
ล ำดับ วงเงินงบประมำณ
ท่ี (รำคำกลำง)
1 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอนิเตอร์เน็ต เดือนกรกฎำคม 5,000.00             เฉพำะเจำะจง บจก.ทริปเปิลทรีอนิเตอร์เน็ต เป็นเงิน 5,000.00      บจก.ทริปเปิลทรีอนิเตอร์เน็ต เป็นเงิน 5,000.00      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
2 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอนิเตอร์เน็ต เดือนกรกฎำคม 6,770.00             เฉพำะเจำะจง บจก.ทริปเปิลทรีอนิเตอร์เน็ต เป็นเงิน 6,770.00      บจก.ทริปเปิลทรีอนิเตอร์เน็ต เป็นเงิน 6,770.00      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
3 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอนิเตอร์เน็ต เดือนสิงหำคม 5,000.00             เฉพำะเจำะจง บจก.ทริปเปิลทรีอนิเตอร์เน็ต เป็นเงิน 5,000.00      บจก.ทริปเปิลทรีอนิเตอร์เน็ต เป็นเงิน 5,000.00      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
4 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอนิเตอร์เน็ต เดือนสิงหำคม 6,770.00             เฉพำะเจำะจง บจก.ทริปเปิลทรีอนิเตอร์เน็ต เป็นเงิน 6,770.00      บจก.ทริปเปิลทรีอนิเตอร์เน็ต เป็นเงิน 6,770.00      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
5 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอนิเตอร์เน็ต เดือนกนัยำยน 5,000.00             เฉพำะเจำะจง บจก.ทริปเปิลทรีอนิเตอร์เน็ต เป็นเงิน 5,000.00      บจก.ทริปเปิลทรีอนิเตอร์เน็ต เป็นเงิน 5,000.00      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
6 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอนิเตอร์เน็ต เดือนกนัยำยน 6,770.00             เฉพำะเจำะจง บจก.ทริปเปิลทรีอนิเตอร์เน็ต เป็นเงิน 6,770.00      บจก.ทริปเปิลทรีอนิเตอร์เน็ต เป็นเงิน 6,770.00      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
7 จัดซ้ือวัสดุเพือ่ตกแต่ง จ ำนวน 5 รำยกำร 4,250.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนโอเอซีสฟลอเรนท์ เป็นเงิน 4,250.00      ร้ำนโอเอซีสฟลอเรนท์ เป็นเงิน 4,250.00      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
8 จัดซ้ือพัสดุจ ำนวน 18 รำยกำร 47,194.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำริต้ำสปอร์ต เป็นเงิน 47,194.00    ร้ำนอำริต้ำสปอร์ต เป็นเงิน 47,194.00    มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
9 จัดซ้ือเคร่ืองเสียง 284,100.00         เฉพำะเจำะจง บจก.จีเอส ไทยอนิเตอร์ เป็นเงิน 284,100.00   บจก.จีเอส ไทยอนิเตอร์ เป็นเงิน 284,100.00   มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
10 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง 6,223.80             เฉพำะเจำะจง บจก.จิตมีบุญ เป็นเงิน 6,223.80      บจก.จิตมีบุญ เป็นเงิน 6,223.80      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
11 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง 5,124.74             เฉพำะเจำะจง บจก.จิตมีบุญ เป็นเงิน 5,124.74      บจก.จิตมีบุญ เป็นเงิน 5,124.74      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
12 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง 7,076.79             เฉพำะเจำะจง บจก.จิตมีบุญ เป็นเงิน 7,076.79      บจก.จิตมีบุญ เป็นเงิน 7,076.79      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
13 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง 2,423.55             เฉพำะเจำะจง บจก.จิตมีบุญ เป็นเงิน 2,423.55      บจก.จิตมีบุญ เป็นเงิน 2,423.55      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
14 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง 3,768.96             เฉพำะเจำะจง บจก.จิตมีบุญ เป็นเงิน 3,768.96      บจก.จิตมีบุญ เป็นเงิน 3,768.96      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
15 จัดจ้ำงท ำป้ำยไวนิล 3,780.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนดุสิตศิลป์ เป็นเงิน 3,780.00      ร้ำนดุสิตศิลป์ เป็นเงิน 3,780.00      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
16 จัดจ้ำงท ำเวทีพร้อมฉำก 4,000.00             เฉพำะเจำะจง นำยวิชำญ สตปัญโญ เป็นเงิน 4,000.00      นำยวิชำญ สตปัญโญ เป็นเงิน 4,000.00      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
17 จัดจ้ำงซ่อมเคร่ืองสูบน้ ำ 7,300.00             เฉพำะเจำะจง บจก.จี เอม็ เจ มำร์เกต็ต้ิง เป็นเงิน 7,300.00      บจก.จี เอม็ เจ มำร์เกต็ต้ิง เป็นเงิน 7,300.00      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
18 จัดจ้ำงกอ่สร้ำงโรงจอดรถ งวดท่ี 2 359,340.00         เฉพำะเจำะจง หจก.ภักดีขจรพำณิชย์ เป็นเงิน 359,340.00   หจก.ภักดีขจรพำณิชย์ เป็นเงิน 359,340.00   มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

เหตุผลที่คัดเลือก

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำงำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วิธีกำรจัดหำ



ล ำดับ วงเงินงบประมำณ
ท่ี (รำคำกลำง)
1 จัดซ้ือเคร่ืองแปลงแรงดันไฟฟ้ำ 14,980.00           เฉพำะเจำะจง บจก.อซีีเอน็ โซลูช่ัน เป็นเงิน 14,980.00    บจก.อซีีเอน็ โซลูช่ัน เป็นเงิน 14,980.00    มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
2 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอนิเตอร์เน็ต เดือน มีนำคม 5,000.00             เฉพำะเจำะจง บจก.ทริปเปิลทรีอนิเตอร์เน็ต เป็นเงิน 5,000.00      บจก.ทริปเปิลทรีอนิเตอร์เน็ต เป็นเงิน 5,000.00      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
3 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอนิเตอร์เน็ต เดือน มีนำคม 6,770.00             เฉพำะเจำะจง บจก.ทริปเปิลทรีอนิเตอร์เน็ต เป็นเงิน 6,770.00      บจก.ทริปเปิลทรีอนิเตอร์เน็ต เป็นเงิน 6,770.00      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วิธีกำรจัดหำ ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก



ล ำดับ วงเงินงบประมำณ
ท่ี (รำคำกลำง)
1 จัดจ้ำงโรงจอดรถ งวดท่ี 3 441,988.30         เฉพำะเจำะจง หจก.ภักดีขจรพำณิชย์ เป็นเงิน 441,988.30   หจก.ภักดีขจรพำณิชย์ เป็นเงิน 441,988.30   มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
2 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์บัตรนักเรียน 155,150.00         เฉพำะเจำะจง บจก.โปรเฟสช่ันเนล ไฮเทค เป็นเงิน 155,150.00   บจก.โปรเฟสช่ันเนล ไฮเทค เป็นเงิน 155,150.00   มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
3 จัดซ้ือหญ้ำมำเลเซียพร้อมดินปลูก 11,750.00           เฉพำะเจำะจง น.ส.สุภำวรรณ อั่นทอง เป็นเงิน 11,750.00    น.ส.สุภำวรรณ อั่นทอง เป็นเงิน 11,750.00    มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
4 ค่ำจ้ำงเช่ำเต็นท์ 25,500.00           เฉพำะเจำะจง นำยพิเชษฐ์  ชูมณี เป็นเงิน 25,500.00    นำยพิเชษฐ์  ชูมณี เป็นเงิน 25,500.00    มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
5 ค่ำเช่ำอปุกรณ์ 2,000.00             เฉพำะเจำะจง นำยสมพร  บูลยรัตน์ เป็นเงิน 2,000.00      นำยสมพร  บูลยรัตน์ เป็นเงิน 2,000.00      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
6 จัดซ้ือวัสดุฝึกทักษะศิลปะ 4,995.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนวีริศมำร์เกต็ต้ิง เป็นเงิน 4,995.00      ร้ำนวีริศมำร์เกต็ต้ิง เป็นเงิน 4,995.00      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
7 จัดซ้ือน้ ำแขง็และน้ ำด่ืม 10,000.00           เฉพำะเจำะจง นำยไชยำ  ยุทธนำ เป็นเงิน 10,000.00    นำยไชยำ  ยุทธนำ เป็นเงิน 10,000.00    มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
8 จัดซ้ือแบบพิมพ์ 7,000.00             เฉพำะเจำะจง องค์กำรค้ำ สกสค. เป็นเงิน 7,000.00      องค์กำรค้ำ สกสค. เป็นเงิน 7,000.00      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
9 จัดจ้ำงท ำห้องกั้นกระจกห้องปฏิบัติกำร 300,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยเอกวินทร์  ดวงพลอย เป็นเงิน 300,000.00   นำยเอกวินทร์  ดวงพลอย เป็นเงิน 300,000.00   มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
10 จัดจ้ำงกั้นห้องกระจกรองผู้อ ำนวยกำร 28,000.00           เฉพำะเจำะจง นำยเอกวินทร์  ดวงพลอย เป็นเงิน 28,000.00    นำยเอกวินทร์  ดวงพลอย เป็นเงิน 28,000.00    มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
11 จัดซ้ือสีน้ ำ 20 ลิตร 980.00               เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศิลป์กำรค้ำ เป็นเงิน 980.00         ร้ำนแสงศิลป์กำรค้ำ เป็นเงิน 980.00         มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
12 จัดซ้ือปูนขำว 2,500.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนกุ้งสวย เป็นเงิน 2,500.00      ร้ำนกุ้งสวย เป็นเงิน 2,500.00      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
13 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง 2,249.69             เฉพำะเจำะจง บจก.จิตมีบุญ เป็นเงิน 2,249.69      บจก.จิตมีบุญ เป็นเงิน 2,249.69      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
14 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง 7,528.85             เฉพำะเจำะจง บจก.จิตมีบุญ เป็นเงิน 7,528.85      บจก.จิตมีบุญ เป็นเงิน 7,528.85      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
15 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง 4,841.60             เฉพำะเจำะจง บจก.จิตมีบุญ เป็นเงิน 4,841.60      บจก.จิตมีบุญ เป็นเงิน 4,841.60      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
16 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง 4,133.73             เฉพำะเจำะจง บจก.จิตมีบุญ เป็นเงิน 4,133.73      บจก.จิตมีบุญ เป็นเงิน 4,133.73      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
17 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง 9,567.50             เฉพำะเจำะจง บจก.จิตมีบุญ เป็นเงิน 9,567.50      บจก.จิตมีบุญ เป็นเงิน 9,567.50      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
18 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง 2,768.40             เฉพำะเจำะจง บจก.จิตมีบุญ เป็นเงิน 2,768.40      บจก.จิตมีบุญ เป็นเงิน 2,768.40      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
19 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง 2,446.20             เฉพำะเจำะจง บจก.จิตมีบุญ เป็นเงิน 2,446.20      บจก.จิตมีบุญ เป็นเงิน 2,446.20      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
20 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง 7,576.65             เฉพำะเจำะจง บจก.จิตมีบุญ เป็นเงิน 7,576.65      บจก.จิตมีบุญ เป็นเงิน 7,576.65      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
21 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง 5,143.82             เฉพำะเจำะจง บจก.จิตมีบุญ เป็นเงิน 5,143.82      บจก.จิตมีบุญ เป็นเงิน 5,143.82      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
22 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง 11,511.95           เฉพำะเจำะจง บจก.จิตมีบุญ เป็นเงิน 11,511.95    บจก.จิตมีบุญ เป็นเงิน 11,511.95    มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
23 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง 2,413.60             เฉพำะเจำะจง บจก.จิตมีบุญ เป็นเงิน 2,413.60      บจก.จิตมีบุญ เป็นเงิน 2,413.60      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
24 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง 2,736.85             เฉพำะเจำะจง บจก.จิตมีบุญ เป็นเงิน 2,736.85      บจก.จิตมีบุญ เป็นเงิน 2,736.85      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
25 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง 5,988.25             เฉพำะเจำะจง บจก.จิตมีบุญ เป็นเงิน 5,988.25      บจก.จิตมีบุญ เป็นเงิน 5,988.25      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
26 จัดซ้ือน้ ำมัันเช้ือเพลิง 1,319.63             เฉพำะเจำะจง บจก.จิตมีบุญ เป็นเงิน 1,319.63      บจก.จิตมีบุญ เป็นเงิน 1,319.63      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
27 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง 7,492.85             เฉพำะเจำะจง บจก.จิตมีบุญ เป็นเงิน 7,492.85      บจก.จิตมีบุญ เป็นเงิน 7,492.85      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
28 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง 2,469.60             เฉพำะเจำะจง บจก.จิตมีบุญ เป็นเงิน 2,469.60      บจก.จิตมีบุญ เป็นเงิน 2,469.60      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
29 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง 3,853.70             เฉพำะเจำะจง บจก.จิตมีบุญ เป็นเงิน 3,853.70      บจก.จิตมีบุญ เป็นเงิน 3,853.70      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
30 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง 1,229.20             เฉพำะเจำะจง บจก.จิตมีบุญ เป็นเงิน 1,229.20      บจก.จิตมีบุญ เป็นเงิน 1,229.20      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
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ล ำดับ วงเงินงบประมำณ
ท่ี (รำคำกลำง)
31 จัดจ้ำงซ่อมรถยนต์ส่วนกลำง 7 รำยกำร 4,395.00             เฉพำะเจำะจง บจก.อำร์เอส คำร์เซอร์วิส บีเอม็เอฟ เป็นเงิน 4,395.00      บจก.อำร์เอส คำร์เซอร์วิส บีเอม็เอฟ เป็นเงิน 4,395.00      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
32 จัดจ้ำงซ่อมรถยนต์ส่วนกลำง 2 รำยกำร 950.00               เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุรำษฎร์ประดับยนต์ เป็นเงิน 950.00         ร้ำนสุรำษฎร์ประดับยนต์ เป็นเงิน 950.00         มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
33 จัดจ้ำงซ่อมรถยนต์ส่วนกลำง 5 รำยกำร 3,360.00             เฉพำะเจำะจง บจก.อำร์เอส คำร์เซอร์วิส บีเอม็เอฟ เป็นเงิน 3,360.00      บจก.อำร์เอส คำร์เซอร์วิส บีเอม็เอฟ เป็นเงิน 3,360.00      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
34 จัดจ้ำงซ่อมรถยนต์ส่วนกลำง 10 รำยกำร 18,300.00           เฉพำะเจำะจง บจก.อำร์เอส คำร์เซอร์วิส บีเอม็เอฟ เป็นเงิน 18,300.00    บจก.อำร์เอส คำร์เซอร์วิส บีเอม็เอฟ เป็นเงิน 18,300.00    มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
35 จัดจ้ำงซ่อมรถยนต์ส่วนกลำง 30 รำยกำร 23,450.00           เฉพำะเจำะจง บจก.อำร์เอส คำร์เซอร์วิส บีเอม็เอฟ เป็นเงิน 23,450.00    บจก.อำร์เอส คำร์เซอร์วิส บีเอม็เอฟ เป็นเงิน 23,450.00    มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
36 จัดจ้ำงซ่อมรถยนต์ส่วนกลำง 7 รำยกำร 4,030.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำน ส.เจริญทรัพย์กำรช่ำง เป็นเงิน 4,030.00      ร้ำน ส.เจริญทรัพย์กำรช่ำง เป็นเงิน 4,030.00      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
37 จัดซ้ือหน้ำเกำ้อี้เลคเชอร์ไม้ 3 ช้ัน 52,430.00           เฉพำะเจำะจง บจก.รุ่งเจริญพร ศึกษำภัณฑ์ เป็นเงิน 52,430.00    บจก.รุ่งเจริญพร ศึกษำภัณฑ์ เป็นเงิน 52,430.00    มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
38 จัดซ้ือน้ ำยำอเนกประสงค์ น้ ำยำท ำควำมสะอำดพืน้ 36,000.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนวีริศมำร์เกต็ต้ิง เป็นเงิน 36,000.00    ร้ำนวีริศมำร์เกต็ต้ิง เป็นเงิน 36,000.00    มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
39 จัดจ้ำงปูกระเบือ้งพืน้ใต้อำคำรเรียน 244,000.00         เฉพำะเจำะจง นำงสำวโชติกำ  ชอบแต่ง เป็นเงิน 244,000.00   นำงสำวโชติกำ  ชอบแต่ง เป็นเงิน 244,000.00   มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
40 จัดจ้ำงติดต้ังพัดลมโคจร 94,760.00           เฉพำะเจำะจง นำยสมหมำย  แกว้มรกต เป็นเงิน 94,760.00    นำยสมหมำย  แกว้มรกต เป็นเงิน 94,760.00    มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
41 จัดซ้ือแอลกอฮอล์สเปรย์ 4,200.00             เฉพำะเจำะจง บจก.เฟิร์สเอดอคัีวปรมันท์ เป็นเงิน 4,200.00      บจก.เฟิร์สเอดอคัีวปรมันท์ เป็นเงิน 4,200.00      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
42 จัดซ้ือวัสดุปรับปรุงโต๊ะเกำ้อี้ 12 รำยกำร 5,939.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศิลป์กำรค้ำ เป็นเงิน 5,939.00      ร้ำนแสงศิลป์กำรค้ำ เป็นเงิน 5,939.00      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
43 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอนิเตอร์เน็ต 6,770.00             เฉพำะเจำะจง บจก.ทริปเปิลทรีอนิเตอร์เน็ต เป็นเงิน 6,770.00      บจก.ทริปเปิลทรีอนิเตอร์เน็ต เป็นเงิน 6,770.00      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
44 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอนิเตอร์เน็ต 6,770.00             เฉพำะเจำะจง บจก.ทริปเปิลทรีอนิเตอร์เน็ต เป็นเงิน 6,770.00      บจก.ทริปเปิลทรีอนิเตอร์เน็ต เป็นเงิน 6,770.00      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
45 จัดจ้ำงท ำป้ำยไวนิล 2 รำยกำร 2,090.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนดุสิตศิลป์ เป็นเงิน 2,090.00      ร้ำนดุสิตศิลป์ เป็นเงิน 2,090.00      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
46 จัดซ้ือกระดำษ 4,000 รีม 312,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนวีอำร์ซีพำณิชย์ เป็นเงิน 312,000.00   ร้ำนวีอำร์ซีพำณิชย์ เป็นเงิน 312,000.00   มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
47 จัดซ้ือหมึกพิมพ์องิเจ็ท 5 สี และลวดเย็บ 398,000.00         เฉพำะเจำะจง บจก.ริโซ่ ประเทศไทย เป็นเงิน 398,000.00   บจก.ริโซ่ ประเทศไทย เป็นเงิน 398,000.00   มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
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ล ำดับ วงเงินงบประมำณ
ท่ี (รำคำกลำง)
1 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอนิเตอร์เน็ต 6,770.00             เฉพำะเจำะจง บจก.ทริปเปิลทรีอนิเตอร์เน็ต เป็นเงิน 6,770.00      บจก.ทริปเปิลทรีอนิเตอร์เน็ต เป็นเงิน 6,770.00      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
2 จัดซ้ือสว่ำนไฟฟ้ำ เคร่ืองตัดไฟเบอร์ 10,100.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศิลป์กำรค้ำ เป็นเงิน 10,100.00    ร้ำนแสงศิลป์กำรค้ำ เป็นเงิน 10,100.00    มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
3 จัดซ้ือดินปลูก 2,500.00             เฉพำะเจำะจง น.ส.สุภำวรรณ อั่นทอง เป็นเงิน 2,500.00      น.ส.สุภำวรรณ อั่นทอง เป็นเงิน 2,500.00      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
4 จัดซ้ือลวดเช่ือม 300.00               เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศิลป์กำรค้ำ เป็นเงิน 300.00         ร้ำนแสงศิลป์กำรค้ำ เป็นเงิน 300.00         มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
5 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ 112 รำยกำร 129,877.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศิลป์กำรค้ำ เป็นเงิน 129,877.00   ร้ำนแสงศิลป์กำรค้ำ เป็นเงิน 129,877.00   มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
6 จัดซ้ืออปุกรณ์และชุดประกอบส ำหรับกำรแสดง 4,000.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนโอเคแฟช่ัน เป็นเงิน 4,000.00      ร้ำนโอเคแฟช่ัน เป็นเงิน 4,000.00      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
7 จัดจ้ำงกอ่สร้ำงโรงจอดรถ (เพิม่เติม) งวดท่ี1 105,000.00         เฉพำะเจำะจง น.ส.โชติกำ  ชอบแต่ง เป็นเงิน 105,000.00   น.ส.โชติกำ  ชอบแต่ง เป็นเงิน 105,000.00   มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
8 จัดซ้ืออปุกรณ์ตกแต่งกจิกรรมวันคริสต์มำส 2,490.00             เฉพำะเจำะจง บจก.ฟรีดอม 789 เป็นเงิน 2,490.00      บจก.ฟรีดอม 789 เป็นเงิน 2,490.00      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
9 จัดซ้ืออปุกรณ์ตกแต่งกจิกรรมวันคริสต์มำส 7 รำยกำร 4,550.00             เฉพำะเจำะจง หจก.แอล บี ซำยน์ เป็นเงิน 4,550.00      หจก.แอล บี ซำยน์ เป็นเงิน 4,550.00      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
10 จัดซ้ือวัสดุ 7 รำยกำร 4,085.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนทองเมืองมินิมำร์ท เป็นเงิน 4,085.00      ร้ำนทองเมืองมินิมำร์ท เป็นเงิน 4,085.00      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
11 จัดซ้ือกระดำษกำร์ดขำว/หมึกเติม 1,775.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนวีอำร์ซีพำณิชย์ เป็นเงิน 1,775.00      ร้ำนวีอำร์ซีพำณิชย์ เป็นเงิน 1,775.00      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
12 จัดซ้ือน้ ำยำท ำควำมสะอำด 3 รำยกำร 3,980.00             เฉพำะเจำะจง บจก.พีพี ยูนิแคร์ เป็นเงิน 3,980.00      บจก.พีพี ยูนิแคร์ เป็นเงิน 3,980.00      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
13 จัดท ำป้ำยไวนิล 720.00               เฉพำะเจำะจง ร้ำนดุสิตศิลป์ เป็นเงิน 720.00         ร้ำนดุสิตศิลป์ เป็นเงิน 720.00         มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
14 จัดซ้ือค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิง 3,627.10             เฉพำะเจำะจง บจก.จิตมีบุญ เป็นเงิน 3,627.10      บจก.จิตมีบุญ เป็นเงิน 3,627.10      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
15 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง 1,238.30             เฉพำะเจำะจง บจก.จิตมีบุญ เป็นเงิน 1,238.30      บจก.จิตมีบุญ เป็นเงิน 1,238.30      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
16 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง 2,677.90             เฉพำะเจำะจง บจก.จิตมีบุญ เป็นเงิน 2,677.90      บจก.จิตมีบุญ เป็นเงิน 2,677.90      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
17 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง 2,423.03             เฉพำะเจำะจง บจก.จิตมีบุญ เป็นเงิน 2,423.03      บจก.จิตมีบุญ เป็นเงิน 2,423.03      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
18 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง 1,336.35             เฉพำะเจำะจง บจก.จิตมีบุญ เป็นเงิน 1,336.35      บจก.จิตมีบุญ เป็นเงิน 1,336.35      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
19 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง 5,091.75             เฉพำะเจำะจง บจก.จิตมีบุญ เป็นเงิน 5,091.75      บจก.จิตมีบุญ เป็นเงิน 5,091.75      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
20 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง 3,789.75             เฉพำะเจำะจง บจก.จิตมีบุญ เป็นเงิน 3,789.75      บจก.จิตมีบุญ เป็นเงิน 3,789.75      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
21 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง 5,375.40             เฉพำะเจำะจง บจก.จิตมีบุญ เป็นเงิน 5,375.40      บจก.จิตมีบุญ เป็นเงิน 5,375.40      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
22 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง 2,661.15             เฉพำะเจำะจง บจก.จิตมีบุญ เป็นเงิน 2,661.15      บจก.จิตมีบุญ เป็นเงิน 2,661.15      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
23 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง 6,094.50             เฉพำะเจำะจง บจก.จิตมีบุญ เป็นเงิน 6,094.50      บจก.จิตมีบุญ เป็นเงิน 6,094.50      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
24 จัดจ้ำงซ่อมรถยนต์ส่วนกลำง 10 รำยกำร 3,870.00             เฉพำะเจำะจง บจก.อำร์เอส คำร์เซอร์วิส บีเอม็เอฟ เป็นเงิน 3,870.00      บจก.อำร์เอส คำร์เซอร์วิส บีเอม็เอฟ เป็นเงิน 3,870.00      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
25 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง 16,933.98           เฉพำะเจำะจง บจก.จิตมีบุญ เป็นเงิน 16,933.98    บจก.จิตมีบุญ เป็นเงิน 16,933.98    มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
26 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง 1,423.90             เฉพำะเจำะจง บจก.จิตมีบุญ เป็นเงิน 1,423.90      บจก.จิตมีบุญ เป็นเงิน 1,423.90      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
27 จัดซ้ือธงชำติ เบอร์ 6 จ ำนวน 50 ผืน 1,500.00             เฉพำะเจำะจง นำยรุ่งโรจน์  กอ้นแกว้ เป็นเงิน 1,500.00      นำยรุ่งโรจน์  กอ้นแกว้ เป็นเงิน 1,500.00      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
28 จัดซ้ือแผ่นอะคริลิก ขนำด 2*3 ม. 9,000.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำน ป.แพนด้ำไซน์ เป็นเงิน 9,000.00      ร้ำน ป.แพนด้ำไซน์ เป็นเงิน 9,000.00      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
29 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง 2,921.45             เฉพำะเจำะจง บจก.จิตมีบุญ เป็นเงิน 2,921.45      บจก.จิตมีบุญ เป็นเงิน 2,921.45      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
30 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง 5,314.35             เฉพำะเจำะจง บจก.จิตมีบุญ เป็นเงิน 5,314.35      บจก.จิตมีบุญ เป็นเงิน 5,314.35      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วิธีกำรจัดหำ ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก



ล ำดับ วงเงินงบประมำณ
ท่ี (รำคำกลำง)
31 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง 9,380.56             เฉพำะเจำะจง บจก.จิตมีบุญ เป็นเงิน 9,380.56      บจก.จิตมีบุญ เป็นเงิน 9,380.56      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
32 จัดซ้ือวัสดุ 3 รำยกำร 995.00               เฉพำะเจำะจง ร้ำน 523 ธนดี เป็นเงิน 995.00         ร้ำน 523 ธนดี เป็นเงิน 995.00         มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
33 จัดจ้ำงซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ปร๊ินเตอร์ 5,030.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกษมคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 5,030.00      ร้ำนเกษมคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 5,030.00      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
34 จัดจ้ำงท ำโฟมบอร์ด และขำต้ัง 4,920.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนดุสิตศิลป์ เป็นเงิน 4,920.00      ร้ำนดุสิตศิลป์ เป็นเงิน 4,920.00      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
35 จัดซ้ือยำและเวชภัณฑ์ 8,880.00             เฉพำะเจำะจง หสม.ชัยมงคลเภสัช เป็นเงิน 8,880.00      หสม.ชัยมงคลเภสัช เป็นเงิน 8,880.00      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วิธีกำรจัดหำ ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก



ล ำดับ วงเงินงบประมำณ
ท่ี (รำคำกลำง)
1 จัดซ้ืออปุกรณ์กฬีำ จ ำนวน 8 รำยกำร 12,140.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำริต้ำสปอร์ต เป็นเงิน 12,140.00    ร้ำนอำริต้ำสปอร์ต เป็นเงิน 12,140.00    มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
2 จัดจ้ำงซ่อมบ ำรุงรถตู้โดยสำร 8 รำยกำร 7,780.00             เฉพำะเจำะจง บจก.อำร์เอส คำร์เซอร์วิส บีเอม็เอฟ เป็นเงิน 7,780.00      บจก.อำร์เอส คำร์เซอร์วิส บีเอม็เอฟ เป็นเงิน 7,780.00      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
3 จัดซ้ือวัสดุซ่อมโต๊ะ เกำ้อี้ 5 รำยกำร 2,085.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศิลป์กำรค้ำ เป็นเงิน 2,085.00      ร้ำนแสงศิลป์กำรค้ำ เป็นเงิน 2,085.00      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
4 จัดซ้ือไม้รักเขำ 17,526.60           เฉพำะเจำะจง หจก.โกลกไม้ เป็นเงิน 17,526.60    หจก.โกลกไม้ เป็นเงิน 17,526.60    มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
5 จัดซ้ือวัสดุและอปุกรณ์กฬีำ 7 รำยกำร 10,710.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำริต้ำสปอร์ต เป็นเงิน 10,710.00    ร้ำนอำริต้ำสปอร์ต เป็นเงิน 10,710.00    มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
6 จัดซ้ือวัสดุจัดกจิกรรม 14,010.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนน ำศิลป์ เป็นเงิน 14,010.00    ร้ำนน ำศิลป์ เป็นเงิน 14,010.00    มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
7 จัดซ้ือวัสดุท ำควำมสะอำด 11,010.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนวีอำร์ซีพำณิชย์ เป็นเงิน 11,010.00    ร้ำนวีอำร์ซีพำณิชย์ เป็นเงิน 11,010.00    มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
8 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 222,107.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนวีอำร์ซีพำณิชย์ เป็นเงิน 222,107.00   ร้ำนวีอำร์ซีพำณิชย์ เป็นเงิน 222,107.00   มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
9 จัดซ้ือเอน็ตัดหญ้ำ 1,900.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศิลป์กำรค้ำ เป็นเงิน 1,900.00      ร้ำนแสงศิลป์กำรค้ำ เป็นเงิน 1,900.00      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
10 จัดซ้ือจำนเอน็ตัดหญ้ำ 300.00               เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกำะยอกำรเกษตร เป็นเงิน 300.00         ร้ำนเกำะยอกำรเกษตร เป็นเงิน 300.00         มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
11 จัดซ้ือวัสดุในกำรจัดกจิกรรมวันปิยมหำรำช 1,500.00             เฉพำะเจำะจง นำงนงเยำว์  สุวรรณพรรค เป็นเงิน 1,500.00      นำงนงเยำว์  สุวรรณพรรค เป็นเงิน 1,500.00      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
12 จัดซ้ืออปุกรณ์ซ่อมโต๊ะ 3 รำยกำร 615.00               เฉพำะเจำะจง ร้ำนฉำ้ยพำนิช เป็นเงิน 615.00         ร้ำนฉำ้ยพำนิช เป็นเงิน 615.00         มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
13 จัดจ้ำงกอ่สร้ำงโรงจอดรถ (เพิม่เติม) งวดท่ี2 245,500.00         เฉพำะเจำะจง น.ส.โชติกำ  ชอบแต่ง เป็นเงิน 245,500.00   น.ส.โชติกำ  ชอบแต่ง เป็นเงิน 245,500.00   มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วิธีกำรจัดหำ ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก



ล ำดับ วงเงินงบประมำณ
ท่ี (รำคำกลำง)
1 จัดซ้ือวัสดุ 6 รำยกำร 2,000.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนวีอำร์ซีพำณิชย์ เป็นเงิน 2,000.00      ร้ำนวีอำร์ซีพำณิชย์ เป็นเงิน 2,000.00      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
2 จัดซ้ือวัสดุ 1 รำยกำร 1,000.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศิลป์กำรค้ำ เป็นเงิน 1,000.00      ร้ำนแสงศิลป์กำรค้ำ เป็นเงิน 1,000.00      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
3 จัดซ้ืออปุกรณ์ท ำควำมสะอำด 2,610.00             เฉพำะเจำะจง บจก.พีพี ยูนิแคร์ เป็นเงิน 2,610.00      บจก.พีพี ยูนิแคร์ เป็นเงิน 2,610.00      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
4 จัดจ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ 3,300.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนอภิชำติแอร์ออโต้ จ ำกดั เป็นเงิน 3,300.00      ร้ำนอภิชำติแอร์ออโต้ จ ำกดั เป็นเงิน 3,300.00      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
5 จัดซ้ืออปุกรณ์ก ำหนดจังหวะวิชำดนตรี 2,800.00             เฉพำะเจำะจง หจก.เจ เอส เซล เป็นเงิน 2,800.00      หจก.เจ เอส เซล เป็นเงิน 2,800.00      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
6 จัดซ้ืออปุกรณ์ท ำควำมสะอำด 1,320.00             เฉพำะเจำะจง บจก.พีพี ยูนิแคร์ เป็นเงิน 1,320.00      บจก.พีพี ยูนิแคร์ เป็นเงิน 1,320.00      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
7 จัดซ้ือสีน้ ำอคริลิก 1,000.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศิลป์กำรค้ำ เป็นเงิน 1,000.00      ร้ำนแสงศิลป์กำรค้ำ เป็นเงิน 1,000.00      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
8 จัดซ้ือค่ำวัสดุจัดกจิกรรมห้องเรียนพิเศษ 8,560.00             เฉพำะเจำะจง บจก.มำสเตอพ์ีช แอปโคช เป็นเงิน 8,560.00      บจก.มำสเตอพ์ีช แอปโคช เป็นเงิน 8,560.00      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
9 จัดซ้ือของท่ีระลึก 599.00               เฉพำะเจำะจง ร้ำนรักษ์สุขภำพ เป็นเงิน 599.00         ร้ำนรักษ์สุขภำพ เป็นเงิน 599.00         มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
10 จัดจ้ำงท ำป้ำยไวนิล 350.00               เฉพำะเจำะจง ร้ำนธรำดล เป็นเงิน 350.00         ร้ำนธรำดล เป็นเงิน 350.00         มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
11 จัดซ้ือยำและเวชภัณฑ์ 3,991.00             เฉพำะเจำะจง หสม.ชัยมงคลเภสัช เป็นเงิน 3,991.00      หสม.ชัยมงคลเภสัช เป็นเงิน 3,991.00      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
12 จัดซ้ือคัทเอำ้ท์ 200.00               เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศิลป์กำรค้ำ เป็นเงิน 200.00         ร้ำนแสงศิลป์กำรค้ำ เป็นเงิน 200.00         มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
13 จัดซ้ือโปรแกรมกำรเรียนกำรสอนภำษำองักฤษ 49,950.00           เฉพำะเจำะจง บจก.ทีเอส สมำร์ท เป็นเงิน 49,950.00    บจก.ทีเอส สมำร์ท เป็นเงิน 49,950.00    มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
14 จัดจ้ำงซ่อมแอร์(กลุ่มสำระสังคมศึกษำฯ) 6,900.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนอภิชำตแอร์ เป็นเงิน 6,900.00      ร้ำนอภิชำตแอร์ เป็นเงิน 6,900.00      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วิธีกำรจัดหำ ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก



ล ำดับ วงเงินงบประมำณ
ท่ี (รำคำกลำง)
1 จัดจ้ำงซ่อมแอร์ 7 รำยกำร 5,000.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนอภิชำตแอร์ เป็นเงิน 5,000.00      ร้ำนอภิชำตแอร์ เป็นเงิน 5,000.00      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
2 จัดจ้ำงพิมพ์วำรสำร"ร่มรำชพฤกษ์ ทักษิณ) 50,000.00           เฉพำะเจำะจง ส ำนักพิมพ์พระพิฆเนศ เป็นเงิน 50,000.00    ส ำนักพิมพ์พระพิฆเนศ เป็นเงิน 50,000.00    มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
3 จัดซ้ืออปุกรณ์เคร่ืองดนตรี 10 รำยกำร 29,900.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนชนม์มิวสิค เป็นเงิน 29,900.00    ร้ำนชนม์มิวสิค เป็นเงิน 29,900.00    มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
4 จัดซ้ืออปุกรณ์เคร่ืองดนตรี 11 รำยกำร 10,000.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนชนม์มิวสิค เป็นเงิน 10,000.00    ร้ำนชนม์มิวสิค เป็นเงิน 10,000.00    มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
5 จัดซ้ือแอลกอฮอล์ 70% 7,358.39             เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม เป็นเงิน 7,358.39      องค์กำรเภสัชกรรม เป็นเงิน 7,358.39      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
6 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 3 รำยกำร 15,350.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนวีอำร์ซีพำณิชย์ เป็นเงิน 15,350.00    ร้ำนวีอำร์ซีพำณิชย์ เป็นเงิน 15,350.00    มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
7 จัดซ้ือวัสดุ 3 รำยกำร 1,008.00             เฉพำะเจำะจง บจก.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ เป็นเงิน 1,008.00      บจก.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ เป็นเงิน 1,008.00      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
8 จัดซ้ือวัสดุ 1 รำยกำร 138.00               เฉพำะเจำะจง บจก.มหำชน บิก๊ซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ เป็นเงิน 138.00         บจก.มหำชน บิก๊ซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ เป็นเงิน 138.00         มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
9 จัดซ้ือวัสดุ 2 รำยกำร 400.00               เฉพำะเจำะจง ร้ำนฉำ้ยพำนิช เป็นเงิน 400.00         ร้ำนฉำ้ยพำนิช เป็นเงิน 400.00         มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
10 จัดซ้ือธง สท. 12 ผืน 720.00               เฉพำะเจำะจง ร้ำนวีอำร์ซีพำณิชย์ เป็นเงิน 720.00         ร้ำนวีอำร์ซีพำณิชย์ เป็นเงิน 720.00         มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
11 จัดซ้ือเคร่ืองท ำน้ ำร้อน-น้ ำเย็น 96,000.00           เฉพำะเจำะจง บจก.พงษ์สิน ค้ำวัสดุ เป็นเงิน 96,000.00    บจก.พงษ์สิน ค้ำวัสดุ เป็นเงิน 96,000.00    มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
12 จัดซ้ืออปุกรณ์กฬีำ 5,500.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำริต้ำสปอร์ต เป็นเงิน 5,500.00      ร้ำนอำริต้ำสปอร์ต เป็นเงิน 5,500.00      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
13 จัดจ้ำงซ่อมรถยนต์ 9,750.00             เฉพำะเจำะจง บจก.อำร์เอส คำร์เซอร์วิส บีเอม็เอฟ เป็นเงิน 9,750.00      บจก.อำร์เอส คำร์เซอร์วิส บีเอม็เอฟ เป็นเงิน 9,750.00      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
14 จัดจ้ำงซ่อมรถยนต์ 6,420.00             เฉพำะเจำะจง บจก.อำร์เอส คำร์เซอร์วิส บีเอม็เอฟ เป็นเงิน 6,420.00      บจก.อำร์เอส คำร์เซอร์วิส บีเอม็เอฟ เป็นเงิน 6,420.00      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
15 จัดจ้ำงท ำไวนิล 960.00               เฉพำะเจำะจง ร้ำนดุสิตศิลป์ เป็นเงิน 960.00         ร้ำนดุสิตศิลป์ เป็นเงิน 960.00         มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
16 จัดซ้ือวัสดุ 6 รำยกำร 1,410.00             เฉพำะเจำะจง หจก.แอล บี ซำยน์ เป็นเงิน 1,410.00      หจก.แอล บี ซำยน์ เป็นเงิน 1,410.00      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
17 จัดซ้ือวัสดุ  1 รำยกำร 485.00               เฉพำะเจำะจง ร้ำนหน่อยเพือ่นดอกไม้ เป็นเงิน 485.00         ร้ำนหน่อยเพือ่นดอกไม้ เป็นเงิน 485.00         มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
18 จัดซ้ือวัสดุ 1 รำยกำร 300.00               เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจี๊ยบดอกไม้ตลำดกมิหยง เป็นเงิน 300.00         ร้ำนเจี๊ยบดอกไม้ตลำดกมิหยง เป็นเงิน 300.00         มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
19 จัดซ้ือวัสดุ 1 รำยกำร 1,068.00             เฉพำะเจำะจง บจก. ก จักวำล (2003) สำขำ2 เป็นเงิน 1,068.00      บจก. ก จักวำล (2003) สำขำ2 เป็นเงิน 1,068.00      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
20 จัดซ้ือวัสดุ 1 รำยกำร 1,200.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนวีอำร์ซีพำณิชย์ เป็นเงิน 1,200.00      ร้ำนวีอำร์ซีพำณิชย์ เป็นเงิน 1,200.00      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
21 จัดซ้ือวัสดุ 1 รำยกำร 3,220.00             เฉพำะเจำะจง นำงขวัญตำ ลิปิเลชนะ เป็นเงิน 3,220.00      นำงขวัญตำ ลิปิเลชนะ เป็นเงิน 3,220.00      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
22 จัดจ้ำงท ำเอกสำรประกอบกำรเรียน 494,999.98         เฉพำะเจำะจง บจก.ริโซ่ ประเทศไทย เป็นเงิน 494,999.98   บจก.ริโซ่ ประเทศไทย เป็นเงิน 494,999.98   มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
23 จัดซ้ืออปุกรณ์เคร่ืองดนตรี 14,900.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอน็ซี อเิล็กทรอนิกส์ เป็นเงิน 14,900.00    ร้ำนเอน็ซี อเิล็กทรอนิกส์ เป็นเงิน 14,900.00    มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
24 จัดซ้ือวัสดุปรับปรุงสถำนท่ี 11 รำยกำร 5,570.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศิลป์กำรค้ำ เป็นเงิน 5,570.00      ร้ำนแสงศิลป์กำรค้ำ เป็นเงิน 5,570.00      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วิธีกำรจัดหำ ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก



ล ำดับ วงเงินงบประมำณ
ท่ี (รำคำกลำง)
1 จัดจ้ำงติดต้ังแอร์ จ ำนวน 10 เคร่ือง 184,500.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนทองทิพย์แอร์ เป็นเงิน 184,500.00   ร้ำนทองทิพย์แอร์ เป็นเงิน 184,500.00   มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
2 จัดซ้ือวัสดุท ำควำมสะอำด 1รำยกำร 2,280.00             เฉพำะเจำะจง บจก.พีพี ยูนิแคร์ เป็นเงิน 2,280.00      บจก.พีพี ยูนิแคร์ เป็นเงิน 2,280.00      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
3 จัดซ้ือใบตัดไฟเบอร์ 170.00               เฉพำะเจำะจง ร้ำนสหภัณฑ์ เป็นเงิน 170.00         ร้ำนสหภัณฑ์ เป็นเงิน 170.00         มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
4 จัดจ้ำงท ำป้ำย 5 รำยกำร 114,015.00         เฉพำะเจำะจง หจก.แอทไซน์บอร์ด เป็นเงิน 114,015.00   หจก.แอทไซน์บอร์ด เป็นเงิน 114,015.00   มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
5 จัดจ้ำงซ่อมแอร์ 21 รำยกำร 8,474.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนทองทิพย์แอร์ เป็นเงิน 8,474.00      ร้ำนทองทิพย์แอร์ เป็นเงิน 8,474.00      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
6 จัดซ้ือวัสดุกำรเรียนกำรสอน(กลุ่มสำระวิทยำศำสตร์ฯ) 43,230.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนบัตเตอร์ฟลำยช็อป เป็นเงิน 43,230.00    ร้ำนบัตเตอร์ฟลำยช็อป เป็นเงิน 43,230.00    มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
7 จัดซ้ือกล้องวีดีโอ พร้อมอปุกรณ์ 17,900.00           เฉพำะเจำะจง บจก.สงวนพำณิชย์ เอวี เป็นเงิน 17,900.00    บจก.สงวนพำณิชย์ เอวี เป็นเงิน 17,900.00    มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
8 จัดซ้ืออปุกรณ์ท ำควำมสะอำด 210.00               เฉพำะเจำะจง บจก.พีพี ยูนิแคร์ เป็นเงิน 210.00         บจก.พีพี ยูนิแคร์ เป็นเงิน 210.00         มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
9 จัดจ้ำงย้ำยกล้องและจอแสดงผลพร้อมอปุกรณ์ 3,000.00             เฉพำะเจำะจง บจก.แอดวำนซ์ คอร์เปอร์เรช่ันกรุ๊ป เป็นเงิน 3,000.00      บจก.แอดวำนซ์ คอร์เปอร์เรช่ันกรุ๊ป เป็นเงิน 3,000.00      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
10 จัดซ้ือท ำหนังสือ 101 รำยกำร 40,000.00           เฉพำะเจำะจง บจก.เพลินอกัษร บุค๊เซ็นเตอร์ เป็นเงิน 40,000.00    บจก.เพลินอกัษร บุค๊เซ็นเตอร์ เป็นเงิน 40,000.00    มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
11 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 1,131.00             เฉพำะเจำะจง หจก.เพือ่นสนิท เป็นเงิน 1,131.00      หจก.เพือ่นสนิท เป็นเงิน 1,131.00      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
12 จัดจ้ำงซ่อมบ ำรุงรถยน์ส่วนกลำง 8 รำยกำร 8,280.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนท๊อปซำวด์ 93 เป็นเงิน 8,280.00      ร้ำนท๊อปซำวด์ 93 เป็นเงิน 8,280.00      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
13 จัดซ้ือวัสดุ 3 รำยกำร 1,065.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนฉำ้ยพำนิช เป็นเงิน 1,065.00      ร้ำนฉำ้ยพำนิช เป็นเงิน 1,065.00      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
14 จัดซ้ือวัสดุ 3 รำยกำร 2,417.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนฉำ้ยพำนิช เป็นเงิน 2,417.00      ร้ำนฉำ้ยพำนิช เป็นเงิน 2,417.00      มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
15 จัดซ้ือใบมีดตัดหญ้ำ 1 รำยกำร 350.00               เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกำะยอกำรเกษตร เป็นเงิน 350.00         ร้ำนเกำะยอกำรเกษตร เป็นเงิน 350.00         มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
16 จัดซ้ือไฟเบอร์ 14" 85.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสหภัณฑ์ เป็นเงิน 85.00          ร้ำนสหภัณฑ์ เป็นเงิน 85.00          มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วิธีกำรจัดหำ ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก



ล ำดับ วงเงินงบประมำณ

ที่ (รำคำกลำง)

1 จดัจำ้งซ่อมบ ำรุงรถยนต์ส่วนกลำง 20,000.00           เฉพำะเจำะจง บริษทั อำร์เอสฯ จ ำกดั เป็นเงิน 20,000.00       บริษทั อำร์เอสฯ จ ำกดั เป็นเงิน 20,000.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

2 จดัจำ้งซ่อมบ ำรุงรถยนต์ส่วนกลำง 4,170.00             เฉพำะเจำะจง บริษทั อำร์เอสฯ จ ำกดั เป็นเงิน 4,170.00         บริษทั อำร์เอสฯ จ ำกดั เป็นเงิน 4,170.00         มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

3 จดัจำ้งซ่อมบ ำรุงรถยนต์ส่วนกลำง 19,245.00           เฉพำะเจำะจง บริษทั อำร์เอสฯ จ ำกดั เป็นเงิน 19,245.00       บริษทั อำร์เอสฯ จ ำกดั เป็นเงิน 19,245.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

4 จดัจำ้งท ำตรำยำงโลโกโ้รงเรียนนวมินทรำชูทิศ ทักษณิ 3,750.00             เฉพำะเจำะจง บริษทั น ำศิลป์โฆษณำ จ ำกดั เป็นเงิน 3,750.00         บริษทั น ำศิลป์โฆษณำ จ ำกดั เป็นเงิน 3,750.00         มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

5 จดัซ้ือวัสดุงำนบ้ำน 80,250.00           เฉพำะเจำะจง บริษทั รุ่งเจริญพรศึกษำภัณฑ์ จ ำกดั เป็นเงิน 80,250.00       บริษทั รุ่งเจริญพรศึกษำภัณฑ์ จ ำกดั เป็นเงิน 80,250.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

6 จดัจำ้งเข้ำเล่มรำยงำนและคู่มือฯ 1,200.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำน 523 ธนดี เป็นเงิน 1,200.00         ร้ำน 523 ธนดี เป็นเงิน 1,200.00         มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

7 จดัจำ้งงำนกอ่สร้ำง 370,000.00         เฉพำะเจำะจง บริษทั เอ.เจ.คอนสตรัคชั่น จ ำกดั เป็นเงิน 370,000.00     บริษทั เอ.เจ.คอนสตรัคชั่น จ ำกดั เป็นเงิน 370,000.00     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

8 จดัซ้ือน้ ำมันดีเซล B7 เดือนเมษำยน 26,938.50           เฉพำะเจำะจง บริษทั จติมีบุญ จ ำกดั เป็นเงิน 26,938.50       บริษทั จติมีบุญ จ ำกดั เป็นเงิน 26,938.50       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

9 จดัซ้ือน้ ำมันแกส๊โซฮอล์,ดีเซล,2T เดือนเมษำยน 7,880.70             เฉพำะเจำะจง บริษทั จติมีบุญ จ ำกดั เป็นเงิน 7,880.70         บริษทั จติมีบุญ จ ำกดั เป็นเงิน 7,880.70         มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

10 จดัซ้ือน้ ำมันดีเซล B7 เดือนพฤษภำคม 7,230.01             เฉพำะเจำะจง บริษทั จติมีบุญ จ ำกดั เป็นเงิน 7,230.01         บริษทั จติมีบุญ จ ำกดั เป็นเงิน 7,230.01         มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

