

๓ จ้างเหมาท าป้ายไวนิลรับสมัครนักเรียน ๘,๐๗๐ ๘,๐๗๐ เฉพาะเจาะจง ที ดีไซน์  
เสนอราคา ๘,๐๗๐ บาท 

ที ดีไซน์  
เสนอราคา ๘,๐๗๐ บาท 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๕๙/๒๕๖๕  
ลว.๒๒ กพ. ๒๕๖๕  

๔ จ้างเหมาเข้าเลม่เอกสารหลักสูตรสถานศึกษา ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านสุพรรณ ไอ ซี  
เสนอราคา ๔,๕๐๐ บาท 

ร้านสุพรรณ ไอ ซี  
เสนอราคา ๔,๕๐๐ บาท 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๔๗/๒๕๖๕  
ลว. ๔ กพ. ๒๕๖๕ 

๕ 
 

จ้างเหมาท าป้ายไวนิลแข่งขันกีฬา 
๙,๕๖๐ ๙,๕๖๐ เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์งามจิตร 

เสนอราคา ๙,๕๖๐ บาท 
โรงพิมพ์งามจิตร 
เสนอราคา ๙,๕๖๐ บาท 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๕๔/๒๕๖๕  
ลว.๒๑ กพ..๒๕๖๕ 

6 จ้างท าฉากเวที หอประชุมราชพฤกษ์ 44,375 44,375 เฉพาะเจาะจง นายจรัญ  เจริญสุข 
เสนอราคา 44,375 บาท 

นายจรัญ  เจริญสุข 
เสนอราคา 44,375 บาท 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

57/2565 
ลว.15 กพ. 2565 

7 จ้างประกอบอาหารหอพัก ๓๕,๙๑๐ ๓๕,๙๑๐ เฉพาะเจาะจง บ.ท๊อปแอร์กรุ๊ป 2020 จก 
เสนอราคา ๓๕,๙๑๐ 

บ.ท๊อปแอร์กรุ๊ป 2020 
จก.เสนอราคา ๓๕,๙๑๐ 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๕๕/๖๕ ลว ๒๑ 
กพ.๖๕ 

๘ จ้างซ่อมเครื่องก้อปปี้ปริ นท ์ ๑๕,๓๕๗.๑๘ ๑๕,๓๕๗.๑๘ เฉพาะเจาะจง บ.ริโซ่ จก. เสนอราคา  
๑๕,๓๕๗.๑๘ 

บ.ริโซ่ จก. เสนอราคา  
๑๕,๓๕๗.๑๘ 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๖๘/๖๕ ลว ๔ กพ.
๖๕ 

๙ จ้างประกอบอาหารนักกีฬา ๕๓,๗๖๐ ๕๓,๗๖๐ เฉพาะเจาะจง บ.ท๊อปแอร์กรุ๊ป 2020 จก
เสนอราคา ๕๓,๗๖๐ 

บ.ท๊อปแอร์กรุ๊ป 2020 
จก.เสนอราคา ๕๓,๗๖๐ 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๔๓/๖๕ ลว          
๓๐ ธค.๖๕ 

๑๐ จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง จตุรงค์แอร์แอนดเ์ซอร์วสิ 
เสนอราคา ๒,๕๐๐ 

จตุรงค์แอร์แอนดเ์ซอร์วสิ 
เสนอราคา ๒,๕๐๐ 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๔๘/๒๕๖๕ ลว. 
๘ กพ. ๒๕๖๕ 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

(จัดจ้าง) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์  256๕ 

ที ่ รายการ 
วงเงินที่
จัดซ้ือ 

ราคากลาง วิธีการจัดซ้ือ 
ชื่อผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และราคาท่ีตกลงซ้ือ 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 
๑๑ จ้างเหมาจดัการเรียนการสอน MEP ๖๒๔,๐๐๐ ๖๒๔,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง โรงเรียนพหสููต เสนอราคา 

๖๒๔,๐๐๐ 
โรงเรียนพหสููต เสนอราคา 
๖๒๔,๐๐๐ 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

พิเศษ๘/๒๕๖๕  
ลว. ๔ กพ.๒๕๖๕ 

๑๒ จ้างเหมาจดัการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 

๑,๓๔๘,๔๐๐ ๑,๓๔๘,๔๐๐ เฉพาะเจาะจง โรงเรียนพหสููต เสนอราคา 
๑,๓๔๘,๔๐๐ 

โรงเรียนพหสููต เสนอราคา 
๑,๓๔๘,๔๐๐ 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

พิเศษ๗/๒๕๖๕  
ลว. ๔ กพ.๒๕๖๕ 

๑๓ จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์อิ งค์เจ็ท ๔๐๐ ๔๐๐ เฉพาะเจาะจง เสรไีอที เซ็นเตอร์        
เสนอราคา ๔๐๐ 

