
                                                      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ      งานพัสดุและสินทรัพย์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6                         

ที.่.........................................วันที่  3   พฤศจิกายน   2564    

เรื่อง   สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนตุลาคม  พ.ศ.2564      
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 

  ด้วยโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6  ได้จัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง  ประจ าเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2564  เสร็จเรยีบร้อยแล้ว (รายละเอียดดังแนบ)   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและเห็นควรปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจ าเดือนตุลาคม  พ.ศ.2564 เพ่ือให้สาธารณชนทราบต่อไป 

 

                     (นางวันดี วรกรรณ์) 
                                      เจ้าหน้าที ่       
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน 

- เพื่อโปรดพิจารณา 

 
         (นางทัศนีย์ นิลประดิษฐ์) 
        หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
 

 
(    )  ทราบ/ปิดประกาศ 
(    )  อ่ืน ๆ .......................................................... 
                                                       

 
                                                                              (นายวีระ  ปิน่เจริญ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 
 
 
 
 
 
 



                                                       บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ      งานพัสดุและสินทรัพย์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6                         

ที ่                                          วันที ่  3    ธันวาคม  2564     

เรื่อง   สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2564 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 

  ด้วยโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6  ได้จัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดดังแนบ)   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและเห็นควรปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจ าเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2564 เพ่ือให้สาธารณชนทราบต่อไป 

 

                     (นางวันดี วรกรรณ์) 
                                      เจ้าหน้าที ่       
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน 

- เพื่อโปรดพิจารณา 

 
         (นางทัศนีย์ นิลประดิษฐ์) 
        หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
 

 
(    )  ทราบ/ปิดประกาศ 
(    )  อ่ืน ๆ .......................................................... 
                                                       

 
                                                                              (นายวีระ  ปิน่เจริญ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 
 
 
 
 
 
 
 



                                                      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ      งานพัสดุและสินทรัพย์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6                         

ที ่                                          วันที ่ 5    มกราคม 2565     

เรื่อง   สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนธันวาคม  พ.ศ.2564 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 

  ด้วยโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6  ได้จัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564  เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดดังแนบ)   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและเห็นควรปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจ าเดือนธันวาคม  พ.ศ.2564 เพ่ือให้สาธารณชนทราบต่อไป 

 

   

                     (นางวันดี วรกรรณ์) 
                                      เจ้าหน้าที ่       
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน 

- เพื่อโปรดพิจารณา 

 
         (นางทัศนีย์ นิลประดิษฐ์) 
        หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
 

 
(    )  ทราบ/ปิดประกาศ 
(    )  อ่ืน ๆ .......................................................... 
                                                       

 
                                                                              (นายวีระ  ปิน่เจริญ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 
 
 
 
 



                                                     บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ      งานพัสดุและสินทรัพย์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6                         

ที ่                                          วันที ่    4   กุมภาพันธ์   2565     

เรื่อง   สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนมกราคม  พ.ศ.2565 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 

  ด้วยโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6  ได้จัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าเดือน
มกราคม พ.ศ. 2565  เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดดังแนบ)   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและเหน็ควรปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจ าเดือนมกราคม  พ.ศ.2565 เพ่ือให้สาธารณชนทราบต่อไป 

 

                                                                                                                           

                     (นางวันดี วรกรรณ์) 
                                      เจ้าหน้าที ่       
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน 

- เพื่อโปรดพิจารณา 

 
         (นางทัศนีย์ นิลประดิษฐ์) 
        หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
 

 
(    )  ทราบ/ปิดประกาศ 
(    )  อ่ืน ๆ .......................................................... 
                                                       

 
                                                                              (นายวีระ  ปิน่เจริญ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 
 
 
 
 
 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ      งานพัสดุและสินทรัพย์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6                         

ที ่                                          วันที ่    4  มีนาคม   2565     

เรื่อง   สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2565 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 

  ด้วยโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6  ได้จัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดดังแนบ)   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและเห็นควรปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2565 เพ่ือให้สาธารณชนทราบต่อไป 

 

    

                     (นางวันดี วรกรรณ์) 
                                      เจ้าหน้าที ่       
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน 

- เพื่อโปรดพิจารณา 

 
         (นางทัศนีย์ นิลประดิษฐ์) 
        หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
 

 
(    )  ทราบ/ปิดประกาศ 
(    )  อ่ืน ๆ .......................................................... 
                                                       

 
                                                                              (นายวีระ  ปิน่เจริญ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 
 
 
 
. 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ      งานพัสดุและสินทรัพย์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6                         

ที ่                                          วันที ่    7  เมษายน   2565     

เรื่อง   สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนมีนาคม  พ.ศ.2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 

  ด้วยโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6  ได้จัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2565  เสร็จเรยีบร้อยแล้ว (รายละเอียดดังแนบ)   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจาณาและเห็นควรปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจ าเดือนมีนาคม  พ.ศ.2565 เพ่ือให้สาธารณชนทราบต่อไป 

 

 

                     (นางวันดี วรกรรณ์) 
                                      เจ้าหน้าที ่       
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน 

- เพื่อโปรดพิจารณา 

 
         (นางทัศนีย์ นิลประดิษฐ์) 
        หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
 

 
(    )  ทราบ/ปิดประกาศ 
(    )  อ่ืน ๆ .......................................................... 
                                                       

 
                                                                              (นายวีระ  ปิน่เจริญ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 
 
 
 
  



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ      งานพัสดุและสินทรัพย์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6                         

ที ่                                          วันที ่      6  พฤษภาคม   2565     

เรื่อง   สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนเมษายน  พ.ศ.2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 

  ด้วยโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6  ได้จัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าเดือน
เมษายน พ.ศ. 2565  เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดดังแนบ)   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและเห็นควรปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ.2565 เพ่ือให้สาธารณชนทราบต่อไป 
        
                                                                          
 

                     (นางวันดี วรกรรณ์) 
                                      เจ้าหน้าที ่       
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน 

- เพื่อโปรดพิจารณา 

 
         (นางทัศนีย์ นิลประดิษฐ์) 
        หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
 

 
(    )  ทราบ/ปิดประกาศ 
(    )  อ่ืน ๆ .......................................................... 
                                                       

 
                                                                              (นายวีระ  ปิน่เจริญ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 

 

 



 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ      งานพัสดุและสินทรัพย์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6                         

ที่                                           วันที ่     7  มิถุนายน  2565     

เรื่อง   สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2565 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 

  ด้วยโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6  ได้จัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2565  เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดดังแนบ)   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและเห็นควรปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 เพ่ือให้สาธารณชนทราบต่อไป 

 
                                                

                     (นางวันดี วรกรรณ์) 
                                      เจ้าหน้าที ่       
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน 

- เพื่อโปรดพิจารณา 

 
         (นางทัศนีย์ นิลประดิษฐ์) 
        หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
 

 
(    )  ทราบ/ปิดประกาศ 
(    )  อ่ืน ๆ .......................................................... 
                                                       

 
                                                                              (นายวีระ  ปิน่เจริญ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 
 
 

     



 
 

                                                           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ      งานพัสดุและสินทรัพย์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6                         

ที ่                                          วันที ่     5  กรกฎาคม  2565     

เรื่อง   สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนมิถุนายน  พ.ศ.2565 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 

  ด้วยโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6  ได้จัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2565  เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดดังแนบ)   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและเห็นควรปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 เพ่ือให้สาธารณชนทราบต่อไป 

 

                     (นางวันดี วรกรรณ์) 
                                      เจ้าหน้าที ่       
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน 

- เพื่อโปรดพิจารณา 

 
         (นางทัศนีย์ นิลประดิษฐ์) 
        หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
 

 
(    )  ทราบ/ปิดประกาศ 
(    )  อ่ืน ๆ .......................................................... 
                                                       

 
                                                                              (นายวีระ  ปิน่เจริญ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 
 
 
 
 
 



 

                                                           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ      งานพัสดุและสินทรัพย์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6                         

ที ่                                          วันที ่     4  สิงหาคม  2565     

เรื่อง   สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนกรกฎาคม   พ.ศ.2565 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 

  ด้วยโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6  ได้จัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2565  เสรจ็เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดดังแนบ)   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและเห็นควรปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565  เพ่ือให้สาธารณชนทราบต่อไป 

 

                     (นางวันดี วรกรรณ์) 
                                      เจ้าหน้าที ่       
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน 

- เพื่อโปรดพิจารณา 

 
         (นางทัศนีย์ นิลประดิษฐ์) 
        หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
 

 
(    )  ทราบ/ปิดประกาศ 
(    )  อ่ืน ๆ .......................................................... 
                                                       

 
                                                                              (นายวีระ  ปิน่เจริญ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ      งานพัสดุและสินทรัพย์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6                         

ที ่                                          วันที ่     2  กันยายน  2565     

เรื่อง   สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนสิงหาคม  พ.ศ.2565 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 

  ด้วยโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6  ได้จัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2565  เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดดังแนบ)   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและเห็นควรปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจ าเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 เพ่ือให้สาธารณชนทราบต่อไป 

 
                                                

                     (นางวันดี วรกรรณ์) 
                                      เจ้าหน้าที ่       
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน 

- เพื่อโปรดพิจารณา 

 
         (นางทัศนีย์ นิลประดิษฐ์) 
        หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
 

 
(    )  ทราบ/ปิดประกาศ 
(    )  อ่ืน ๆ .......................................................... 
                                                       

 
                                                                              (นายวีระ  ปิน่เจริญ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 
 
 
 
 



 
 

                                                           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ      งานพัสดุและสินทรัพย์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6                         

ที ่                                          วันที ่     30  กันยายน  2565     

เรื่อง   สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนกันยายน  พ.ศ.2565 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 

  ด้วยโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6  ไดจ้ัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าเดือน
กันยายน พ.ศ. 2565  เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดดังแนบ)   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและเห็นควรปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ.2565 เพ่ือให้สาธารณชนทราบต่อไป 

 
                                                

                     (นางวันดี วรกรรณ์) 
                                      เจ้าหน้าที ่       
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน 

- เพื่อโปรดพิจารณา 

 
         (นางทัศนีย์ นิลประดิษฐ์) 
        หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
 

 
(    )  ทราบ/ปิดประกาศ 
(    )  อ่ืน ๆ .......................................................... 
                                                       

 
                                                                              (นายวีระ  ปิน่เจริญ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 
 
 
 
 



เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

1 จ้างเหมาบริกร ครู 7,000.00     7,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.ศุภาพิชญ์ แสงสว่าง น.ส.ศุภาพิชญ์ แสงสว่าง เสนอราคาเท่ากบั บันทึกข้อความ

เสนอราคา7000 บาท เสนอราคา7000 บาท งบประมาณ ลว.28 ตค.2564

2 จ้างเหมาบริกร นักการ 9,000.00      9,000.00        เฉพาะเจาะจง นายช่่า สว่างศรี นายช่่า สว่างศรี เสนอราคาเท่ากบั บันทึกข้อความ

เสนอราคา 9,000 บาท เสนอราคา 9,000 บาท งบประมาณ ลว.28 ตค.2564

3 จ้างเหมาบริกร นักการ 8,000.00      8,000.00        เฉพาะเจาะจง นายมนตรี บุญหมั่น นายมนตรี บุญหมั่น เสนอราคาเท่ากบั บันทึกข้อความ

เสนอราคา 8,000 บาท เสนอราคา 8,000 บาท งบประมาณ ลว.28 ตค.2564

4 จ้างเหมาบริกร นักการ 7,000.00      7,000.00        เฉพาะเจาะจง นางร่าพึง มีชนะ นางร่าพึง มีชนะ เสนอราคาเท่ากบั บันทึกข้อความ

เสนอราคา 7,000 บาท เสนอราคา 7,000 บาท งบประมาณ ลว.28 ตค.2564

ลงชื่อ................................................ผู้จัดท่า

(นางทัศนีย์ นิลประดิษฐ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตรวจถูกต้อง

ลงชื่อ...................................................................

ผู้อ่านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 6

(นายวีระ ปิ่นเจรญิ)

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โรงเรียนบรรหารแจม่ใสวิทยา 6

ประจ าเดอืนตลุาคม  2564

ล่าดับ รายการ วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีการจัดซ้ือ
ชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป



เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

1 จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงโต๊ะ 100,000.00     100,000.00    เฉพาะเจาะจง นายจเร ข่าสุวรรณ นายจเร ข่าสุวรรณ เสนอราคาเท่ากบั บจ.3/2565

เกา้อี้นักเรียน เสนอราคา100000 บาท เสนอราคา100000 บาท งบประมาณ ลว.2 พย.64

2 จ้างเหมาตีเส้นจราจรถนนภายในโรงเรียน25,000.00    25,000.00   เฉพาะเจาะจง ทีเค พูลเพิ่ม ทีเค พูลเพิ่ม เสนอราคาเท่ากบั บจ.4/2565

เสนอราคา25000 บาท เสนอราคา25000 บาท งบประมาณ ลว.2 พย.64

3 จ้างเหมาถ่ายเอกสารเข้าเล่ม 1,440.00      1,440.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพรเทพการพิมพ์ ร้านพรเทพการพิมพ์ เสนอราคาเท่ากบั บจ.7/2565

เสนอราคา 1440 บาท เสนอราคา 1440 บาท งบประมาณ ลว.24 พย.64

4 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบปั๊มน้่า 26,500.00    26,500.00   เฉพาะเจาะจง นายช้วน อทุัศน์ นายช้วน อทุัศน์ เสนอราคาเท่ากบั บจ.8/2565

เสนอราคา 26500 บาท เสนอราคา 26500 บาทงบประมาณ ลว.24 พย.64

5 จ้างเหมาบริกร ครู 7,000.00   7,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ศุภาพิชญ์ แสงสวา่ง น.ส.ศุภาพิชญ์ แสงสว่าง เสนอราคาเท่ากบั บันทึกข้อความ

เสนอราคา7000 บาท เสนอราคา7000 บาท งบประมาณ ลว.24 พย.2564

6 จ้างเหมาบริกร นักการ 9,000.00    9,000.00   เฉพาะเจาะจง นายช่่า สว่างศรี นายช่่า สว่างศรี เสนอราคาเท่ากบั บันทึกข้อความ

เสนอราคา 9,000 บาท เสนอราคา 9,000 บาท งบประมาณ ลว.24 พย.2564

ลงชื่อ................................................ผู้จัดท่า

(นางทัศนีย์ นิลประดิษฐ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ (นายวรีะ ปิ่นเจริญ)

ผู้อ่านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 6

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โรงเรียนบรรหารแจม่ใสวิทยา 6

ประจ าเดอืนพฤศจกิายน  2564

ล่าดับ รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีการจัดซ้ือ
ชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ตรวจถูกต้อง

ลงชื่อ...................................................................



เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการจ้าง

7 จ้างเหมาบริกร นักการ 8,000.00    8,000.00   เฉพาะเจาะจง นายมนตรี บุญหมั่น นายมนตรี บุญหมั่น เสนอราคาเท่ากบั บันทึกข้อความ

เสนอราคา 8,000 บาท เสนอราคา 8,000 บาท งบประมาณ ลว.24 พย.2564

8 จ้างเหมาบริกร นักการ 7,000.00    7,000.00   เฉพาะเจาะจง นางร่าพึง มีชนะ นางร่าพึง มีชนะ เสนอราคาเท่ากบั บันทึกข้อความ

เสนอราคา 7,000 บาท เสนอราคา 7,000 บาท งบประมาณ ลว.24 พย.2564

ลงชื่อ................................................ผู้จัดท่า

(นางทัศนีย์ นิลประดิษฐ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

โรงเรียนบรรหารแจม่ใสวิทยา 6

ประจ าเดอืนพฤศจกิายน  2564

ล่าดับ รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีการจัดจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

(นายวรีะ ปิ่นเจริญ)

ชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงจ้าง

ตรวจถูกต้อง

ลงชื่อ...................................................................

ผู้อ่านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 6



เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการจ้าง

1 เช่าใช้สัญญาณอนิเตอร์เน็ต 7,639.80   7,639.80     เฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาคมแห่งชาติบ.โทรคมนาคมแห่งชาติ เสนอราคาเท่ากบั บจ.11/2565

ประจ่าเดือนตุลาคม2564 เสนอราคา 7,639.8 บาท เสนอราคา 7,639.8 บาทงบประมาณ ลว.24 พย.64

3 ซ้ือฮาร์ดดิส 1,750.00   1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสามชุก.คอม ร้านสามชุก.คอม เสนอราคาเท่ากบั บจ.9/2565

เสนอราคา 1750 บาท เสนอราคา 1750 บาท งบประมาณ ลว.24 พย.64

4 ซ้ือธงชาติ 3,775.00      3,775.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวคนึงนิจ ภักดีวงษ์นางสาวคนึงนิจ ภักดีวงษ์ เสนอราคาเท่ากบั บจ.10/2565

เสนอราคา 3775 บาท เสนอราคา 3775 บาท งบประมาณ ลว.24 พย.64

ลงชื่อ................................................ผู้จัดท่า

(นางทัศนีย์ นิลประดิษฐ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โรงเรียนบรรหารแจม่ใสวิทยา 6

ประจ าเดอืนพฤศจกิายน  2564

ล่าดับ รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีการจัดจ้าง

(นายวรีะ ปิ่นเจริญ)

ผู้อ่านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 6

ชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ตรวจถูกต้อง

ลงชื่อ...................................................................



เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

1 จ้างเหมาบริกร ครู 7,000.00          7,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.ศุภาพิชญ์ แสงสวา่ง น.ส.ศุภาพิชญ์ แสงสวา่ง เสนอราคาเท่ากบั บันทึกข้อความ

เสนอราคา7000 บาท เสนอราคา7000 บาท งบประมาณ ลว.29 ธค.2564

2 จ้างเหมาบริกร นักการ 9,000.00          9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายช่่า สว่างศรี นายช่่า สว่างศรี เสนอราคาเท่ากบั บันทึกข้อความ

เสนอราคา 9,000 บาท เสนอราคา 9,000 บาท งบประมาณ ลว.29 ธค.2564

3 จ้างเหมาบริกร นักการ 8,000.00          8,000.00         เฉพาะเจาะจง นายมนตรี บุญหมั่น นายมนตรี บุญหมั่น เสนอราคาเท่ากบั บันทึกข้อความ

เสนอราคา 8,000 บาท เสนอราคา 8,000 บาท งบประมาณ ลว.29 ธค.2564

4 จ้างเหมาบริกร นักการ 7,000.00          7,000.00         เฉพาะเจาะจง นางร่าพึง มีชนะ นางร่าพึง มีชนะ เสนอราคาเท่ากบั บันทึกข้อความ

เสนอราคา 7,000 บาท เสนอราคา 7,000 บาท งบประมาณ ลว.29 ธค.2564

5 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองตัดหญ้า 980.00             980.00           เฉพาะเจาะจง นายเสกสรร พลายระหาญนายเสกสรร พลายระหาญ เสนอราคาเท่ากบั บจ.20/2565

เสนอราคา 980 บาท เสนอราคา 980 บาท งบประมาณ ลว.13 ธค.64

ลงชื่อ................................................ผู้จัดท่า

(นางทัศนีย์ นิลประดิษฐ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โรงเรียนบรรหารแจม่ใสวิทยา 6

ประจ าเดอืนธันวาคม  2564

ล่าดับ รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีการจัดซ้ือ
ชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ตรวจถูกต้อง

ลงชื่อ...................................................................

ผู้อ่านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 6

(นายวรีะ ปิ่นเจริญ)



เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

6 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 2,900.00          2,900.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธิพันธ์แอร์ ร้านสุทธิพันธ์แอร์ เสนอราคาเท่ากบั บจ.23/2565

เสนอราคา 2900 บาท เสนอราคา 2900 บาท งบประมาณ ลว.13 ธค.64

7 จ้างเหมาติดต้ังปล๊ักไฟ 3,300.00          3,300.00         เฉพาะเจาะจง นายช้วน อทุัศน์ นายช้วน อทุัศน์ เสนอราคาเท่ากบั บจ.25/2565

เสนอราคา 3300 บาท เสนอราคา 3300 บาท งบประมาณ ลว.13 ธค.64

8 จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่เกษตร 19,200.00        19,200.00      เฉพาะเจาะจง นายอรรถนนท์ ยาสุกแสงนายอรรถนนท์ ยาสุกแสง เสนอราคาเท่ากบั บจ.28/2565

เสนอราคา 19200 บาท เสนอราคา 19200 บาท งบประมาณ ลว.13 ธค.64

9 จ้างเหมาเข้าเล่ม 210.00             210.00           เฉพาะเจาะจง ร้านโรบอทคอมพวิเตอร์ ร้านโรบอทคอมพวิเตอร์ เสนอราคาเท่ากบั บจ.33/2565

เสนอราคา 210  บาท เสนอราคา 210  บาท งบประมาณ ลว.27 ธค.64

10 จา้งเหมาท่าโครงเหล็กปา้ยหนา้โรงเรียน 35,170.00        35,170.00      เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์ แสงศรี นายไพโรจน์ แสงศรี เสนอราคาเท่ากบั บจ.34/2565

เสนอราคา 35170  บาท เสนอราคา 35170  บาท งบประมาณ ลว.27 ธค.64

ลงชื่อ................................................ผู้จัดท่า

(นางทัศนีย์ นิลประดิษฐ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตรวจถูกต้อง

ลงชื่อ...................................................................

(นายวรีะ ปิ่นเจริญ)

ผู้อ่านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 6

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โรงเรียนบรรหารแจม่ใสวิทยา 6

ประจ าเดอืนธันวาคม  2564

ล่าดับ รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีการจัดซ้ือ
ชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป



เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

11 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 2,750.00          2,750.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสามชุก.คอม ร้านสามชุก.คอม เสนอราคาเท่ากบั บจ.35/2565

เสนอราคา 2750  บาท เสนอราคา 2750  บาท งบประมาณ ลว.27 ธค.64

12 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 400.00             400.00           เฉพาะเจาะจง ร้านสามชุก.คอม ร้านสามชุก.คอม เสนอราคาเท่ากบั บจ.36/2565

เสนอราคา 400  บาท เสนอราคา 400  บาท งบประมาณ ลว.27 ธค.64

13 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 200.00             200.00           เฉพาะเจาะจง ร้านสามชุก.คอม ร้านสามชุก.คอม เสนอราคาเท่ากบั บจ.38/2565

เสนอราคา 200  บาท เสนอราคา 200  บาท งบประมาณ ลว.27 ธค.64

14 จ้างเหมาซ่อมปั๊มน้่า 2,800.00          2,800.00         เฉพาะเจาะจง นางสมบัติ คงดี นางสมบัติ คงดี เสนอราคาเท่ากบั บจ.42/2565

เสนอราคา 2800  บาท เสนอราคา 2800  บาท งบประมาณ ลว.27 ธค.64

ลงชื่อ................................................ผู้จัดท่า

(นางทัศนีย์ นิลประดิษฐ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตรวจถูกต้อง

ลงชื่อ...................................................................

(นายวรีะ ปิ่นเจริญ)

ผู้อ่านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 6

โรงเรียนบรรหารแจม่ใสวิทยา 6

ประจ าเดอืนธันวาคม  2564

ล่าดับ รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีการจัดซ้ือ
ชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565



เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงในการจ้าง

1 ซ้ือป้ายไวนิล 3,736.00              3,736.00             เฉพาะเจาะจง ร้านบีโฟร์ปร้ิน ร้านบีโฟร์ปร้ิน เสนอราคาเท่ากบั บจ.16/2565

เสนอราคา 3736 บาท เสนอราคา 3736 บาท งบประมาณ ลว.13 ธค.64

2 ซ้ือป้ายไวนิล 1,425.00              1,425.00             เฉพาะเจาะจง ร้านบีโฟร์ปร้ิน ร้านบีโฟร์ปร้ิน เสนอราคาเท่ากบั บจ.17/2565

เสนอราคา 1425 บาท เสนอราคา 1425 บาท งบประมาณ ลว.13 ธค.64

2 ซ้ืออปุกรณ์ท่าความสะอาด 1,193.00              1,193.00             เฉพาะเจาะจง ร้านจ่าเจี๊ยบ ร้านจ่าเจี๊ยบ เสนอราคาเท่ากบั บจ.18/2565

ห้องน้่า เสนอราคา 1193 บาท เสนอราคา 1193 บาท งบประมาณ ลว.13 ธค.64

3 ซ้ือไม้กวาด 1,170.00              1,170.00             เฉพาะเจาะจง ร้านจ่าเจี๊ยบ ร้านจ่าเจี๊ยบ เสนอราคาเท่ากบั บจ.19/2565

เสนอราคา 1170 บาท เสนอราคา 1170 บาท งบประมาณ ลว.13 ธค.64

4 ซ้ือวัสดุระบบน้่า 3 รายการ 337.05                 337.05                เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.วัสดุภัณฑ์ ร้าน อ.วัสดุภัณฑ์ เสนอราคาเท่ากบั บจ.21/2565

เสนอราคา 337.05 บาท เสนอราคา 337.05 บาท งบประมาณ ลว.13 ธค.64

5 ซ้ือวัสดุระบบน้่า 3 รายการ 337.05                 337.05                เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.วัสดุภัณฑ์ ร้าน อ.วัสดุภัณฑ์ เสนอราคาเท่ากบั บจ.21/2565

เสนอราคา 337.05 บาท เสนอราคา 337.05 บาท งบประมาณ ลว.13 ธค.64

ลงชื่อ................................................ผู้จัดท่า

(นางทัศนีย์ นิลประดิษฐ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตรวจถูกต้อง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โรงเรียนบรรหารแจม่ใสวิทยา 6

ประจ าเดอืนธันวาคม  2564

ล่าดับ รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีการจัดจ้าง
ชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

(นายวรีะ ปิ่นเจริญ)

ผู้อ่านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 6

ลงชื่อ...................................................................

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป



เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงในการจ้าง

6 ซ้ือป้ายไวนิล 1,000.00              1,000.00             เฉพาะเจาะจง ร้านบีโฟร์ปร้ินท์ ร้านบีโฟร์ปร้ินท์ เสนอราคาเท่ากบั บจ.26/2565

เสนอราคา 1000  บาท เสนอราคา 1000  บาท งบประมาณ ลว.13 ธค.64

7 ซ้ือป้ายไวนิล 450.00                 450.00                เฉพาะเจาะจง ร้านบีโฟร์ปร้ินท์ ร้านบีโฟร์ปร้ินท์ เสนอราคาเท่ากบั บจ.27/2565

เสนอราคา 450  บาท เสนอราคา 450  บาท งบประมาณ ลว.13 ธค.64

8 ซ้ือวัสดุ 4 รายการ 4,895.00              4,895.00             เฉพาะเจาะจง ร้านโรบอทคอมพวิเตอร์ ร้านโรบอทคอมพวิเตอร์ เสนอราคาเท่ากบั บจ.31/2565

เสนอราคา 4895  บาท เสนอราคา 4895  บาท งบประมาณ ลว.27 ธค.64

9 ซ้ืออปุกรณ์กฬีา 4,900.00              4,900.00             เฉพาะเจาะจง ร้านสามชุกสปอร์ต ร้านสามชุกสปอร์ต เสนอราคาเท่ากบั บจ.37/2565

เสนอราคา 4900  บาท เสนอราคา 4900  บาท งบประมาณ ลว.27 ธค.64

10 เช่าใช้สัญญาณอนิเตอร์เน็ต 7,639.80          7,639.80             เฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาคมแห่งชาติบ.โทรคมนาคมแห่งชาติเสนอราคาเท่ากบั บันทึกข้อความ

ประจ่าเดือนพฤศจิกายน2564 เสนอราคา 7,639.8 บาท เสนอราคา 7,639.8 บาทงบประมาณ ลว.27 ธค.64

11 จัดซ้ือน้่ามัน 1,500.00          1,500.00             เฉพาะเจาะจง ร้านจ่าเจี๊ยบ ร้านจ่าเจี๊ยบ เสนอราคาเท่ากบั บจ.30/2565

เสนอราคา 1500 บาท เสนอราคา 1500 บาทงบประมาณ ลว.27 ธค.64

ลงชื่อ................................................ผู้จัดท่า

(นางทัศนีย์ นิลประดิษฐ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตรวจถูกต้อง

ลงชื่อ...................................................................

