
วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)  (บาท)

1 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ถ่ายเอกสาร 3,382.70             ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
2 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเคร่ืองถ่าย (6) 2,500                 ตกลงราคา บ.ริโก้  เซอร์วิสเซส(ประเทศไทย)จ ากัด บ.ริโก้  เซอร์วิสเซส(ประเทศไทย)จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
3 พัฒนาไอซีที เปล่ียน  HDD 2,980                 ตกลงราคา NP นิวโปรเจค NP นิวโปรเจค มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
4 พัฒนาไอซีที เปล่ียน  HDD 3,950                 ตกลงราคา NP นิวโปรเจค NP นิวโปรเจค มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดลือก เหตุผลในการจัดซ้ือ จัดจ้างล าดับที่

สรุปผลการจดัซ้ือ จดัจา้ง  เดือน ตุลาคม 2557
โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์  อ าเภอเก้าเลีย้ว  จงัหวัดนครสวรรค์

งาน / โครงการ งานที่จัดซ้ือ จัดจ้าง



วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)  (บาท)

1 ส่งเสริมฯ(ลอยกระทง) ตะปูเข็ม 100                    ตกลงราคา ฝ่อเฮง ฝ่อเฮง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
2 ส่งเสริมฯ(ลอยกระทง) คัตเตอร์ ดาวเด็ด 60                     ตกลงราคา พุทธชาด ฟลาวเวอร์ พุทธชาด ฟลาวเวอร์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
3 ส่งเสริมฯ(ลอยกระทง) ใย 90                     ล้ิมก้วงหยู ล้ิมก้วงหยู มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
4 ยกระดับ (ส่ือการงานฯ) มีดคว้าน 150                    หจก.ศรีมาตุลี หจก.ศรีมาตุลี มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
5 ยกระดับ (ส่ือการงานฯ) มีดคว้าน 200                    วิทยาภัณฑ์ วิทยาภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
6 ยกระดับ (ส่ือการงานฯ) เข็มมาลัย 331                    ล้ิมก้วงหยู ล้ิมก้วงหยู มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
7 พัฒนาไอซีที ค่าจ้างติดท่อเดินสายอินเตอร์เน็ต 1,500                 นายบุญปรุง  จรรยา นายบุญปรุง  จรรยา มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
8 พัฒนาไอซีที ท่อ PVC 1,591                 หัวดงค้าวัสดุ หัวดงค้าวัสดุ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
9 จัดซ้ือจัดจ้าง ผงหมึก HP 400                    แมสส์ ศูนย์บริการเติมหมึก แมสส์ ศูนย์บริการเติมหมึก มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
10 บริหารงานสารบรรณ ผงหมึก HP 300                    แมสส์ ศูนย์บริการเติมหมึก แมสส์ ศูนย์บริการเติมหมึก มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
11 บริหารกิจการนักเรียน โอวัลติน 3 IN 1 1,485                 บ.วิถีเทพสรรพสินค้า จ ากัด บ.วิถีเทพสรรพสินค้า จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
12 บริหารกิจการนักเรียน ป้ายประชุมผู้ปกครองฯ 450                    999 กราฟฟิก ดีไซม์ 999 กราฟฟิก ดีไซม์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
13 งบส ารอง (คลังพัสดุ) อินเด็ก ,  แฟ้มช้างฯ 3,703                 วิทยาภัณฑ์ วิทยาภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
14 พัฒนากลุ่มสาระฯ พลศึกษา ลูกตะกร้อ 5,000                 การัณย์ การัณย์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
15 แข่งขันทักษะวิชาการ กล้วยไม้ 170                    ร้านดอกไม้สดน้องอ้อม ร้านดอกไม้สดน้องอ้อม มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
16 แข่งขันทักษะวิชาการ ดอกพุด 80                     พุทธชาติฟลาวเวอร์ พุทธชาติฟลาวเวอร์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
17 พัฒนาห้องภูมิปัญญา ประตู  ลูกบิด  บานพับ 1,220                 .เกษตรชัย (ธีระ) .เกษตรชัย (ธีระ) มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
18 พัฒนาคุณธรรมวันศุกร์ฯ เทียนหอม 600                    พรายพรรณสังฆภัณฑ์ พรายพรรณสังฆภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
19 พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เหล็กแป็บประปาฯ 1,590                 เก้าเล้ียวคอนกรีต เก้าเล้ียวคอนกรีต มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
20 พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ค่าจ้างตัดหญ้า 1,000                 นายสมาน  ศิริทัย นายสมาน  ศิริทัย มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
21 พัฒนาไอซีที ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ 600 บ.คอมพิวเตอร์โซนฯ บ.คอมพิวเตอร์โซนฯ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
22 พัฒนางานกิจการนกเรียน ป้ายไวนิล ค่านิยม 12 ประการ 1,225                 เอ เจ อาร์ต เอ เจ อาร์ต มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
23 ส่งเสริมฯ ห้องสมอด สีน้ ามันฯ 622                    ก.เกษตรชัย ก.เกษตรชัย มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
24 ส่งเสริมฯ ห้องสมอด ไม้อัด 6 มิล 600                    ส.สิริรัตน์ คอนกรีต ส.สิริรัตน์ คอนกรีต มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
25 พัฒนาไอซีที ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ 2,500                 บ.คอมพิวเตอร์โซนฯ บ.คอมพิวเตอร์โซนฯ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
26 ส่งเสริมฯวิทย์ จอเส่ือสภาพ/เปล่ียนจอ 1,000                 ศันสนีย์ ศันสนีย์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
27 ส่ือเคมี จอเส่ือสภาพ/เปล่ียนจอ 1,000                 ศันสนีย์ ศันสนีย์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

สรุปผลการจดัซ้ือ จดัจา้ง  เดือน พฤศจกิายน 2557
โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์  อ าเภอเก้าเลีย้ว  จงัหวัดนครสวรรค์

งานที่จัดซ้ือ จัดจ้างล าดับที่ งาน / โครงการ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดลือก เหตุผลในการจัดซ้ือ จัดจ้าง



วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)  (บาท)

28 ส่ือชีววิทยา จอเส่ือสภาพ/เปล่ียนจอ 100                    ตกลงราคา ศันสนีย์ ศันสนีย์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
29 ท าบุญวันพระ ค่าจ้างเหมารถ 800                    ตกลงราคา นายกิตติศักด์ิ  หิรัญหลวง นายกิตติศักด์ิ  หิรัญหลวง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
30 ส่งเสริมฯ ห้องสมอด ผ้าออแกนซ่า 660                    ตกลงราคา นรินทร์ นรินทร์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
31 พัฒนาห้องภูมิปัญญา กระดาษทรายฯ 1,450                 ตกลงราคา หัวดงค้าวัสดุ หัวดงค้าวัสดุ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
32 งานนโยบานและแผนงาน ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ 1,200                 ตกลงราคา บ.คอมพิวเตอร์โซนฯ บ.คอมพิวเตอร์โซนฯ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
33 พัฒนากิจการนักเรียน จ้างท าโครงเหล็กป้ายค่านิยม 500 ตกลงราคา นางสุชาดา  รงรวยทรัพย์ นางสุชาดา  รงรวยทรัพย์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
34 คณะกรรมการสถานศึกษา เค็กใบเตย,เนสกาแฟ 357                    ตกลงราคา บ.วิถีเทพสรรพสินค้า จ ากัด บ.วิถีเทพสรรพสินค้า จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
35 พัฒนาไอซีที ค่าซ่อมปร้ินเตอร์ 1,500                 ตกลงราคา บ.คอมพิวเตอร์โซนฯ บ.คอมพิวเตอร์โซนฯ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
36 ลอยกระทง น้ ามันดีเซล 200                    ตกลงราคา ปั้มประหยัด ปั้มประหยัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
37 กิจการนักเรียน น้ ามันดีเซล 500                    ตกลงราคา ปั้มประหยัด ปั้มประหยัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
38 พัฒนาภูมิทัศน์ น้ ามันดีเซล 500                    ตกลงราคา ปั้มประหยัด ปั้มประหยัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
39 พัฒนาภูมิทัศน์ น้ ามันเบนซิน 2,045                 ตกลงราคา ปั้มประหยัด ปั้มประหยัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
40 พัฒนางานกิจการนักเรียน ยูโรคัสตาร์ดเค็กฯ 619                    ตกลงราคา บ.วิถีเทพสรรพสินค้า บ.วิถีเทพสรรพสินค้า มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

ล าดับที่ งาน / โครงการ งานที่จัดซ้ือ จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดลือก

สรุปผลการจดัซ้ือ จดัจา้ง  เดือน พฤศจกิายน 2557
โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์  อ าเภอเก้าเลีย้ว  จงัหวัดนครสวรรค์

เหตุผลในการจัดซ้ือ จัดจ้าง



วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)  (บาท)

1 พัฒนางานกิจการนักเรียน แก้วน ้าทรงสูง 680                    ตกลงราคา รุ่งเรือชัย รุ่งเรือชัย มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
2 พัฒนากิจการนักเรียน ค่าจ้างท้าอาหาร 1,400                 ตกลงราคา น.ส.ระพีพรรณ บรรเทาทุกข์ น.ส.ระพีพรรณ บรรเทาทุกข์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
3 พัฒนากิจการนักเรียน ค่าจ้างท้าอาหารว่าง 1,200                 ตกลงราคา นายกิตติศักด์ิ  หิรัญหลวง นายกิตติศักด์ิ  หิรัญหลวง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
4 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร(ส่วนเกิน) 2,207                 ตกลงราคา บ.ริโก้(ประเทศไทย)จ้ากัด บ.ริโก(้ประเทศไทย)จ้ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
5 กรรมการศึกษา,งบกลาง น ้าแก้วฯ 481                    ตกลงราคา เก้าเลี ยวซุปเปอร์มาร์เก็ต เก้าเลี ยวซุปเปอร์มาร์เก็ต มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
6 งบกลาง ป้ายยินดีต้อนรับ ผอ. 420 ตกลงราคา 999 กราฟฟิก ดีไซม์ 999 กราฟฟิก ดีไซม์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
7 แข่งขันทักษะวิชาการ กล้วยไม้ฯ 1,205                 ตกลงราคา พทธชาติ ผลาวเวอร์ พทธชาติ ผลาวเวอร์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
8 งบกลาง ตัดสติกเกอร์ ชื่อ ผอ. 200                    ตกลงราคา 999 กราฟฟิก ดีไซด์ 999 กราฟฟิก ดีไซด์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
9 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเคร่ืองถ่าย (7) 2,500                 ตกลงราคา บ.ริโก้  เซอร์วิสเซส(ประเทศไทย)จ้ากัด บ.ริโก้  เซอร์วิสเซส(ประเทศไทย)จ้ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
10 ปัจจัยพื นฐาน ค่าจ้างเหมารถ 3,000                 ตกลงราคา นายกิตติศักด์ิ  หิรัญหลวง นายกิตติศักด์ิ  หิรัญหลวง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
11 งบกลาง ส้ม ลกูโป่ง, 810                        ตกลงราคา น.ส.ระพีพรรณ บรรเทาทกุข์ น.ส.ระพีพรรณ บรรเทาทกุข์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

12 งบกลาง แจกนัแห้ง 890                        ตกลงราคา ดอกไม้ สวรรค์สวย ดอกไม้ สวรรค์สวย มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

13 งบกลาง น า้ดื่มแก้วฯ 162                        ตกลงราคา บ.วิถีเทพสรรพสินค้า บ.วิถีเทพสรรพสินค้า มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

14 แข่งขนัทกัษะวิชาการ เทียนแพ 170                        ตกลงราคา ฝ่อเฮง ฝ่อเฮง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

15 แข่งขนัทกัษะวิชาการ ลวด 75                          ตกลงราคา เอีย้เส็งหลี เอีย้เส็งหลี มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

16 ขวญัก าลงัใจ ชอ่ดอกไม้สด 400                        ตกลงราคา ดอกไม้อิทธิวิบลูย์ ดอกไม้อิทธิวิบลูย์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

17 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเคร่ืองถ่าย (8) 2500 ตกลงราคา บ.ริโก้  เซอร์วิสเซส(ประเทศไทย)จ้ากัด บ.ริโก้  เซอร์วิสเซส(ประเทศไทย)จ้ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
18 ประชาสัมพันธ์ ค่าโฆษณาฉบับพิเศษ 1000 ตกลงราคา หนังสือพิมพ์สายกลาง หนังสือพิมพ์สายกลาง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
19 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ค่าจ้างเหมารถ 3000 ตกลงราคา นายกิตติศักด์ิ  หิรัญหลวง นายกิตติศักด์ิ  หิรัญหลวง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
20 พฒันางานบคุคล กระดาษสติกเกอร์ PVC 32                          ตกลงราคา บ.วิถีเทพสรรพสินค้าฯ บ.วิถีเทพสรรพสินค้าฯ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

21 แข่งขนัทกัษะวิชาการ ลวดเย็บกระดาษ 145                        ตกลงราคา บ.วิถีเทพสรรพสินค้าฯ บ.วิถีเทพสรรพสินค้าฯ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

22 แข่งขนัทกัษะวิชาการ กหุลาบมอญ 1,010                     ตกลงราคา พทุธชาด ฟลาวเวอร์ พทุธชาด ฟลาวเวอร์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

23 สง่เสริมฯ ภาษาไทย ป้ายไวนิล 800                        ตกลงราคา ธนวฒัน์ ธนวฒัน์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

24 สง่เสริมฯ ภาษาไทย ฝ้าสี 540                        ตกลงราคา เซวาสโตร์ เซวาสโตร์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์  อ าเภอเก้าเลีย้ว  จงัหวัดนครสวรรค์
ล าดับที่ งาน / โครงการ งานที่จัดซ้ือ จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดลือก เหตุผลในการจัดซ้ือ จัดจ้าง

สรุปผลการจดัซ้ือ จดัจา้ง  เดือน ธันวาคม 2557



วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)  (บาท)

25 พัฒนากิจการนักเรียน ค่าจ้างเหมารถ 500 ตกลงราคา นายกิตติศักด์ิ  หิรัญหลวง นายกิตติศักด์ิ  หิรัญหลวง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
26 แข่งขนัทกัษะวิชาการ กหุลาบมอญ 700                        ตกลงราคา พทุธชาด ฟลาวเวอร์ พทุธชาด ฟลาวเวอร์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

27 สง่เสริมการให้บริการห้องสมดุโต๊ะชดุสนาม 1,300                     ตกลงราคา เกลีย้กลอ่มเฟอร์นิเจอร์ เกลีย้กลอ่มเฟอร์นิเจอร์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

28 สง่เสริมการให้บริการห้องสมดุกระเช้าดอกไม้,ป้ายเปิด-ปิด 650                        ตกลงราคา ฐิติเฟอร์นิเจอร์ ฐิติเฟอร์นิเจอร์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

29 สง่เสริมการให้บริการห้องสมดุกระถางฝักบวัไม้ ฯ 1,030                     ตกลงราคา กู๋เก๋ีย บ้านงานไม้สกัแพร่ กู๋เก๋ีย บ้านงานไม้สกัแพร่ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

30 งบกลาง สารกรองคาร์บอน ฯ 10,000                ตกลงราคา พิจิตร วอเตอร์ไทยทรีทเมนท์ พิจิตร วอเตอร์ไทยทรีทเมนท์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
31 ส่งเสริการให้บริการห้องสมุด โต๊ะชุดสนาม 1,300 ตกลงราคา เกลี ยกล่อมเฟอร์นิเจอร์ เกลี ยกล่อมเฟอร์นิเจอร์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
32 ปรับปรุงภมิูทศัน์ สายน า้ดี 898                        ตกลงราคา ส.สิริรัตน์ คอนกรีต ส.สิริรัตน์ คอนกรีต มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

33 ประชาสมัพนัธ์ พิมพ์สติกเกอร์ 440                        ตกลงราคา สไมล์ แอดเวอร์ไทซ่ิง สไมล์ แอดเวอร์ไทซ่ิง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

34 พัฒนากิจการนักเรียน ค่าจ้างเหมารถ 2,000                 ตกลงราคา นายกิตติศักด์ิ  หิรัญหลวง นายกิตติศักด์ิ  หิรัญหลวง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
35 ประชาสมัพนัธ์ พิมพ์สติกเกอร์ 440                        ตกลงราคา สไมล์ แอดเวอร์ไทซ่ิง สไมล์ แอดเวอร์ไทซ่ิง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

36 งบโครงการ ร.ร.ในฝัน ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการฯ 150,000              ตกลงราคา หจก.นรินกร ก่อสร้าง หจก.นรินกร ก่อสร้าง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
37 งบกลาง โฟมเกรด A 2" 1,265                     ตกลงราคา หจก.ศรีมาตลุี หจก.ศรีมาตลุี มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

38 งบกลาง สาย RGB 20M 1,800                     ตกลงราคา บ.คอมพิวเตอร์โซนฯ บ.คอมพิวเตอร์โซนฯ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

39 งานบริหารการเงิน ค่าซ่อมปริ นเตอร์ 790 ตกลงราคา บ.คอมพิวเตอร์โซนฯ บ.คอมพิวเตอร์โซนฯ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
40 ทะเบียนบคุคล ตรายาง (ช่ือ ต าแหน่ง ผอ.) 180                        ตกลงราคา 999 กราฟฟิก ดีไซน์ 999 กราฟฟิก ดีไซน์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

41 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน ร.ร.ในฝันกล้องจุลทรรศน์ ฯ 100,000              ตกลงราคา บ.เอสพี เอ็ดดูเคชั่น เซ็นเตอร์ จ้ากัด บ.เอสพี เอ็ดดูเคชั่น เซ็นเตอร์ จ้ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
41 ปรับปรุงภมิูทศัน์ ก๊อกน า้ดื่ม 1,045                     ตกลงราคา บ.โฮมโปรดส์ั เซนเตอร์ บ.โฮมโปรดส์ั เซนเตอร์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

สรุปผลการจดัซ้ือ จดัจา้ง  เดือน ธันวาคม 2557
โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์  อ าเภอเก้าเลีย้ว  จงัหวัดนครสวรรค์

ล าดับที่ งาน / โครงการ งานที่จัดซ้ือ จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดลือก เหตุผลในการจัดซ้ือ จัดจ้าง



วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)  (บาท)