11 จดัซ้ือน้ ำมันแกส๊โซฮอล์,ดีเซล,2T เดือนพฤษภำคม 1,902.60             เฉพำะเจำะจง บริษทั จติมีบุญ จ ำกดั เป็นเงิน 1,902.60         บริษทั จติมีบุญ จ ำกดั เป็นเงิน 1,902.60         มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

12 จดัซ้ือต ำรำเรียน 2,484,930.00       คัดเลือก ร้ำนนิรมล 2 เป็นเงิน 2,484,930.00   ร้ำนนิรมล 2 เป็นเงิน 2,484,930.00   มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

13 จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำน 2,400.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนวีอำร์ซีพำณิชย์ เป็นเงิน 2,400.00         ร้ำนวีอำร์ซีพำณิชย์ เป็นเงิน 2,400.00         มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

14 จดัซ้ืออปุกรณ์ส่ือสำร 5,040.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอน็ซีอเิล็คทรอนิกส์ เป็นเงิน 5,040.00         ร้ำนเอน็ซีอเิล็คทรอนิกส์ เป็นเงิน 5,040.00         มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

15 จดัซ้ือวัสดุซ่อมบ ำรุงรถยนต์ 16,000.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนยำงแกว้บริกำร เป็นเงิน 16,000.00       ร้ำนยำงแกว้บริกำร เป็นเงิน 16,000.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564

โรงเรียนนวมินทราชูทศิ ทกัษิณ

งำนจดัซ้ือ/จดัจำ้ง วิธีกำรจดัหำ ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก



ล ำดับ วงเงินงบประมำณ

ที่ (รำคำกลำง)

1 จดัจำ้งท ำป้ำยไวนิล 640.00               เฉพำะเจำะจง ร้ำนดุสิตศิลป์ เป็นเงิน 640.00           ร้ำนดุสิตศิลป์ เป็นเงิน 640.00           มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

2 จดัซ้ือวัสดุ 103.00               เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เพือ่นสนิท เป็นเงิน 103.00           หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เพือ่นสนิท เป็นเงิน 103.00           มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

3 จดัซ้ือกระดำษกำร์ดสี 1,088.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนวีริศมำร์เกต็ต้ิง เป็นเงิน 1,088.00         ร้ำนวีริศมำร์เกต็ต้ิง เป็นเงิน 1,088.00         มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

4 จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำน 597.00               เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เพือ่นสนิท เป็นเงิน 597.00           หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เพือ่นสนิท เป็นเงิน 597.00           มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

5 จดัซ้ือวัสดุ 572.00               เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เพือ่นสนิท เป็นเงิน 572.00           หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เพือ่นสนิท เป็นเงิน 572.00           มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

6 จดัจำ้งติดต้ังป้ำย LED Full Color P4 indoor 267,800.01         เฉพำะเจำะจง บริษทั จี.เอส.ไทยอนิเตอร์ จ ำกดั เป็นเงิน 267,800.01     บริษทั จี.เอส.ไทยอนิเตอร์ จ ำกดั เป็นเงิน 267,800.01     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564

โรงเรียนนวมินทราชูทศิ ทกัษิณ

งำนจดัซ้ือ/จดัจำ้ง วิธีกำรจดัหำ ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก



ล ำดับ วงเงินงบประมำณ

ที่ (รำคำกลำง)

1 จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำน 100,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนนิรมล 2 เป็นเงิน 100,000.00     ร้ำนนิรมล 2 เป็นเงิน 100,000.00     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

2 จดัจำ้งเหมำบริกำรอนิเทอร์เน็ต เดือนเมษำยน 6,770.00             เฉพำะเจำะจง บริษทั ทริปเปิลที อนิเทอร์เน็ต จ ำกดั เป็นเงิน 6,770.00         บริษทั ทริปเปิลที อนิเทอร์เน็ต จ ำกดั เป็นเงิน 6,770.00         มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

3 จดัจำ้งเหมำบริกำรอนิเทอร์เน็ต เดือนพฤษภำคม 6,770.00             เฉพำะเจำะจง บริษทั ทริปเปิลที อนิเทอร์เน็ต จ ำกดั เป็นเงิน 6,770.00         บริษทั ทริปเปิลที อนิเทอร์เน็ต จ ำกดั เป็นเงิน 6,770.00         มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

4 จดัจำ้งเหมำบริกำรอนิเทอร์เน็ต เดือนมิถุนำยน 6,770.00             เฉพำะเจำะจง บริษทั ทริปเปิลที อนิเทอร์เน็ต จ ำกดั เป็นเงิน 6,770.00         บริษทั ทริปเปิลที อนิเทอร์เน็ต จ ำกดั เป็นเงิน 6,770.00         มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

5 จดัจำ้งเหมำบริกำรอนิเทอร์เน็ต เดือนกรกฎำคม 6,770.00             เฉพำะเจำะจง บริษทั ทริปเปิลที อนิเทอร์เน็ต จ ำกดั เป็นเงิน 6,770.00         บริษทั ทริปเปิลที อนิเทอร์เน็ต จ ำกดั เป็นเงิน 6,770.00         มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564

โรงเรียนนวมินทราชูทศิ ทกัษิณ

งำนจดัซ้ือ/จดัจำ้ง วิธีกำรจดัหำ ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก



ล ำดับ วงเงินงบประมำณ

ที่ (รำคำกลำง)

1 จดัซ้ือครุภัณฑ์ระบบคอมพวิเตอร์พร้อมอปุกรณ์ 2,394,500.00       คัดเลือก บริษทั วัฒนำโฮมเซ็นเตอร์ จ ำกดั เป็นเงิน 2,394,500.00   บริษทั วัฒนำโฮมเซ็นเตอร์ จ ำกดั เป็นเงิน 2,394,500.00   มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

2 จดัจำ้งท ำป้ำยไวนิล 1,800.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนดุสิตศิลป์ เป็นเงิน 1,800.00         ร้ำนดุสิตศิลป์ เป็นเงิน 1,800.00         มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

3 จดัจำ้งท ำป้ำยไวนิลและโฟมบอร์ด 3,450.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนดุสิตศิลป์ เป็นเงิน 3,450.00         ร้ำนดุสิตศิลป์ เป็นเงิน 3,450.00         มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

4 จดัซ้ือวัสดุ 66.00                 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เพือ่นสนิท เป็นเงิน 66.00             หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เพือ่นสนิท เป็นเงิน 66.00             มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

5 จดัซ้ือวัสดุ 4,415.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมนึกดอกไม้ผ้ำ เป็นเงิน 4,415.00         ร้ำนสมนึกดอกไม้ผ้ำ เป็นเงิน 4,415.00         มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

6 จดัซ้ือวัสดุ 730.00               เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศิลป์กำรค้ำ เป็นเงิน 730.00           ร้ำนแสงศิลป์กำรค้ำ เป็นเงิน 730.00           มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

7 จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง 540.00               เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศิลป์กำรค้ำ เป็นเงิน 540.00           ร้ำนแสงศิลป์กำรค้ำ เป็นเงิน 540.00           มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

8 จดัซ้ือวัสดุ 1,036.83             เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั ซีคอมซัพพลำย เป็นเงิน 1,036.83         หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั ซีคอมซัพพลำย เป็นเงิน 1,036.83         มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

9 จดัจำ้งเหมำบริกำรอนิเทอร์เน็ต เดือนสิงหำคม 6,770.00             เฉพำะเจำะจง บริษทั ทริปเปิลที อนิเทอร์เน็ต จ ำกดั เป็นเงิน 6,770.00         บริษทั ทริปเปิลที อนิเทอร์เน็ต จ ำกดั เป็นเงิน 6,770.00         มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

10 จดัซ้ือผ้ำม่ำนเวทีพร้อมอปุกรณ์ติดต้ัง 4,180.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนทวีทรัพย์ผ้ำม่ำน เป็นเงิน 4,180.00         ร้ำนทวีทรัพย์ผ้ำม่ำน เป็นเงิน 4,180.00         มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

11 จดัซ้ือตู้เย็น 5,990.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนวีอำร์ซีพำณิชย์ เป็นเงิน 5,990.00         ร้ำนวีอำร์ซีพำณิชย์ เป็นเงิน 5,990.00         มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

12 จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำน 6,500.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนวีอำร์ซีพำณิชย์ เป็นเงิน 6,500.00         ร้ำนวีอำร์ซีพำณิชย์ เป็นเงิน 6,500.00         มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

13 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร 10,000.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนไฮโดรกรีน เป็นเงิน 10,000.00       ร้ำนไฮโดรกรีน เป็นเงิน 10,000.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

14 จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำน 15,435.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนวีอำร์ซีพำณิชย์ เป็นเงิน 15,435.00       ร้ำนวีอำร์ซีพำณิชย์ เป็นเงิน 15,435.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

15 จดัจำ้งท ำเอกสำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 35,940.00           เฉพำะเจำะจง บริษทั น ำศิลป์โฆษณำ จ ำกดั เป็นเงิน 35,940.00       บริษทั น ำศิลป์โฆษณำ จ ำกดั เป็นเงิน 35,940.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

16 จดัจำ้งซ่อมคอมพวิเตอร์ 3,900.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำร์ชคอม เป็นเงิน 3,900.00         ร้ำนอำร์ชคอม เป็นเงิน 3,900.00         มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

17 จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง 21,082.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศิลป์กำรค้ำ เป็นเงิน 21,082.00       ร้ำนแสงศิลป์กำรค้ำ เป็นเงิน 21,082.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

18 จดัซ้ือวัสดุ 4,720.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนวีอำร์ซีพำณิชย์ เป็นเงิน 4,720.00         ร้ำนวีอำร์ซีพำณิชย์ เป็นเงิน 4,720.00         มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

19 จดัจำ้งท ำบอร์ดเพือ่กำรส่งเสริมกำรอำ่น 6,860.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนลีถำวรโฆษณำ เป็นเงิน 6,860.00         ร้ำนลีถำวรโฆษณำ เป็นเงิน 6,860.00         มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

20 จดัจำ้งท ำป้ำยไวนิล 4,455.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนดุสิตศิลป์ เป็นเงิน 4,455.00         ร้ำนดุสิตศิลป์ เป็นเงิน 4,455.00         มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

21 จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำน 7,989.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนวีอำร์ซีพำณิชย์ เป็นเงิน 7,989.00         ร้ำนวีอำร์ซีพำณิชย์ เป็นเงิน 7,989.00         มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

22 จดัจำ้งท ำเอกสำรประกอบกำรเรียนกำรสอน 300,000.00         เฉพำะเจำะจง บริษทั ริโซ่(ประเทศไทย) จ ำกดั เป็นเงิน 300,000.00     บริษทั ริโซ่(ประเทศไทย) จ ำกดั เป็นเงิน 300,000.00     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

23 จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำน 6,990.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนวีอำร์ซีพำณิชย์ เป็นเงิน 6,990.00         ร้ำนวีอำร์ซีพำณิชย์ เป็นเงิน 6,990.00         มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

24 จดัซ้ือเคร่ืองวัดอณุหภูมิอนิฟำเรด 5,800.00             เฉพำะเจำะจง บริษัท เฟร์ิสเอดอคีวิปเม็นท์แอนด์เทรนน่ิง จ ำกดั  เป็นเงิน 5,800.00         บริษัท เฟร์ิสเอดอคีวิปเม็นท์แอนด์เทรนน่ิง จ ำกดั  เป็นเงิน 5,800.00         มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

25 จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำน 108,800.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนวีอำร์ซีพำณิชย์ เป็นเงิน 108,800.00     ร้ำนวีอำร์ซีพำณิชย์ เป็นเงิน 108,800.00     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

26 จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำน 11,200.00           เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เจ.เอส.เซล เซอร์วิสแอนด์ซัพพลำย เป็นเงิน 11,200.00       หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เจ.เอส.เซล เซอร์วิสแอนด์ซัพพลำย เป็นเงิน 11,200.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

27 จดัซ้ือวัสดุปรับปรุงภูมิทัศน์ 6,020.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศิลป์กำรค้ำ เป็นเงิน 6,020.00         ร้ำนแสงศิลป์กำรค้ำ เป็นเงิน 6,020.00         มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564

โรงเรียนนวมินทราชูทศิ ทกัษิณ

งำนจดัซ้ือ/จดัจำ้ง วิธีกำรจดัหำ ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก



ล ำดับ วงเงินงบประมำณ

ที่ (รำคำกลำง)

28 จดัซ้ือวัสดุจดักจิกรรมรักกำรอำ่น 2,785.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนวีอำร์ซีพำณิชย์ เป็นเงิน 2,785.00         ร้ำนวีอำร์ซีพำณิชย์ เป็นเงิน 2,785.00         มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

29 จดัจำ้งเข้ำเล่มหลักสูตรของโรงเรียน 3,000.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนออ้มเอกสำร เป็นเงิน 3,000.00         ร้ำนออ้มเอกสำร เป็นเงิน 3,000.00         มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

30 จดัซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ หอ้งคอมพวิเตอร์ 239,800.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนทองทิพย์แอร์ไฟฟำ้ เป็นเงิน 239,800.00     ร้ำนทองทิพย์แอร์ไฟฟำ้ เป็นเงิน 239,800.00     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

31 จดัซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟำ้และวิทยุส่ือสำร 28,820.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนวีริศมำร์เกต็ต้ิง เป็นเงิน 28,820.00       ร้ำนวีริศมำร์เกต็ต้ิง เป็นเงิน 28,820.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

32 จดัซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ หอ้งเธียร์เตอร์ 172,500.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนทองทิพย์แอร์ไฟฟำ้ เป็นเงิน 172,500.00     ร้ำนทองทิพย์แอร์ไฟฟำ้ เป็นเงิน 172,500.00     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

33 จดัจำ้งท ำโครงสร้ำงเหล็กป้ำย LED 150,000.00         เฉพำะเจำะจง บริษทั แพนอเิลคทรอนิกส์ จ ำกดั เป็นเงิน 150,000.00     บริษทั แพนอเิลคทรอนิกส์ จ ำกดั เป็นเงิน 150,000.00     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564

โรงเรียนนวมินทราชูทศิ ทกัษิณ

งำนจดัซ้ือ/จดัจำ้ง วิธีกำรจดัหำ ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก



ล ำดับ วงเงินงบประมำณ

ที่ (รำคำกลำง)

1 จดัจำ้งเหมำบริกำรอนิเทอร์เน็ต เดือนกนัยำยน 6,770.00             เฉพำะเจำะจง บริษทั ทริปเปิลที อนิเทอร์เน็ต จ ำกดั เป็นเงิน 6,770.00         บริษทั ทริปเปิลที อนิเทอร์เน็ต จ ำกดั เป็นเงิน 6,770.00         มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

2 จดัจำ้งพมิพส์มุดบันทึกผลงำนของนักเรียน 4,700.00             เฉพำะเจำะจง ส ำนักพมิพพ์ระพฆิเนศ เป็นเงิน 4,700.00         ส ำนักพมิพพ์ระพฆิเนศ เป็นเงิน 4,700.00         มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

3 จดัซ้ือโทรทัศน์ จอ LED Full Color 494,875.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท จ.ีเอส.ไทยอนิเตอร์(ประเทศไทย) จ ำกดั เป็นเงิน 494,875.00     บริษัท จ.ีเอส.ไทยอนิเตอร์(ประเทศไทย) จ ำกดั เป็นเงิน 494,875.00     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

4 จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง 38,582.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศิลป์กำรค้ำ เป็นเงิน 38,582.00       ร้ำนแสงศิลป์กำรค้ำ เป็นเงิน 38,582.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

5 จดัจำ้งซ่อมประตูหอ้งน้ ำ 7,200.00             เฉพำะเจำะจง นำยเอกวินทร์ ดวงพลอย เป็นเงิน 7,200.00         นำยเอกวินทร์ ดวงพลอย เป็นเงิน 7,200.00         มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

6 จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง 34,874.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนวีริศมำร์เกต็ต้ิง เป็นเงิน 34,874.00       ร้ำนวีริศมำร์เกต็ต้ิง เป็นเงิน 34,874.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

7 จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง 11,730.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศิลป์กำรค้ำ เป็นเงิน 11,730.00       ร้ำนแสงศิลป์กำรค้ำ เป็นเงิน 11,730.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