(นายวรีะ ปิ่นเจริญ)

ผู้อ่านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 6

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โรงเรียนบรรหารแจม่ใสวิทยา 6

ประจ าเดอืนธันวาคม  2564

ล่าดับ รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีการจัดจ้าง
ชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป



เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

1 จ้างเหมาบริกร ครู 7,000.00          7,000.00          เฉพาะเจาะจง น.ส.ศุภาพิชญ์ แสงสวา่ง น.ส.ศุภาพิชญ์ แสงสวา่ง เสนอราคาเท่ากบั บันทึกข้อความ

เสนอราคา7000 บาท เสนอราคา7000 บาท งบประมาณ ลว.29 ธค.2564

2 จ้างเหมาบริกร นักการ 9,000.00          9,000.00          เฉพาะเจาะจง นายช่่า สว่างศรี นายช่่า สว่างศรี เสนอราคาเท่ากบั บันทึกข้อความ

เสนอราคา 9,000 บาท เสนอราคา 9,000 บาท งบประมาณ ลว.29 ธค.2564

3 จ้างเหมาบริกร นักการ 8,000.00          8,000.00          เฉพาะเจาะจง นายมนตรี บุญหมั่น นายมนตรี บุญหมั่น เสนอราคาเท่ากบั บันทึกข้อความ

เสนอราคา 8,000 บาท เสนอราคา 8,000 บาท งบประมาณ ลว.29 ธค.2564

4 จ้างเหมาบริกร นักการ 7,000.00          7,000.00          เฉพาะเจาะจง นางร่าพึง มีชนะ นางร่าพึง มีชนะ เสนอราคาเท่ากบั บันทึกข้อความ

เสนอราคา 7,000 บาท เสนอราคา 7,000 บาท งบประมาณ ลว.29 ธค.2564

ลงชื่อ................................................ผู้จัดท่า

(นางทัศนีย์ นิลประดิษฐ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โรงเรียนบรรหารแจม่ใสวิทยา 6

ประจ าเดอืนมกราคม  2565

ล่าดับ รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีการจัดซ้ือ
ชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

(นายวรีะ ปิ่นเจริญ)

ผู้อ่านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 6

ตรวจถูกต้อง

ลงชื่อ...................................................................



เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงในการจ้าง

1 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 850.00            850.00             เฉพาะเจาะจง ร้านสามชุก.คอม ร้านสามชุก.คอม เสนอราคาเท่ากบั บจ.45/2565

เสนอราคา 850 บาท เสนอราคา 850 บาท งบประมาณ ลว.24 มค.65

2 ซ้ือยาฆ่าหญ้า 820.00            820.00             เฉพาะเจาะจง ร้านจ่าเจี๊ยบ ร้านจ่าเจี๊ยบ เสนอราคาเท่ากบั บจ.45/2565

เสนอราคา 820 บาท เสนอราคา 820 บาท งบประมาณ ลว.24 มค.65

3 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 1,050.00          1,050.00          เฉพาะเจาะจง ร้านสามชุก.คอม ร้านสามชุก.คอม เสนอราคาเท่ากบั บจ.47/2565

เสนอราคา 1050 บาท เสนอราคา 1050 บาท งบประมาณ ลว.24 มค.65

4 เช่าใช้สัญญาณอนิเตอร์เน็ต 7,639.80          7,639.80               เฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาคมแห่งชาติบ.โทรคมนาคมแห่งชาติเสนอราคาเท่ากบั บจ.48/2565

เสนอราคา 7,639.8 บาท เสนอราคา 7,639.8 บาทงบประมาณ ลว.24 มค.65

5 ซ้ือวัสดุ 56 รายการ 35,816.00        35,816.00        เฉพาะเจาะจง ร้านโรบอทคอมพวิเตอร์ ร้านโรบอทคอมพวิเตอร์ เสนอราคาเท่ากบั บจ.49/2565

เสนอราคา35816 บาท เสนอราคา35816 บาท งบประมาณ ลว.24 มค.65

6 ซ้ือป้ายไวนิล 240.00            240.00             เฉพาะเจาะจง ร้านชัยนิตย์การพิมพ์ ร้านชัยนิตย์การพิมพ์ เสนอราคาเท่ากบั บจ.50/2565

เสนอราคา 240 บาท เสนอราคา 240 บาท งบประมาณ ลว.24 มค.65

ลงชื่อ................................................ผู้จัดท่า

(นางทัศนีย์ นิลประดิษฐ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วิธีการจัดจ้าง
ชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

(นายวรีะ ปิ่นเจริญ)

ผู้อ่านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 6

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ตรวจถูกต้อง

ลงชื่อ...................................................................

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

โรงเรียนบรรหารแจม่ใสวิทยา 6

ประจ าเดอืนมกราคม  2565

ล่าดับ รายการ วงเงิน ราคากลาง



เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจ้าง

7 ซ้ือเห็ด 1,000.00          1,000.00          เฉพาะเจาะจง นายชลิต หอมยามเย็น นายชลิต หอมยามเย็น เสนอราคาเท่ากบั บจ.51/2565
เสนอราคา 1,000 บาท เสนอราคา 1,000 บาท งบประมาณ ลว.24 มค.65

8 ซ้ือสายยาง 360.00            360.00             เฉพาะเจาะจง ร้านจ่าเจี๊ยบ ร้านจ่าเจี๊ยบ เสนอราคาเท่ากบั บจ.52/2565
เสนอราคา 360 บาท เสนอราคา 360 บาท งบประมาณ ลว.24 มค.65

8 ซ้ือป้ายไวนิล 700.00            700.00             เฉพาะเจาะจง ร้านบีโฟร์ปร้ินท์ ร้านบีโฟร์ปร้ินท์ เสนอราคาเท่ากบั บจ.53/2565
เสนอราคา 700 บาท เสนอราคา 700 บาท งบประมาณ ลว.24 มค.65

ลงชื่อ................................................ผู้จัดท่า
(นางทัศนีย์ นิลประดิษฐ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตรวจถูกต้อง
ลงชื่อ...................................................................

(นายวรีะ ปิ่นเจริญ)
ผู้อ่านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 6

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โรงเรียนบรรหารแจม่ใสวิทยา 6
ประจ าเดอืนมกราคม  2565

ล่าดับ รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีการจัดจ้าง
ชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป



เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ
1 ซ้ือเคร่ืองวัดอณุหภูมิ 7,800.00           7,800.00            เฉพาะเจาะจง ร้านโรบอทคอมพวิเตอร์ ร้านโรบอทคอมพวิเตอร์ เสนอราคาเท่ากบั บจ.58/2565

เสนอราคา 7800 บาท เสนอราคา 7800 บาท งบประมาณ ลว.2 กพ.65
2 ซ้ือวัสดุจ่านวน 9 รายการ 793.00              793.00               เฉพาะเจาะจง ร้านโรบอทคอมพวิเตอร์ ร้านโรบอทคอมพวิเตอร์ เสนอราคาเท่ากบั บจ.59/2565

เสนอราคา 793 บาท เสนอราคา 793 บาท งบประมาณ ลว.2 กพ.65
3 ซ้ือหุ่นจ่าลองอวัยวะภายใน 10,000.00         10,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านโรบอทคอมพวิเตอร์ ร้านโรบอทคอมพวิเตอร์ เสนอราคาเท่ากบั บจ.61/2565

เสนอราคา 10,000 บาท เสนอราคา 10,000 บาท งบประมาณ ลว.2 กพ.65

4 ซ้ือป้ายไวนิล 1,382.00           1,382.00            เฉพาะเจาะจง ร้านชัยนิตย์การพิมพ์ ร้านชัยนิตย์การพิมพ์ เสนอราคาเท่ากบั บจ.65/2565

เสนอราคา 1382 บาท เสนอราคา 1382 บาท งบประมาณ ลว.17 กพ.65

5 ซ้ือวัสดุงานอตุสาหกรรม 6,308.72           6,308.72            เฉพาะเจาะจง หจก.เส็งพาณิชย์เหล็กไทย หจก.เส็งพาณิชย์เหล็กไทย เสนอราคาเท่ากบั บจ.66/2565

เสนอราคา 6308.72 บาท เสนอราคา 6308.72 บาท งบประมาณ ลว.17 กพ.65

6 ซ้ือวัสดุงานอาคารสถานที่ 751.14              751.14               เฉพาะเจาะจง ร้านอ.วัสดภัณฑ์ ร้านอ.วัสดภัณฑ์ เสนอราคาเท่ากบั บจ.67/2565

เสนอราคา 751.14 บาท เสนอราคา 751.14 บาท งบประมาณ ลว.17 กพ.65

ลงชื่อ................................................ผู้จัดท่า

(นางทัศนีย์ นิลประดิษฐ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โรงเรียนบรรหารแจม่ใสวิทยา 6

ประจ าเดอืนกุมภาพันธ์  2565

ล่าดับ รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีการจัดซ้ือ
ชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ตรวจถูกต้อง

ลงชื่อ...................................................................

(นายวรีะ ปิ่นเจริญ)

ผู้อ่านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 6



เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ
7 เช่าใช้สัญญาณอนิเตอร์เน็ต 7,639.80         7,639.80              เฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาคมแห่งชาติบ.โทรคมนาคมแห่งชาติเสนอราคาเท่ากบั บจ.69/2565

ประจ่าเดือนมกราคม 2565 เสนอราคา 7,639.8 บาท เสนอราคา 7,639.8 บาทงบประมาณ ลว.17 กพ.65

ลงชื่อ................................................ผู้จัดท่า

(นางทัศนีย์ นิลประดิษฐ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วงเงิน ราคากลาง วิธีการจัดซ้ือ
ชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โรงเรียนบรรหารแจม่ใสวิทยา 6

ประจ าเดอืนกุมภาพันธ์  2565

ล่าดับ รายการ

ผู้อ่านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 6

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ตรวจถูกต้อง

ลงชื่อ...................................................................

(นายวรีะ ปิ่นเจริญ)



เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงในการจ้าง
1 จ้างเหมาบริกร ครู 7,000.00         7,000.00          เฉพาะเจาะจง น.ส.ศุภาพิชญ์ แสงสวา่ง น.ส.ศุภาพิชญ์ แสงสวา่ง เสนอราคาเท่ากบั บันทึกข้อความ

เสนอราคา7000 บาท เสนอราคา7000 บาท งบประมาณ ลว.25 กพ.2564

2 จ้างเหมาบริกร นักการ 9,000.00         9,000.00          เฉพาะเจาะจง นายช่่า สว่างศรี นายช่่า สว่างศรี เสนอราคาเท่ากบั บันทึกข้อความ

เสนอราคา 9,000 บาท เสนอราคา 9,000 บาท งบประมาณ ลว.25 กพ.2564

3 จ้างเหมาบริกร นักการ 8,000.00         8,000.00          เฉพาะเจาะจง นายมนตรี บุญหมั่น นายมนตรี บุญหมั่น เสนอราคาเท่ากบั บันทึกข้อความ

เสนอราคา 8,000 บาท เสนอราคา 8,000 บาท งบประมาณ ลว.25 กพ.2564

4 จ้างเหมาบริกร นักการ 7,000.00         7,000.00          เฉพาะเจาะจง นางร่าพึง มีชนะ นางร่าพึง มีชนะ เสนอราคาเท่ากบั บันทึกข้อความ

เสนอราคา 7,000 บาท เสนอราคา 7,000 บาท งบประมาณ ลว.25 กพ.2564

5 จ้างเหมาท่าซุ้มสวนหย่อม 10,000.00       10,000.00        เฉพาะเจาะจง นายพิบูล จ่าปาเงิน นายพิบูล จ่าปาเงิน เสนอราคาเท่ากบั บจ.63/2565

เสนอราคา 10000 บาท เสนอราคา 10000 บาท งบประมาณ ลว.2 กพ.2564

6 จ้างเหมาซ่อมรถรับส่งนักเรียน 1,000.00         1,000.00          เฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย พวงมาลี นายธวัชชัย พวงมาลี เสนอราคาเท่ากบั บจ.64/2565

เสนอราคา 1000 บาท เสนอราคา 1000 บาท งบประมาณ ลว.17 กพ.2564

ลงชื่อ................................................ผู้จัดท่า

(นางทัศนีย์ นิลประดิษฐ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตรวจถูกต้อง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โรงเรียนบรรหารแจม่ใสวิทยา 6

ประจ าเดอืนกุมภาพันธ์  2565

ล่าดับ รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีการจัดจ้าง
ชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ลงชื่อ...................................................................

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

(นายวรีะ ปิ่นเจริญ)

ผู้อ่านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 6



เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงในการจ้าง
7 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 17,000.00       17,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธิพันธุแ์อร์ ร้านสุทธิพันธุแ์อร์ เสนอราคาเท่ากบั บจ.60/2565

เสนอราคา17000 บาท เสนอราคา17000 บาท งบประมาณ ลว.2 กพ.65

8 จ้างเหมาซ่อมรถตัดหญ้า 850.00            850.00            เฉพาะเจาะจง นายเสกสรร พลายระหาญนายเสกสรร พลายระหาญ เสนอราคาเท่ากบั บจ.62/2565

เสนอราคา 850 บาท เสนอราคา 850 บาท งบประมาณ ลว.2 กพ.65

9 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1,500.00         1,500.00          เฉพาะเจาะจง ร้านสามชุก.คอม ร้านสามชุก.คอม เสนอราคาเท่ากบั บจ.68/2565

เสนอราคา 1500 บาท เสนอราคา 1500 บาท งบประมาณ ลว.17 กพ.65

10 จ้างเหมารถ 2,000.00         2,000.00          เฉพาะเจาะจง นายสุรศักด์ิ มาพันธุ์ นายสุรศักด์ิ มาพันธุ์ เสนอราคาเท่ากบั บจ.70/2565

เสนอราคา 2,000 บาท เสนอราคา 2,000 บาท งบประมาณ ลว.17 กพ.65

ลงชื่อ................................................ผู้จัดท่า

(นางทัศนีย์ นิลประดิษฐ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตรวจถูกต้อง

ลงชื่อ...................................................................