เสรไีอที เซ็นเตอร์        
เสนอราคา ๔๐๐ 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๔๐/๒๕๖๕ ลว. 
๒ กพ. ๒๕๖๕ 

๑๔ จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ เฉพาะเจาะจง จตุรงค์แอร์แอนดเ์ซอร์วสิ 
เสนอราคา ๑,๒๐๐ 

จตุรงค์แอร์แอนดเ์ซอร์วสิ 
เสนอราคา ๑,๒๐๐ 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๕๐/๒๕๖๕ ลว. 
๑๕ กพ. ๒๕๖๕ 

๑๕ จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ ๔๐-๐๑๑๖ สพ. ๒๒,๑๓๙ ๒๒,๑๓๙ เฉพาะเจาะจง สุพรรณผา้เบรคพัฒนา 
เสนอราคา ๒๒,๑๓๙ 

สุพรรณผา้เบรกพัฒนา 
เสนอราคา ๒๒๑๓๙ 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๕๓/๒๕๖๕ ลว. 
๑๐ กพ. ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

(จัดจ้าง) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 

ประจ าเดือน มีนาคม  256๕ 

ที ่ รายการ 
วงเงินที่
จัดซ้ือ 

ราคากลาง วิธีการจัดซ้ือ 
ชื่อผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และราคาท่ีตกลงซ้ือ 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 
๑ 

จ้างเปลี่ยน SSD SATA ๑๒๐ GB 
๑๐,๖๐๐ ๑๐,๖๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.สตาร์กรุ๊ป

คอมพิวเตอร์ซัพพลาย
เสนอราคา ๑๐,๖๐๐ บาท 

หจก.สตาร์กรุ๊ป
คอมพิวเตอร์ซัพพลาย
เสนอราคา ๑๐,๖๐๐ บาท 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๖๓/๒๕๖๕  
ลว.๑๔ กพ..๒๕๖๕ 

๒ จ้างเหมาปรบัปรุงห้องน  า เปลีย่น       โถชักโครก 
ซ่อมอ่างน  า ติดราวแขวน 

๙,๑๕๐ ๙,๑๕๐ เฉพาะเจาะจง นายอัครวัฒน ์ทองโสภา 
เสนอราคา ๙,๑๕๐ บาท 

นายอัครวัฒน์ ทองโสภา 
เสนอราคา ๙,๑๕๐ บาท 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๖๑/๒๕๖๕  
ลว. ๑ มีค..๒๕๖๕ 

๓ จ้างเหมาท าสติ๊กเกอร์และป้ายไวนลิ ๑,๙๐๐ ๑,๙๐๐ เฉพาะเจาะจง ที ดีไซน์  
เสนอราคา ๑,๙๐๐ บาท  

ที ดีไซน์  
เสนอราคา ๑,๙๐๐ บาท  

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๙๕/๒๕๖๕  
ลว. ๔ มีค. ๒๕๖๕ 

๔ จ้างเหมาท าป้ายไวนิล จดุรับสมัครนักเรียนเข้าเรยีน
ชั น ม.๑ และ ม.๔ 

๕,๔๐๐ ๕,๔๐๐ เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์งามจิตร 
เสนอราคา ๕,๔๐๐ บาท 

โรงพิมพ์งามจิตร 
เสนอราคา ๕,๔๐๐ บาท 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๖๒/๒๕๖๕  
ลว. ๔ มีค. ๒๕๖๕ 

๕ จ้างเหมาท าเล่มเอกสารประกอบการอบรม 
หลักเกณฑ์และการประเมินตาม ว ๒๓/๒๕๖๔ 

๖,๑๐๐ ๖,๑๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านสุพรรณ ไอ ซี  
เสนอราคา ๖,๑๐๐ บาท 

ร้านสุพรรณ ไอ ซี  
เสนอราคา ๖,๑๐๐ บาท 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๖๙/๒๕๖๕  
ลว. ๑๑ มีค. ๒๕๖๕ 

๖ จ้างเหมาท าป้ายไวนิล ส่งเสริมอัตลักษณ์ เบญจวิถี 
คติพจน์โรงเรียน 

๑๐,๙๖๐ ๑๐,๙๖๐ เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์งามจิตร 
เสนอราคา ๑๐,๙๖๐ บาท 

โรงพิมพ์งามจิตร 
เสนอราคา ๑๐,๙๖๐ บาท 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๗๔/๒๕๖๕  
ลว. ๑๘ มีค. ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