8 จดัซ้ือวัสดุ 4,776.00             เฉพำะเจำะจง บริษทั พี.พ.ี ยูนิแคร์ จ ำกดั เป็นเงิน 4,776.00         บริษทั พี.พ.ี ยูนิแคร์ จ ำกดั เป็นเงิน 4,776.00         มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

9 จดัซ้ือวัสดุ 3,290.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศิลป์กำรค้ำ เป็นเงิน 3,290.00         ร้ำนแสงศิลป์กำรค้ำ เป็นเงิน 3,290.00         มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

10 จดัซ้ือเคร่ืองตัดหญำ้ 7,950.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนวีริศมำร์เกต็ต้ิง เป็นเงิน 7,950.00         ร้ำนวีริศมำร์เกต็ต้ิง เป็นเงิน 7,950.00         มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

11 จดัซ้ืออปุกรณ์กอ่สร้ำง 8,500.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนวีริศมำร์เกต็ต้ิง เป็นเงิน 8,500.00         ร้ำนวีริศมำร์เกต็ต้ิง เป็นเงิน 8,500.00         มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

12 จดัซ้ือวัสดุซ่อมแซมอำคำร 18,000.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนวีริศมำร์เกต็ต้ิง เป็นเงิน 18,000.00       ร้ำนวีริศมำร์เกต็ต้ิง เป็นเงิน 18,000.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

13 จดัซ้ือแอลกอฮอล์ 75% 17,550.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท เฟร์ิสเอดอคีวิปเม็นท์แอนด์เทรนน่ิง จ ำกดั  เป็นเงิน 17,550.00       บริษัท เฟร์ิสเอดอคีวิปเม็นท์แอนด์เทรนน่ิง จ ำกดั  เป็นเงิน 17,550.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565

โรงเรียนนวมินทราชูทศิ ทกัษิณ

งำนจดัซ้ือ/จดัจำ้ง วิธีกำรจดัหำ ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก



ล ำดับ วงเงินงบประมำณ
ท่ี (รำคำกลำง)
1 จัดจ้ำงซ่อมรถยนต์ นข 3636 สงขลำ 1,100.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนท็อปซำวด์ 95 เป็นเงิน 1,100.00       ร้ำนท็อปซำวด์ 95 เป็นเงิน 1,100.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
2 จัดซ้ือน้ ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 เดือนกนัยำยน 9,378.35           เฉพำะเจำะจง บริษัท จิตมีบุญ จ ำกดั เป็นเงิน 9,378.35       บริษัท จิตมีบุญ จ ำกดั เป็นเงิน 9,378.35       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
3 จัดซ้ือน้ ำมันแกส๊โซฮอล์,ดีเซล,2T เดือนกนัยำยน 3,552.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท จิตมีบุญ จ ำกดั เป็นเงิน 3,552.00       บริษัท จิตมีบุญ จ ำกดั เป็นเงิน 3,552.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
4 จัดซ้ือน้ ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 เดือนตุลำคม 20,021.20         เฉพำะเจำะจง บริษัท จิตมีบุญ จ ำกดั เป็นเงิน 20,021.20     บริษัท จิตมีบุญ จ ำกดั เป็นเงิน 20,021.20     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
5 จัดซ้ือน้ ำมันแกส๊โซฮอล์,ดีเซล,2T เดือนตุลำคม 5,453.67           เฉพำะเจำะจง บริษัท จิตมีบุญ จ ำกดั เป็นเงิน 5,453.67       บริษัท จิตมีบุญ จ ำกดั เป็นเงิน 5,453.67       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564
โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำงำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วิธีกำรจัดหำ เหตุผลท่ีคัดเลือก



ล ำดับ วงเงินงบประมำณ
ท่ี (รำคำกลำง)
1 จัดจ้ำงซ่อมบ ำรุงรถยนต์ 8,650.00           เฉพำะเจำะจง ส.ไพศำลฯ เป็นเงิน 8,650.00       ส.ไพศำลฯ เป็นเงิน 8,650.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
2 จัดซ้ือโต๊ะ ห้องมหำชนก 30 ตัว 45,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยพีรพัฒน์ ไชยคีรี เป็นเงิน 45,000.00     นำยพีรพัฒน์ ไชยคีรี เป็นเงิน 45,000.00     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
3 จัดซ้ือน้ ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 เดือนพฤศจิกำยน 23,803.24         เฉพำะเจำะจง บริษัท จิตมีบุญ จ ำกดั เป็นเงิน 23,803.24     บริษัท จิตมีบุญ จ ำกดั เป็นเงิน 23,803.24     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
4 จัดซ้ือน้ ำมันแกส๊โซฮอล์,ดีเซล,2T เดือนพฤศจิกำยน 7,934.20           เฉพำะเจำะจง บริษัท จิตมีบุญ จ ำกดั เป็นเงิน 7,934.20       บริษัท จิตมีบุญ จ ำกดั เป็นเงิน 7,934.20       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
5 จัดซ้ือถุงมือยำงชนิดมีแป้ง จ ำนวน 2 รำยกำร 2,000.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท เฟิร์สเอดอคีวิปเม็นท์ แอนด์เทรนน่ิง จ ำกดั เป็นเงิน 2,000.00       บริษัท เฟิร์สเอดอคีวิปเม็นท์ แอนด์เทรนน่ิง จ ำกดั เป็นเงิน 2,000.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
6 จัดจ้ำงท ำประตูบำนสไลด์ 17,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยเอกวินทร์ ดวงพลอย เป็นเงิน 17,000.00     นำยเอกวินทร์ ดวงพลอย เป็นเงิน 17,000.00     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
7 จัดจ้ำงซ่อมรถยนต์ 1,712.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนยำงแกว้บริกำร เป็นเงิน 1,712.00       ร้ำนยำงแกว้บริกำร เป็นเงิน 1,712.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
8 จัดจ้ำงปรับปรุง ห้องศูนย์ศิลป์ 7,500.00           เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั แอดไซน์บอร์ด เป็นเงิน 7,500.00       ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั แอดไซน์บอร์ด เป็นเงิน 7,500.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
9 จัดจ้ำงตกแต่งและปรับปรุง ห้องมหำชนก 21,711.00         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั แอดไซน์บอร์ด เป็นเงิน 21,711.00     ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั แอดไซน์บอร์ด เป็นเงิน 21,711.00     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
10 จัดจ้ำงท ำป้ำยไวนิลและโฟมบอร์ด 9,150.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนดุสิตศิลป์ เป็นเงิน 9,150.00       ร้ำนดุสิตศิลป์ เป็นเงิน 9,150.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
11 จัดจ้ำงท ำโฟมบอร์ด 1,220.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนดุสิตศิลป์ เป็นเงิน 1,220.00       ร้ำนดุสิตศิลป์ เป็นเงิน 1,220.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
12 จัดจ้ำงปรับปรุงห้อง 1108 เป็นส ำนักงำนงบประมำณ 87,795.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนบุศรำคัม เป็นเงิน 87,795.00     ร้ำนบ้ำนบุศรำคัม เป็นเงิน 87,795.00     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
13 จัดจ้ำงเดินระบบไฟฟ้ำ ส ำหรับเคร่ืองปรับอำกำศ 47,355.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนทองทิพย์แอร์ไฟฟ้ำ เซอร์วิส เป็นเงิน 47,355.00     ร้ำนทองทิพย์แอร์ไฟฟ้ำ เซอร์วิส เป็นเงิน 47,355.00     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
14 จัดจ้ำงถ่ำยเอกสำรและเข้ำเล่มเอกสำรคู่มือกำรอบรม 4,940.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำน 523 ธนดี เป็นเงิน 4,940.00       ร้ำน 523 ธนดี เป็นเงิน 4,940.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
15 จัดซ้ือไฟโซล่ำเซลล์ จ ำนวน 4 รำยกำร 75,850.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนวีรัศมำร์เกต็ต้ิง เป็นเงิน 75,850.00     ร้ำนวีรัศมำร์เกต็ต้ิง เป็นเงิน 75,850.00     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
16 จัดซ้ืออปุกรณ์ไฟฟ้ำ จ ำนวน 10 รำยกำร 2,900.77           เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั ซีคอมซัพพลำย เป็นเงิน 2,900.77       ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั ซีคอมซัพพลำย เป็นเงิน 2,900.77       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
17 จัดซ้ืออปุกรณ์ไฟฟ้ำ 3,759.00           เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั วัฒนำโฮมเซ็นเตอร์ เป็นเงิน 3,759.00       ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั วัฒนำโฮมเซ็นเตอร์ เป็นเงิน 3,759.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
18 จัดซ้ือตู้เกบ็เอกสำร จ ำนวน 10 ตู้ 21,800.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีอำร์ซี ไทวัสดุ จ ำกดั เป็นเงิน 21,800.00     บริษัท ซีอำร์ซี ไทวัสดุ จ ำกดั เป็นเงิน 21,800.00     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
19 จัดซ้ือวัสดุในกำรฝึกซ้อมกฬีำ 20,331.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำร์ต้ำ สปอร์ต เป็นเงิน 20,331.00     ร้ำนอำร์ต้ำ สปอร์ต เป็นเงิน 20,331.00     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
20 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 10,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนไซเบอร์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 10,000.00     ร้ำนไซเบอร์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 10,000.00     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
21 จัดจ้ำงติดผ้ำม่ำน 9,500.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนบุศรำคัม เป็นเงิน 9,500.00       ร้ำนบ้ำนบุศรำคัม เป็นเงิน 9,500.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
22 จัดจ้ำงเหมำอนิเทอร์เน็ต 13,540.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ทริปเปิลทรี บอดแบรนด์ จ ำกดั (มหำชน) เป็นเงิน 13,540.00     บริษัท ทริปเปิลทรี บอดแบรนด์ จ ำกดั (มหำชน) เป็นเงิน 13,540.00     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
23 จัดจ้ำงซ่อมรถยนต์ ทะเบียน นข 8440 สงขลำ 4,045.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท อำร์เอสฯ จ ำกดั เป็นเงิน 4,045.00       บริษัท อำร์เอสฯ จ ำกดั เป็นเงิน 4,045.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564
โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วิธีกำรจัดหำ ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก



ล ำดับ วงเงินงบประมำณ
ท่ี (รำคำกลำง)
1 จัดจ้ำงซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กท 3460 สงขลำ 3,199.30           เฉพำะเจำะจง ร้ำนยำงแกว้บริกำร เป็นเงิน 3,199.30       ร้ำนยำงแกว้บริกำร เป็นเงิน 3,199.30       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
2 จัดจ้ำงซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กท 3460 สงขลำ 38,199.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนสงขลำเจริญกจิกำรช่ำง เป็นเงิน 38,199.00     ร้ำนสงขลำเจริญกจิกำรช่ำง เป็นเงิน 38,199.00     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
3 จัดจ้ำงซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กท 3460 สงขลำ 1,958.10           เฉพำะเจำะจง ร้ำนยำงแกว้บริกำร เป็นเงิน 1,958.10       ร้ำนยำงแกว้บริกำร เป็นเงิน 1,958.10       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
4 จัดจ้ำงซ่อมรถยนต์ ทะเบียน นข 8440 สงขลำ 4,190.00           เฉพำะเจำะจง ส.เจริญทรัพย์ เป็นเงิน 4,190.00       ส.เจริญทรัพย์ เป็นเงิน 4,190.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
5 จัดซ้ืออปุกรณ์กล้องวงจรปิด จ ำนวน 5 รำยกำร 26,322.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ไพศำลซำวด์ฯ จ ำกดั เป็นเงิน 26,322.00     บริษัท ไพศำลซำวด์ฯ จ ำกดั เป็นเงิน 26,322.00     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
6 จัดจ้ำงเหมำบริกำรอนิเทอร์เน็ต เดือนธันวำคม 2564 6,770.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ทริปเปิลทรี บอดแบรนด์ จ ำกดั (มหำชน) เป็นเงิน 6,770.00       บริษัท ทริปเปิลทรี บอดแบรนด์ จ ำกดั (มหำชน) เป็นเงิน 6,770.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
7 จัดจ้ำงปรับปรุงไฟฟ้ำบริเวณหน้ำโรงเรียน 47,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยวิชัย สวัสดิรักษำ เป็นเงิน 47,000.00     นำยวิชัย สวัสดิรักษำ เป็นเงิน 47,000.00     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
8 จัดซ้ือเสำร้ัวอดัแรง 19 ต้น 3,040.00           เฉพำะเจำะจง โรงอฐิขุนรำช เป็นเงิน 3,040.00       โรงอฐิขุนรำช เป็นเงิน 3,040.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
9 จัดซ้ือหญ้ำมำเซียและดินส ำเร็จรูป 9,250.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนปลำทอง เป็นเงิน 9,250.00       ร้ำนปลำทอง เป็นเงิน 9,250.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
10 จัดซ้ือโทรทัศน์ LED 18,990.00         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั โชคชัยสงขลำ เป็นเงิน 18,990.00     ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั โชคชัยสงขลำ เป็นเงิน 18,990.00     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
11 จัดซ้ือสีน้ ำมัน 3,710.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศิลป์กำรค้ำ เป็นเงิน 3,710.00       ร้ำนแสงศิลป์กำรค้ำ เป็นเงิน 3,710.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
12 จัดซ้ือเคร่ืองปร้ินและน้ ำหมึก 8,400.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนวีรัศมำร์เกต็ต้ิง เป็นเงิน 8,400.00       ร้ำนวีรัศมำร์เกต็ต้ิง เป็นเงิน 8,400.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
13 จัดซ้ือวัสดุท ำควำมสะอำด 4,964.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท พี.พี. ยูนิแคร์ จ ำกดั เป็นเงิน 4,964.00       บริษัท พี.พี. ยูนิแคร์ จ ำกดั เป็นเงิน 4,964.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
14 จัดซ้ือเส้นเอน็ตัดหญ้ำ 760.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศิลป์กำรค้ำ เป็นเงิน 760.00         ร้ำนแสงศิลป์กำรค้ำ เป็นเงิน 760.00         มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
15 จัดซ้ือน้ ำมันดีเซลล์ B7 30,103.06         เฉพำะเจำะจง บริษัท จิตมีบุญ จ ำกดั เป็นเงิน 30,103.06     บริษัท จิตมีบุญ จ ำกดั เป็นเงิน 30,103.06     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
16 จัดจ้ำงเหมำบริกำรเทหน้ำดิน 11,200.00         เฉพำะเจำะจง หสม.วรวุฒิ กำรโยธำ เป็นเงิน 11,200.00     หสม.วรวุฒิ กำรโยธำ เป็นเงิน 11,200.00     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
17 จัดจ้ำงพิมพ์สต๊ิกเกอร์ 350.00             เฉพำะเจำะจง หจก. แอทไซน์บอร์ด เป็นเงิน 350.00         หจก. แอทไซน์บอร์ด เป็นเงิน 350.00         มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
18 จัดซ้ือวัสดุปรับปรุงส ำนักงำน 727.60             เฉพำะเจำะจง บ.ไพศำล ซำว เป็นเงิน 727.60         บ.ไพศำล ซำว เป็นเงิน 727.60         มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
19 จัดซ้ือไม้บัวพื้น 3,510.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศิลป์กำรค้ำ เป็นเงิน 3,510.00       ร้ำนแสงศิลป์กำรค้ำ เป็นเงิน 3,510.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
20 จัดซ้ือวัสดุปรับปรุงห้องส ำนักงำน จ ำนวน 12 รำยกำร 4,014.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท วัฒนำโฮมเซ็นเตอร์ จ ำกดั เป็นเงิน 4,014.00       บริษัท วัฒนำโฮมเซ็นเตอร์ จ ำกดั เป็นเงิน 4,014.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
21 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนโรงเรียน 219,993.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนวีอำร์ซี พำณิช เป็นเงิน 219,993.00    ร้ำนวีอำร์ซี พำณิช เป็นเงิน 219,993.00    มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
22 จัดซ้ือแอลกอฮอล์ 70% เพื่อป้องกนัไวรัส COVID-19 63,986.00         เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม เป็นเงิน 63,986.00     องค์กำรเภสัชกรรม เป็นเงิน 63,986.00     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
23 จัดซ้ือเคร่ืองวัดอณุหภูมิอนิฟำเรด 11,200.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท เฟิร์สอคิวิปเม้นท์ แอนด์เทรนน่ิง จ ำกดั เป็นเงิน 11,200.00     บริษัท เฟิร์สอคิวิปเม้นท์ แอนด์เทรนน่ิง จ ำกดั เป็นเงิน 11,200.00     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
24 จัดซ้ือกล้องวงจรปิดไร้สำย 42,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนอสิระออนไลน์ เป็นเงิน 42,000.00     ร้ำนอสิระออนไลน์ เป็นเงิน 42,000.00     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
25 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ 6 เคร่ือง 207,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนทองทิพย์แอร์ไฟฟ้ำ เซอร์วิส เป็นเงิน 207,000.00    ร้ำนทองทิพย์แอร์ไฟฟ้ำ เซอร์วิส เป็นเงิน 207,000.00    มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
26 จัดจ้ำงย้ำยเคร่ืองปรับอำกำศ 12 เคร่ือง 69,600.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนทองทิพย์แอร์ไฟฟ้ำ เซอร์วิส เป็นเงิน 69,600.00     ร้ำนทองทิพย์แอร์ไฟฟ้ำ เซอร์วิส เป็นเงิน 69,600.00     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
27 จัดซ้ือชุดตรวจ ATK ให้นักเรียน 94,500.00         เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม เป็นเงิน 94,500.00     องค์กำรเภสัชกรรม เป็นเงิน 94,500.00     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565
โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วิธีกำรจัดหำ