(นายวรีะ ปิ่นเจริญ)

ผู้อ่านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 6

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โรงเรียนบรรหารแจม่ใสวิทยา 6

ประจ าเดอืนกุมภาพันธ์  2565

ล่าดับ รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีการจัดจ้าง
ชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป



เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ
1 จ้างเหมาบริกร ครู 7,000.00         7,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.ศุภาพิชญ์ แสงสวา่ง น.ส.ศุภาพิชญ์ แสงสวา่ง เสนอราคาเท่ากบั บจ.93/2565

เสนอราคา7000 บาท เสนอราคา7000 บาท งบประมาณ ลว.29 มีค.2564

2 จ้างเหมาบริกร นักการ 9,000.00         9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายช่่า สว่างศรี นายช่่า สว่างศรี เสนอราคาเท่ากบั บจ.93/2565

เสนอราคา 9,000 บาท เสนอราคา 9,000 บาท งบประมาณ ลว.29 มีค.2564

3 จ้างเหมาบริกร นักการ 8,000.00         8,000.00         เฉพาะเจาะจง นายมนตรี บุญหมั่น นายมนตรี บุญหมั่น เสนอราคาเท่ากบั บจ.93/2565

เสนอราคา 8,000 บาท เสนอราคา 8,000 บาท งบประมาณ ลว.29 มีค.2564

4 จ้างเหมาบริกร นักการ 7,000.00         7,000.00         เฉพาะเจาะจง นางร่าพึง มีชนะ นางร่าพึง มีชนะ เสนอราคาเท่ากบั บจ.93/2565

เสนอราคา 7,000 บาท เสนอราคา 7,000 บาท งบประมาณ ลว.29 มีค.2564

5 จ้างเหมาท่าซุ้มป้าย 5,000.00         5,000.00         เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย์ จิตใจฉ่่า นายอาทิตย์ จิตใจฉ่่า เสอนราคาเท่ากบั บจ.77/2565

เสนอราคา 5000 บาท เสนอราคา 5000 บาท งบประมาณ ลว.18 มีค.2564

6 จ้างเหมาไถดิน 2,400.00         2,400.00         เฉพาะเจาะจง นายอรรถนนท์ ยาสุกแสงนายอรรถนนท์ ยาสุกแสงเสอนราคาเท่ากบั บจ.78/2565

เสนอราคา 2,400 บาท เสนอราคา 2,400 บาท งบประมาณ ลว.18 มีค.2564

ลงชื่อ................................................ผู้จัดท่า

(นางทัศนีย์ นิลประดิษฐ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้อ่านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 6

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โรงเรียนบรรหารแจม่ใสวิทยา 6

ประจ าเดอืนมีนาคม  2565

ล่าดับ รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีการจัดซ้ือ
ชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ตรวจถูกต้อง

ลงชื่อ...................................................................

(นายวรีะ ปิ่นเจริญ)



เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงในการจ้าง
1 จ้างเหมาวิดน้่าในสระ 1,600.00         1,600.00         เฉพาะเจาะจง นายวิศรุต พิมสุวรรณ นายวิศรุต พิมสุวรรณ เสอนราคาเท่ากบั บจ.81/2565

เสนอราคา 1600 บาท เสนอราคา 1600 บาท งบประมาณ ลว.18 มีค.2564

ลงชื่อ................................................ผู้จัดท่า

(นางทัศนีย์ นิลประดิษฐ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตรวจถูกต้อง

ลงชื่อ...................................................................

(นายวรีะ ปิ่นเจริญ)

ผู้อ่านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 6

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โรงเรียนบรรหารแจม่ใสวิทยา 6

ประจ าเดอืนมีนาคม  2565

ล่าดับ รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีการจัดจ้าง
ชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป



เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงในการจ้าง
1 จัดซ้ือน้่ามัน 1,000.00         1,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านจ่าเจี๊ยบ ร้านจ่าเจี๊ยบ เสอนราคาเท่ากบั บจ.76/2565

เสนอราคา 1000 บาท เสนอราคา 1000 บาท งบประมาณ ลว.18 มีค.2564

2 ซ้ือวัสดุงานแนะแนว 1,805.00         1,805.00         เฉพาะเจาะจง ร้านโรบอทคอมพวิเตอร์ ร้านโรบอทคอมพวิเตอร์ เสอนราคาเท่ากบั บจ.79/2565

เสนอราคา 1805 บาท เสนอราคา 1805 บาท งบประมาณ ลว.18 มีค.2564

3 ซ้ือวัสดุงานอตุสาหกรรม 4,571.04         4,571.04         เฉพาะเจาะจง ร้านอ.วัสดุภัณฑ์ ร้านอ.วัสดุภัณฑ์ เสอนราคาเท่ากบั บจ.82/2565

เสนอราคา 4571.04บาท เสนอราคา 4571.04บาท งบประมาณ ลว.18 มีค.2564
4 ซ้ือวัสดุงานอาคาร 2,332.60         2,332.60         เฉพาะเจาะจง ร้านอ.วัสดุภัณฑ์ ร้านอ.วัสดุภัณฑ์ เสอนราคาเท่ากบั บจ.83/2565

เสนอราคา2332.6บาท เสนอราคา2332.6บาท งบประมาณ ลว.18 มีค.2564
5 จัดซ้ือ ปพ. 2,800.00         2,800.00         เฉพาะเจาะจง สกสค. สกสค. เสอนราคาเท่ากบั บจ.84/2565

เสนอราคา 2800บาท เสนอราคา 2800บาท งบประมาณ ลว.18 มีค.2564
6 เช่าใช้สัญญาณอนิเตอร์เน็ต 7,639.80         7,639.80              เฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาคมแห่งชาติบ.โทรคมนาคมแห่งชาติเสนอราคาเท่ากบั บจ.85/2565

ประจ่าเดือนกมุภาพันธ์ 2565 เสนอราคา 7,639.8 บาท เสนอราคา 7,639.8 บาทงบประมาณ ลว.18 มีค.2564

ลงชื่อ................................................ผู้จัดท่า

(นางทัศนีย์ นิลประดิษฐ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

(นายวรีะ ปิ่นเจริญ)

ผู้อ่านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 6

ตรวจถูกต้อง

ลงชื่อ...................................................................

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โรงเรียนบรรหารแจม่ใสวิทยา 6

ประจ าเดอืนมีนาคม  2565

ล่าดับ รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีการจัดจ้าง
ชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงจ้าง



เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงในการจ้าง
1 ซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 14,000.00       14,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านหนุ่มวัสดุส่านักงาน ร้านหนุ่มวัสดุส่านักงาน เสอนราคาเท่ากบั บจ.86/2565

เสนอราคา 14000 บาท เสนอราคา 14000 บาท งบประมาณ ลว.18 มีค.2564

2 ซ้ือวัสดุงานอาคาร 2,000.00         2,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านจ่าเจี๊ยบ ร้านจ่าเจี๊ยบ เสอนราคาเท่ากบั บจ.87/2565

เสนอราคา 2,000บาท เสนอราคา 2,000บาท งบประมาณ ลว.18 มีค.2564

3 จัดซ้ือต้นไม้ 1,600.00         1,600.00         เฉพาะเจาะจง นางสมหมาย ตันวิเชยีรศรี นางสมหมาย ตันวิเชยีรศรี เสอนราคาเท่ากบั บจ.88/2565

เสนอราคา 1600บาท เสนอราคา 1600บาท งบประมาณ ลว.18 มีค.2564
4 ซ้ือป้ายไวนิล 1,800.00         1,800.00         เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์มไอเดีย ร้านอาร์มไอเดีย เสอนราคาเท่ากบั บจ.89/2565

เสนอราคา 1800บาท เสนอราคา 1800บาท งบประมาณ ลว.18 มีค.2564
5 จัดซ้ือวัสดุ 37 รายการ 18,034.00       18,034.00       เฉพาะเจาะจง ร้านโรบอทคอมพวิเตอร์ ร้านโรบอทคอมพวิเตอร์ เสอนราคาเท่ากบั บจ.90/2565

เสนอราคา 18034บาท เสนอราคา 18034บาท งบประมาณ ลว.18 มีค.2564
6 จัดซ้ือน้่ามัน 8,626.98         8,626.98         เฉพาะเจาะจง หจก.ปิ่นวิเศษ หจก.ปิ่นวิเศษ เสอนราคาเท่ากบั บจ.91/2565

เสนอราคา 8626.89บาท เสนอราคา 8626.89บาท งบประมาณ ลว. 29 มคี.65

ลงชื่อ................................................ผู้จัดท่า

(นางทัศนีย์ นิลประดิษฐ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตรวจถูกต้อง

ลงชื่อ...................................................................

(นายวรีะ ปิ่นเจริญ)

ผู้อ่านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 6

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โรงเรียนบรรหารแจม่ใสวิทยา 6

ประจ าเดอืนมีนาคม  2565

ล่าดับ รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีการจัดจ้าง
ชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป



เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ
1 จ้างเหมาบริกร ครู 7,000.00        7,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.ศุภาพิชญ์ แสงสวา่ง น.ส.ศุภาพิชญ์ แสงสวา่ง เสนอราคาเท่ากบั บจ.95/2565

เสนอราคา7000 บาท เสนอราคา7000 บาท งบประมาณ ลว.27 เมย.2564

2 จ้างเหมาบริกร นักการ 9,000.00        9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายช่่า สว่างศรี นายช่่า สว่างศรี เสนอราคาเท่ากบั บจ.95/2565

เสนอราคา 9,000 บาท เสนอราคา 9,000 บาท งบประมาณ ลว.27 เมย.2564

3 จ้างเหมาบริกร นักการ 8,000.00        8,000.00         เฉพาะเจาะจง นายมนตรี บุญหมั่น นายมนตรี บุญหมั่น เสนอราคาเท่ากบั บจ.95/2565

เสนอราคา 8,000 บาท เสนอราคา 8,000 บาท งบประมาณ ลว.27 เมย.2564

4 จ้างเหมาบริกร นักการ 7,000.00        7,000.00         เฉพาะเจาะจง นางร่าพึง มีชนะ นางร่าพึง มีชนะ เสนอราคาเท่ากบั บจ.95/2565

เสนอราคา 7,000 บาท เสนอราคา 7,000 บาท งบประมาณ ลว.27 เมย.2564

ลงชื่อ................................................ผู้จัดท่า

(นางทัศนีย์ นิลประดิษฐ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตรวจถูกต้อง

ผู้อ่านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 6

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โรงเรียนบรรหารแจม่ใสวิทยา 6

ประจ าเดอืนเมษายน  2565

ล่าดับ รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีการจัดซ้ือ
ชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ลงชื่อ...................................................................

(นายวรีะ ปิ่นเจริญ)



เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการ
1 เช่าใช้สัญญาณอนิเตอร์เน็ต 7,639.80        7,639.80             เฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาคมแห่งชาติบ.โทรคมนาคมแห่งชาติเสนอราคาเท่ากบั บจ.96/2565

ประจ่าเดือนมีนาคม 2565 เสนอราคา 7,639.8 บาท เสนอราคา 7,639.8 บาทงบประมาณ ลว.27 เมย.2564

ลงชื่อ................................................ผู้จัดท่า

(นางทัศนีย์ นิลประดิษฐ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ (นายวรีะ ปิ่นเจริญ)

ผู้อ่านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 6

ตรวจถูกต้อง

ลงชื่อ...................................................................

วิธีการจัดจ้าง
ชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โรงเรียนบรรหารแจม่ใสวิทยา 6

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ประจ าเดอืนเมษายน  2565

ล่าดับ รายการ วงเงิน ราคากลาง



เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

1 จ้างเหมาบริกร ครู 7,000.00           7,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ศุภาพิชญ์ แสงสวา่ง น.ส.ศุภาพิชญ์ แสงสวา่ง เสนอราคาเท่ากบั บจ.111/2565
เสนอราคา7000 บาท เสนอราคา7000 บาท งบประมาณ ลว.31 พค.2564

2 จ้างเหมาบริกร นักการ 9,000.00           9,000.00        เฉพาะเจาะจง นายช่่า สว่างศรี นายช่่า สว่างศรี เสนอราคาเท่ากบั บจ.111/2565
เสนอราคา 9,000 บาท เสนอราคา 9,000 บาท งบประมาณ ลว.31 พค.2564

3 จ้างเหมาบริกร นักการ 8,000.00           8,000.00        เฉพาะเจาะจง นายมนตรี บุญหมั่น นายมนตรี บุญหมั่น เสนอราคาเท่ากบั บจ.111/2565
เสนอราคา 8,000 บาท เสนอราคา 8,000 บาท งบประมาณ ลว.31 พค.2564

4 จ้างเหมาบริกร นักการ 7,000.00           7,000.00        เฉพาะเจาะจง นางร่าพึง มีชนะ นางร่าพึง มีชนะ เสนอราคาเท่ากบั บจ.111/2565
เสนอราคา 7,000 บาท เสนอราคา 7,000 บาท งบประมาณ ลว.31 พค.2564

5 จ้างเหมาฉีดยาก่าจัดวัชพืช 1,100.00           1,100.00        เฉพาะเจาะจง นางแกน่ใจ จ่าปาเงิน นางแกน่ใจ จ่าปาเงิน เสนอราคาเท่ากบั บจ.101/2565
เสนอราคา 1100 บาท เสนอราคา 1100 บาท งบประมาณ ลว.31 พค.2564

6 จ้างเหมาซ่อมรถตู้ 17,850.00         17,850.00      เฉพาะเจาะจง นายสมภพ ผู้ยิม้ นายสมภพ ผู้ยิม้ เสนอราคาเท่ากบั บจ.102/2565
เสนอราคา 17,850 บาท เสนอราคา 17,850 บาท งบประมาณ ลว.31 พค.2564

ลงชื่อ................................................ผู้จัดท่า

(นางทัศนีย์ นิลประดิษฐ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ (นายวรีะ ปิ่นเจริญ)

ผู้อ่านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 6

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โรงเรียนบรรหารแจม่ใสวิทยา 6

ประจ าเดอืนพฤษภาคม  2565

ล่าดับ รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีการจัดซ้ือ
ชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ตรวจถูกต้อง

ลงชื่อ...................................................................



เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการจ้าง

7 จ้างเหมาซักผ้าปู้ที่นอน 500.00              500.00           เฉพาะเจาะจง นายประสาร ปานทอง นายประสาร ปานทอง เสนอราคาเท่ากบั บจ.103/2565
เสนอราคา 500 บาท เสนอราคา 500 บาท งบประมาณ ลว.31 พค.2564

8 จ้างเหมาซ่อมแอร์รถตู้ 8,100.00           8,100.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสามชุกแอร์แอนด์ซาวร้านสามชกุแอร์แอนด์ซาว เสนอราคาเท่ากบั บจ.104/2565
เสนอราคา 8,100 บาท เสนอราคา 8,100 บาท งบประมาณ ลว.31 พค.2564

9 จ้างเหมาท่าป้ายโครงเหล็ก 9,200.00           9,200.00        เฉพาะเจาะจง นายนที สว่างศรี นายนที สว่างศรี เสนอราคาเท่ากบั บจ.107/2565
เสนอราคา 9,200 บาท เสนอราคา 9,200 บาท งบประมาณ ลว.31 พค.2564

10 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 1,700.00           1,700.00        เฉพาะเจาะจง นายสุทธิพันธุ ์ประสานทองค่านายสุทธพิันธุ ์ประสานทองค่า เสนอราคาเท่ากบั บจ.108/2565
เสนอราคา 1,700 บาท เสนอราคา 1,700 บาท งบประมาณ ลว.31 พค.2564

11 จ้างเหมาท่าเรือนเพาะช่า 19,000.00         19,000.00      เฉพาะเจาะจง นายพิบูล จ่าปาเงิน นายพิบูล จ่าปาเงิน เสนอราคาเท่ากบั บจ.109/2565
เสนอราคา 19000 บาท เสนอราคา 19000 บาท งบประมาณ ลว.31 พค.2564

ลงชื่อ................................................ผู้จัดท่า

(นางทัศนีย์ นิลประดิษฐ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วิธีการจัดจ้าง
ชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

(นายวรีะ ปิ่นเจริญ)

ผู้อ่านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 6

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ตรวจถูกต้อง

ลงชื่อ...................................................................

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โรงเรียนบรรหารแจม่ใสวิทยา 6
ประจ าเดอืนพฤษภาคม  2565

ล่าดับ รายการ วงเงิน ราคากลาง



เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

1 ซ้ือเคร่ืองขยายเสียงส่าหรับห้องเรียน 7,000.00           7,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.แอลเอ็นเค เทคโนโลยี จา่กัด บ.แอลเอ็นเค เทคโนโลยี จา่กัด เสนอราคาเท่ากบั บจ.110/2565
เสนอราคา 5,000 บาท เสนอราคา 5,000 บาท งบประมาณ ลว.31 พค.2564

2 เช่าใช้สัญญาณอนิเตอร์เน็ต 7,639.80           7,639.80            เฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาคมแห่งชาติบ.โทรคมนาคมแห่งชาติเสนอราคาเท่ากบั บจ.99/2565
ประจ่าเดือนเมษายน 2565 เสนอราคา 7,639.8 บาท เสนอราคา 7,639.8 บาทงบประมาณ ลว.31 พค.2565

3 ซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 14,000.00         14,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านหนุ่มวัสดุส่านักงาน ร้านหนุ่มวัสดุส่านักงาน เสนอราคาเท่ากบั บจ.105/2565
เสนอราคา 14,000 บาท เสนอราคา 14,000 บาท งบประมาณ ลว.31 พค.2565

4 ซ้ือป้ายไวนิล 5,200.00           5,200.00        เฉพาะเจาะจง ร้านบีโฟร์ปร้ินท์ ร้านบีโฟร์ปร้ินท์ เสนอราคาเท่ากบั บจ.106/2565
เสนอราคา 5,200 บาท เสนอราคา 5,200 บาท งบประมาณ ลว.31 พค.2565

ลงชื่อ................................................ผู้จัดท่า

(นางทัศนีย์ นิลประดิษฐ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ตรวจถูกต้อง

ลงชื่อ...................................................................

ผู้อ่านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 6

(นายวรีะ ปิ่นเจริญ)

ล่าดับ รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีการจัดจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โรงเรียนบรรหารแจม่ใสวิทยา 6
ประจ าเดอืนพฤษภาคม  2565



เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง

1 จ้างเหมาท่าความสะอาดตะแกรง 800.00         800.00          เฉพาะเจาะจง นายพิบูล จ่าปาเงิน นายพิบูล จ่าปาเงิน เสนอราคาเท่ากบั บจ.122/2565
โรงอาหาร เสนอราคา800 บาท เสนอราคา800 บาท งบประมาณ ลว.10 มิย.2565

2 จ้างเหมาบริกร ครู 7,000.00      7,000.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.ศุภาพิชญ์ แสงสวา่ง น.ส.ศุภาพิชญ์ แสงสวา่ง เสนอราคาเท่ากบั บจ.124/2565
เสนอราคา7000 บาท เสนอราคา7000 บาท งบประมาณ ลว.30 มิย.2565

3 จ้างเหมาบริกร นักการ 9,000.00      9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายช่่า สว่างศรี นายช่่า สว่างศรี เสนอราคาเท่ากบั บจ.124/2565
เสนอราคา 9,000 บาท เสนอราคา 9,000 บาท งบประมาณ ลว.30 มิย.2565

4 จ้างเหมาบริกร นักการ 8,000.00      8,000.00       เฉพาะเจาะจง นายมนตรี บุญหมั่น นายมนตรี บุญหมั่น เสนอราคาเท่ากบั บจ.124/2565
เสนอราคา 8,000 บาท เสนอราคา 8,000 บาท งบประมาณ ลว.30 มิย.2565

5 จ้างเหมาบริกร นักการ 7,000.00      7,000.00       เฉพาะเจาะจง นางร่าพึง มีชนะ นางร่าพึง มีชนะ เสนอราคาเท่ากบั บจ.124/2565
เสนอราคา 7,000 บาท เสนอราคา 7,000 บาท งบประมาณ ลว.30 มิย.2565

6 จ้างเหมาท่าป้ายชื่อผู้บริจาค 3,000.00      3,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสมบัติ คงดี นางสมบัติ คงดี เสนอราคาเท่ากบั บจ.125/2565
เสนอราคา 3,000 บาท เสนอราคา 3,000 บาท งบประมาณ ลว.30 มิย.2565

ลงชื่อ................................................ผู้จัดท่า

(นางทัศนีย์ นิลประดิษฐ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตรวจถูกต้อง

ลงชื่อ...................................................................

(นายวรีะ ปิ่นเจริญ)

ผู้อ่านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 6

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โรงเรียนบรรหารแจม่ใสวิทยา 6
ประจ าเดอืนมิถุนายน  2565

ล าดับ รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีการจัดซ้ือ ชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก



เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง

7 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองตัดหญ้า 1,500.00      1,500.00       เฉพาะเจาะจง นายเสกสรร พลายระหาญนายเสกสรร พลายระหาญ เสนอราคาเท่ากบั บจ.119/2565
เสนอราคา 1500 บาท เสนอราคา 1500 บาท งบประมาณ ลว.10 มิย.2565

8 จ้างเหมาซ่อมไฟ 4,500.00      4,500.00       เฉพาะเจาะจง นายช้วน อทุัศน์ นายช้วน อทุัศน์ เสนอราคาเท่ากบั บจ.120/2565
เสนอราคา 4500 บาท เสนอราคา 4500 บาท งบประมาณ ลว.10 มิย.2565

ลงชื่อ................................................ผู้จัดท่า

(นางทัศนีย์ นิลประดิษฐ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตรวจถูกต้อง

ลงชื่อ...................................................................

ประจ าเดอืนมิถุนายน  2565

ล าดับ รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีการจัดจ้าง ชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

(นายวรีะ ปิ่นเจริญ)

ผู้อ่านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 6

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โรงเรียนบรรหารแจม่ใสวิทยา 6



เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง

1 จัดซ้ือผ้า 3,000.00      3,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านโชคนิมิต ร้านโชคนิมิต เสนอราคาเท่ากบั บจ.126/2565
เสนอราคา 3,000 บาท เสนอราคา 3,000 บาท งบประมาณ ลว.30 มิย.2565

2 เช่าใช้สัญญาณอนิเตอร์เน็ต 3,531.00      3,531.00           เฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาคมแห่งชาติบ.โทรคมนาคมแห่งชาติเสนอราคาเท่ากบั บจ.119/2565
ประจ่าเดือนพฤษภาคม2565 เสนอราคา3531 บาท เสนอราคา3531 บาทงบประมาณ ลว.10 มิย.2565

3 จัดซ้ือวัสดุกฬีา 8,990.00      8,990.00       เฉพาะเจาะจง นายวิชาญ สว่างศรี นายวิชาญ สว่างศรี เสนอราคาเท่ากบั บจ.115/2565
เสนอราคา 8990 บาท เสนอราคา 8990 บาท งบประมาณ ลว.10 มิย.2565

4 จัดซ้ือยา 5,000.00      5,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอแอน์เอน็ ร้านเอแอน์เอน็ เสนอราคาเท่ากบั บจ.116/2565
เสนอราคา 5000 บาท เสนอราคา 5000 บาทงบประมาณ ลว.10 มิย.2565

ลงชื่อ................................................ผู้จัดท่า

(นางทัศนีย์ นิลประดิษฐ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตรวจถูกต้อง

ลงชื่อ...................................................................

(นายวรีะ ปิ่นเจริญ)

ผู้อ่านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 6

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โรงเรียนบรรหารแจม่ใสวิทยา 6
ประจ าเดอืนมิถุนายน  2565

ล าดับ รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีการจัดจ้าง ชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก



เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง

1 จ้างเหมาบริกร ครู 7,000.00      7,000.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.ศุภาพิชญ์ แสงสวา่ง น.ส.ศุภาพิชญ์ แสงสวา่ง เสนอราคาเท่ากบั บันทึกข้อความ
เสนอราคา7000 บาท เสนอราคา7000 บาท งบประมาณ ลว.26 กค.2565

2 จ้างเหมาบริกร นักการ 9,000.00      9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายช่่า สว่างศรี นายช่่า สว่างศรี เสนอราคาเท่ากบั บันทึกข้อความ
เสนอราคา 9,000 บาท เสนอราคา 9,000 บาท งบประมาณ ลว.26 กค.2565

3 จ้างเหมาบริกร นักการ 8,000.00      8,000.00       เฉพาะเจาะจง นายมนตรี บุญหมั่น นายมนตรี บุญหมั่น เสนอราคาเท่ากบั บันทึกข้อความ
เสนอราคา 8,000 บาท เสนอราคา 8,000 บาท งบประมาณ ลว.26 กค.2565

4 จ้างเหมาบริกร นักการ 7,000.00      7,000.00       เฉพาะเจาะจง นางร่าพึง มีชนะ นางร่าพึง มีชนะ เสนอราคาเท่ากบั บันทึกข้อความ
เสนอราคา 7,000 บาท เสนอราคา 7,000 บาท งบประมาณ ลว.26 กค.2565

5 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ 1,650.00      1,650.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสามชุก.คอม ร้านสามชุก.คอม เสนอราคาเท่ากบั บจ.130/2565
เสนอราคา 1650 บาท เสนอราคา 1650 บาท งบประมาณ ลว.1 กค.2565

6 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ 1,600.00      1,600.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสามชุก.คอม ร้านสามชุก.คอม เสนอราคาเท่ากบั บจ.136/2565
เสนอราคา 1600 บาท เสนอราคา 1600 บาท งบประมาณ ลว.1 กค.2565

ลงชื่อ................................................ผู้จัดท่า

(นางทัศนีย์ นิลประดิษฐ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตรวจถูกต้อง

ลงชื่อ...................................................................

(นายวรีะ ปิ่นเจริญ)

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โรงเรียนบรรหารแจม่ใสวิทยา 6
ประจ าเดอืนกรกฎาคม  2565

ล าดับ รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีการจัดซ้ือ ชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

ผู้อ่านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 6



เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง

7 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารชั่วคราว 28,420.00    28,420.00     เฉพาะเจาะจง นางสมบัติ คงดี นางสมบัติ คงดี เสนอราคาเท่ากบั บจ.151/2565
เสนอราคา 28420 บาท เสนอราคา 28420 บาท งบประมาณ ลว.1 กค.2565

8 จ้างเหมาซ่อมกระจกห้องเรียน 6,300.00      6,300.00       เฉพาะเจาะจง ร้านกระจกดอนเจดีย์ ร้านกระจกดอนเจดีย์ เสนอราคาเท่ากบั บจ.152/2565
เสนอราคา 6300 บาท เสนอราคา 6300 บาท งบประมาณ ลว.1 กค.2565

9 จ้างเหมาซ่อมร้ัวหลังโรงเรียน 27,500.00    27,500.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริวรรณ ข่าสุวรรณนางสาวศิริวรรณ ขา่สุวรรณ เสนอราคาเท่ากบั บจ.153/2565
เสนอราคา 27500 บาท เสนอราคา 27500 บาท งบประมาณ ลว.1 กค.2565

10 จ้างเหมาท าระบบน้ าหยด 5,000.00      5,000.00       เฉพาะเจาะจง นายพิบูล จ่าปาเงิน นายพิบูล จ่าปาเงิน เสนอราคาเท่ากบั บจ.158/2565
เสนอราคา 5000 บาท เสนอราคา 5000 บาท งบประมาณ ลว.1 กค.2565

11 จ้างเหมาซ่อมระบบไฟ 13,200.00    13,200.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งทิวา มีชนะ นางสาวรุ่งทิวา มีชนะ เสนอราคาเท่ากบั บจ.174/2565
เสนอราคา 13200 บาท เสนอราคา 13200 บาท งบประมาณ ลว.1 กค.2565

12 จ้างเหมาท าที่กนันกอาคารชั่วคราว 25,000.00    25,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริวรรณ ข่าสุวรรณนางสาวศิริวรรณ ขา่สุวรรณ เสนอราคาเท่ากบั บจ.175/2565
เสนอราคา 25000 บาท เสนอราคา 25000 บาท งบประมาณ ลว.1 กค.2565

ลงชื่อ................................................ผู้จัดท่า

(นางทัศนีย์ นิลประดิษฐ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ล าดับ รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีการจัดซ้ือ ชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

ตรวจถูกต้อง

ลงชื่อ...................................................................