(จัดจ้าง) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 

ประจ าเดือน มีนาคม  256๕ 

ที ่ รายการ 
วงเงินที่
จัดซ้ือ 

ราคากลาง วิธีการจัดซ้ือ 
ชื่อผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และราคาท่ีตกลงซ้ือ 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 
๗ 

จ้างเข้าเลม่เอกสาร 
๘๘๘ ๘๘๘ เฉพาะเจาะจง นางลันทม หนูเทศ 

เสนอราคา ๘๘๘ บาท 
นางลันทม หนูเทศ 
เสนอราคา ๘๘๘ บาท 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๗๓/๒๕๖๕  
ลว.๑๑ มีค.๒๕๖๕ 

๘ จ้างโฮสท์ เว็ปไซต์โรงเรียน ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ฟเซิร์ฟ เพาเวอร์ 
เสนอราคา ๑๒,๐๐๐ บาท 

บ.แอ๊ฟเซิร์ฟ เพาเวอร์ 
เสนอราคา ๑๒,๐๐๐ บาท 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๖๗/๒๕๖๕  
ลว.  ๔ มีค..๒๕๖๕ 

๙ จ้างเหมาท าสติ๊กเกอร์บอร์ดและ ป้ายไวนิล ๓,๐๙๐ ๓,๐๙๐ เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์งามจิตร     
เสนอราคา ๓,๐๙๐ บาท  

โรงพิมพ์งามจิตร     
เสนอราคา ๓,๐๙๐ บาท  

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๗๖/๒๕๖๕  
ลว. ๓๑ มีค. ๒๕๖๕ 

๗ จ้างเหมาจดัการเรียนการสอน MEP ๖๒๔,๐๐๐ ๖๒๔,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง โรงเรียนพหสููต เสนอราคา 
๖๒๔,๐๐๐ 

โรงเรียนพหสููต เสนอราคา 
๖๒๔,๐๐๐ 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๙/๒๕๖๕  
ลว. ๔ มีค. ๒๕๖๕ 

๘ จ้างเหมาจดัการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

๖๗๔,๒๐๐ ๖๗๔,๒๐๐ เฉพาะเจาะจง โรงเรียนพหสููต เสนอราคา 
๖๗๔,๒๐๐ 

โรงเรียนพหสููต เสนอราคา 
๖๗๔,๒๐๐ 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๑๐/๒๕๖๕  
ลว. ๔ มีค. ๒๕๖๕ 

๙ จ้างเหมาซ่อมรถพ่วง ๙,๙๐๐ ๙,๙๐๐ เฉพาะเจาะจง สุพรรณผ้าเบรคพัฒนา     
เสนอราคา ๙,๙๐๐ 

สุพรรณผ้าเบรคพัฒนา     
เสนอราคา ๙,๙๐๐ 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๖๖/๒๕๖๕  
ลว. ๔ มีค. ๒๕๖๕๙ 

๑๐ จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์ ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง เสรไีอที เซ็นเตอร์        
เสนอราคา ๑,๕๐๐ 

เสรไีอที เซ็นเตอร์        
เสนอราคา ๑,๕๐๐ 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๗๑/๒๕๖๕ ลว. 
๑๕ มคี. ๒๕๖๕๙ 

๑๑ จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง จตุรงค์แอร์แอนดเ์ซอร์วสิ 
เสนอราคา ๒,๕๐๐ 

จตุรงค์แอร์แอนดเ์ซอร์วสิ 
เสนอราคา ๒,๕๐๐ 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๗๐/๒๕๖๕ ลว. 
๑๔ มคี. ๒๕๖๕๙ 

๑๒ จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ นข-69 สพ. ๑๖,๖๘๐ ๑๖,๖๘๐ เฉพาะเจาะจง สไมล์ออโตเ้ซอร์วสิ 
เสนอราคา ๑๖,๖๘๐ 

สไมล์ออโตเ้ซอร์วสิ 
เสนอราคา ๑๖,๖๘๐ 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๖๕/๒๕๖๕ ลว. 
๑๔ มคี. ๒๕๖๕๙ 

 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

(จัดจ้าง) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 

ประจ าเดือน มีนาคม  256๕ 

ที ่ รายการ 
วงเงินที่
จัดซ้ือ 

ราคากลาง วิธกีารจัดซ้ือ 
ชื่อผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และราคาท่ีตกลงซ้ือ 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 
๑๓ จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ๙,๕๔๐ ๙,๕๔๐ เฉพาะเจาะจง เสรไีอทีเซ็นเตอร ์

เสนอราคา ๙,๕๔๐ 
เสรไีอทีเซ็นเตอร ์
เสนอราคา ๙,๕๔๐ 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๖๐/๒๕๖๕ ลว. 
๔ มีค. ๒๕๖๕๙ 

๑๔ จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ เฉพาะเจาะจง จตุรงค์แอร์แอนดเ์ซอร์วสิ 
เสนอราคา ๑,๒๐๐ 

จตุรงค์แอร์แอนดเ์ซอร์วสิ 
เสนอราคา ๑,๒๐๐ 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๕๘/๒๕๖๕ ลว. 
๔ มีค. ๒๕๖๕๙ 

๑๕ จ้างเหมาซ่อมรถพ่วง ๑,๘๐๐ ๑,๘๐๐ เฉพาะเจาะจง บุญมีไดนาโม 
เสนอราคา ๑,๘๐๐ 

บุญมีไดนาโม 
เสนอราคา ๑,๘๐๐ 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๕๑/๒๕๖๕ ลว. 
๒๑ มคี. ๒๕๖๕๙ 

๑๖ จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์อิ งค์เจ็ท ๔๐๐ ๔๐๐ เฉพาะเจาะจง เสรไีอทีเซ็นเตอร ์
เสนอราคา ๔๐๐ 

เสรไีอทีเซ็นเตอร ์
เสนอราคา ๔๐๐ 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๗๒/๒๕๖๕ ลว. 
๒๒ มคี. ๒๕๖๕ 

๑๗ จ้างเหมาซ่อมแซม ท าฝาท่อระบายน  าด้านหน้าและ
ข้างอาคาร ๕ 

๑๖๑,๐๐๐ ๑๖๑,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวเอื องดาวฯ  
เสนอราคา ๑๖๑,๐๐๐ บาท 

นางสาวเอื องดาวฯ  
เสนอราคา ๑๖๑,๐๐๐ บาท 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๗๗/๒๕๖๕  
ลว. ๑ เม.ย.๒๕๖๕ 

๑๘ จ้างเหมาซ่อมรถ นข ๔๗๔๗ สพ ๑๔,๘๕๐ ๑๔,๘๕๐ เฉพาะเจาะจง สไมล์ออโตเ้ซอร์วสิ 
เสนอราคา ๑๔,๘๕๐ 

สไมล์ออโตเ้ซอร์วสิ 
เสนอราคา ๑๔,๘๕๐ 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๘๑/๒๕๖๕ ลว. 
๓๑ มคี. ๒๕๖๕๙ 

๑๙ จ้างเหมาซ่อมรถ กฉ ๓๓๒๔ สพ ๒๓,๓๐๐ ๒๓,๓๐๐ เฉพาะเจาะจง สไมล์ออโตเ้ซอร์วสิ 
เสนอราคา ๒๓,๓๐๐ 

สไมล์ออโตเ้ซอร์วสิ 
เสนอราคา ๒๓,๓๐๐ 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๘๒/๒๕๖๕ ลว. 
๓๑ มคี. ๒๕๖๕๙ 

 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

(จัดจ้าง) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 

ประจ าเดือน เมษายน  256๕ 

ที ่ รายการ 
วงเงินที่
จัดซ้ือ 

ราคากลาง วิธีการจัดซ้ือ 
ชื่อผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และราคาท่ีตกลงซ้ือ 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 
๑ จ้างเหมากั นห้องอลูมเินียม ตดิกระจก      ปูพรม 

ติดตั งผา้ม่านห้องรองฯ ฝา่ยอ านวยการ 
๙๒,๖๗๒ ๙๒,๖๗๒ เฉพาะเจาะจง หจก. ทูลการช่าง  

เสนอราคา ๙๒,๖๗๒ บาท 
หจก. ทูลการช่าง  
เสนอราคา ๙๒,๖๗๒ บาท 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๗๗/๒๕๖๕  
ลว. ๑ เม.ย.๒๕๖๕ 

๒ จ้างเหมาท าอาหารกล่องค่ายผู้น าฯ ๔,๔๕๐ ๔,๔๕๐ เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านเด  
เสนอราคา ๔,๔๕๐ บาท 

ร้านบ้านเด  
เสนอราคา ๔,๔๕๐ บาท 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๘๐/๒๕๖๕  
ลว. ๑ เม.ย.๒๕๖๕ 

๓ จ้างเข้าเลม่เอกสาร SSR ๘,๗๕๐ ๘,๗๕๐ เฉพาะเจาะจง ร้านสุพรรณ ไอ ซี  
เสนอราคา ๘,๗๕๐ บาท 

ร้านสุพรรณ ไอ ซี  
เสนอราคา ๘,๗๕๐ บาท 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๗๘/๒๕๖๕  
ลว.๑๙ เม.ย.๒๕๖๕ 

๔ จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ๑,๘๐๐ ๑,๘๐๐ เฉพาะเจาะจง จตุรงค์แอร์แอนดเ์ซอร์วสิ 
เสนอราคา ๑,๘๐๐ 

จตุรงค์แอร์แอนดเ์ซอร์วสิ 
เสนอราคา ๑,๘๐๐ 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๗๙/๒๕๖๕ ลว. 
๒๕ เม.ย. ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

(จัดจ้าง) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 

ประจ าเดือน พฤษภาคม 256๕ 

ที ่ รายการ วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีการจัดซ้ือ 
ชื่อผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และราคาท่ีตกลงซ้ือ 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 
๑ จ้างเหมาท าป้ายไวนิล ป้ายสติ กเกอร์ซีทรู

ประชาสมัพันธ์ พระบรมฉายาลักษณ ์
๒๙,๗๗๖ ๒๙,๗๗๖ เฉพาะเจาะจง บ.วัน แฟมีรี่ปริ นติ ง เซอร์วิส 

จก. เสนอราคา ๒๘,๗๗๖ บาท 
บ.วัน แฟมีรี่ปริ นติ ง เซอร์วิส 
จก. เสนอราคา ๒๘,๗๗๖ บาท 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๘๓/๒๕๖๕  
ลว. ๕ พค. ๒๕๖๕ 

๒ จ้างเหมาเช่าเต้นท์ พัดลมแอร ์ ๑๔,๕๐๐ ๑๔,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านพัดลมไอน  า  
เสนอราคา ๑๔,๕๐๐ บาท 

ร้านพัดลมไอน  า  
เสนอราคา ๑๔,๕๐๐ บาท 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๘๔/๒๕๖๕  
ลว. ๑๑ พค. ๒๕๖๕ 

๓ 
จ้างเหมาท าป้ายไวนิล พิธีประดับตราฯ 

๕,๗๖๐ ๕,๗๖๐ เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์งามจิตร     
เสนอราคา ๕,๗๖๐ บาท 

โรงพิมพ์งามจิตร     
เสนอราคา ๕,๗๖๐ บาท 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๙๖/๒๕๖๕  
ลว. ๒๐ พค. ๒๕๖๕ 

๔ จ้างเหมาท าป้ายไวนิลกจิกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน เครื่องแบบลส. ผูบ้ าเพ็ญ  
นศ.วิชาทหาร 

๑๑,๓๒๐ ๑๑,๓๒๐ เฉพาะเจาะจง บ.วัน แฟมีรี่ปริ นติ ง เซอร์วิส 
จก. เสนอราคา ๑๑,๓๒๐ บาท 

บ.วัน แฟมีรี่ปริ นติ ง เซอร์วิส 
จก. เสนอราคา ๑๑,๓๒๐ บาท 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๑๑๘/๒๕๖๕  
ลว. ๒๖ พค. ๒๕๖๕ 

5 จ้างประกอบอาหารนักเรียนหอพัก 
วันท่ี 16-31 พค. 2565 

100,350 100,350 เฉพาะเจาะจง บ.ท๊อปแอร์กรุ๊ป 2020 จก. 
เสนอราคา 100,350 บาท 

บ.ท๊อปแอร์กรุ๊ป 2020 จก. 
เสนอราคา 100,350 บาท 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

93/2565 
ลว.12 พค. 2565 

6 จ้างซักรีดเสื อผ้านักเรียนประจ าหอพัก 
วันท่ี 17-31 พค. 2565 

35,340 35,340 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐ  จ าปาเงิน 
เสนอราคา 35,340 บาท 

นางขนิษฐ  จ าปาเงิน 
เสนอราคา 35,340 บาท 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

90/2565 
ลว.12 พค.2565 

7 จ้างเปลี่ยนก๊อกอ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ ์ 16,500 16,500 เฉพาะเจาะจง นายอัครวัฒน์  ทองโสภา 
เสนอราคา 16,500 บาท 

นายอัครวัฒน์  ทองโสภา 
เสนอราคา 16,500 บาท 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

96/2565 
ลว.2 มยิ. 2565 

8 จ้างเปลี่ยนสารเครื่องกรอง ฯลฯ 17,560 17,560 เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการ โซเวล แอนด์ เซฟตี  
เสนอราคา 17,560 บาท 

ศูนย์บริการ โซเวล แอนด์ เซฟตี  
เสนอราคา 17,560 บาท 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

92/2565 
ลว.27 พค.2565 

9 จ้างปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร ์ 391,808 391,808 เฉพาะเจาะจง หจก.ทูลการช่าง 
เสนอราคา 391,808 บาท 

หจก.ทูลการช่าง 
เสนอราคา 391,808 บาท 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

86/2565 
ลว.25 พค. 2565 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

(จัดจ้าง) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 

ประจ าเดือน พฤษภาคม 256๕ 

ที ่ รายการ วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีการจัดซ้ือ 
ชื่อผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และราคาท่ีตกลงซ้ือ 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 
10 จ้างประกอบอาหารนักเรียนหอพัก 

วันท่ี 1-15 มยิ. 2565 
118,125 118,125 เฉพาะเจาะจง บ.ท๊อปแอร์กรุ๊ป 2020 จ ากัด 

เสนอราคา 118,125 บาท 
บ.ท๊อปแอร์กรุ๊ป 2020 จ ากัด 
เสนอราคา 118,125 บาท 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

103/2565 
ลว.31 พค. 2565 

๑๑ จ้างเหมาจดัการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

๖๗๔,๒๐๐ ๖๗๔,๒๐๐ เฉพาะเจาะจง โรงเรียนพหสููต เสนอราคา 
๖๗๔,๒๐๐ 

โรงเรียนพหสููต เสนอราคา 
๖๗๔,๒๐๐ 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

พิเศษ๑๔/๒๕๖๕  
ลว. ๒ พค. ๒๕๖๕ 

๑๒ จ้างเหมาปรบัปรุงพื นห้องน  าหอพักชาย ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นายอัครวัฒน์ ทองโสภา เสนอ
ราคา ๖,๐๐๐ บาท 

นายอัครวัฒน์ ทองโสภา เสนอ
ราคา ๖,๐๐๐ บาท 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๘๕/๒๕๖๕  
ลว. ๒๐ พค.๒๕๖๕ 

๑๓ จ้างเหมาเดินสายไฟฟ้า ๒๑,๔๖๐ ๒๑,๔๖๐ เฉพาะเจาะจง นายอัครวัฒน์ ทองโสภา เสนอ
ราคา ๒๑,๔๖๐ บาท 

นายอัครวัฒน์ ทองโสภา เสนอ
ราคา ๒๑,๔๖๐ บาท 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๘๗/๒๕๖๕  
ลว. ๑๗ พค.๒๕๖๕ 

๑๔ จ้างเหมาเดินลูกลอยสายไฟฟ้า ๑๓,๕๐๐ ๑๓,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง นายอัครวัฒน์ ทองโสภา เสนอ
ราคา ๑๓,๕๐๐ บาท 

นายอัครวัฒน์ ทองโสภา เสนอ
ราคา ๑๓,๕๐๐ บาท 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๘๘/๒๕๖๕  
ลว. ๒๗ พค.๒๕๖๕ 

๑๕ จ้างประกอบอาหารนักกีฬา 
 

๒๕,๕๑๕ ๒๕,๕๑๕ เฉพาะเจาะจง บ.ท๊อปแอร์กรุ๊ป 2020 จ ากัด 
เสนอราคา ๒๕,๕๑๕ บาท 

บ.ท๊อปแอร์กรุ๊ป 2020 จ ากัด 
เสนอราคา ๒๕,๕๑๕ บาท 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๘๙/2565 
ลว.๑๒ พค. 2565 

๑๖ จ้างซักรีดเสื อผ้านักเรียนหอพัก ๓๙,๑๕๐ ๓๙,๑๕๐ เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐ จ าปาเงิน   เสนอ
ราคา ๓๙,๑๕๐ 

นางขนิษฐ จ าปาเงิน   เสนอ
ราคา ๓๙,๑๕๐ 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๑๐๒/๒๕๖๕ ลว          
๓๑ พค.๒๕๖๕ 

๑๗ จ้างประกอบอาหารนักกีฬา 
วันท่ี 1-๓๐ มยิ. 2565 

๔๘,๒๔๐ ๔๘,๒๔๐ เฉพาะเจาะจง บ.ท๊อปแอร์กรุ๊ป 2020 จ ากัด 
เสนอราคา ๔๘,๒๔๐ บาท 

บ.ท๊อปแอร์กรุ๊ป 2020 จ ากัด 
เสนอราคา ๔๘,๒๔๐ บาท 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

1๑๗/2565 
ลว.31 พค. 2565 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

(จัดจ้าง) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 

ประจ าเดือน มิถุนายน 256๕ 

ที ่ รายการ วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีการจัดซ้ือ 
ชื่อผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และราคาท่ีตกลงซ้ือ 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 
๑ 

จ้างเข้าเลม่เอกสารวิชาการ 
๘๔๐ ๘๔๐ เฉพาะเจาะจง ร้านสุพรรณ ไอ ซี  

เสนอราคา ๘๔๐ บาท 
ร้านสุพรรณ ไอ ซี  
เสนอราคา ๘๔๐ บาท 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๑๑๓/๒๕๖๕  
ลว. ๑ มิ.ย ๒๕๖๕ 

๒ จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เข้าเลม่เอกสาร
วิชาการ 

๑๙,๙๔๐ ๑๙,๙๔๐ เฉพาะเจาะจง ร้านสุพรรณ ไอ ซี  
เสนอราคา ๑๙,๙๔๐ บาท 

ร้านสุพรรณ ไอ ซี  
เสนอราคา ๑๙,๙๔๐ บาท 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๑๑๙/๒๕๖๕ 
ลว. ๑๐ มิ.ย ๒๕๖๕ 

๓ จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เข้าเลม่เอกสาร
วิชาการ 

๑๙,๙๔๐ ๑๙,๙๔๐ เฉพาะเจาะจง ร้านสุพรรณ ไอ ซี  
เสนอราคา ๑๙,๙๔๐ บาท 

ร้านสุพรรณ ไอ ซี  
เสนอราคา ๑๙,๙๔๐ บาท 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๑๑๓/๒๕๖๕  
ลว. ๑ มิ.ย ๒๕๖๕ 

๔ จ้างเหมาท าขาโต๊ะเหล็ก ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง วรพงศ์ ๑๖๘ การช่าง
เสนอราคา ๓๖,๐๐๐ บาท 

วรพงศ์ ๑๖๘ การช่าง
เสนอราคา ๓๖,๐๐๐ บาท 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๑๐๖/๒๕๖๕  
ลว. ๒๒ มิ.ย ๒๕๖๕ 

๕ จ้างเหมาท าป้ายไวนิลวันคร ู ๖,๗๒๐ ๖,๗๒๐ เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์งามจิตร     
เสนอราคา ๖,๗๒๐ บาท  

โรงพิมพ์งามจิตร     
เสนอราคา ๖,๗๒๐ บาท  

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๑๐๗/๒๕๖๕  
ลว. ๑๔ มิย. ๒๕๖๕ 

๖ จ้างเหมาท าป้ายไวนิลประชาสัมพนัธ์
กิจกรรมโรงเรียน 

๑๑,๘๔๐ ๑๑,๘๔๐ เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์งามจิตร     
เสนอราคา ๑๑,๘๔๐ บาท  

โรงพิมพ์งามจิตร     
เสนอราคา ๑๑,๘๔๐ บาท  

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๑๐๙/๒๕๖๕  
ลว. ๒๒ มิย. ๒๕๖๕ 

๗ 
จ้างเหมาท าป้ายไวนิลข้อมลูฉีดวัคซีน
ส าหรับนักเรียน 

๑๔,๒๕๐ ๑๔,๒๕๐ เฉพาะเจาะจง บ.วัน แฟมีรี่ปริ นติ ง 
เซอร์วิส จก.  
เสนอราคา ๑๔,๒๕๐ บาท 

บ.วัน แฟมีรี่ปริ นติ ง 
เซอร์วิส จก.  
เสนอราคา ๑๔,๒๕๐ บาท 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๑๑๐/๒๕๖๕  
ลว. ๒๒ มิย. ๒๕๖๕ 

 
 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

(จัดจ้าง) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 

ประจ าเดือน มิถุนายน 256๕ 

ที ่ รายการ วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีการจัดซ้ือ 
ชื่อผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และราคาท่ีตกลงซ้ือ 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 
8 จ้างติดตั งราวแขวนผ้า 11,400 11,400 เฉพาะเจาะจง นายอัครวัฒน์  ทองโสภา 

เสนอราคา 11,400 บาท 
นายอัครวัฒน์  ทองโสภา 
เสนอราคา 11,400 บาท 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

91/2565 
ลว.2 มยิ. 2565 

9 จ้างล้างและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 135,200 135,200 เฉพาะเจาะจง จตุรงค์แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 
เสนอราคา 135,200 บาท 

จตุรงค์แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 
เสนอราคา 135,200 บาท 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

97/2565 
ลว.2 มยิ. 2565 

10 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 13,400 13,400 เฉพาะเจาะจง ธีระเซอร์วสิ 
เสนอราคา 13,400 บาท 

ธีระเซอร์วสิ 
เสนอราคา 13,400 บาท 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

99/2565 
ลว.1 มยิ. 2565 

11 จ้างเหมาเวที เช่าเครื่องเสียง 25,000 25,000 เฉพาะเจาะจง นายนิวัฒน์  ใจดี 
เสนอราคา 25,000 บาท 

นายนิวัฒน์  ใจดี 
เสนอราคา 25,000 บาท 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

98/2565 
ลว.8 มยิ. 2565 

12 จ้างเหมาเช่าเก้าอี และพัดลม 15,400 15,400 เฉพาะเจาะจง พัดลมไอน  า 
เสนอราคา 15,400 บาท 

พัดลมไอน  า 
เสนอราคา 15,400 บาท 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

101/2565 
ลว.8 มยิ. 2565 

13 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร ์ 2,880 2,880 เฉพาะเจาะจง บ.เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จ ากัด 
เสนอราคา 2,880 บาท 

บ.เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จ ากัด 
เสนอราคา 2,880 บาท 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

94/2565 
ลว.6 มยิ. 2565 

14 จ้างเหมาจดัการเรียนการสอน MEP ๖๒๔,๐๐๐ ๖๒๔,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง โรงเรียนพหสููต เสนอราคา 
๖๒๔,๐๐๐ 

โรงเรียนพหสููต เสนอราคา 
๖๒๔,๐๐๐ 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

พิเศษ๑๕/๒๕๖๕  
ลว. ๑ มิย. ๒๕๖๕ 

๑๕ จ้างเหมาเช่าเวท ี 2๐,000 2๐,000 เฉพาะเจาะจง นายนิวัฒน์  ใจดี 
เสนอราคา 2๐,000 บาท 

นายนิวัฒน์  ใจดี 
เสนอราคา 2๐,000 บาท 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๑๐๔/2565 
ลว.๑๕ มิย. 2565 

๑๖ จ้างติดตั งบานเลื่อน ฯ 2๗๕,๓๔๐ ๒๗๕,๓๔๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ทูลการช่าง 
เสนอราคา ๒๗๕,๓๔๐ บาท 

หจก.ทูลการช่าง 
เสนอราคา ๒๗๕,๓๔๐ บาท 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๑๐๕/2565 
ลว.๒๓ มิย. 2565 

 
 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

(จัดจ้าง) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 

ประจ าเดือน มิถุนายน 256๕ 

ที ่ รายการ วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีการจัดซ้ือ 
ชื่อผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และราคาท่ีตกลงซ้ือ 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 
๑๗ จ้างเหมาเช่าเก้าอี  พัดลมไอน  า 2๘,000 2๘,000 เฉพาะเจาะจง ร้านพัดลมไอน  า 

เสนอราคา 2๘,000 บาท 
ร้านพัดลมไอน  า 
เสนอราคา 2๘,000 บาท 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๑๑๑/2565 
ลว.๑๕ มิย. 2565 

๑๘ 
จ้างเหมาท าป้ายไวนิล  

๗,๗๗๐ ๗,๗๗๐ เฉพาะเจาะจง ที ดีไซน์ เสนอราคา  
๗,๗๗๐ บาท 

ที ดีไซน์ เสนอราคา  
๗,๗๗๐ บาท 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๑๑๒/๒๕๖๕  
ลว. ๒๒ มิย. ๒๕๖๕ 

๑๙ จ้างประกอบอาหารนักเรียนหอพัก 16 -
30 มิถุนายน ๒๕๖๕ 

๙๖,๘๔๐ ๙๖,๘๔๐ เฉพาะเจาะจง บ.ท๊อปแอร์กรุ๊ป 2020 
จ ากัด 
เสนอราคา ๙๖,๘๔๐ บาท 

บ.ท๊อปแอร์กรุ๊ป 2020 
จ ากัด 
เสนอราคา ๙๖,๘๔๐ บาท 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๑๑๖/2565 
ลว.๑๔ มิย. 2565 

๒๐ จ้างซักรีดเสื อผ้านักเรียนหอพัก ๑๖-๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๕ 

๓๕,๘๒๐ ๓๕,๘๒๐ เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐ จ าปาเงิน   เสนอ
ราคา ๓๕,๘๒๐ 

นางขนิษฐ จ าปาเงิน   เสนอ
ราคา ๓๕,๘๒๐ 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๑๑๕/๒๕๖๕ ลว          
๑๔ มยิ.๒๕๖๕ 

๒๑ จ้างซ่อมคอมพิวเตอร ์ ๖,๖๑๕ ๖,๖๑๕ เฉพาะเจาะจง บ.เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จ ากัด 
เสนอราคา ๖,๖๑๕ บาท 

บ.เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จ ากัด 
เสนอราคา ๖,๖๑๕ บาท 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๑๑๔/2565 
ลว.๒๔ มิย. 2565 

๒๒ จ้างเหมารถบสัปรับอากาศ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สมบรูณ์พัฒนาทัวร์   
เสนอราคา ๗,๐๐๐ 

บ.สมบรูณ์พัฒนาทัวร์   เสนอ
ราคา ๗,๐๐๐ 

เสนอราคาเท่ากับ
งบประมาณ 

๒/๒๕๖๕ ลว          
๓๐ มยิ.๒๕๖๕ 

 
 
 
 