ล ำดับ วงเงินงบประมำณ
ท่ี (รำคำกลำง)
1 จัดจ้ำงซ่อมบ ำรุงรถยนต์ ทะเบียน นข 3636 สงขลำ 7,300.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนท็อปซำวด์ 93 เป็นเงิน 7,300.00       ร้ำนท็อปซำวด์ 93 เป็นเงิน 7,300.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
2 จัดจ้ำงซ่อมบ ำรุงรถยนต์ ทะเบียน นข 7722 สงขลำ 14,490.00         เฉพำะเจำะจง บจก.อำร์เอส คำร์เซอร์วิส บีเอม็เอฟ เป็นเงิน 14,490.00     บจก.อำร์เอส คำร์เซอร์วิส บีเอม็เอฟ เป็นเงิน 14,490.00     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
3 จัดจ้ำงเหมำบริกำรอนิเทอร์เน็ต 6,770.00           เฉพำะเจำะจง บจก.ทริปเปิลทรี บอดแบรนด์ เป็นเงิน 6,770.00       บจก.ทริปเปิลทรี บอดแบรนด์ เป็นเงิน 6,770.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
4 จัดจ้ำงเหมำบริกำรวำงท่อระบำยน้ ำและเทพื้นคอนกรีต 83,781.00         เฉพำะเจำะจง บจก.พี.เอส.พี โฮมดีไซน์ เป็นเงิน 83,781.00     บจก.พี.เอส.พี โฮมดีไซน์ เป็นเงิน 83,781.00     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
5 จัดซ้ือน้ ำด่ืมเนสท์เล่เพียวไลฟ์ 4,800.00           เฉพำะเจำะจง บจก.อนิเตอร์เซ้ำท์ฟู้ด เป็นเงิน 4,800.00       บจก.อนิเตอร์เซ้ำท์ฟู้ด เป็นเงิน 4,800.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
6 จัดซ้ือวัสดุปรับปรุงห้องส ำนักงำน 1,987.00           เฉพำะเจำะจง บจก.วัฒนำโฮมเซ็นเตอร์ เป็นเงิน 1,987.00       บจก.วัฒนำโฮมเซ็นเตอร์ เป็นเงิน 1,987.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
7 จัดซ้ือวัสดุท ำควำมสะอำด 9,605.00           เฉพำะเจำะจง บจก.พี.พี. ยูนิแคร์ เป็นเงิน 9,605.00       บจก.พี.พี. ยูนิแคร์ เป็นเงิน 9,605.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
8 จัดจ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ 9,700.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนทองทิพย์แอร์ไฟฟ้ำ เซอร์วิส เป็นเงิน 9,700.00       ร้ำนทองทิพย์แอร์ไฟฟ้ำ เซอร์วิส เป็นเงิน 9,700.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
9 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ท ำควำมสะอำด 628.00             เฉพำะเจำะจง บจก.พี.พี. ยูนิแคร์ เป็นเงิน 628.00         บจก.พี.พี. ยูนิแคร์ เป็นเงิน 628.00         มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
10 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ห้องเรียน 22,800.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศิลป์กำรค้ำ เป็นเงิน 22,800.00     ร้ำนแสงศิลป์กำรค้ำ เป็นเงิน 22,800.00     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
11 จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ 8,950.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนวีอำร์ซี พำณิชย์ เป็นเงิน 8,950.00       ร้ำนวีอำร์ซี พำณิชย์ เป็นเงิน 8,950.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
12 จัดซ้ือโทรทัศน์ LED 49,250.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท พีเวล บิสสิเนส จ ำกดั เป็นเงิน 49,250.00     บริษัท พีเวล บิสสิเนส จ ำกดั เป็นเงิน 49,250.00     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วิธีกำรจัดหำ ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565
โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ



ล ำดับ วงเงินงบประมำณ
ท่ี (รำคำกลำง)
1 จัดจ้ำงเหมำบริกำรอนิเทอร์เน็ต เดือนกมุภำพันธ์ 6,770.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ทริปเปิลทรี บอดแบรนด์ จ ำกดั (มหำชน) เป็นเงิน 6,770.00       บริษัท ทริปเปิลทรี บอดแบรนด์ จ ำกดั (มหำชน) เป็นเงิน 6,770.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
2 จัดซ้ือน้ ำมันดีเซล B7 เดือนมกรำคม 34,652.70         เฉพำะเจำะจง บริษัท จิตมีบุญ จ ำกดั เป็นเงิน 34,652.70     บริษัท จิตมีบุญ จ ำกดั เป็นเงิน 34,652.70     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
3 จัดซ้ือน้ ำมันแกส๊โซฮอล์,ดีเซล,T2 เดือนมกรำคม 15,359.30         เฉพำะเจำะจง บริษัท จิตมีบุญ จ ำกดั เป็นเงิน 15,359.30     บริษัท จิตมีบุญ จ ำกดั เป็นเงิน 15,359.30     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
4 จัดซ้ือผืนระนำด 30,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนกต้ีำร์กำรดนตรี เป็นเงิน 30,000.00     ร้ำนกต้ีำร์กำรดนตรี เป็นเงิน 30,000.00     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
5 จัดซ้ือสมุดบันทึก,สมุดฉีด 19,750.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท น ำศิลป์โฆษณำ จ ำกดั เป็นเงิน 19,750.00     บริษัท น ำศิลป์โฆษณำ จ ำกดั เป็นเงิน 19,750.00     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
6 จัดจ้ำงเหมำบริกำรก ำจัดปลวก 30,000.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ที.แคร์. เคมิคอล เซอร์วิส จ ำกดั เป็นเงิน 30,000.00     บริษัท ที.แคร์. เคมิคอล เซอร์วิส จ ำกดั เป็นเงิน 30,000.00     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
7 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 136,000.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั บ.ีพี. ไอทีโซคูช่ัน เป็นเงิน 136,000.00    ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั บ.ีพี. ไอทีโซคูช่ัน เป็นเงิน 136,000.00    มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
8 จัดซ้ือวัสดุดอกไม้ผ้ำ 4,705.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมนึกดอกไม้ผ้ำ เป็นเงิน 4,705.00       ร้ำนสมนึกดอกไม้ผ้ำ เป็นเงิน 4,705.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
9 จัดซ้ือน้ ำมันดีเซล B7 เดือนกมุภำพันธ์ 36,582.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท จิตมีบุญ จ ำกดั เป็นเงิน 36,582.00     บริษัท จิตมีบุญ จ ำกดั เป็นเงิน 36,582.00     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
10 จัดจ้ำงซ่อมรถยนต์ กท 3460 สงขลำ 4,483.30           เฉพำะเจำะจง ร้ำนยำงแกว้บริกำร เป็นเงิน 4,483.30       ร้ำนยำงแกว้บริกำร เป็นเงิน 4,483.30       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
11 จัดจ้ำงซ่อมรถยนต์ นข 3636 สงขลำ 7,185.05           เฉพำะเจำะจง ร้ำนยำงแกว้บริกำร เป็นเงิน 7,185.05       ร้ำนยำงแกว้บริกำร เป็นเงิน 7,185.05       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
12 จัดจ้ำงซ่อมรถยนต์ 40-0506 สงขลำ 6,455.00           เฉพำะเจำะจง ส.เจริญทรัพย์ เป็นเงิน 6,455.00       ส.เจริญทรัพย์ เป็นเงิน 6,455.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
13 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 22,145.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนปรินทรกำรค้ำ เป็นเงิน 22,145.00     ร้ำนปรินทรกำรค้ำ เป็นเงิน 22,145.00     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
14 จัดซ้ือตู้บำนเล่ือน 30,000.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมนครินทร์ จ ำกดั เป็นเงิน 30,000.00     บริษัท สยำมนครินทร์ จ ำกดั เป็นเงิน 30,000.00     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565
โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วิธีกำรจัดหำ ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก



ล ำดับ วงเงินงบประมำณ
ท่ี (รำคำกลำง)
1 จัดซ้ือโปรแกรม SCHOOL BILLING 60,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยวุฒิชัย พุ่มพวง เป็นเงิน 60,000.00     นำยวุฒิชัย พุ่มพวง เป็นเงิน 60,000.00     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
2 จัดซ้ือผ้ำแพร 4,000.00           เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั สรวีย์ ออฟฟิศ เป็นเงิน 4,000.00       ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั สรวีย์ ออฟฟิศ เป็นเงิน 4,000.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
3 จัดซ้ือวัสดุและครุภัณฑ์ 28,400.00         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั สรวีย์ ออฟฟิศ เป็นเงิน 28,400.00     ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั สรวีย์ ออฟฟิศ เป็นเงิน 28,400.00     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
4 จัดซ้ือปำกกำเขียนครุภัณฑ์ 3,120.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนวีอำร์ซี พำณิชย์ เป็นเงิน 3,120.00       ร้ำนวีอำร์ซี พำณิชย์ เป็นเงิน 3,120.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
5 จัดซ้ือรถเข็นท ำแผลสแตนเลส 3,500.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท เฟิร์สเอดอคีวิปเม็นท์ แอนด์เทรนน่ิง จ ำกดั เป็นเงิน 3,500.00       บริษัท เฟิร์สเอดอคีวิปเม็นท์ แอนด์เทรนน่ิง จ ำกดั เป็นเงิน 3,500.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
6 จัดซ้ือชุด Kid Bright 34,250.00         เฉพำะเจำะจง บริษ ท อำคูโน่ไทย จ ำกดั เป็นเงิน 34,250.00     บริษ ท อำคูโน่ไทย จ ำกดั เป็นเงิน 34,250.00     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
7 จัดจ้ำงซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 2,390.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนไซเบอร์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 2,390.00       ร้ำนไซเบอร์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 2,390.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
8 จัดซ้ือวัสดุท ำควำมสะอำด 5,766.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท พี.พี. ยูนิแคร์ จ ำกดั เป็นเงิน 5,766.00       บริษัท พี.พี. ยูนิแคร์ จ ำกดั เป็นเงิน 5,766.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
9 จัดซ้ือรถท ำแผลสแตนเลส 3,500.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท เฟิร์สเอดอคีวิปเม็นท์ แอนด์เทรนน่ิง จ ำกดั เป็นเงิน 3,500.00       บริษัท เฟิร์สเอดอคีวิปเม็นท์ แอนด์เทรนน่ิง จ ำกดั เป็นเงิน 3,500.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
10 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 7,080.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนวีอำร์ซี พำณิชย์ เป็นเงิน 7,080.00       ร้ำนวีอำร์ซี พำณิชย์ เป็นเงิน 7,080.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
11 จัดซ้ือวัสดุปรับปรุงห้องส ำนักงำน 1,146.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท วัฒนำโฮมเซ็นเตอร์ จ ำกดั เป็นเงิน 1,146.00       บริษัท วัฒนำโฮมเซ็นเตอร์ จ ำกดั เป็นเงิน 1,146.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
12 จัดซ้ือผ้ำต่วน 810.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนเล็กสโตร์ เป็นเงิน 810.00         ร้ำนเล็กสโตร์ เป็นเงิน 810.00         มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565
โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วิธีกำรจัดหำ ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก



ล ำดับ วงเงินงบประมำณ
ท่ี (รำคำกลำง)
1 จัดซ้ือน้ ำยำและวัสดุท ำควำมสะอำด 5,760.00           เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั ทีทีเทรดด้ิง เป็นเงิน 5,760.00       ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั ทีทีเทรดด้ิง เป็นเงิน 5,760.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
2 จัดซ้ือชุดจำนเสิร์ฟแกว้ทรงกลม 1,668.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีอำร์ซี ไทวัสดุ จ ำกดั เป็นเงิน 1,668.00       บริษัท ซีอำร์ซี ไทวัสดุ จ ำกดั เป็นเงิน 1,668.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
3 จัดซ้ือดอกไม้ผ้ำ, โอเอซิส 520.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมนึกดอกไม้ผ้ำ เป็นเงิน 520.00         ร้ำนสมนึกดอกไม้ผ้ำ เป็นเงิน 520.00         มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
4 จัดซ้ือกระถำงชุด, ตะปูเข็ม 470.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนซำบีล เป็นเงิน 470.00         ร้ำนซำบีล เป็นเงิน 470.00         มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
5 จัดซ้ือสบู่เหลวล้ำงมือ 1,620.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ำกดั เป็นเงิน 1,620.00       บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ำกดั เป็นเงิน 1,620.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
6 จัดซ้ือชุดพำนทองน้อย 899.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนมณีพำนิช เป็นเงิน 899.00         ร้ำนมณีพำนิช เป็นเงิน 899.00         มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
7 จัดซ้ือชุด STEM 83,448.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท แกมมำโก้(ประเทศไทย) จ ำกดั เป็นเงิน 83,448.00     บริษัท แกมมำโก้(ประเทศไทย) จ ำกดั เป็นเงิน 83,448.00     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
8 จัดซ้ือหญ้ำมำเลและดินปลูก 17,400.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนปลำทอง เป็นเงิน 17,400.00     ร้ำนปลำทอง เป็นเงิน 17,400.00     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
9 จัดซ้ือวัสดุงำนอนำมัย 7,280.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนท่ีนอนปีนังสงขลำ 1 เป็นเงิน 7,280.00       ร้ำนท่ีนอนปีนังสงขลำ 1 เป็นเงิน 7,280.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
10 จัดซ้ืออปุกรณ์ไฟฟ้ำ 52,350.00         เฉพำะเจำะจง นำยสว่ำง ทิพย์มุณี เป็นเงิน 52,350.00     นำยสว่ำง ทิพย์มุณี เป็นเงิน 52,350.00     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
11 จัดซ้ือหญ้ำเทียม 87,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนมำรศรี เป็นเงิน 87,000.00     ร้ำนมำรศรี เป็นเงิน 87,000.00     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
12 จัดจ้ำงทำสี 2,500.00           เฉพำะเจำะจง นำยนิคม อนิชุม เป็นเงิน 2,500.00       นำยนิคม อนิชุม เป็นเงิน 2,500.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
13 จัดซ้ือผ้ำม่ำน 4,000.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอกลักษณ์แฟบริค เป็นเงิน 4,000.00       ร้ำนเอกลักษณ์แฟบริค เป็นเงิน 4,000.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
14 จัดซ้ือกระดำษเกยีรติบัตร 1,000.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนวีอำร์ซีพำณิชย์ เป็นเงิน 1,000.00       ร้ำนวีอำร์ซีพำณิชย์ เป็นเงิน 1,000.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
15 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 157.00             เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เพื่อนสนิท เป็นเงิน 157.00         ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เพื่อนสนิท เป็นเงิน 157.00         มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
16 จัดจ้ำงซ่อมโต๊ะและเคำน์เตอร์ 8,000.00           เฉพำะเจำะจง นำยบุญฤทธ์ิ สุกใส เป็นเงิน 8,000.00       นำยบุญฤทธ์ิ สุกใส เป็นเงิน 8,000.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
17 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร 5,926.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุนิสำพันธ์ุไม้ เป็นเงิน 5,926.00       ร้ำนสุนิสำพันธ์ุไม้ เป็นเงิน 5,926.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
18 จัดจ้ำงท ำบันไดและกนัสำด 20,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยจรินทร์ เกือ้เพชร เป็นเงิน 20,000.00     นำยจรินทร์ เกือ้เพชร เป็นเงิน 20,000.00     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
19 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 20,948.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนวิรัศมำร์เกต็ต้ิง เป็นเงิน 20,948.00     ร้ำนวิรัศมำร์เกต็ต้ิง เป็นเงิน 20,948.00     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
20 จัดซ้ือหนังสือ จ ำนวน 120 รำยกำร 50,000.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท นำนมีบุ๊คส์ จ ำกดั เป็นเงิน 50,000.00     บริษัท นำนมีบุ๊คส์ จ ำกดั เป็นเงิน 50,000.00     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
21 จัดจ้ำงซ่อมบ ำรุงรถยนต์ ทะเบียน กท 3460 สงขลำ 27,310.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท อำร์เอสฯ จ ำกดั เป็นเงิน 27,310.00     บริษัท อำร์เอสฯ จ ำกดั เป็นเงิน 27,310.00     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
22 จัดจ้ำงซ่อมบ ำรุงรถยนต์ ทะเบียน 40-0506 สงขลำ 21,150.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท อำร์เอสฯ จ ำกดั เป็นเงิน 21,150.00     บริษัท อำร์เอสฯ จ ำกดั เป็นเงิน 21,150.00     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
23 จัดจ้ำงท ำสต๊ิกเกอร์ติดกระจกและประตู 10,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนลีถำวรโฆษณำ เป็นเงิน 10,000.00     ร้ำนลีถำวรโฆษณำ เป็นเงิน 10,000.00     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
24 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 3,990.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนภูพำนิชย์ เป็นเงิน 3,990.00       ร้ำนภูพำนิชย์ เป็นเงิน 3,990.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
25 จัดจ้ำงท ำป้ำยฉำกหลังแท่นพระพุทธรูป 20,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน ณ สงขลำพร้ินต้ิง เป็นเงิน 20,000.00     ร้ำน ณ สงขลำพร้ินต้ิง เป็นเงิน 20,000.00     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
26 จัดจ้ำงท ำโฟมบอร์ด 10,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนดุสิตศิลป์ เป็นเงิน 10,000.00     ร้ำนดุสิตศิลป์ เป็นเงิน 10,000.00     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
27 จัดจ้ำงท ำโฟมบอร์ด แหล่งเรียนรู้ด้ำนไอที 3,760.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนดุสิตศิลป์ เป็นเงิน 3,760.00       ร้ำนดุสิตศิลป์ เป็นเงิน 3,760.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
28 จัดจ้ำงติดต้ังผ้ำม่ำนปรับแสงและวอลเปเปอร์ 48,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนบุศรำคัม เป็นเงิน 48,000.00     ร้ำนบ้ำนบุศรำคัม เป็นเงิน 48,000.00     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
29 จัดซ้ือวัสดุกจิกรรมนำฎศิลป์ 9,200.00           เฉพำะเจำะจง นำยอภิชำติ แกว้กระจ่ำง เป็นเงิน 9,200.00       นำยอภิชำติ แกว้กระจ่ำง เป็นเงิน 9,200.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
30 จัดจ้ำงเหมำบริกำรเช่ำเวทีและเคร่ืองเสียง 26,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนนพรัตน์กำรค้ำ เป็นเงิน 26,000.00     ร้ำนนพรัตน์กำรค้ำ เป็นเงิน 26,000.00     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565
โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วิธีกำรจัดหำ ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก



ล ำดับ วงเงินงบประมำณ
ท่ี (รำคำกลำง)
1 จัดจ้ำงท ำโฟมบอร์ดโครงสร้ำงกลุ่มบริหำรงบประมำณ 1,200.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนดุสิตศิลป์ เป็นเงิน 1,200.00       ร้ำนดุสิตศิลป์ เป็นเงิน 1,200.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
2 จัดจ้ำงท ำเอกสำรกำรประชุมสัมมนำวิชำกำรและเกยีรติบัตร 28,990.00         เฉพำะเจำะจง บริษ ท น ำศิลป์โฆษณำ จ ำกดั เป็นเงิน 28,990.00     บริษ ท น ำศิลป์โฆษณำ จ ำกดั เป็นเงิน 28,990.00     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
3 จัดจ้ำงท ำคู่มือกำรดูแลตัวเองและป้องกนักำรแพร่ระบำดของโรค Covid-19 47,860.00         เฉพำะเจำะจง บริษ ท น ำศิลป์โฆษณำ จ ำกดั เป็นเงิน 47,860.00     บริษ ท น ำศิลป์โฆษณำ จ ำกดั เป็นเงิน 47,860.00     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
4 จัดจ้ำงท ำแบบระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 33,140.00         เฉพำะเจำะจง บริษ ท น ำศิลป์โฆษณำ จ ำกดั เป็นเงิน 33,140.00     บริษ ท น ำศิลป์โฆษณำ จ ำกดั เป็นเงิน 33,140.00     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
5 จัดจ้ำงท ำโฟมบอร์ด 3,800.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนดุสิตศิลป์ เป็นเงิน 3,800.00       ร้ำนดุสิตศิลป์ เป็นเงิน 3,800.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
6 จัดจ้ำงท ำโฟมบอร์ด 7,000.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนดุสิตศิลป์ เป็นเงิน 7,000.00       ร้ำนดุสิตศิลป์ เป็นเงิน 7,000.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
7 จัดจ้ำงปรับปรุงซ่อมแซมจอ LED 72,000.00         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั แอทไซน์บอร์ด เป็นเงิน 72,000.00     ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั แอทไซน์บอร์ด เป็นเงิน 72,000.00     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
8 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 247,500.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมนครินทร์ จ ำกดั เป็นเงิน 247,500.00    บริษัท สยำมนครินทร์ จ ำกดั เป็นเงิน 247,500.00    มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
9 จัดซ้ือน้ ำมันดีเซล B7 เดือนมีนำคม 41,848.57         เฉพำะเจำะจง บริษัท จิตมีบุญ จ ำกดั เป็นเงิน 41,848.57     บริษัท จิตมีบุญ จ ำกดั เป็นเงิน 41,848.57     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
10 จัดซ้ือน้ ำมันแกส๊โซฮอล์,ดีเซล,2T เดือนมีนำคม 4,715.40           เฉพำะเจำะจง บริษัท จิตมีบุญ จ ำกดั เป็นเงิน 4,715.40       บริษัท จิตมีบุญ จ ำกดั เป็นเงิน 4,715.40       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
11 จัดซ้ือน้ ำมันดีเซล B7 เดือนเมษำยน 48,567.87         เฉพำะเจำะจง บริษัท จิตมีบุญ จ ำกดั เป็นเงิน 48,567.87     บริษัท จิตมีบุญ จ ำกดั เป็นเงิน 48,567.87     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
12 จัดซ้ือน้ ำมันแกส๊โซฮอล์,ดีเซล,2T เดือนเมษำยน 15,027.60         เฉพำะเจำะจง บริษัท จิตมีบุญ จ ำกดั เป็นเงิน 15,027.60     บริษัท จิตมีบุญ จ ำกดั เป็นเงิน 15,027.60     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
13 จัดซ้ือสำยคล้องบัตร พร้อมกรอบ 16,692.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท โปรเฟสช่ันแนลไฮเทค จ ำกดั เป็นเงิน 16,692.00     บริษัท โปรเฟสช่ันแนลไฮเทค จ ำกดั เป็นเงิน 16,692.00     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
14 จัดซ้ือผ้ำมองตำกแูบบหนำ 1,080.00           เฉพำะเจำะจง นำงกรรณิกำร์ ไชยกติเพชร เป็นเงิน 1,080.00       นำงกรรณิกำร์ ไชยกติเพชร เป็นเงิน 1,080.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
15 จัดซ้ือวัสดุฝ่ำยพิธีกำร 2,324.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมนครินทร์ จ ำกดั เป็นเงิน 2,324.00       บริษัท สยำมนครินทร์ จ ำกดั เป็นเงิน 2,324.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
16 จัดจ้ำงท ำโฟมบอร์ด ป้ำยโรงเรียน ป้ำยกลุ่มงำน 2,120.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนดุสิตศิลป์ เป็นเงิน 2,120.00       ร้ำนดุสิตศิลป์ เป็นเงิน 2,120.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
17 จัดซ้ือผ้ำต่วนและเข็มหมุด 3,760.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนเล็กสโตร์ เป็นเงิน 3,760.00       ร้ำนเล็กสโตร์ เป็นเงิน 3,760.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
18 จัดซ้ือผ้ำต่วนสีขำวและผ้ำปูโต๊ะ 4,500.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนเล็กสโตร์ เป็นเงิน 4,500.00       ร้ำนเล็กสโตร์ เป็นเงิน 4,500.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
19 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 3,997.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมนครินทร์ จ ำกดั เป็นเงิน 3,997.00       บริษัท สยำมนครินทร์ จ ำกดั เป็นเงิน 3,997.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
20 จัดจ้ำงท ำโฟมบอร์ด 1,000.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนดุสิตศิลป์ เป็นเงิน 1,000.00       ร้ำนดุสิตศิลป์ เป็นเงิน 1,000.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
21 จัดจ้ำงท ำโฟมบอร์ด 3,000.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนดุสิตศิลป์ เป็นเงิน 3,000.00       ร้ำนดุสิตศิลป์ เป็นเงิน 3,000.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
22 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 3,750.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนดุสิตศิลป์ เป็นเงิน 3,750.00       ร้ำนดุสิตศิลป์ เป็นเงิน 3,750.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
23 จัดซ้ือวัสดุกฬีำ 24,980.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนโกลด์บียอนด์ เป็นเงิน 24,980.00     ร้ำนโกลด์บียอนด์ เป็นเงิน 24,980.00     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
24 จัดจ้ำงซ่อมบ ำรุงรถยนต์ นข 3636 สงขลำ 18,000.01         เฉพำะเจำะจง ร้ำนยำงแกว้บริกำร เป็นเงิน 18,000.01     ร้ำนยำงแกว้บริกำร เป็นเงิน 18,000.01     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
25 จัดจ้ำงซ่อมบ ำรุงรถยนต์ นข 3636 สงขลำ 15,172.60         เฉพำะเจำะจง ร้ำนยำงแกว้บริกำร เป็นเงิน 15,172.60     ร้ำนยำงแกว้บริกำร เป็นเงิน 15,172.60     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
26 จัดจ้ำงซ่อมบ ำรุงรถยนต์ กท 3460 สงขลำ 32,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำร์เอสฯ เป็นเงิน 32,000.00     ร้ำนอำร์เอสฯ เป็นเงิน 32,000.00     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
27 จัดจ้ำงซ่อมบ ำรุงรถยนต์ 40-0506 สงขลำ 1,080.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนส.เจริญทรัพย์ เป็นเงิน 1,080.00       ร้ำนส.เจริญทรัพย์ เป็นเงิน 1,080.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
28 จัดจ้ำงเหมำบริกำรอนิเทอร์เน็ต เดือนมีนำคม 6,770.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ทริปเปิลทรี บอดแบรนด์ จ ำกดั (มหำชน) เป็นเงิน 6,770.00       บริษัท ทริปเปิลทรี บอดแบรนด์ จ ำกดั (มหำชน) เป็นเงิน 6,770.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
29 จัดจ้ำงเหมำบริกำรอนิเทอร์เน็ต เดือนเมษำยน 6,770.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ทริปเปิลทรี บอดแบรนด์ จ ำกดั (มหำชน) เป็นเงิน 6,770.00       บริษัท ทริปเปิลทรี บอดแบรนด์ จ ำกดั (มหำชน) เป็นเงิน 6,770.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
30 จัดจ้ำงเหมำบริกำรอนิเทอร์เน็ต เดือนพฤษภำคม 6,770.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ทริปเปิลทรี บอดแบรนด์ จ ำกดั (มหำชน) เป็นเงิน 6,770.00       บริษัท ทริปเปิลทรี บอดแบรนด์ จ ำกดั (มหำชน) เป็นเงิน 6,770.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565
โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วิธีกำรจัดหำ ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก



ล ำดับ วงเงินงบประมำณ
ท่ี (รำคำกลำง)
31 จัดจ้ำงท ำสต๊ิกเกอร์ติดกระจกและประตู 5,000.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนลีถำวรโฆษณำ เป็นเงิน 5,000.00       ร้ำนลีถำวรโฆษณำ เป็นเงิน 5,000.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
32 จัดซ้ือเชือกก ำมะหย่ี 1,920.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมนครินทร์ จ ำกดั เป็นเงิน 1,920.00       บริษัท สยำมนครินทร์ จ ำกดั เป็นเงิน 1,920.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
33 จัดซ้ือหญ้ำเทียม 29,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนมำรศรี เป็นเงิน 29,000.00     ร้ำนมำรศรี เป็นเงิน 29,000.00     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
34 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ 26,101.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท วัฒนำโฮมเซ็นเตอร์ จ ำกดั เป็นเงิน 26,101.00     บริษัท วัฒนำโฮมเซ็นเตอร์ จ ำกดั เป็นเงิน 26,101.00     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
35 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ 12,340.74         เฉพำะเจำะจง บริษัท วัฒนำโฮมเซ็นเตอร์ จ ำกดั เป็นเงิน 12,340.74     บริษัท วัฒนำโฮมเซ็นเตอร์ จ ำกดั เป็นเงิน 12,340.74     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
36 จัดซ้ือวัสดุ จ ำนวน 24 รำยกำร 20,945.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมนึกดอกไม้ผ้ำ เป็นเงิน 20,945.00     ร้ำนสมนึกดอกไม้ผ้ำ เป็นเงิน 20,945.00     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
37 จัดจ้ำงเหมำบริกำรอนิเทอร์เน็ต เดือนพฤษภำคม 17,082.55         เฉพำะเจำะจง บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกดั(มหำชน) เป็นเงิน 17,082.55     บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกดั(มหำชน) เป็นเงิน 17,082.55     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
38 จัดจ้ำงเหมำบริกำรอนิเทอร์เน็ต เดือนเมษำยน 17,082.55         เฉพำะเจำะจง บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกดั(มหำชน) เป็นเงิน 17,082.55     บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกดั(มหำชน) เป็นเงิน 17,082.55     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
39 จัดจ้ำงเหมำบริกำรอนิเทอร์เน็ต เดือนมีนำคม 17,082.55         เฉพำะเจำะจง บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกดั(มหำชน) เป็นเงิน 17,082.55     บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกดั(มหำชน) เป็นเงิน 17,082.55     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
40 จัดซ้ือแสตนด์เหล่ียม 1,760.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมนึกดอกไม้ผ้ำ เป็นเงิน 1,760.00       ร้ำนสมนึกดอกไม้ผ้ำ เป็นเงิน 1,760.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
41 จัดซ้ือผ้ำม่ำนส ำเร็จรูป 2,079.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอกลักษณ์แฟบริค เป็นเงิน 2,079.00       ร้ำนเอกลักษณ์แฟบริค เป็นเงิน 2,079.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
42 จัดซ้ือวัสดุตกแต่ง 400.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนโอเอซีสฟลอริสท์ เป็นเงิน 400.00         ร้ำนโอเอซีสฟลอริสท์ เป็นเงิน 400.00         มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
43 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ 4,728.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีอำร์ซี ไทวัสดุ จ ำกดั เป็นเงิน 4,728.00       บริษัท ซีอำร์ซี ไทวัสดุ จ ำกดั เป็นเงิน 4,728.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
44 จัดซ้ือเสำตอม่อ 1,980.00           เฉพำะเจำะจง โรงอฐิขุนรำช เป็นเงิน 1,980.00       โรงอฐิขุนรำช เป็นเงิน 1,980.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
45 จัดซ้ือวัสดุ 4,592.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีอำร์ซี ไทวัสดุ จ ำกดั เป็นเงิน 4,592.00       บริษัท ซีอำร์ซี ไทวัสดุ จ ำกดั เป็นเงิน 4,592.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
46 จัดซ้ือสำยยำงใส 2,200.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศิลป์กำรค้ำ เป็นเงิน 2,200.00       ร้ำนแสงศิลป์กำรค้ำ เป็นเงิน 2,200.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
47 จัดซ้ือวัสดุปรับปรุงภูมิทัศน์ 8,990.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศิลป์กำรค้ำ เป็นเงิน 8,990.00       ร้ำนแสงศิลป์กำรค้ำ เป็นเงิน 8,990.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วิธีกำรจัดหำ ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565
โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ



ล ำดับ วงเงินงบประมำณ
ท่ี (รำคำกลำง)
1 จัดจ้ำงเหมำรถบัสโดยสำรไม่ประจ ำทำง 30,000.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ท่องไทยท่ัวทิศ จ ำกดั เป็นเงิน 30,000.00     บริษัท ท่องไทยท่ัวทิศ จ ำกดั เป็นเงิน 30,000.00     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
2 จัดซ้ือสีน้ ำมัน 7,320.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศิลป์กำรค้ำ เป็นเงิน 7,320.00       ร้ำนแสงศิลป์กำรค้ำ เป็นเงิน 7,320.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
3 จัดจ้ำงซ่อมบ ำรุงรถยนต์ นข 8440 สงขลำ 6,635.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท อำร์เอสฯ จ ำกดั เป็นเงิน 6,635.00       บริษัท อำร์เอสฯ จ ำกดั เป็นเงิน 6,635.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
4 จัดจ้ำงซ่อมบ ำรุงรถยนต์ กท 3460 สงขลำ 5,243.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนยำงแกว้บริกำร เป็นเงิน 5,243.00       ร้ำนยำงแกว้บริกำร เป็นเงิน 5,243.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
5 จัดจ้ำงปรับปรุงซ่อมแซมฝ้ำเพดำน อำคำรสยำมมินทร์ 161,425.55       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั จ.สุนทรวิศวกรรม เป็นเงิน 161,425.55    ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั จ.สุนทรวิศวกรรม เป็นเงิน 161,425.55    มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
6 จัดซ้ือตำข่ำยใส่ฟุตบอล 10 ลูก 250.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนโกลด์บียอนด์ เป็นเงิน 250.00         ร้ำนโกลด์บียอนด์ เป็นเงิน 250.00         มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
7 จัดจ้ำงเหมำบริกำรอนิเทอร์เน็ต เดือนมิถุนำยน 6,770.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ทริปเปิลทรี บอดแบรนด์ จ ำกดั (มหำชน) เป็นเงิน 6,770.00       บริษัท ทริปเปิลทรี บอดแบรนด์ จ ำกดั (มหำชน) เป็นเงิน 6,770.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
8 จัดจ้ำงเหมำบริกำรอนิเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง พร้อมอปุกรณ์ เดือนมิถุนำยน 17,082.55         เฉพำะเจำะจง บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกดั(มหำชน) เป็นเงิน 17,082.55     บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกดั(มหำชน) เป็นเงิน 17,082.55     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
9 จัดซ้ือกญุแจสวิง 350.00             เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ ศิริภัณฑ์อลูมิเนียม เป็นเงิน 350.00         ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ ศิริภัณฑ์อลูมิเนียม เป็นเงิน 350.00         มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
10 จัดซ้ือน้ ำด่ืม (แกว้) 150 ลัง 9,750.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนพีแอนด์พี เป็นเงิน 9,750.00       ร้ำนพีแอนด์พี เป็นเงิน 9,750.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
11 จัดซ้ือน้ ำมันกำ๊ด 5 ขวด 250.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศิลป์กำรค้ำ เป็นเงิน 250.00         ร้ำนแสงศิลป์กำรค้ำ เป็นเงิน 250.00         มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
12 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ 3,868.88           เฉพำะเจำะจง บริษัท วัฒนำโฮมเซ็นเตอร์ จ ำกดั เป็นเงิน 3,868.88       บริษัท วัฒนำโฮมเซ็นเตอร์ จ ำกดั เป็นเงิน 3,868.88       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
13 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ 1,272.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมนครินทร์ จ ำกดั เป็นเงิน 1,272.00       บริษัท สยำมนครินทร์ จ ำกดั เป็นเงิน 1,272.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
14 จัดซ้ือกลองไฟฟ้ำ 12,000.00         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั ณพวีร์กำรดนตรี เป็นเงิน 12,000.00     ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั ณพวีร์กำรดนตรี เป็นเงิน 12,000.00     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
15 จัดซ้ือผ้ำคลุมโต๊ะ 70 ผืน 13,300.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำสโตร์ เป็นเงิน 13,300.00     ร้ำนกฤษณำสโตร์ เป็นเงิน 13,300.00     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
16 จัดซ้ือกระดำษเกยีรติบัตร 7,500.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท น ำศิลป์โฆษณำ จ ำกดั เป็นเงิน 7,500.00       บริษัท น ำศิลป์โฆษณำ จ ำกดั เป็นเงิน 7,500.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
17 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ส ำเนำระบบองิค์เจ็ท 496,000.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ริโซ่ จ ำกดั เป็นเงิน 496,000.00    บริษัท ริโซ่ จ ำกดั เป็นเงิน 496,000.00    มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
18 จัดซ้ือวัสดุ 4,080.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมนครินทร์ จ ำกดั เป็นเงิน 4,080.00       บริษัท สยำมนครินทร์ จ ำกดั เป็นเงิน 4,080.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
19 จัดจ้ำงเข้ำเล่มเอกสำร 1,600.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำน 523 ธนดี เป็นเงิน 1,600.00       ร้ำน 523 ธนดี เป็นเงิน 1,600.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
20 จัดจ้ำงท ำโฟมบอร์ด 1,050.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนดุสิตศิลป์ เป็นเงิน 1,050.00       ร้ำนดุสิตศิลป์ เป็นเงิน 1,050.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
21 จัดซ้ืออฐิช่องลม 4,440.00           เฉพำะเจำะจง โรงอฐิขุนรำช เป็นเงิน 4,440.00       โรงอฐิขุนรำช เป็นเงิน 4,440.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
22 จัดซ้ือกญุแจสวิง 195.00             เฉพำะเจำะจง บริษัท ศิริภัณฑ์อลูมิเนียม จ ำกดั เป็นเงิน 195.00         บริษัท ศิริภัณฑ์อลูมิเนียม จ ำกดั เป็นเงิน 195.00         มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
23 จัดซ้ือถุงขยะด ำ 1,350.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท พี.พี. ยูนิแคร์ จ ำกดั เป็นเงิน 1,350.00       บริษัท พี.พี. ยูนิแคร์ จ ำกดั เป็นเงิน 1,350.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
24 จัดจ้ำงท ำป้ำยไวนิล 4,120.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนดุสิตศิลป์ เป็นเงิน 4,120.00       ร้ำนดุสิตศิลป์ เป็นเงิน 4,120.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
25 จัดจ้ำงปรับปรุงห้องประชุมและห้องกจิกำรนักเรียน 30,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยศักด์ิณรงค์ เขียวช่วย เป็นเงิน 30,000.00     นำยศักด์ิณรงค์ เขียวช่วย เป็นเงิน 30,000.00     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
26 จัดซ้ือวัสดุ 3,530.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนวีอำร์ซีพำณิชย์ เป็นเงิน 3,530.00       ร้ำนวีอำร์ซีพำณิชย์ เป็นเงิน 3,530.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
27 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 4 รำยกำร 2,881.00           เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ ชัยมงคลเภสัช เป็นเงิน 2,881.00       ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ ชัยมงคลเภสัช เป็นเงิน 2,881.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
28 จัดซ้ือวัสดุ จ ำนวน 4 รำยกำร 1,540.00           เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ ชัยมงคลเภสัช เป็นเงิน 1,540.00       ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ ชัยมงคลเภสัช เป็นเงิน 1,540.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
29 จัดซ้ือวัสดุจัดกจิกรรมวันสถำปนำลูกเสือ 1,000.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ไพจิตต์พำณิชย์ จ ำกดั เป็นเงิน 1,000.00       บริษัท ไพจิตต์พำณิชย์ จ ำกดั เป็นเงิน 1,000.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
30 จัดจ้ำงท ำตัวอกัษรพำสวูดสีขำว 4,800.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำน ณ สงขลำพร้ินต้ิง เป็นเงิน 4,800.00       ร้ำน ณ สงขลำพร้ินต้ิง เป็นเงิน 4,800.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565
โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วิธีกำรจัดหำ ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก



ล ำดับ วงเงินงบประมำณ
ท่ี (รำคำกลำง)
31 จัดซ้ือวัสดุ จ ำนวน 7 รำยกำร 3,624.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท วัฒนำโฮมเซ็นเตอร์ จ ำกดั เป็นเงิน 3,624.00       บริษัท วัฒนำโฮมเซ็นเตอร์ จ ำกดั เป็นเงิน 3,624.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
32 จัดซ้ือวัสดุท ำควำมสะอำด จ ำนวน 8 รำยกำร 16,550.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท พี.พี. ยูนิแคร์ จ ำกดั เป็นเงิน 16,550.00     บริษัท พี.พี. ยูนิแคร์ จ ำกดั เป็นเงิน 16,550.00     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วิธีกำรจัดหำ ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565
โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ



ล ำดับ วงเงินงบประมำณ
ท่ี (รำคำกลำง)
1 จัดจ้ำงซ่อมบ ำรุงรถยนต์ ทะเบียน นข 3636 สงขลำ 18,000.01         เฉพำะเจำะจง ร้ำนยำงแกว้บริกำร เป็นเงิน 18,000.01     ร้ำนยำงแกว้บริกำร เป็นเงิน 18,000.01     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
2 จัดซ้ือวัสดุท ำควำมสะอำด 507.00             เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั ลีวิวัฒน์ถำวร เป็นเงิน 507.00         ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั ลีวิวัฒน์ถำวร เป็นเงิน 507.00         มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
3 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 2,780.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนไซเบอร์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 2,780.00       ร้ำนไซเบอร์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 2,780.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
4 จัดซ้ืออปุกรณ์กฬีำ 1,910.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนโกลด์บียอนด์ เป็นเงิน 1,910.00       ร้ำนโกลด์บียอนด์ เป็นเงิน 1,910.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
5 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 5,000.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนวีอำร์ซี พำณิชย์ เป็นเงิน 5,000.00       ร้ำนวีอำร์ซี พำณิชย์ เป็นเงิน 5,000.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
6 จัดซ้ือหนังสือเรียน 2,249,160.00     คัดเลือก ร้ำนนิรมล 2 เป็นเงิน 2,249,160.00 ร้ำนนิรมล 2 เป็นเงิน 2,249,160.00 มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
7 จัดจ้ำงซ่อมบ ำรุงรถยนต์ ทะเบียน นข 7722 สงขลำ 5,450.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท อำร์เอสฯ จ ำกดั เป็นเงิน 5,450.00       บริษัท อำร์เอสฯ จ ำกดั เป็นเงิน 5,450.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
8 จัดจ้ำงเหมำบริกำรเช่ำเต็นท์ 32,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยอ ำพล หนูสวัสด์ิ เป็นเงิน 32,000.00     นำยอ ำพล หนูสวัสด์ิ เป็นเงิน 32,000.00     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
9 จัดจ้ำงท ำคูปอง 12,600.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนน ำศิลป์โฆษณำ เป็นเงิน 12,600.00     ร้ำนน ำศิลป์โฆษณำ เป็นเงิน 12,600.00     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
10 จัดซ้ือเคร่ืองด่ืม 3,050.00           เฉพำะเจำะจง นำงวันดี บุญเพ็ชร เป็นเงิน 3,050.00       นำงวันดี บุญเพ็ชร เป็นเงิน 3,050.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
11 จัดจ้ำงซ่อมบ ำรุงรถยนต์ ทะเบียน 40-0506 สงขลำ 66,536.88         เฉพำะเจำะจง ร้ำนยำงแกว้บริกำร เป็นเงิน 66,536.88     ร้ำนยำงแกว้บริกำร เป็นเงิน 66,536.88     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
12 จัดจ้ำงซ่อมบ ำรุงรถยนต์ ทะเบียน นข 3636 สงขลำ 4,494.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนยำงแกว้บริกำร เป็นเงิน 4,494.00       ร้ำนยำงแกว้บริกำร เป็นเงิน 4,494.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
13 จัดจ้ำงเหมำบริกำรอนิเทอร์เน็ต เดือนกรกฎำคม 6,770.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ทริปเปิลทรี บอดแบรนด์ จ ำกดั (มหำชน) เป็นเงิน 6,770.00       บริษัท ทริปเปิลทรี บอดแบรนด์ จ ำกดั (มหำชน) เป็นเงิน 6,770.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
14 จัดซ้ือวัสดุ 4,833.20           เฉพำะเจำะจง บริษัท วัฒนำโฮมเซ็นเตอร์ จ ำกดั เป็นเงิน 4,833.20       บริษัท วัฒนำโฮมเซ็นเตอร์ จ ำกดั เป็นเงิน 4,833.20       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
15 จัดซ้ือวัสดุในกำรแข่งกฬีำสี 4,800.00           เฉพำะเจำะจง นำงวรรณำ ล่ำเต๊ะ เป็นเงิน 4,800.00       นำงวรรณำ ล่ำเต๊ะ เป็นเงิน 4,800.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
16 จัดซ้ืออปุกรณ์ตัดหญ้ำ 9,095.00           เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ โชติภัณฑ์ เป็นเงิน 9,095.00       ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ โชติภัณฑ์ เป็นเงิน 9,095.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
17 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองดนตรี 1,580.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนมิวซิคอนโซล เป็นเงิน 1,580.00       ร้ำนมิวซิคอนโซล เป็นเงิน 1,580.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
18 จัดซ้ือถ้วยรำงวัล 4,400.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท บ้ำนถ้วยรำงวัลหำดใหญ่ จ ำกดั เป็นเงิน 4,400.00       บริษัท บ้ำนถ้วยรำงวัลหำดใหญ่ จ ำกดั เป็นเงิน 4,400.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
19 จัดซ้ือวัสดุจัดกจิกรรม 1,500.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนเล็กสโตร์ เป็นเงิน 1,500.00       ร้ำนเล็กสโตร์ เป็นเงิน 1,500.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
20 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 4,920.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมนครินทร์ จ ำกดั เป็นเงิน 4,920.00       บริษัท สยำมนครินทร์ จ ำกดั เป็นเงิน 4,920.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
21 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 1,440.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมนครินทร์ จ ำกดั เป็นเงิน 1,440.00       บริษัท สยำมนครินทร์ จ ำกดั เป็นเงิน 1,440.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
22 จัดจ้ำงท ำป้ำยไวนิล ค่ำยคณิตศำสตร์ 1,130.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนดุสิตศิลป์ เป็นเงิน 1,130.00       ร้ำนดุสิตศิลป์ เป็นเงิน 1,130.00       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
23 จัดซ้ือน้ ำมันดีเซล B7 เดือนพฤษภำคม 45,586.40         เฉพำะเจำะจง บริษัท จิตมีบุญ จ ำกดั เป็นเงิน 45,586.40     บริษัท จิตมีบุญ จ ำกดั เป็นเงิน 45,586.40     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
24 จัดซ้ือน้ ำมันแกส๊โซฮอล์,ดีเซล,2T เดือนพฤษภำคม 7,940.60           เฉพำะเจำะจง บริษัท จิตมีบุญ จ ำกดั เป็นเงิน 7,940.60       บริษัท จิตมีบุญ จ ำกดั เป็นเงิน 7,940.60       มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
25 จัดซ้ือน้ ำมันดีเซล B7 เดือนมิถุนำยน 42,518.60         เฉพำะเจำะจง บริษัท จิตมีบุญ จ ำกดั เป็นเงิน 42,518.60     บริษัท จิตมีบุญ จ ำกดั เป็นเงิน 42,518.60     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
26 จัดซ้ือน้ ำมันแกส๊โซฮอล์,ดีเซล,2T เดือนมิถุนำยน 15,719.30         เฉพำะเจำะจง บริษัท จิตมีบุญ จ ำกดั เป็นเงิน 15,719.30     บริษัท จิตมีบุญ จ ำกดั เป็นเงิน 15,719.30     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
27 จัดซ้ือน้ ำมันดีเซล B7 เดือนกรกฎำคม 61,496.13         เฉพำะเจำะจง บริษัท จิตมีบุญ จ ำกดั เป็นเงิน 61,496.13     บริษัท จิตมีบุญ จ ำกดั เป็นเงิน 61,496.13     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
28 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 54,201.30         เฉพำะเจำะจง บริษัท วัฒนำโฮมเซ็นเตอร์ จ ำกดั เป็นเงิน 54,201.30     บริษัท วัฒนำโฮมเซ็นเตอร์ จ ำกดั เป็นเงิน 54,201.30     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
29 จัดจ้ำงท ำป้ำยไวนิล โฟมบอร์ดและป้ำยตัวอกัษร 112,453.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศิลป์กำรค้ำ เป็นเงิน 112,453.00    ร้ำนแสงศิลป์กำรค้ำ เป็นเงิน 112,453.00    มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ
30 จัดซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ 26,400.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท เฟิร์สเอดอคีวิปเม็นท์ แอนด์เทรนน่ิง จ ำกดั เป็นเงิน 26,400.00     บริษัท เฟิร์สเอดอคีวิปเม็นท์ แอนด์เทรนน่ิง จ ำกดั เป็นเงิน 26,400.00     มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอรำคำเหมำะสมในวงเงินงบประมำณ

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565
โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วิธีกำรจัดหำ ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก