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โรงเรียนบรรหารแจม่ใสวิทยา 6
ประจ าเดอืนกรกฎาคม  2565

(นายวรีะ ปิ่นเจริญ)

ผู้อ่านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 6



เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง

1 เช่าใช้สัญญาณอนิเตอร์เน็ต 7,639.80      7,639.80           เฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาคมแห่งชาติบ.โทรคมนาคมแห่งชาติเสนอราคาเท่ากบั บจ.128/2565
ประจ่าเดือนมิถุนายน2565 เสนอราคา 7,639.8 บาท เสนอราคา 7,639.8 บาทงบประมาณ ลว.1 กค.2565

2 จัดซ้ือผ้า 3,000.00      3,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านโชคนิมิต ร้านโชคนิมิต เสนอราคาเท่ากบั บจ.129/2565
เสนอราคา 3,000 บาท เสนอราคา 3,000 บาท งบประมาณ ลว.1 กค.2565

3 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 3,440.00      3,440.00       เฉพาะเจาะจง ร้านจินดาสวัสด์ิ ร้านจินดาสวัสด์ิ เสนอราคาเท่ากบั บจ.131/2565
เสนอราคา 3440 บาท เสนอราคา 3440 บาท งบประมาณ ลว.1 กค.2565

4 จัดซ้ือหนังสือ 3,000.00      3,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.นานมีบุ๊คส์ จ่ากดั บ.นานมีบุ๊คส์ จ่ากดั เสนอราคาเท่ากบั บจ.132/2565
เสนอราคา 3,000 บาท เสนอราคา 3,000 บาท งบประมาณ ลว.1 กค.2565

5 ป้ายไวนิล 300.00         300.00          เฉพาะเจาะจง ร้านบีโฟร์ปร้ินท์ ร้านบีโฟร์ปร้ินท์ เสนอราคาเท่ากบั บจ.133/2565
เสนอราคา 300 บาท เสนอราคา 300 บาท งบประมาณ ลว.1 กค.2565

6 ป้ายไวนิล 1,380.00      1,380.00       เฉพาะเจาะจง ร้านบีโฟร์ปร้ินท์ ร้านบีโฟร์ปร้ินท์ เสนอราคาเท่ากบั บจ.134/2565
เสนอราคา 1,380 บาท เสนอราคา 1,380 บาท งบประมาณ ลว.1 กค.2565

ลงชื่อ................................................ผู้จัดท่า

(นางทัศนีย์ นิลประดิษฐ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ตรวจถูกต้อง

ประจ าเดอืนกรกฎาคม  2565

ล าดับ รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีการจัดจ้าง ชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

โรงเรียนบรรหารแจม่ใสวิทยา 6

(นายวรีะ ปิ่นเจริญ)

ผู้อ่านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 6

ลงชื่อ...................................................................



เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง

7 จัดซ้ือวัสดุทาสีอาคาร 3,044.15      3,044.15       เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.วัสดุภัณฑ์ ร้าน อ.วัสดุภัณฑ์ เสนอราคาเท่ากบั บจ.135/2565
เสนอราคา 3044.15 บาท เสนอราคา 3044.15 บาทงบประมาณ ลว.1 กค.2565

8 จัดซ้ือวัสดุท่าความสะอาด 5,600.00      5,600.00       เฉพาะเจาะจง ร้านจ่าเจี๊ยบ ร้านจ่าเจี๊ยบ เสนอราคาเท่ากบั บจ.137/2565
เสนอราคา 5,600 บาท เสนอราคา 5,600 บาท งบประมาณ ลว.1 กค.2565

9 จัดซ้ือต้นไม้ 1,200.00      1,200.00       เฉพาะเจาะจง นายวีรพงศ์ เกดิวงศ์ นายวีรพงศ์ เกดิวงศ์ เสนอราคาเท่ากบั บจ.139/2565
เสนอราคา 1200 บาท เสนอราคา 1200 บาท งบประมาณ ลว.11 กค.2565

10 จัดซ้ือต้นไม้ 3,070.00      3,070.00       เฉพาะเจาะจง นายวีรพงศ์ เกดิวงศ์ นายวีรพงศ์ เกดิวงศ์ เสนอราคาเท่ากบั บจ.140/2565
เสนอราคา 3,070 บาท เสนอราคา 3,070 บาท งบประมาณ ลว.11 กค.2565

11 จัดซ้ือต้นไม้ 800.00         800.00          เฉพาะเจาะจง นายวีรพงศ์ เกดิวงศ์ นายวีรพงศ์ เกดิวงศ์ เสนอราคาเท่ากบั บจ.141/2565
เสนอราคา 800 บาท เสนอราคา 800 บาท งบประมาณ ลว.11 กค.2565

12 จัดซ้ือวัสดุ 5 รายการ 1,260.00      1,260.00       เฉพาะเจาะจง ร้านโรบอทคอมพวิเตอร์ ร้านโรบอทคอมพวิเตอร์ เสนอราคาเท่ากบั บจ.142/2565
เสนอราคา 1,260 บาท เสนอราคา 1,260 บาท งบประมาณ ลว.1 กค.2565

ลงชื่อ................................................ผู้จัดท่า

(นางทัศนีย์ นิลประดิษฐ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตรวจถูกต้อง

ลงชื่อ...................................................................

(นายวรีะ ปิ่นเจริญ)

ผู้อ่านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 6

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โรงเรียนบรรหารแจม่ใสวิทยา 6
ประจ าเดอืนกรกฎาคม  2565

ล าดับ รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีการจัดจ้าง ชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก



เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง

13 จัดซ้ือกล้องส่องทางไกล 8,470.00      8,470.00       เฉพาะเจาะจง บ.เกยีรติเกษม บ.เกยีรติเกษม เสนอราคาเท่ากบั บจ.143/2565
เสนอราคา 8470 บาท เสนอราคา 8470 บาทงบประมาณ ลว.11 กค.2565

14 จัดซ้ือสารเคมี 8,698.00      8,698.00       เฉพาะเจาะจง บ.เกยีรติเกษม บ.เกยีรติเกษม เสนอราคาเท่ากบั บจ.144/2565
เสนอราคา 8698 บาท เสนอราคา 8698 บาท งบประมาณ ลว.11 กค.2565

15 จัดซ้ือวัสดุเพาะเล้ียงเนื้อเยือ่ 5,765.00      5,765.00       เฉพาะเจาะจง บ.เกยีรติเกษม บ.เกยีรติเกษม เสนอราคาเท่ากบั บจ.145/2565
เสนอราคา 5765 บาท เสนอราคา 5765 บาท งบประมาณ ลว.11 กค.2565

16 จัดซ้ือวัสดุ 4 รายการ 8,060.00      8,060.00       เฉพาะเจาะจง บ.เกยีรติเกษม บ.เกยีรติเกษม เสนอราคาเท่ากบั บจ.146/2565
เสนอราคา 8,060 บาท เสนอราคา 8,060 บาท งบประมาณ ลว.11 กค.2565

17 จัดซ้ือน้่ามัน เดือน มีค. 2,699.46      2,699.46       เฉพาะเจาะจง หจก.ปิ่นวิเศษ หจก.ปิ่นวิเศษ เสนอราคาเท่ากบั บจ.147/2565
เสนอราคา 2699.46 บาท เสนอราคา 2699.46 บาท งบประมาณ ลว.11 กค.2565

18 จัดซ้ือน้่ามัน เดือน เมย. 1,096.50      1,096.50       เฉพาะเจาะจง หจก.ปิ่นวิเศษ หจก.ปิ่นวิเศษ เสนอราคาเท่ากบั บจ.148/2565
เสนอราคา 1,096.5 บาท เสนอราคา 1,096.5 บาท งบประมาณ ลว.11 กค.2565

19 จัดซ้ือทราย 5,000.00      5,000.00       เฉพาะเจาะจง นายค่ารณ รูปสูง นายค่ารณ รูปสูง เสนอราคาเท่ากบั บจ.150/2565
เสนอราคา 5000 บาท เสนอราคา 5000 บาท งบประมาณ ลว.11 กค.2565

ลงชื่อ................................................ผู้จัดท่า

(นางทัศนีย์ นิลประดิษฐ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตรวจถูกต้อง

ลงชื่อ...................................................................

(นายวรีะ ปิ่นเจริญ)

ผู้อ่านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 6

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โรงเรียนบรรหารแจม่ใสวิทยา 6
ประจ าเดอืนกรกฎาคม  2565

ล าดับ รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีการจัดจ้าง ชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก



เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง

20 จัดซ้ือต้นไม้ 1,050.00      1,050.00       เฉพาะเจาะจง นายวีรพงศ์ เกดิวงศ์ นายวีรพงศ์ เกดิวงศ์ เสนอราคาเท่ากบั บจ.155/2565
เสนอราคา 1050 บาท เสนอราคา 1050 บาทงบประมาณ ลว.11 กค.2565

21 จัดซ้ือผ้า 1,000.00      1,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านโชคนิมิต ร้านโชคนิมิต เสนอราคาเท่ากบั บจ.156/2565
เสนอราคา 1000  บาท เสนอราคา 1000  บาท งบประมาณ ลว.11 กค.2565

22 จัดซ้ือป้ายไวนิล 4,200.00      4,200.00       เฉพาะเจาะจง ร้านบีโฟร์ปร้ินท์ ร้านบีโฟร์ปร้ินท์ เสนอราคาเท่ากบั บจ.157/2565
เสนอราคา 4200 บาท เสนอราคา 4200 บาท งบประมาณ ลว.11 กค.2565

23 จัดซ้ือหินคลุก 3,766.40      3,766.40       เฉพาะเจาะจง หจก.สามชุกกอ่สร้าง หจก.สามชุกกอ่สร้าง เสนอราคาเท่ากบั บจ.159/2565
เสนอราคา 3766.4 บาท เสนอราคา 3766.4 บาท งบประมาณ ลว.11 กค.2565

24 จัดซ้ือป้ายไวนิล 1,200.00      1,200.00       เฉพาะเจาะจง ร้านชัยนิตย์การพิมพ์ ร้านชัยนิตย์การพิมพ์ เสนอราคาเท่ากบั บจ.160/2565
เสนอราคา 1200 บาท เสนอราคา 1200 บาท งบประมาณ ลว.11 กค.2565

25 จัดซ้ือวัสดุค่ายองักฤษ 4,802.00      4,802.00       เฉพาะเจาะจง ร้านโรบอทคอมพวิเตอร์ ร้านโรบอทคอมพวิเตอร์ เสนอราคาเท่ากบั บจ.161/2565
เสนอราคา 4802 บาท เสนอราคา 4802 บาท งบประมาณ ลว.11 กค.2565

26 จัดซ้ือหนังสือ 491,229.90      491,229.90   เฉพาะเจาะจง ร้านสุพรรณบุค๊สเตชนัเนอรี ร้านสุพรรณบุค๊สเตชนัเนอรี เสนอราคาเท่ากบั บจ.162/2565
เสนอราคา 491229.9 บาท เสนอราคา 491229.9 บาท งบประมาณ ลว.11 กค.2565

ลงชื่อ................................................ผู้จัดท่า

(นางทัศนีย์ นิลประดิษฐ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ตรวจถูกต้อง

ลงชื่อ...................................................................

(นายวรีะ ปิ่นเจริญ)

ผู้อ่านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 6

โรงเรียนบรรหารแจม่ใสวิทยา 6
ประจ าเดอืนกรกฎาคม  2565

ล าดับ รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีการจัดจ้าง ชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก



เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง

27 ค่าป้ายไวนิล 1,000.00      1,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน M media ร้าน M media เสนอราคาเท่ากบั บจ.169/2565
เสนอราคา 1000 บาท เสนอราคา 1000 บาทงบประมาณ ลว.26 กค.2565

28 จัดซ้ือวัสดุ จ่านวน 15 รายการ 5,031.00      5,031.00       เฉพาะเจาะจง ร้านโรบอทคอมพิวเตอร์ร้านโรบอทคอมพวิเตอร์ เสนอราคาเท่ากบั บจ.170/2565
เสนอราคา 5031  บาท เสนอราคา 5031  บาท งบประมาณ ลว.26 กค.2565

29 เช่าใช้สัญญาณอนิเตอร์เน็ต 7,639.80      7,639.80           เฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาคมแห่งชาติบ.โทรคมนาคมแห่งชาติเสนอราคาเท่ากบั บจ.171/2565
ประจ่าเดือนมิถุนายน 2565 เสนอราคา 7,639.8 บาท เสนอราคา 7,639.8 บาทงบประมาณ ลว.26 กค.2565

30 จัดซ้ือป้ายไวนิล 2,000.00      2,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านทิพมาสการพิมพ์ ร้านทิพมาสการพิมพ์ เสนอราคาเท่ากบั บจ.173/2565
เสนอราคา 2000 บาท เสนอราคา 2000 บาท งบประมาณ ลว.26 กค.2565

31 จัดซ้ืออปุกรณ์กฬีา 15,730.00    15,730.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเบสสปอร์ต ร้านเบสสปอร์ต เสนอราคาเท่ากบั บจ.176/2565
เสนอราคา 15730 บาท เสนอราคา 15730 บาท งบประมาณ ลว.26 กค.2565

32 จัดซ้ือหินคลุก 5,136.00      5,136.00       เฉพาะเจาะจง หจก.สามชุกกอ่สร้าง หจก.สามชุกกอ่สร้าง เสนอราคาเท่ากบั บจ.177/2565
เสนอราคา 5136 บาท เสนอราคา 5136 บาท งบประมาณ ลว.26 กค.2565

33 จัดซ้ือวัสดุอาชีพ 15,000.00        15,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกวณิชสามชุก ร้านเอกวณิชสามชุก เสนอราคาเท่ากบั บจ.178/2565
เสนอราคา 15000 บาท เสนอราคา 15000 บาท งบประมาณ ลว.26 กค.2565

ลงชื่อ................................................ผู้จัดท่า

(นางทัศนีย์ นิลประดิษฐ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ตรวจถูกต้อง

ลงชื่อ...................................................................

(นายวรีะ ปิ่นเจริญ)

ผู้อ่านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 6

โรงเรียนบรรหารแจม่ใสวิทยา 6
ประจ าเดอืนกรกฎาคม  2565

ล าดับ รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีการจัดจ้าง ชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก



เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง

34 จัดซ้ือต้นไม้ 14,000.00    14,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสมหมาย ตันวิเชียรศรีนางสมหมาย ตันวิเชียรศรีเสนอราคาเท่ากบั บจ.179/2565
เสนอราคา 14000 บาท เสนอราคา 14000 บาทงบประมาณ ลว.26 กค.2565

35 จัดซ้ือวัสดุ19รายการ 9,900.00      9,900.00       เฉพาะเจาะจง ร้านโชคนิมิต ร้านโชคนิมิต เสนอราคาเท่ากบั บจ.180/2565
เสนอราคา 9900  บาท เสนอราคา 9900  บาท งบประมาณ ลว.26 กค.2565

36 จัดซ้ือวัสดุเย็บผ้า 5,100.00      5,100.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเฮ๊ียะเฮง ร้านเฮ๊ียะเฮง เสนอราคาเท่ากบั บจ.181/2565
เสนอราคา 5100 บาท เสนอราคา 5100 บาทงบประมาณ ลว.26 กค.2565

ลงชื่อ................................................ผู้จัดท่า

(นางทัศนีย์ นิลประดิษฐ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ตรวจถูกต้อง

ลงชื่อ...................................................................

(นายวรีะ ปิ่นเจริญ)

ผู้อ่านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 6

โรงเรียนบรรหารแจม่ใสวิทยา 6
ประจ าเดอืนกรกฎาคม  2565

ล าดับ รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีการจัดจ้าง ชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก



เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง

1 จ้างเหมาบริกร ครู 7,000.00         7,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ศุภาพิชญ์ แสงสวา่ง น.ส.ศุภาพิชญ์ แสงสวา่ง เสนอราคาเท่ากบั บันทึกข้อความ
เสนอราคา7000 บาท เสนอราคา7000 บาท งบประมาณ ลว.219 สค.2565

2 จ้างเหมาบริกร นักการ 9,000.00         9,000.00        เฉพาะเจาะจง นายช่่า สว่างศรี นายช่่า สว่างศรี เสนอราคาเท่ากบั บันทึกข้อความ
เสนอราคา 9,000 บาท เสนอราคา 9,000 บาท งบประมาณ ลว.219 สค.2565

3 จ้างเหมาบริกร นักการ 8,000.00         8,000.00        เฉพาะเจาะจง นายมนตรี บุญหมั่น นายมนตรี บุญหมั่น เสนอราคาเท่ากบั บันทึกข้อความ
เสนอราคา 8,000 บาท เสนอราคา 8,000 บาท งบประมาณ ลว.219 สค.2565

4 จ้างเหมาบริกร นักการ 7,000.00         7,000.00        เฉพาะเจาะจง นางร่าพึง มีชนะ นางร่าพึง มีชนะ เสนอราคาเท่ากบั บันทึกข้อความ
เสนอราคา 7,000 บาท เสนอราคา 7,000 บาท งบประมาณ ลว.219 สค.2565

5 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 14,000.00      14,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธิพันธ์แอร์ ร้านสุทธิพันธ์แอร์ เสนอราคาเท่ากบั บจ.191/2565
เสนอราคา 14,000 บาท เสนอราคา 14,000 บาท งบประมาณ ลว.17 กค.2565

6 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ 1,120.00         1,120.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสามชุก.คอม ร้านสามชุก.คอม เสนอราคาเท่ากบั บจ.192/2565
เสนอราคา 1120 บาท เสนอราคา 1120 บาท งบประมาณ ลว.17 กค.2565

ลงชื่อ................................................ผู้จัดท่า

(นางทัศนีย์ นิลประดิษฐ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ...................................................................

เหตุผลที่คัดเลือก

ตรวจถูกต้อง

(นายวรีะ ปิ่นเจริญ)

ผู้อ่านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 6

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โรงเรียนบรรหารแจม่ใสวิทยา 6
ประจ าเดอืนสงิหาคม  2565

ล าดับ รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีการจัดซ้ือ ชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก



เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง

7 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 2,900.00         2,900.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธิพันธ์แอร์ ร้านสุทธิพันธ์แอร์ เสนอราคาเท่ากบั บจ.199/2565
เสนอราคา 2,900 บาท เสนอราคา 2,900 บาท งบประมาณ ลว.17 กค.2565

ลงชื่อ................................................ผู้จัดท่า

(นางทัศนีย์ นิลประดิษฐ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ...................................................................

ผู้อ่านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 6

ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

ตรวจถูกต้อง

(นายวรีะ ปิ่นเจริญ)

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โรงเรียนบรรหารแจม่ใสวิทยา 6

ประจ าเดอืนสงิหาคม  2565

ล าดับ รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีการจัดซ้ือ ชื่อผู้เสนอราคา



เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง

1 จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 149,985.00    149,985.00    เฉพาะเจาะจง ร้านโชคนิมิต ร้านโชคนิมิต เสนอราคาเท่ากบั บจ.186/2565
เสนอราคา 149985 บาท เสนอราคา 149985 บาท งบประมาณ ลว.1 สค.2565

2 จัดซ้ือป้ายไวนิล 1,025.00         1,025.00        เฉพาะเจาะจง ร้านบีโฟร์ปร้ินท์ ร้านบีโฟร์ปร้ินท์ เสนอราคาเท่ากบั บจ.188/2565
เสนอราคา 1025 บาท เสนอราคา 1025 บาท งบประมาณ ลว.17 สค.2565

3 จัดซ้ือวัสดุ 156 รายการ 125,762.00    125,762.00    เฉพาะเจาะจง ร้านโรบอทคอมพวิเตอร์ ร้านโรบอทคอมพวิเตอร์ เสนอราคาเท่ากบั บจ.189/2565
เสนอราคา 125762 บาท เสนอราคา 125762 บาท งบประมาณ ลว.17 สค.2565

4 จัดซ้ือวัสดุ 2,600.00         2,600.00        เฉพาะเจาะจง ร้านโรบอทคอมพวิเตอร์ ร้านโรบอทคอมพวิเตอร์ เสนอราคาเท่ากบั บจ.190/2565
เสนอราคา 2600 บาท เสนอราคา 2600 บาท งบประมาณ ลว.17 สค.2565

5 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 14,000.00      14,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านหนุ่มวัสดุส่านักงาน ร้านหนุ่มวัสดุส่านักงาน เสนอราคาเท่ากบั บจ.193/2565
เสนอราคา 14000 บาท เสนอราคา 14000 บาท งบประมาณ ลว.17 สค.2565

6 จัดซ้ือป้ายไวนิล 3,700.00         3,700.00        เฉพาะเจาะจง ร้านบีโฟร์ปร้ินท์ ร้านบีโฟร์ปร้ินท์ เสนอราคาเท่ากบั บจ.194/2565
เสนอราคา 3700 บาท เสนอราคา 3700 บาท งบประมาณ ลว.17 สค.2565

ลงชื่อ................................................ผู้จัดท่า

(นางทัศนีย์ นิลประดิษฐ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ (นายวรีะ ปิ่นเจริญ)

ผู้อ่านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 6

ลงชื่อ...................................................................

ชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

ตรวจถูกต้อง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โรงเรียนบรรหารแจม่ใสวิทยา 6
ประจ าเดอืนสงิหาคม  2565

ล าดับ รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีการจัดจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง

7 จัดซ้ือวัสดุ 750.00           750.00           เฉพาะเจาะจง ร้านโรบอทคอมพวิเตอร์ ร้านโรบอทคอมพวิเตอร์ เสนอราคาเท่ากบั บจ.195/2565
เสนอราคา 750 บาท เสนอราคา 750 บาท งบประมาณ ลว.17 สค.2565

8 จัดซ้ือป้ายไวนิล 2,780.00         2,780.00        เฉพาะเจาะจง ร้านบีโฟร์ปร้ินท์ ร้านบีโฟร์ปร้ินท์ เสนอราคาเท่ากบั บจ.196/2565
เสนอราคา 2780 บาท เสนอราคา 2780 บาท งบประมาณ ลว.17 สค.2565

9 จัดซ้ือต้นไม้ 1,500.00         1,500.00        เฉพาะเจาะจง นายไพรรัตน์ จันทมา นายไพรรัตน์ จันทมา เสนอราคาเท่ากบั บจ.197/2565
เสนอราคา 1500 บาท เสนอราคา 1500 บาท งบประมาณ ลว.17 สค.2565

10 จัดซ้ือพลาสติกเคลือบ 80.00             80.00             เฉพาะเจาะจง ร้านโรบอทคอมพวิเตอร์ ร้านโรบอทคอมพวิเตอร์ เสนอราคาเท่ากบั บจ.198/2565
เสนอราคา 80  บาท เสนอราคา 80  บาท งบประมาณ ลว.17 สค.2565

11 จัดซ้ือดิน 1,650.00         1,650.00        เฉพาะเจาะจง นายนิรันดร์ กล่ินฟุ้ง นายนิรันดร์ กล่ินฟุ้ง เสนอราคาเท่ากบั บจ.200/2565
เสนอราคา 1650 บาท เสนอราคา 1650 บาท งบประมาณ ลว.17 สค.2565

12 จัดซ้ือป้ายไวนิล 562.00           562.00           เฉพาะเจาะจง ร้านชัยนิตย์การพิมพ์ ร้านชัยนิตย์การพิมพ์ เสนอราคาเท่ากบั บจ.201/2565
เสนอราคา 562 บาท เสนอราคา 562 บาท งบประมาณ ลว.17 สค.2565

ลงชื่อ................................................ผู้จัดท่า

(นางทัศนีย์ นิลประดิษฐ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โรงเรียนบรรหารแจม่ใสวิทยา 6
ประจ าเดอืนสงิหาคม  2565

ล าดับ รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีการจัดจ้าง ชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

ตรวจถูกต้อง

ลงชื่อ...................................................................

(นายวรีะ ปิ่นเจริญ)

ผู้อ่านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 6



เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง

13 จัดซ้ือป้ายไวนิล 800.00           800.00           เฉพาะเจาะจง ร้านบีโฟร์ปร้ินท์ ร้านบีโฟร์ปร้ินท์ เสนอราคาเท่ากบั บจ.202/2565
เสนอราคา 800 บาท เสนอราคา 800 บาท งบประมาณ ลว.17 สค.2565

14 จัดซ้ือวัสดุท าเทียนพรรษา 7,400.00         7,400.00        เฉพาะเจาะจง ร้านโรบอทคอมพวิเตอร์ ร้านโรบอทคอมพวิเตอร์ เสนอราคาเท่ากบั บจ.203/2565
เสนอราคา 7400 บาท เสนอราคา 7400 บาท งบประมาณ ลว.17 สค.2565

15 จัดซ้ือวัสดุจัดค่ายคุณธรรม 660.00           660.00           เฉพาะเจาะจง ร้านโรบอทคอมพวิเตอร์ ร้านโรบอทคอมพวิเตอร์ เสนอราคาเท่ากบั บจ.204/2565
เสนอราคา 660 บาท เสนอราคา 660 บาท งบประมาณ ลว.17 สค.2565

16 จัดซ้ือวัสดุจัดค่ายประวัติฯ 2,300.00         2,300.00        เฉพาะเจาะจง ร้านโรบอทคอมพวิเตอร์ ร้านโรบอทคอมพวิเตอร์ เสนอราคาเท่ากบั บจ.205/2565
เสนอราคา 2300  บาท เสนอราคา 2300  บาท งบประมาณ ลว.17 สค.2565

17 จัดซ้ือป้ายไวนิล 300.00           300.00           เฉพาะเจาะจง ร้านบีโฟร์ปร้ินท์ ร้านบีโฟร์ปร้ินท์ เสนอราคาเท่ากบั บจ.206/2565
เสนอราคา 300 บาท เสนอราคา 300 บาท งบประมาณ ลว.17 สค.2565

18 จัดซ้ือวัสดุจัดค่ายรักการอา่น 1,905.00         1,905.00        เฉพาะเจาะจง ร้านโรบอทคอมพวิเตอร์ ร้านโรบอทคอมพวิเตอร์ เสนอราคาเท่ากบั บจ.207/2565
เสนอราคา 1905 บาท เสนอราคา 1905 บาท งบประมาณ ลว.17 สค.2565

ลงชื่อ................................................ผู้จัดท่า

(นางทัศนีย์ นิลประดิษฐ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้อ่านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 6

(นายวรีะ ปิ่นเจริญ)

ลงชื่อ...................................................................

ตรวจถูกต้อง

โรงเรียนบรรหารแจม่ใสวิทยา 6

เหตุผลที่คัดเลือกผู้ได้รับการคัดเลือกชื่อผู้เสนอราคาวิธีการจัดจ้างราคากลาง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วงเงินรายการล าดับ

ประจ าเดอืนสงิหาคม  2565



เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง

19 จัดซ้ือวัสดุจัดสัปดาห์การอา่น 2,435.00         2,435.00        เฉพาะเจาะจง ร้านโรบอทคอมพวิเตอร์ ร้านโรบอทคอมพวิเตอร์ เสนอราคาเท่ากบั บจ.208/2565
เสนอราคา 2435 บาท เสนอราคา 2435 บาท งบประมาณ ลว.17 สค.2565

20 จัดซ้ือป้ายไวนิล 300.00           300.00           เฉพาะเจาะจง ร้านบีโฟร์ปร้ินท์ ร้านบีโฟร์ปร้ินท์ เสนอราคาเท่ากบั บจ.209/2565
เสนอราคา 300 บาท เสนอราคา 300 บาท งบประมาณ ลว.17 สค.2565

21 จัดซ้ือกระจก 4,000.00         4,000.00        เฉพาะเจาะจง นายสัญญา ข่าขะวงษ์ นายสัญญา ข่าขะวงษ์ เสนอราคาเท่ากบั บจ.210/2565
เสนอราคา 4000 บาท เสนอราคา 4000 บาท งบประมาณ ลว.17 สค.2565

22 เช่าใช้สัญญาณอนิเตอร์เน็ต 7,639.80         7,639.80            เฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาคมแห่งชาติบ.โทรคมนาคมแห่งชาติเสนอราคาเท่ากบั บจ.215/2565
ประจ่าเดือนกรกฎาคม 2565 เสนอราคา 7,639.8 บาท เสนอราคา 7,639.8 บาทงบประมาณ ลว.25 สค.2565

ลงชื่อ................................................ผู้จัดท่า

(นางทัศนีย์ นิลประดิษฐ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โรงเรียนบรรหารแจม่ใสวิทยา 6
ประจ าเดอืนสงิหาคม  2565

ล าดับ รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีการจัดจ้าง ชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

ตรวจถูกต้อง

ลงชื่อ...................................................................

(นายวรีะ ปิ่นเจริญ)

ผู้อ่านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 6



เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง

1 จ้างเหมาบริกร ครู 7,000.00       7,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ศุภาพิชญ์ แสงสวา่ง น.ส.ศุภาพิชญ์ แสงสวา่ง เสนอราคาเท่ากบั บันทึกข้อความ
เสนอราคา7000 บาท เสนอราคา7000 บาท งบประมาณ ลว.29 กย.2565

2 จ้างเหมาบริกร นักการ 9,000.00       9,000.00        เฉพาะเจาะจง นายช่่า สว่างศรี นายช่่า สว่างศรี เสนอราคาเท่ากบั บันทึกข้อความ
เสนอราคา 9,000 บาท เสนอราคา 9,000 บาท งบประมาณ ลว.29 กย.2565

3 จ้างเหมาบริกร นักการ 8,000.00       8,000.00        เฉพาะเจาะจง นายมนตรี บุญหมั่น นายมนตรี บุญหมั่น เสนอราคาเท่ากบั บันทึกข้อความ
เสนอราคา 8,000 บาท เสนอราคา 8,000 บาท งบประมาณ ลว.29 กย.2565

4 จ้างเหมาบริกร นักการ 7,000.00       7,000.00        เฉพาะเจาะจง นางร่าพึง มีชนะ นางร่าพึง มีชนะ เสนอราคาเท่ากบั บันทึกข้อความ
เสนอราคา 7,000 บาท เสนอราคา 7,000 บาท งบประมาณ ลว.29 กย.2565

5 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุก 16,000.00     16,000.00      เฉพาะเจาะจง นายมนตรี บุญฉัตรเมืองนายมนตรี บุญฉัตรเมือง เสนอราคาเท่ากบั บจ.223/2565
เสนอราคา 16,000 บาท เสนอราคา 16,000 บาท งบประมาณ ลว.29 กย.2565

6 จ้างเหมาท่าเตาเผาขยะ 5,000.00       5,000.00        เฉพาะเจาะจง นายนที สว่างศรี นายนที สว่างศรี เสนอราคาเท่ากบั บจ.232/2565
เสนอราคา 5,000 บาท เสนอราคา 5,000 บาท งบประมาณ ลว.29 กย.2565

ลงชื่อ................................................ผู้จัดท่า

(นางทัศนีย์ นิลประดิษฐ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ...................................................................

เหตุผลที่คัดเลือก

ตรวจถูกต้อง

(นายวรีะ ปิ่นเจริญ)

ผู้อ่านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 6

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โรงเรียนบรรหารแจม่ใสวิทยา 6
ประจ าเดอืนกันยายน  2565

ล าดับ รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีการจัดซ้ือ ชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก



เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง

7 จ้างเหมาท่าเบาะรถตู้ 3,000.00       3,000.00        เฉพาะเจาะจง นายมนตรี บุญฉัตรเมืองนายมนตรี บุญฉัตรเมือง เสนอราคาเท่ากบั บจ.248/2565
เสนอราคา 3,000 บาท เสนอราคา 3,000 บาท งบประมาณ ลว.29 กย.2565

ลงชื่อ................................................ผู้จัดท่า

(นางทัศนีย์ นิลประดิษฐ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ...................................................................

ผู้อ่านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 6

ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

ตรวจถูกต้อง

(นายวรีะ ปิ่นเจริญ)

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โรงเรียนบรรหารแจม่ใสวิทยา 6

ประจ าเดอืนกันยายน  2565

ล าดับ รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีการจัดซ้ือ ชื่อผู้เสนอราคา



เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง

1 จัดซ้ือส่ือวิทยาศาสตร์ 479,500.00   479,500.00    เฉพาะเจาะจง บ.อนิทิเกรทมีเดีย จ่ากดั บ.อนิทิเกรทมีเดีย จ่ากดั เสนอราคาเท่ากบั บจ.220/2565
เสนอราคา 479500บาท เสนอราคา 479500บาท งบประมาณ ลว.29 กย.2565

2 จัดซ้ืออะไหล่รถตู้ 4,590.00       4,590.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ปิ่นวิเศษ หจก.ปิ่นวิเศษ เสนอราคาเท่ากบั บจ.221/2565
เสนอราคา 4590 บาท เสนอราคา 4590 บาท งบประมาณ ลว.29 กย.2565

3 จัดซ้ือน้ ามันรถ 1,080.00       1,080.00        เฉพาะเจาะจง ร้านจ่าเจี๊ยบ ร้านจ่าเจี๊ยบ เสนอราคาเท่ากบั บจ.224/2565
เสนอราคา 1080 บาท เสนอราคา 1080 บาท งบประมาณ ลว.29 กย.2565

4 จัดซ้ือน้ ามันรถ 1,200.00       1,200.00        เฉพาะเจาะจง ร้านจ่าเจี๊ยบ ร้านจ่าเจี๊ยบ เสนอราคาเท่ากบั บจ.225/2565
เสนอราคา 1200 บาท เสนอราคา 1200 บาท งบประมาณ ลว.29 กย.2565

5 จัดซ้ือน้ ามันรถ 1,260.00       1,260.00        เฉพาะเจาะจง ร้านจ่าเจี๊ยบ ร้านจ่าเจี๊ยบ เสนอราคาเท่ากบั บจ.226/2565
เสนอราคา 1260 บาท เสนอราคา 1260 บาท งบประมาณ ลว.29 กย.2565

6 จัดซ้ือวัสดุเดินระบบน้ า 5,494.45       5,494.45        เฉพาะเจาะจง ร้านธนายนต์ ร้านธนายนต์ เสนอราคาเท่ากบั บจ.227/2565
เสนอราคา 5494.45 บาท เสนอราคา 5494.45 บาท งบประมาณ ลว.29 กย.2565

ลงชื่อ................................................ผู้จัดท่า

(นางทัศนีย์ นิลประดิษฐ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ (นายวรีะ ปิ่นเจริญ)

ผู้อ่านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 6

ลงชื่อ...................................................................

ชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

ตรวจถูกต้อง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โรงเรียนบรรหารแจม่ใสวิทยา 6
ประจ าเดอืนกันยายน  2565

ล าดับ รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีการจัดจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง

7 จัดซ้ือต้นไม้ 5,100.00       5,100.00        เฉพาะเจาะจง นายไพรรัตน์ จันทมา นายไพรรัตน์ จันทมา เสนอราคาเท่ากบั บจ.228/2565
เสนอราคา 5100 บาท เสนอราคา 5100 บาท งบประมาณ ลว.29 กย.2565

8 จัดซ้ือน้ ายากนัตก 600.00          600.00           เฉพาะเจาะจง ร้านโรบอทคอมพวิเตอร์ ร้านโรบอทคอมพวิเตอร์ เสนอราคาเท่ากบั บจ.229/2565
เสนอราคา 600 บาท เสนอราคา 600 บาท งบประมาณ ลว.29 กย.2565

9 เช่าใช้สัญญาณอนิเตอร์เน็ต 7,639.80       3,531.00            เฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาคมแห่งชาติบ.โทรคมนาคมแห่งชาติเสนอราคาเท่ากบั บจ.230/2565
ประจ่าเดือนสิงหาคม2565 เสนอราคา7639.8 บาท เสนอราคา7639.8 บาทงบประมาณ ลว.29 กย.2565

10 เช่าใช้สัญญาณอนิเตอร์เน็ต 7,639.80       3,531.00            เฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาคมแห่งชาติบ.โทรคมนาคมแห่งชาติเสนอราคาเท่ากบั บจ.231/2565
ประจ่าเดือนกนัยายน2565 เสนอราคา7639.8 บาท เสนอราคา7639.8 บาทงบประมาณ ลว.29 กย.2565

11 จัดซ้ือป้ายไวนิล 360.00          360.00           เฉพาะเจาะจง ร้านชัยนิสต์การพิมพ์ ร้านชัยนิสต์การพิมพ์ เสนอราคาเท่ากบั บจ.233/2565
เสนอราคา 360 บาท เสนอราคา 360 บาท งบประมาณ ลว.29 กย.2565

12 จัดซ้ือป้ายไวนิล 600.00          600.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน M media ร้าน M media เสนอราคาเท่ากบั บจ.234/2565
เสนอราคา 600  บาท เสนอราคา 600  บาท งบประมาณ ลว.29 กย.2565

ลงชื่อ................................................ผู้จัดท่า

(นางทัศนีย์ นิลประดิษฐ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โรงเรียนบรรหารแจม่ใสวิทยา 6
ประจ าเดอืนกันยายน  2565

ล าดับ รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีการจัดจ้าง ชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

ตรวจถูกต้อง

(นายวรีะ ปิ่นเจริญ)

ผู้อ่านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 6



เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง

13 จัดซ้ือหินคลุก 1,800.00       1,800.00        เฉพาะเจาะจง นางสมหมาย ตันวิเชยีรศรี นางสมหมาย ตันวิเชยีรศรี เสนอราคาเท่ากบั บจ.234/2565
เสนอราคา 1800 บาท เสนอราคา 1800 บาท งบประมาณ ลว.29 กย.2565

14 จัดซ้ือไม้กวาด 1,165.00       1,165.00        เฉพาะเจาะจง ร้านจ่าเจี๊ยบ ร้านจ่าเจี๊ยบ เสนอราคาเท่ากบั บจ.236/2565
เสนอราคา 1165 บาท เสนอราคา 1165 บาท งบประมาณ ลว.29 กย.2565

15 จัดซ้ือวัสดุวันวิทยาศาสตร์ 1,600.00       1,600.00            เฉพาะเจาะจง ร้านจ่าเจี๊ยบ ร้านจ่าเจี๊ยบ เสนอราคาเท่ากบั บจ.237/2565
เสนอราคา7639.8 บาท เสนอราคา7639.8 บาทงบประมาณ ลว.29 กย.2565

16 จัดซ้ือวัสดุงานส่ิงแวดล้อม 2,230.00       2,230.00            เฉพาะเจาะจง ร้านโรบอทคอมพิวเตอร์ร้านโรบอทคอมพิวเตอร์เสนอราคาเท่ากบั บจ.238/2565
เสนอราคา 2230 บาท เสนอราคา 2230 บาทงบประมาณ ลว.29 กย.2565

17 จัดซ้ือน้ ายาท าความสะอาด 1,190.00       1,190.00        เฉพาะเจาะจง ร้านจ่าเจี๊ยบ ร้านจ่าเจี๊ยบ เสนอราคาเท่ากบั บจ.239/2565
เสนอราคา 1190 บาท เสนอราคา 1190 บาท งบประมาณ ลว.29 กย.2565

18 จัดซ้ือวัสดุส านักงานสาระวิทยาศาสตร์ 1,470.00       1,470.00        เฉพาะเจาะจง ร้านโรบอทคอมพวิเตอร์ ร้านโรบอทคอมพวิเตอร์ เสนอราคาเท่ากบั บจ.240/2565
เสนอราคา 1470  บาท เสนอราคา 1470  บาท งบประมาณ ลว.29 กย.2565

ลงชื่อ................................................ผู้จัดท่า

(นางทัศนีย์ นิลประดิษฐ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โรงเรียนบรรหารแจม่ใสวิทยา 6
ประจ าเดอืนกันยายน  2565

ล าดับ รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีการจัดจ้าง ชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

ตรวจถูกต้อง

ลงชื่อ...................................................................

(นายวรีะ ปิ่นเจริญ)

ผู้อ่านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 6



เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง

19 จัดซ้ือน้ ามัน 1,705.00       1,705.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ปิ่นวิเศษ หจก.ปิ่นวิเศษ เสนอราคาเท่ากบั บจ.234/2565
เสนอราคา 1705 บาท เสนอราคา 1705 บาท งบประมาณ ลว.29 กย.2565

20 จัดซ้ือน้ ามัน เดือน พค 2,999.08       2,999.08        เฉพาะเจาะจง หจก.ปิ่นวิเศษ หจก.ปิ่นวิเศษ เสนอราคาเท่ากบั บจ.243/2565
เสนอราคา 2999.08 บาท เสนอราคา 2999.08 บาท งบประมาณ ลว.29 กย.2565

21 จัดซ้ือน้ ามัน เดือน มิย 4,360.67       4,360.67        เฉพาะเจาะจง หจก.ปิ่นวิเศษ หจก.ปิ่นวิเศษ เสนอราคาเท่ากบั บจ.244/2565
เสนอราคา 4360.67 บาท เสนอราคา 4360.67 บาท งบประมาณ ลว.29 กย.2565

22 จัดซ้ือน้ ามัน เดือน กค 7,086.65       7,086.65        เฉพาะเจาะจง หจก.ปิ่นวิเศษ หจก.ปิ่นวิเศษ เสนอราคาเท่ากบั บจ.245/2565
เสนอราคา 7086.95 บาท เสนอราคา 7086.95 บาท งบประมาณ ลว.29 กย.2565

23 จัดซ้ือน้ ามัน เดือน สค 7,921.06       7,921.06        เฉพาะเจาะจง หจก.ปิ่นวิเศษ หจก.ปิ่นวิเศษ เสนอราคาเท่ากบั บจ.246/2565
เสนอราคา 7921.06 บาท เสนอราคา 7921.06 บาท งบประมาณ ลว.29 กย.2565

24 จัดซ้ือน้ ามัน เดือน กย 4,921.94       4,921.94        เฉพาะเจาะจง ร้านโรบอทคอมพวิเตอร์ ร้านโรบอทคอมพวิเตอร์ เสนอราคาเท่ากบั บจ.247/2565
เสนอราคา 4921.94  บาท เสนอราคา 4921.94  บาท งบประมาณ ลว.29 กย.2565

ลงชื่อ................................................ผู้จัดท่า

(นางทัศนีย์ นิลประดิษฐ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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ล าดับ รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีการจัดจ้าง ชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

ตรวจถูกต้อง

ลงชื่อ...................................................................

(นายวรีะ ปิ่นเจริญ)
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