1 ขวัญก าลังใจ กระเช้าฯ 3627 ตกลงราคา บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
2 ส่ือคหกรรม แป้งข้าวจ้าว 68                     ตกลงราคา บ.วิถีเทพสรรพสินค้า จ ากัด บ.วิถีเทพสรรพสินค้า จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
3 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร(ส่วนเกิน) 1,096                 ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย)จ ากัด บ.ริโก้ (ประเทศไทย)จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
4 งบส ารอง (คลังพัสดุ) สต๊ิกเกอร์สี PVC ฯ 1,999                 ตกลงราคา วิทยาภัณฑ์ วิทยาภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
5 พัฒนาคุณภาพฯ งานวัดผล ค่ายถ่ายเอกสาร(ข้อสอบ) 2,000                 ตกลงราคา วัชระถ่ายเอกสาร วัชระถ่ายเอกสาร มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
6 ปัจจัยพื้นฐาน ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน 3,000                 ตกลงราคา นายกิตติศักด์ิ  หิรัญหลวง นายกิตติศักด์ิ  หิรัญหลวง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
7 ส่ือคหกรรม ใยสังเคราะห์ (บาง) 220 ตกลงราคา ล้ิมก้วงหยู ล้ิมก้วงหยู มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
8 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ก๊อกน้ า 110                    ตกลงราคา ต.เกษตรชัย ต.เกษตรชัย มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
9 ปรับปรุงภูมิทัศน์ เหล็กแป๊บ 1,000                 ตกลงราคา บรรพตการช่าง บรรพตการช่าง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
10 งบส ารอง (คลังพัสดุ) กระดาษ A4 80 แกรมฯ 4,460                 ตกลงราคา วิทยาภัณฑ์ วิทยาภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
11 ฟิสิกส์,วิทย์ฯ ETHANOL (อุปกรณ์วิทย์) 1,480                 ตกลงราคา ศรีซัพพลาย 119 ศรีซัพพลาย 119 มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
12 พัฒนายานพาหนะ ติดสติกเกอร์ติดรถ ร.ร. 400                    ตกลงราคา 999 กราฟฟิก ดีไซน์ 999 กราฟฟิก ดีไซน์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
13 บริงานงบประมาณ น้ ามันดีเซล 300                    ตกลงราคา ปั้มประหยัด ปั้มประหยัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
14 งบกลาง 800                    ตกลงราคา ปั้มประหยัด ปั้มประหยัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
15 พัฒนากิจการนักเรียน 1,000                 ตกลงราคา ปั้มประหยัด ปั้มประหยัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
16 ปรับปรุงภูมิทัศน์ 1,300                 ตกลงราคา ปั้มประหยัด ปั้มประหยัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
17 ปรับปรุงภูมิทัศน์ น้ ามันเบนซิน 2,200                 ตกลงราคา ปั้มประหยัด ปั้มประหยัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
18 ขวัญก าลังใจ พวงหรีดสด 500                    ตกลงราคา อิ๋ว ดอกไม้สด อิ๋ว ดอกไม้สด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
19 พัฒนา ไอ ซี ที ไมค์ SHURE สายยาว 5ม. 1,050                 ตกลงราคา ช.ชะวารากิจ ช.ชะวารากิจ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
20 บริหารงบประมาณ ผงหมึก เลเซอร์ HP+อะไหล่ 400                    ตกลงราคา แมสส์ ศูนบริการเติมหมึก แมสส์ ศูนบริการเติมหมึก มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
21 ค่ายคณิตศาสตร์ ค่าจ้างเหมาท าอาหารว่าง 2080 ตกลงราคา นายกิตติศักด์ิ  หิรัญหลวง นายกิตติศักด์ิ  หิรัญหลวง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
22 งบส ารอง (คลังพัสดุ) กระดาษโปสเตอร์แข็ง 160                    ตกลงราคา สหกรณ์โรงเรียนหัวดงราชฯ สหกรณ์โรงเรียนหัวดงราชฯ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
23 งบส ารอง (คลังพัสดุ) กระดาษโปสเตอร์ 2 หน้า 36                     ตกลงราคา วิทยาภัณฑ์ วิทยาภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
24 ค่ายคณิตศาสตร์ ป้ายอิงค์เจ็ท 430                    ตกลงราคา เก้าเล้ียวอิงค์เจ็ท เก้าเล้ียวอิงค์เจ็ท มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
25 ค่ายคณิตศาสตร์ กระดาษโปสเตอร์ฯ 1,625                 ตกลงราคา วิทยาภัณฑ์ วิทยาภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
26 ค่ายคณิตศาสตร์ กระดาษการ์ดหอม B5 210                    ตกลงราคา หจก.ศรีมาตุลี หจก.ศรีมาตุลี มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
27 ลูกเสือ ค่าจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม 59000 ตกลงราคา บ.ดูเมก้า ฮอลิเดยส์ ไทยแลนด์ บ.ดูเมก้า ฮอลิเดยส์ ไทยแลนด์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

สรุปผลการจดัซ้ือ จดัจา้ง  เดือน มกราคม 2558
โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์  อ าเภอเก้าเลีย้ว  จงัหวัดนครสวรรค์

ล าดับที่ งาน / โครงการ งานที่จัดซ้ือ จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดลือก เหตุผลในการจัดซ้ือ จัดจ้าง



วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)  (บาท)

28 ลูกเสือ ค่าจ้างเหมารถบัสไม่ประจ าทาง 11000 ตกลงราคา นายสุชิน  วงศ์บุญทรา นายสุชิน  วงศ์บุญทรา มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
29 พัฒนาห้องสมุด แท่นตัดกระดาษ  สีสเปรย์ฯ 790                    ตกลงราคา วิทยาภัณฑ์ วิทยาภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
30 ส่ือคหกรรม กูญแจคอยาว 380                    ตกลงราคา สุธา  ใจเย็น สุธา  ใจเย็น มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
31 งบกลาง น้ าด่ืมถ้วย,กาแฟ 313                    ตกลงราคา บ.วิถีเทพสรรพสินค้า จ ากัด บ.วิถีเทพสรรพสินค้า จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
32 ทดสอบความสามารถทางวิชาการค่าจ้างเหมารถ 2,100                 ตกลงราคา นายกิตติศักด์ิ  หิรัญหลวง นายกิตติศักด์ิ  หิรัญหลวง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
33 แรลล่ีวิชาการ ตลับหมึกแคนนอน 800                    ตกลงราคา แมสส์ ศูนย์บริการเติมหมึก แมสส์ ศูนย์บริการเติมหมึก มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
34 แรลล่ีวิชาการ ค่าถ่ายเอกสาร 1,000                 ตกลงราคา COPY ZONE COPY ZONE มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

สรุปผลการจดัซ้ือ จดัจา้ง  เดือน มกราคม 2558
โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์  อ าเภอเก้าเลีย้ว  จงัหวัดนครสวรรค์

ล าดับที่ งาน / โครงการ งานที่จัดซ้ือ จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดลือก เหตุผลในการจัดซ้ือ จัดจ้าง



วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)  (บาท)

1 ขวัญก าลังใจ แบรนด์กระเช้ารังนก 772 ตกลงราคา บ.เอก-ชัย ดิสทวิบิวชั่น ซิสเทม บ.เอก-ชัย ดิสทวิบิวชั่น ซิสเทม มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ กระจกพลาสติก 3 ชิ้น 2,028                 ตกลงราคา บ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด บ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ไมโครวาล์ว 4 หุน 1,320                 ตกลงราคา บ.เซ่องกี่ค้าไม้และเคหะภัณฑ์ บ.เซ่องกี่ค้าไม้และเคหะภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
4 ปัจจัยพื้นฐาน ค่าจ้างเหมารถ 3,000                 ตกลงราคา นายกิตติศักด์ิ  หิรัญหลวง นายกิตติศักด์ิ  หิรัญหลวง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
5 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสารส่วนเกิน 1,628                 ตกลงราคา บ.ริโก้(ประเทศไทย)จ ากัด บ.ริโก(้ประเทศไทย)จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
6 ค่ายรักการอ่าน ค่าจ้างท าอาหารว่าง 6,000                 ตกลงราคา นางสาวอัญชรีย์  นิลก าจร นางสาวอัญชรีย์  นิลก าจร มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
7 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ 910,000              ตกลงราคา หจก.กิจกมลพืชผล ก่อสร้าง หจก.กิจกมลพืชผล ก่อสร้าง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
8 แรลล่ีวิชาการ ค่าจ้างเหมารถ นร.ม.6 สอบ O-NET 2,400                 ตกลงราคา นายกิตติศักด์ิ  หิรัญหลวง นายกิตติศักด์ิ  หิรัญหลวง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
9 ปรับปรุงภูมิทัศน์ กระถาง 15 นิ้ว ฯ 1,500                 ตกลงราคา ปูเป้ ปูเป้ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
10 ปรับปรุงภูมิทัศน์ หมากเหลืองฯ 1,400                 ตกลงราคา กัญญาพร พรรณไม้ กัญญาพร พรรณไม้ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
11 ส่ือเกษตรกรรม จอบ 350                    ตกลงราคา ส.สิริรัตน์ คอนกรีต ส.สิริรัตน์ คอนกรีต มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
12 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ป้ายไวนิล 2,900                 ตกลงราคา เอ  เจ อาร์ต เอ  เจ อาร์ต มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
13 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ลวดผูกเหล็ก 2,865                 ตกลงราคา หัวดงค้าวัสดุ หัวดงค้าวัสดุ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
14 ปรับปรุงภูมิทัศน์ สามทางฯ 1,433                 ตกลงราคา หัวดงค้าวัสดุ หัวดงค้าวัสดุ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
15 ขวัญก าลังใจ ช่อหุ้มดอกไม้สด 750                    ตกลงราคา นพวรรณ    ศรีบุญยงค์ นพวรรณ    ศรีบุญยงค์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
16 ท าบุญวันพระ ค่าจ้างเหมารถ 800 ตกลงราคา นายกิตติศักด์ิ  หิรัญหลวง นายกิตติศักด์ิ  หิรัญหลวง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
17 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ไมโครสวิทซ์ 3 ขา 240                    ตกลงราคา หสม.เอ ไอ อิเล็กทรอนิกส์ หสม.เอ ไอ อิเล็กทรอนิกส์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
18 ค่ายรักการอ่าน ลูกโฟม 2,594                 ตกลงราคา วิทยาภัณฑ์ วิทยาภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
19 ค่ายรักการอ่าน ตะกร้าพลาสติก 1,400                 ตกลงราคา บอลยอลพลาสติก บอลยอลพลาสติก มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
20 แรลล่ีวิชาการ ผงหมึกเลเซอร์HP+อะไหล่ 400                    ตกลงราคา แมสส์ ศูนย์บริการเติมหมึก แมสส์ ศูนย์บริการเติมหมึก มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
21 ส่งเสริมบริการห้องสมุด ชุดเคร่ืองเขียน 1,180                 ตกลงราคา บอลยอลพลาสติก บอลยอลพลาสติก มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
22 แรลล่ีวิชาการ ตรายางขื่อโรงเรียน 380                    ตกลงราคา 999 กราฟฟิก ดีไซน์ 999 กราฟฟิก ดีไซน์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
23 พัฒนากิจการนักเรียน ผงหมึกเลเซอร์HP 300                    ตกลงราคา แมสส์ ศูนย์บริการเติมหมึก แมสส์ ศูนย์บริการเติมหมึก มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
24 พัฒนา ไอซีที ซ่อมคอมพิวเตอร์ 300 ตกลงราคา บ.คอมพิวเตอร์โซนฯ บ.คอมพิวเตอร์โซนฯ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
25 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตู้ล าโพง 3,950                 ตกลงราคา หสม.เอ ไอ อิเล็กทรอนิกส์ หสม.เอ ไอ อิเล็กทรอนิกส์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
26 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ก๊อกน้ า 70                     ตกลงราคา หัวดงค้าวัสดุ หัวดงค้าวัสดุ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
27 งบกลาง ดอกไม้สดจัดพวงหรีด 500                    ตกลงราคา นพวรรณ    ศรีบุญยงค์ นพวรรณ    ศรีบุญยงค์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

สรุปผลการจดัซ้ือ จดัจา้ง  เดือน กุมภาพันธ์ 2558
โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์  อ าเภอเก้าเลีย้ว  จงัหวัดนครสวรรค์

ล าดับที่ งาน / โครงการ งานที่จัดซ้ือ จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดลือก เหตุผลในการจัดซ้ือ จัดจ้าง



วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)  (บาท)

28 พัฒนางานแนะแนว สูบหม้อพัก 310                    ตกลงราคา แสงอรุณ แสงอรุณ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
29 พัฒนางานแนะแนว น้ ามันดีเซล 600                    ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเก้าเล้ียวฯ สหกรณ์การเกษตรเก้าเล้ียวฯ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
30 พัฒนางานแนะแนว แจ็กซ์มันฝร่ัง 749.50                ตกลงราคา บ.เอกชัยดิสทริวิวชั่น ซิสเทมฯ บ.เอกชัยดิสทริวิวชั่น ซิสเทมฯ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
31 พัฒนางานแนะแนว น้ ามันดีเซล 600                    ตกลงราคา หจก.อรุณสวัสด์ิปิโตรเลียม หจก.อรุณสวัสด์ิปิโตรเลียม มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
32 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตรงเกลียวนอก 444                    ตกลงราคา หัวดงค้าวัสดุ หัวดงค้าวัสดุ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
33 พัฒนางานแนะแนว น้ ามันดีเซล 600                    ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเก้าเล้ียวฯ สหกรณ์การเกษตรเก้าเล้ียวฯ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
34 พัฒนาฯ  ภาษาไทย พิมพ์อิงค์เจ็ทไวนิล 710                    ตกลงราคา เทคโนอาร์ต เทคโนอาร์ต มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
35 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน พิมพ์อิงค์เจ็ทไวนิล 440                    ตกลงราคา เทคโนอาร์ต เทคโนอาร์ต มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
36 พัฒนางานแนะแนว น้ ามันดีเซล 600                    ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเก้าเล้ียวฯ สหกรณ์การเกษตรเก้าเล้ียวฯ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
37 งบกลาง ค่าจ้างดูดส้วม 2,000                 ตกลงราคา นางจิตติมา  สิทธิไกร นางจิตติมา  สิทธิไกร มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
38 งบกลาง ค่าจ้างติดต้ังเสาไฟ 4,000                 ตกลงราคา นายณัฐพล   บุญเถื่อนทับ นายณัฐพล   บุญเถื่อนทับ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
39 พัฒนางานแนะแนว ค่าให้บริการห้องพัก 2,000                 ตกลงราคา อบจ.นครสวรรค์ อบจ.นครสวรรค์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
40 พัฒนากิจการนักเรียน น้ ามันดีเซล 471                    ตกลงราคา บ.เอ็นทีเค ปิโตรเลียม จ ากัด บ.เอ็นทีเค ปิโตรเลียม จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
41 คลังพัสดุ (งบส ารอง) เยื่อกาวฯ 4,000                 ตกลงราคา วิทยาภัณฑ์ วิทยาภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
42 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร(ส่วนเกิน) 1,670.48             ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย)จ ากัด บ.ริโก้ (ประเทศไทย)จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
43 ปัจจัยพื้นฐาน ค่าจ้างเหมารถรับส่งนักเรียน 5,000                 ตกลงราคา นายกิตติศักด์ิ  หิรัญหลวง นายกิตติศักด์ิ  หิรัญหลวง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
44 ปรับปรุงภูมิทัศน์ หัวน้ าพุเพิ่มพูนทองเหลือง 3,500                 ตกลงราคา ร้านบ้านปลา ร้านบ้านปลา มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

สรุปผลการจดัซ้ือ จดัจา้ง  เดือน กุมภาพันธ์ 2558
โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์  อ าเภอเก้าเลีย้ว  จงัหวัดนครสวรรค์

ล าดับที่ งาน / โครงการ งานที่จัดซ้ือ จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดลือก เหตุผลในการจัดซ้ือ จัดจ้าง



วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)  (บาท)

1 พัฒนางานวัดผล ค่าถ่ายเอกสารข้อสอบ 2500 ตกลงราคา วัชระถ่ายเอกสาร วัชระถ่ายเอกสาร มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
2 พัฒนางบประมาณ น้ ามันดีเซล 600                    ตกลงราคา ปั้มประหยัด ปั้มประหยัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
3 งบกลาง น้ ามันดีเซล 1,000                 ตกลงราคา ปั้มประหยัด ปั้มประหยัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
4 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน ร.ร. น้ ามันเบนซิน 585                    ตกลงราคา ปั้มประหยัด ปั้มประหยัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
5 พัฒนางานการเงิน INK  CANON BLACK 580                    ตกลงราคา อิงค์แมน นครสวรรค์ อิงค์แมน นครสวรรค์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
6 งบกลาง ซ่อมเคร่ืองขยาย,ล าโพง 1,300                 ตกลงราคา ลูกทุ่งวิทยุ ลูกทุ่งวิทยุ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
7 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ใบตัดหญ้าใหญ1่.20เมตร 22,000                ตกลงราคา หจก.บิ๊กเคแทรคเตอร์ หจก.บิ๊กเคแทรคเตอร์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
8 นโยบายและแผน เข้าเล่ม ถ่ายเอกสาร 740                    ตกลงราคา 999 กราฟฟิก ดีไซน์ 999 กราฟฟิก ดีไซน์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
9 ขวัญก าลังใจ พัฒนาสไลร์ฮาตาริ 16" 2,190                 ตกลงราคา สิริพัฒนา สิริพัฒนา มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
10 นโยบายและแผน ค่าเข้าเล่ม 50                     ตกลงราคา 999 กราฟฟิก ดีไซน์ 999 กราฟฟิก ดีไซน์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
11 ปรับปรุงภูมิทัศน์ เชื่อมทาสีขาต้ังป้าย 200                    ตกลงราคา นายรุ่งโรจน์ คงรวยทรัพย์ นายรุ่งโรจน์ คงรวยทรัพย์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
12 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ซ่อมตู้เชื่อมฯ 490                    ตกลงราคา ช่างยุ่ง ช่างยุ่ง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
13 ปรับปรุงภูมิทัศน์ คว้าน+ลูกสูบแหวน 3,350                 ตกลงราคา ช่างยุ่ง ช่างยุ่ง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
14 งบกลาง อิงเจ็ทไวนิล 900                    ตกลงราคา สไมล์ แอดเวอร์ไทซ่ิง สไมล์ แอดเวอร์ไทซ่ิง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
15 พัฒนางานแนะแนว พิมพ์อิงค์เจ็ท 480                    ตกลงราคา เทคโนอาร์ต เทคโนอาร์ต มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
16 งบกลาง พิมพ์อิงค์เจ็ท 700.00                ตกลงราคา เทคโนอาร์ต เทคโนอาร์ต มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
17 คนดีศรีพรหมาภรณ์ USB DRIVE KINFSTON 3,999                 ตกลงราคา บ.สยามแม็คโคร จ ากัด บ.สยามแม็คโคร จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
18 คนดีศรีพรหมาภรณ์ ปิคนิคใยสังเคราะห์+หมอน 4,833                 ตกลงราคา บ.สยามแม็คโคร จ ากัด บ.สยามแม็คโคร จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
19 คนดีศรีพรหมาภรณ์ ปิคนิคใยสังเคราะห์+หมอน 4,833                 ตกลงราคา บ.สยามแม็คโคร จ ากัด บ.สยามแม็คโคร จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
20 คนดีศรีพรหมาภรณ์ ชาเขียวฯ 4,020                 ตกลงราคา บ.สยามแม็คโคร จ ากัด บ.สยามแม็คโคร จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
21 คนดีศรีพรหมาภรณ์ ไฮดีเซล 285                    ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเก้าเล้ียว จ ากัด สหกรณ์การเกษตรเก้าเล้ียว จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
22 คนดีศรีพรหมาภรณ์ ล าโพงเสียบแฟลทไดร์ 7,030                 ตกลงราคา ช.ชะวารากิจ ช.ชะวารากิจ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
23 วันสถาปนาโรงเรียน พิมพ์สติกเกอร์ 400                    ตกลงราคา สไมล์ แอดเวอร์ไทซ่ิง สไมล์ แอดเวอร์ไทซ่ิง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
24 วันสถาปนาโรงเรียน ไก่ต้ม 500                    ตกลงราคา อาท้า อาท้า มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
25 วันสถาปนาโรงเรียน หัวหมู 1,200                 ตกลงราคา ก้อง ขายหมู(เนินพะยอม) ก้อง ขายหมู(เนินพะยอม) มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
26 วันสถาปนาโรงเรียน ดอกไม้ 150                    ตกลงราคา พานทอง ฟลอริส พานทอง ฟลอริส มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
27 วันสถาปนาโรงเรียน ส้มนัมเบอร์วันฯ 732.50                ตกลงราคา บ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม บ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

สรุปผลการจดัซ้ือ จดัจา้ง  เดือน มีนาคม 2558
โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์  อ าเภอเก้าเลีย้ว  จงัหวัดนครสวรรค์

ล าดับที่ งาน / โครงการ งานที่จัดซ้ือ จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดลือก เหตุผลในการจัดซ้ือ จัดจ้าง



วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)  (บาท)

28 บริหารงานสารบรรณ ตรายางชื่อ ผอ.,ส าเนาถูกต้อง 370                    ตกลงราคา 999 กราฟฟิก ดีไซน์ 999 กราฟฟิก ดีไซน์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
29 งบกลาง พวงหรีดดอกไม้สด 500                    ตกลงราคา นพวรรณ ศรีบุญยงค์ นพวรรณ ศรีบุญยงค์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
30 ปัจฉิมนิเทศ ช่อดอกไม้สด 600                    ตกลงราคา นพวรรณ ศรีบุญยงค์ นพวรรณ ศรีบุญยงค์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
31 ปัจฉิมนิเทศ แผ่น CD-R ,หมึกเติม 1,200                 ตกลงราคา บ.คอมพิวเตอร์โซน ซิสเต็มท์ ฯ บ.คอมพิวเตอร์โซน ซิสเต็มท์ ฯ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
32 ยกผลสัมฤทธิ์โรงเรียนในวัน Harddisk(Dxternal)2TBฯ 10,000                ตกลงราคา บ.คอมพิวเตอร์โซน ซิสเต็มท์ ฯ บ.คอมพิวเตอร์โซน ซิสเต็มท์ ฯ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
33 ปรับปรุงภูมิทัศน์ น้ ามันเบนซิน 725                    ตกลงราคา ปั้มประหยัด ปั้มประหยัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
34 บริหารการเงิน น้ ามันดีเซล 300                    ตกลงราคา ปั้มประหยัด ปั้มประหยัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
35 ปรับปรุงภูมิทัศน์ 500                    ตกลงราคา ปั้มประหยัด ปั้มประหยัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
36 งบกลาง 600                    ตกลงราคา ปั้มประหยัด ปั้มประหยัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

สรุปผลการจดัซ้ือ จดัจา้ง  เดือน มีนาคม 2558
โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์  อ าเภอเก้าเลีย้ว  จงัหวัดนครสวรรค์

ล าดับที่ งาน / โครงการ งานที่จัดซ้ือ จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดลือก เหตุผลในการจัดซ้ือ จัดจ้าง



วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)  (บาท)

1 ยกผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหนงัสือเรียนชัน้ม.1-ม.6 138,379            ตกลงราคา วิยาภณัฑ์ วิยาภณัฑ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

2 งานวัดผลและประเมินผล HawkEye Thai ID 1,990                 ตกลงราคา แอดวานซ์คอมพิวเตอร์ แอดวานซ์คอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

สรุปผลการจดัซ้ือ จดัจา้ง  เดือน เมษายน 2558
โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์  อ าเภอเก้าเลีย้ว  จงัหวัดนครสวรรค์

ล าดับที่ งาน / โครงการ งานที่จัดซ้ือ จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดลือก เหตุผลในการจัดซ้ือ จัดจ้าง



วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)  (บาท)

1 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน หลักฐานการเบิกเงินปรับปรุง 195,500              ตกลงราคา นายไพบูลย์ นายไพบูลย์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
2 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ค่าจ้างเหมาท าอาหารว่าง 1,500                 ตกลงราคา นายกิตติศักด์ิ  หิรัญหลวง นายกิตติศักด์ิ  หิรัญหลวง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
3 ขวัญและก าลังใจ ของที่ระลึก(ตู้มงคล) 318                    ตกลงราคา บ.วีถีเทพสรรพสินค้า บ.วีถีเทพสรรพสินค้า มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
4 ผลิตส่ือวิทยาศาสตร์ Screen Wall Vertex 1,880                 ตกลงราคา บ.แอดไวซ์ โฮลด้ิงส์ กรุ๊ป บ.แอดไวซ์ โฮลด้ิงส์ กรุ๊ป มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
5 พัฒนาปรับปรุงสถานที่ น้ ายาล้างห้องน้ า 880                    ตกลงราคา กิจวัฒนา 2 กิจวัฒนา 2 มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
6 พัฒนาปรับปรุงสถานที่ ที่ตักขยะ 200                    ตกลงราคา ร้านทองใบ ร้านทองใบ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
7 พัฒนาปรับปรุงสถานที่ หลอดไฟ 240                    ตกลงราคา ว.ประสงค์ยนต์ ว.ประสงค์ยนต์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
8 พัฒนาปรับปรุงสถานที่ ไม้กวาดแข็ง 3,430                 ตกลงราคา ถนอนทรัพย์(เฮียเหลียง) ถนอนทรัพย์(เฮียเหลียง) มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
9 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร(ส่วนเกินจากค่าเช่าเคร่ือง) 633                    ตกลงราคา บ.ริโก้ บ.ริโก้ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
10 เช่าโดเมนเว็บโรงเรียน ค่าเช่าเว็บไซด์ส าเร็จรูป 2,675                 ตกลงราคา บ.เว็บ เซอร์วิส จ ากัด บ.เว็บ เซอร์วิส จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
11 พัฒนาปรับปรุงสถานที่ ข้อต่อตรง PVC 1.5" 3,680                 ตกลงราคา ส.สิริรัตน์คอนกรีต ส.สิริรัตน์คอนกรีต มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
12 พัฒนาปรับปรุงสถานที่ ข้องอ PVC 4 หุน 2,268                 ตกลงราคา ส.สิริรัตน์คอนกรีต ส.สิริรัตน์คอนกรีต มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
13 ขวัญและก าลังใจ หรีดกลาง 250                    ตกลงราคา บุญทวีหีบศพ บุญทวีหีบศพ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
14 พัฒนาระบบสารสนเทศ เข้าเล่ม+ถ่ายเอกสาร 586                    ตกลงราคา 999 กราฟฟิก ดีไซส์ 999 กราฟฟิก ดีไซส์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
15 งบกลาง ขอสับ HANKA 6"SS1x3.6" 1,089                 ตกลงราคา บ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด(มหาชน) บ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด(มหาชน) มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
16 บริหารงานงบประมาณ ซ่อมชุดยางดึงกระดาษ 100                    ตกลงราคา แมสส์ ศูนย์บริการเติมหมึก แมสส์ ศูนย์บริการเติมหมึก มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
17 ปรับปรุงอาคารสถานที่ ค่าจ้างเหมาซ่อมฝ้า 1,000                 ตกลงราคา นายจ าเรียน  เกษหอม นายจ าเรียน  เกษหอม มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
18 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 70,000 ตกลงราคา นายทองแดง รักค ามี นายทองแดง รักค ามี มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
19 ปัจจัยพื้นฐาน ค่าจ้างเหมารถรับส่งนักเรียน 2,500                 ตกลงราคา นายกิตติศักด์ิ  หิรัญหลวง นายกิตติศักด์ิ  หิรัญหลวง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
20 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร (14) 2,500.00 ตกลงราคา บ.ริโก้  เซอร์วิสเซส(ประเทศไทย)จ ากัด บ.ริโก้  เซอร์วิสเซส(ประเทศไทย)จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
21 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร (9) 2,500.00 ตกลงราคา บ.ริโก้  เซอร์วิสเซส(ประเทศไทย)จ ากัด บ.ริโก้  เซอร์วิสเซส(ประเทศไทย)จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
22 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร (10) 2,500.00 ตกลงราคา บ.ริโก้  เซอร์วิสเซส(ประเทศไทย)จ ากัด บ.ริโก้  เซอร์วิสเซส(ประเทศไทย)จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
23 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร (11) 2,500.00 ตกลงราคา บ.ริโก้  เซอร์วิสเซส(ประเทศไทย)จ ากัด บ.ริโก้  เซอร์วิสเซส(ประเทศไทย)จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
24 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร (12) 2,500.00 ตกลงราคา บ.ริโก้  เซอร์วิสเซส(ประเทศไทย)จ ากัด บ.ริโก้  เซอร์วิสเซส(ประเทศไทย)จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
25 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร (13) 2,500.00 ตกลงราคา บ.ริโก้  เซอร์วิสเซส(ประเทศไทย)จ ากัด บ.ริโก้  เซอร์วิสเซส(ประเทศไทย)จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

สรุปผลการจดัซ้ือ จดัจา้ง  เดือน พฤษภาคม 2558
โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์  อ าเภอเก้าเลีย้ว  จงัหวัดนครสวรรค์

ล าดับที่ งาน / โครงการ งานที่จัดซ้ือ จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดลือก เหตุผลในการจัดซ้ือ จัดจ้าง



วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)  (บาท)

1 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร(ส่วนเกินจากค่าเช่าเคร่ือง) 760                    ตกลงราคา บ.ริโก้ บ.ริโก้ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
2 งบกลาง เติมน้ ายาดับเพลิง 3,000                 ตกลงราคา นครปฐมเซฟต้ีไฟร์ นครปฐมเซฟต้ีไฟร์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
3 ปัจจัยพื้นฐาน ชุดพลศึกษา 23,100                ตกลงราคา เจ พี แอล สปอร์ต เจ พี แอล สปอร์ต มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
4 งบกลาง ลูกเสียบ VENA ตัวเมีย 242                    ตกลงราคา หสม.เอ ไอ อิเล็กทรอนิกส์ (ส านักงานใหญ)่หสม.เอ ไอ อิเล็กทรอนิกส์ (ส านักงานใหญ่)มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
5 งบกลาง โต๊ะโรงอาหาร 13,000                ตกลงราคา นายรุ่งโรจน์ คงรวยทรัพย์ นายรุ่งโรจน์ คงรวยทรัพย์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
6 งานกิจการนักเรียน วิทยุส่ือสาร (ICOM ic-092) 1,300                 ตกลงราคา ร้านบวรวันชาติ ร้านบวรวันชาติ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
7 งบกลาง สวิทซ์แสงแดด 6A Selcon/Kagasel 1,198                 ตกลงราคา บ.ไลท์แมกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด บ.ไลท์แมกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
8 กิจการนักเรียน น้ ามันดีเซล 400                    ตกลงราคา ปั้มหมอหยัด ปั้มหมอหยัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
9 แข่งขันทักษะวิชาการ น้ ามันดีเซล 1,100                 ตกลงราคา ปั้มหมอหยัด ปั้มหมอหยัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
10 อาคารสถานที่ น้ ามันดีเซล 500                    ตกลงราคา ปั้มหมอหยัด ปั้มหมอหยัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
11 งบกลาง กรรไกรยาว 1.5m 950                    ตกลงราคา มีดช่างแขก มีดช่างแขก มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
12 งบกลาง หลอดประหยัด 45w ฯลฯ 2,130                 ตกลงราคา ร้านไทยนาฬิกา ร้านไทยนาฬิกา มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
13 ปรับปรุงภูมิทัศน์ น้ ามันเบนซิน 1,100                 ตกลงราคา ปั้มหมอหยัด ปั้มหมอหยัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
14 งบกลาง ค่าจ้างตัดกิ่งไม้ 3,000                 ตกลงราคา นายสุทิน แก้วเกตุ นายสุทิน แก้วเกตุ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
15 งบกลาง ค่าจ้างเหมาเดินไฟฟ้าในห้องน้ านักเรียนฯ 3,500                 ตกลงราคา นายเมฆมุนี บุญบ ารุง นายเมฆมุนี บุญบ ารุง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
16 งบกลาง ค่าเช็คระบบดาวเทียม 600                    ตกลงราคา ร้าน เอส เอส ซี ร้าน เอส เอส ซี มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
17 งบกลาง วัตถุมงคลรัชการที่ 5 3,000                 ตกลงราคา สมาคมทหารต ารวจนอกราชการ ฯ สมาคมทหารต ารวจนอกราชการ ฯ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
18 ขวัญและก าลังใจ ช่อดอกไม้สด 300 ตกลงราคา นพวรรณ ศรีบุญยงค์ นพวรรณ ศรีบุญยงค์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
19 ขวัญและก าลังใจ กระเช้าสก๊อต P 381                    ตกลงราคา บิ๊กซี ซุเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. สาขานครสวรรค์บิ๊กซี ซุเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. สาขานครสวรรค์มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
20 งบกลาง เคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียม 6,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอส เอส ซี ร้าน เอส เอส ซี มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
21 งบกลาง เคร่ืองท าน้ าเย็นขนาด 5 ก๊อก 60,990.00 ตกลงราคา สุดดีพงษ์ พาณิชย์ สุดดีพงษ์ พาณิชย์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
22 งบกลาง น๊อต 9" + แหวน ฯลฯ 2,114                 ตกลงราคา ร้าน ก.เกษตรชัย(ส านักงานใหญ่) ร้าน ก.เกษตรชัย(ส านักงานใหญ่) มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
23 งบกลาง ขาเหล็กหนา+อุปกรณ์ 5,969                 ตกลงราคา ร้าน ก.เกษตรชัย(ส านักงานใหญ่) ร้าน ก.เกษตรชัย(ส านักงานใหญ่) มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
24 งานพัสดุ ตรายางส าเนาถูกต้อง(3 บรรทัด) 250.00                ตกลงราคา สยามศิลป์ สยามศิลป์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
25 พัฒนาศักยภาพวิชาเกษตรกรรมเพลา 666 ฯลฯ 130                    ตกลงราคา ไอริณฟาร์ม ไอริณฟาร์ม มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
26 พัฒนาศักยภาพรายวิชาดนตรี ขากลองสแนร์ 1,600                 ตกลงราคา นิวห้างกีฬามิวสิค นิวห้างกีฬามิวสิค มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
27 บริหารงานกิจการนักเรียน(วันต่อต้านยาเสพติด)ขนม 200                    ตกลงราคา บ.ทองใบ เบเกอร่ี จ ากัด บ.ทองใบ เบเกอร่ี จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

สรุปผลการจดัซ้ือ จดัจา้ง  เดือน มิถุนายน 2558
โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์  อ าเภอเก้าเลีย้ว  จงัหวัดนครสวรรค์

ล าดับที่ งาน / โครงการ งานที่จัดซ้ือ จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดลือก เหตุผลในการจัดซ้ือ จัดจ้าง



วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)  (บาท)

28 จัดซ้ืออุปกรณ์ในการซ้อมดนตรีล้ินอัลโต้ ฯลฯ 420                    ตกลงราคา นิวห้างกีฬามิวสิค นิวห้างกีฬามิวสิค มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
29 พัฒนาศักยภาพวิชาเกษตรกรรมด้ามจอบ 260                    ตกลงราคา ร้านนครสรรค์หินขัด ร้านนครสรรค์หินขัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
30 บริหารงานกิจการนักเรียน(วันต่อต้านยาเสพติด)โอวัลติน ฯลฯ 268                    ตกลงราคา บ.วิถีเทพสรรพสินค้า จ ากัด บ.วิถีเทพสรรพสินค้า จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
31 พัฒนาคุณภาพนักเรียนเรียนร่วมและเรียนรวมกระดาษถ่ายเอกสาร ฯลฯ 12,000                ตกลงราคา วิทยาภัณฑ์(ส านักงานใหญ่) วิทยาภัณฑ์(ส านักงานใหญ่) มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
32 งบกลาง ซ่อมเคร่ืองถ่านเอกสารยี่ห้อชาร์ปฯลฯ 2,050.00 ตกลงราคา ร้านโอเคก๊อปปี้ ร้านโอเคก๊อปปี้ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
33 บริหารงานกิจการนักเรียน(วันต่อต้านยาเสพติด)แก้วน้ า 360.00                ตกลงราคา ร้านรุ่งเรืองชัย ร้านรุ่งเรืองชัย มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
34 พัฒนาปัจจัยพื้นฐานของเด็กรายบุคคลน้ ายาล้างจานชุดใหญ่ 130                    ตกลงราคา ศรีภูธร โอสถ ศรีภูธร โอสถ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
35 คลังพัสดุ กระดาษไอเดีย Max ฯลฯ 2,236                 ตกลงราคา วิทยาภัณฑ์(ส านักงานใหญ่) วิทยาภัณฑ์(ส านักงานใหญ่) มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
36 คลังพัสดุ กาว TOA กลาง ฯลฯ 4,644                 ตกลงราคา วิทยาภัณฑ์(ส านักงานใหญ่) วิทยาภัณฑ์(ส านักงานใหญ่) มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
37 พัฒนางานประกันคุณภาพฯ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ 884.00 ตกลงราคา ร้าน BOYPRINTER ร้าน BOYPRINTER มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
38 พัฒนางานแนะแนว ซอง A 4 อย่างดี 250.00 ตกลงราคา วิทยาภัณฑ์ วิทยาภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
39 บริหารกิจการนักเรียน(วันต่อต้านยาเสพติด)จ้างท าอาหารกลางวัน 1,800.00 ตกลงราคา นางสาวบุญยงค์ สุภาเศษ นางสาวบุญยงค์ สุภาเศษ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
40 ผลิตส่ือภาษาอังกฤษ โปสเตอร์แข็ง ฯลฯ 509 ตกลงราคา วิทยาภัณฑ์(ส านักงานใหญ่) วิทยาภัณฑ์(ส านักงานใหญ่) มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
41 งบกลาง จ้างมุงหลังคาทางเดินระหว่างอาคาร 3,600.00 ตกลงราคา นายสุทิน แก้วเกตุ นายสุทิน แก้วเกตุ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
42 วิชาการ(พัฒนาหลักสูตร) น้ าหมึก canon 1,760                 ตกลงราคา บ.แอดไวซ์ บรรพต จ ากัด บ.แอดไวซ์ บรรพต จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
43 ผลิตส่ือภาษาอังกฤษ อัดรูปกิจกรรม 135.00 ตกลงราคา แมวทอง EXPRESS แมวทอง EXPRESS มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
44 กีฬาสีภายในโรงเรียน ผ้า 96.00                 ตกลงราคา ห้างราณี ห้างราณี มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
45 งบกลาง สกรูแปรไม้หัวบล๊อก 2" ฯลฯ 4320.00 ตกลงราคา ร้าน ก.เกษตรชัย(ส านักงานใหญ่) ร้าน ก.เกษตรชัย(ส านักงานใหญ่) มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
46 งบกลาง หลอดไฟหมุน 240.00 ตกลงราคา น าเจริญการไฟฟ้า น าเจริญการไฟฟ้า มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
47 ปัจจัยพื้นฐาน ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน 5,000.00 ตกลงราคา นายกิตติศักด์ิ  หิรัญหลวง นายกิตติศักด์ิ  หิรัญหลวง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
48 งบกลาง ค่าจ้างเหมารถบรรทุกสี 2,500.00 ตกลงราคา นายกิตติศักด์ิ  หิรัญหลวง นายกิตติศักด์ิ  หิรัญหลวง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
49 พัฒนางานไอซีที ซ่อมบ ารุง ฯ 500.00 ตกลงราคา พี่ชายคอมพิวเตอร์ พี่ชายคอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
50 งานอนามัยโรงเรียน(ห้องพยาบาล)อลูมินัม 1000 เม็ด ฯลฯ 1000.00 ตกลงราคา บริการเภสัช บริการเภสัช มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
51 กิจการนักเรียน,งบกลาง,งานพัฒนาเด็กพิการฯน้ ามันดีเซล 1400.00 ตกลงราคา ปั้มประหยัด ปั้มประหยัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
52 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร(ส่วนเกินจากค่าเช่าเคร่ือง 1922.79 ตกลงราคา บ.ริโก้(ประเทศไทย) จ ากัด บ.ริโก(้ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
53 งบกลาง แท่งกาว ฯลฯ 2305.00 ตกลงราคา ร้าน ก.เกษตรชัย(ส านักงานใหญ่) ร้าน ก.เกษตรชัย(ส านักงานใหญ่) มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
54 กีฬาสีภายในโรงเรียน สีน้ ามันขนาดแกลลอน ฯลฯ 2250.00 ตกลงราคา หัวดงค้าวัสดุ หัวดงค้าวัสดุ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

สรุปผลการจดัซ้ือ จดัจา้ง  เดือน มิถุนายน 2558
โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์  อ าเภอเก้าเลีย้ว  จงัหวัดนครสวรรค์

ล าดับที่ งาน / โครงการ งานที่จัดซ้ือ จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดลือก เหตุผลในการจัดซ้ือ จัดจ้าง



วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)  (บาท)

55 กีฬาสีภายในโรงเรียน เป๊บซ่ี 1 ลิตร ฯลฯ 1134.00 ตกลงราคา บ.วิถีเทพสรรพสินค้า จ ากัด บ.วิถีเทพสรรพสินค้า จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
56 ปรับปรุงภูมิทัศน์ น้ ามันเบนซิน 1165.00 ตกลงราคา ปั้มประหยัด ปั้มประหยัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
57 กีฬาสีภายในโรงเรียน เชือกฟาง 600.00 ตกลงราคา เฮ้งซุ้ยฮวด เฮ้งซุ้ยฮวด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
58 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร (15) 2,500.00 ตกลงราคา บ.ริโก้  เซอร์วิสเซส(ประเทศไทย)จ ากัด บ.ริโก้  เซอร์วิสเซส(ประเทศไทย)จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

สรุปผลการจดัซ้ือ จดัจา้ง  เดือน มิถุนายน 2558
โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์  อ าเภอเก้าเลีย้ว  จงัหวัดนครสวรรค์

ล าดับที่ งาน / โครงการ งานที่จัดซ้ือ จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดลือก เหตุผลในการจัดซ้ือ จัดจ้าง



วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)  (บาท)

1 พัฒนากลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษาตาข่ายฟุตซอล ฯลฯ 6018.00 ตกลงราคา ร้านการัณย์ ร้านการัณย์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
2 กีฬาสีภายในโรงเรียน ขนมปังเค้กถ้วย 600.00 ตกลงราคา ร้านกระต้ัวเฮ้า ร้านกระต้ัวเฮ้า มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
3 กีฬาสีภายในโรงเรียน สปอนเซอร์เหลือง 250 มล. 208.00 ตกลงราคา บ.วิถีเทพสรรพสินค้า จ ากัด บ.วิถีเทพสรรพสินค้า จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
4 กีฬาสีภายในโรงเรียน เส้ือกีฬาพร้อมสกรีน 1200 ตกลงราคา ร้านการัณย์ ร้านการัณย์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
5 งบกลาง ค่าจ้างเหมาติดต้ังโคมไฟ ฯลฯ 4,700.00 ตกลงราคา นายเมฆมุนี บุญบ ารุง นายเมฆมุนี บุญบ ารุง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
6 กีฬาสีภายในโรงเรียน ค่าจ้างท าอาหารกลางวัน 4,000.00 ตกลงราคา นางสาวระพีพรรณ บรรเทาทุกข์ นางสาวระพีพรรณ บรรเทาทุกข์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
7 กีฬาสีภายในโรงเรียน เหรียญกีฬาพร้อมสายธงชาติ 6800.00 ตกลงราคา ร้านการัณย์ ร้านการัณย์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
8 กีฬาสีภายในโรงเรียน ผ้าเย็น ฯลฯ 410.00 ตกลงราคา เก้าเล้ียวซุปเปอร์มาร์เก็ต เก้าเล้ียวซุปเปอร์มาร์เก็ต มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
9 พัฒนาคุณภาพฯการสอนดนตรีกลองแตร๊ก ฯลฯ 3,000.00             ตกลงราคา นิวห้างกีฬามิวสิค นิวห้างกีฬามิวสิค มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
10 กีฬาสีภายในโรงเรียน ค่าเช่าเคร่ืองขยายเสียง 1,000.00 ตกลงราคา นายไพสนธิ์ ศิลา นายไพสนธิ์ ศิลา มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
11 งบกลาง ค่าติดต้ังพัดลมเพดาน 5,000.00 ตกลงราคา นายเมฆมุนี บุญบ ารุง นายเมฆมุนี บุญบ ารุง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
12 งบกลาง ค่าติดต้ังพัดลมโคจรและพัดลมผนัง 4,800.00 ตกลงราคา นายเมฆมุนี บุญบ ารุง นายเมฆมุนี บุญบ ารุง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
13 งบกลาง ฝาท่อขนาด 1.20 800.00                ตกลงราคา ตุ่ยหัวดง ตุ่ยหัวดง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
14 พัฒนาศักยภาพรายวิชาเกษตรกรรมตู้ปลาขนาด 24 200.00                ตกลงราคา ไอริณฟาร์ม ไอริณฟาร์ม มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
15 งบกลาง ค่าจ้างเดินสายไฟอาคาร 3,000.00 ตกลงราคา นายเมฆมุนี บุญบ ารุง นายเมฆมุนี บุญบ ารุง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
16 พัสดุ อินเดกพลาสติก 190.00                ตกลงราคา วิทยาภัณฑ์ วิทยาภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
17 วัดผลวิชาการ(ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน)ค่าถ่ายเอกสารข้อสอบ 2,500.00             ตกลงราคา ร้านวัชระ ถ่ายเอกสาร ร้านวัชระ ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
18 พัฒนางานนโยบายและแผนงานถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 1,340.00             ตกลงราคา อาง้วนศูนย์ถ่ายเอกสาร อาง้วนศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
19 งบกลาง หัวขานีออน สปริง หัวโม SS ฯลฯ 2,557.70             ตกลงราคา บ.ไลท์แมกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด บ.ไลท์แมกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
20 งบกลาง ค่าจ้างซ่อมแอร์ ฯ 4,500.00 ตกลงราคา นายนพพล กันหา นายนพพล กันหา มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
21 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา (งบเขต)โต๊ะและเก้าอี้นักเรียน 30240 ตกลงราคา บ.เจริญผลฮาร์ดเนสสตีลสุรินทร์ บ.เจริญผลฮาร์ดเนสสตีลสุรินทร์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
22 บัญชี ตลับเลเซอร์ HP 540.00                ตกลงราคา แมสส์ ศูนย์บริการเติมหมึก แมสส์ ศูนย์บริการเติมหมึก มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
23 ขวัญและก าลังใจ นมสดหมี 140 มล. 232.00                ตกลงราคา บ.วิถีเทพสรรพสินค้า จ ากัด บ.วิถีเทพสรรพสินค้า จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
24 แสดงตนเป็นพุทธมามกะและเข้าพรรษาเทียนพรรษาพร้อมขาเทียน 1,440.00             ตกลงราคา ร้านเอี่ยมกี่ แม่บุญเหลือ ร้านเอี่ยมกี่ แม่บุญเหลือ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
25 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ส่วนเกินจากค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 688.87                ตกลงราคา บ.ริโก้(ประเทศไทย) จ ากัด บ.ริโก(้ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
26 ปัจจัยพื้นฐาน ค่าเหมารถรับส่งนักเรียน 5,000.00             ตกลงราคา นายกิตติศักด์ิ หิรัญหลวง นายกิตติศักด์ิ หิรัญหลวง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
27 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร (16) 2,500.00 ตกลงราคา บ.ริโก้  เซอร์วิสเซส(ประเทศไทย)จ ากัด บ.ริโก้  เซอร์วิสเซส(ประเทศไทย)จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

สรุปผลการจดัซ้ือ จดัจา้ง  เดือน กรกฎาคม 2558
โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์  อ าเภอเก้าเลีย้ว  จงัหวัดนครสวรรค์

ล าดับที่ งาน / โครงการ งานที่จัดซ้ือ จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดลือก เหตุผลในการจัดซ้ือ จัดจ้าง



วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)  (บาท)

1 งานทะเบียนนักเรียน พลาสติกเคลือบบัตร ฯลฯ 427.00 ตกลงราคา บ.สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) บ.สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
2 งบกลาง ป้ายในหลวง ฯลฯ 1600.00 ตกลงราคา 999 กราฟฟิก ดีไซน์ 999 กราฟฟิก ดีไซน์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
3 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ลวดเย็บ Max ฯลฯ 430.00 ตกลงราคา บ.สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) บ.สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
4 งบกลาง ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ฯ 1000 ตกลงราคา หนังสือพิมพ์สายกลาง หนังสือพิมพ์สายกลาง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
5 งานทะเบียนนักเรียน ตลับเลเซอร์ HP 540.00 ตกลงราคา ร้านแมส ศูนย์บริการเติมหมึก ซ่อมปร้ินเตอร์ร้านแมส ศูนย์บริการเติมหมึก ซ่อมปร้ินเตอร์มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
6 อาคารสถานที่ น้ ามันเบนซิน 720.00 ตกลงราคา ปั้มประหยัด ปั้มประหยัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
7 กิจการนักเรียน น้ ามันดีเซล 700.00 ตกลงราคา ปั้มประหยัด ปั้มประหยัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
8 กีฬาสีภายในโรงเรียน น้ ามันดีเซล 300.00 ตกลงราคา ปั้มประหยัด ปั้มประหยัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
9 พัฒนาศักยภาพเด็กพิการเรียนร่วมและเรียนรวมน้ ามันดีเซล 300.00                ตกลงราคา ปั้มประหยัด ปั้มประหยัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
10 งบกลาง น้ ามันดีเซล 2,000.00             ตกลงราคา ปั้มประหยัด ปั้มประหยัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
11 งานบริหารงานงบประมาณ น้ ามันดีเซล 300.00                ตกลงราคา ปั้มประหยัด ปั้มประหยัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
12 ยานพาหนะ น้ ามันดีเซล 100.00                ตกลงราคา ปั้มประหยัด ปั้มประหยัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
13 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กระดาษฟอยร์ 102.00                ตกลงราคา หจก.ศรีมาตุลี หจก.ศรีมาตุลี มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
14 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ พวงมาลัยใหญ่ ฯลฯ 300.00                ตกลงราคา ร้านมาลัยดอกไม้สด ร้านมาลัยดอกไม้สด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
15 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ น้ าแก้ว 180.00                ตกลงราคา ร้านนภัส(ตรงข้ามอูทันจิตต์) ร้านนภัส(ตรงข้ามอูทันจิตต์) มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
16 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กรอปรูปทองขนาด A4 145.00                ตกลงราคา ร้านศรีศิลป ดิจิตอล ร้านศรีศิลป ดิจิตอล มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
17 ผลิตส่ือวิทยาศาสตร์ ลูกโป่ง 6 นิ้ว 20 ใบ ฯลฯ 124.00                ตกลงราคา บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.(สาขานครสวรรค์2)บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.(สาขานครสวรรค์2)มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
18 ผลิตส่ือวิทยาศาสตร์ สารละลายไอโอดีน ฯลฯ 2,504.00             ตกลงราคา บ.แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บ.แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
19 ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงฯระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงฯ (งบเขต)102672 ตกลงราคา บ.สุพรีม ดิสทิบิวชั่น จ ากัด บ.สุพรีม ดิสทิบิวชั่น จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
20 ขวัญและก าลังใจ พวงหรีดดอกไม้สด 500 ตกลงราคา ร้านนพวรรณ ศรีบุญยงค์ ร้านนพวรรณ ศรีบุญยงค์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
21 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ น้ ามันดีเซล 500 ตกลงราคา ปั้มประหยัด ปั้มประหยัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
22 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ น้ ามันดีเซล 500 ตกลงราคา หจก.ชลกรปิโตเลียม สาขา ส านักงานใหญห่จก.ชลกรปิโตเลียม สาขา ส านักงานใหญม่ีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
23 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ น้ ามันดีเซล 500 ตกลงราคา หจก.ชลกรปิโตเลียม สาขา ส านักงานใหญห่จก.ชลกรปิโตเลียม สาขา ส านักงานใหญม่ีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
24 ทัศนศึกษาและคุณธรรม(15ปี) เหมารถ 30,000.00            ตกลงราคา นายสุชิน วงศ์บุญทรา นายสุชิน วงศ์บุญทรา มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
25 อาคารสถานที่ ค่าจ้างซ่อมฝ้า 500.00 ตกลงราคา นายพัฒธนะ นิลเสถียร นายพัฒธนะ นิลเสถียร มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
26 พัฒนาการเรียนการสอนวิชาดนตรีน้ ามันไฮดีเซล 1,000.00             ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเก้าเล้ียว จ ากัด สหกรณ์การเกษตรเก้าเล้ียว จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
27 กีฬาภายนอกฯ ค่าจ้างเหมารถพานักเรียนไปแข่งขันฯ 2,400.00 ตกลงราคา นายกิตติศักด์ิ หิรัญหลวง นายกิตติศักด์ิ หิรัญหลวง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
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28 ขวัญและก าลังใจ ช่อดอกไม้สด 300.00                ตกลงราคา ร้านนพวรรณ ศรีบุญยงค์ ร้านนพวรรณ ศรีบุญยงค์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
29 Best Practice อุทยานความรู้ กระดาษโฟโต้ 180 g ฯลฯ 4,000.00             ตกลงราคา เปเปอร์เฮ้าส์ เปเปอร์เฮ้าส์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
30 อาคารสถานที่ ค่าน้ ามันรถโรงเรียน 300.00                ตกลงราคา ปั้มประหยัด ปั้มประหยัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
31 งบกลาง ค่าน้ ามันรถโรงเรียน 1,200.00             ตกลงราคา ปั้มประหยัด ปั้มประหยัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
32 อาคารสถานที่ ค่าน้ ามันรถตัดหญ้า 1,030.00             ตกลงราคา ปั้มประหยัด ปั้มประหยัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
33 ค่าวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกระดาษ A4 70 แกรม 12,500.00            ตกลงราคา ร้านวิทยภัณฑ์ ร้านวิทยภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
34 Best Practice อุทยานความรู้ ค่าจ้างเหมารถบรรทุกของ ฯ 2,000.00 ตกลงราคา นายกิตติศักด์ิ หิรัญหลวง นายกิตติศักด์ิ หิรัญหลวง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
35 ปัจจัยพื้นฐาน ค่าเหมารถรับส่งนักเรียน 5,000.00             ตกลงราคา นายกิตติศักด์ิ หิรัญหลวง นายกิตติศักด์ิ หิรัญหลวง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
36 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร (17) 2,500.00 ตกลงราคา บ.ริโก้  เซอร์วิสเซส(ประเทศไทย)จ ากัด บ.ริโก้  เซอร์วิสเซส(ประเทศไทย)จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
37 อาคารสถานที่ ค่าจ้างเหมารถบรรทุกเก้าอี้ 1,000.00             ตกลงราคา นายกิตติศักด์ิ หิรัญหลวง นายกิตติศักด์ิ หิรัญหลวง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
38 อาคารสถานที่ ค่าจ้างซ่อมฝ้าและกระเบื้องหลังคา 2,000.00 ตกลงราคา นายเมฆมุนี บุญบ ารุง นายเมฆมุนี บุญบ ารุง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
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1 อาคารสถานที่ เหล็ก 2x1x1.2 2,400.00             ตกลงราคา หัวดงค้าวัสดุ หัวดงค้าวัสดุ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
2 ขวัญและก าลังใจ พวงหรีดดอกไม้สด 500.00                ตกลงราคา ร้านดอกไม้อิทธิวิบูลย์ ร้านดอกไม้อิทธิวิบูลย์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
3 โสตทัศนูปกรณ์ ถ่านชาต ฯลฯ 1,000.00             ตกลงราคา ร้านลูกทุ่งวิทยุ ร้านลูกทุ่งวิทยุ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
4 คลังพัสดุ กระดาษปกสี A4 ฯลฯ 3,990.00             ตกลงราคา ร้านวิทยภัณฑ์ ร้านวิทยภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
5 งานแนะแนว กระดาษปกสี A4 ฯลฯ 600.00                ตกลงราคา ร้านวิทยภัณฑ์ ร้านวิทยภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
6 ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนังสือเรียน ฯลฯ 23,783.00            ตกลงราคา ร้านวิทยภัณฑ์ ร้านวิทยภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
7 ขวัญและก าลังใจ แบรนด์กระเช้า 415.00                ตกลงราคา บ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากัด บ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
8 แข่งขันทักษะวิชาการ ทองเปลว #2 ฯ 260.00                ตกลงราคา ร้านอรุณลักขณ์ ร้านอรุณลักขณ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
9 ดนตรี-นาฎศิลป์ แป้งพัฟ ฯ 400.00                ตกลงราคา ผ้ึงบิวต้ี ผ้ึงบิวต้ี มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
10 พัฒนางานวัดผล ค่าถ่ายเอกสารข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/582,500.00             ตกลงราคา ร้านวัชระ ถ่ายเอกสาร ร้านวัชระ ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
11 งบกลาง เส้ือพร้อมสกรีน 2,400.00             ตกลงราคา ร้านการัณย์ ร้านการัณย์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
12 อาคารสถานที่ ป้ายไวนิล 1,300.00             ตกลงราคา ร้านเอ เจ อาร์ต ร้านเอ เจ อาร์ต มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
13 โสตทัศนูปกรณ์ ค่าซ่อมไมค์ ฯ 1,650.00             ตกลงราคา ร้านพิษณุ อิเล็กทรอนิกส์ ร้านพิษณุ อิเล็กทรอนิกส์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
14 อาคารสถานที่ ขนมขาไก่รสเค็ม ฯ 1,526.00             ตกลงราคา บ.สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) บ.สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
15 อาคารสถานที่ ธง มวก. 60*90 ฯ 3,660.00             ตกลงราคา ร้านวิทยภัณฑ์ ร้านวิทยภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
16 งบกลาง แผ่นอะคริลิคขาว 2 มม. 560.00                ตกลงราคา ร้านวิทยภัณฑ์ ร้านวิทยภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
17 วันไหว้ครู กระดาษโปสเตอร์ 255.00                ตกลงราคา ร้านวิทยภัณฑ์ ร้านวิทยภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
18 งานสารบรรณ ตลับหมึก Hp 85 A 540.00                ตกลงราคา ร้านแมส ศูนย์บริการเติมหมึก ซ่อมปร้ินเตอร์ร้านแมส ศูนย์บริการเติมหมึก ซ่อมปร้ินเตอร์มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
19 งานสารบรรณ กรอบรูป ฯ 660.00                ตกลงราคา ร้านศรีศิลป ดิจิตอล ร้านศรีศิลป ดิจิตอล มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
20 วัดผลวิชาการ ซองน้ าตาลขยายข้าง F4 600.00                ตกลงราคา ร้านวิทยภัณฑ์ ร้านวิทยภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
21 งานบริหารงบประมาณ(การเงิน)ตลับชาด No.2 38.00                 ตกลงราคา ร้านวิทยภัณฑ์ ร้านวิทยภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
22 พัฒนาการเรียนการสอนสุขศึกษากระดาษโฟโต้ ฯ 508.00                ตกลงราคา ร้านวิทยภัณฑ์ ร้านวิทยภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
23 อาคารสถานที่ ไม้ฝา 3x3 ม. ฯ 610.00                ตกลงราคา ร้านตุ่ยหัวดง ร้านตุ่ยหัวดง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
24 แข่งขันวิชาการ คีมตัดสาย ฯ 364.00                ตกลงราคา บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด(มหาชน) บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด(มหาชน) มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
25 แข่งขันวิชาการ ยางวงใหญ่งาช้าง 455.00                ตกลงราคา ร้านเสน่ห์พลาสติก ร้านเสน่ห์พลาสติก มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
26 งบกลาง ค่าจ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ า 2,500.00 ตกลงราคา นายสุชาติ หงห์กวัด นายสุชาติ หงห์กวัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
27 แข่งขันทักษะวิชาการ ผงทองฯ 580.00                ตกลงราคา หจก.ส ต้ังเค่งฮง หจก.ส ต้ังเค่งฮง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
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(ราคากลาง)  (บาท)

28 แข่งขันวิชาการ น้ ายาเคลือบยาง 155.00                ตกลงราคา บ.บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. บ.บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
29 แข่งขันทักษะวิชาการ เงาน 1 หุน 1,540.00             ตกลงราคา ร้านกระจกชาตรีอลูมิเนียม ร้านกระจกชาตรีอลูมิเนียม มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
30 แข่งขันวิชาการ ไม้บันซ่า 4 mm 480 ตกลงราคา ร้านวิทยภัณฑ์ ร้านวิทยภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
31 แข่งขันวิชาการ ใบพัดญี่ปุ่น ฯ 650 ตกลงราคา ร้านนภดล แสงเงิน ร้านนภดล แสงเงิน มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
32 แข่งขันวิชาการ กระดาษทราย ฯ 2734 ตกลงราคา หจก.ศรีมาตุลี หจก.ศรีมาตุลี มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
33 แข่งขันทักษะวิชาการ น้ ารัก 120 ตกลงราคา ร้านอรุณลักขณ์ ร้านอรุณลักขณ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
34 จัดสรรงบประมาณปี 2558 รายการค่าวัสดุ ฯซองน้ าตาลขยายข้าง F4 15000 ตกลงราคา ร้านวิทยภัณฑ์ ร้านวิทยภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
35 ส่งเสริมบริการห้องสมุด สต๊ิกเกอร์ขาวด้าน A4 240 ตกลงราคา ร้านวิทยภัณฑ์ ร้านวิทยภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
36 วันสุนทรภู่ โปสเตอร์ 2 หน้า ฯ 950 ตกลงราคา ร้านวิทยภัณฑ์ ร้านวิทยภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
37 พัฒนาการเรียนการสอนงานอาชีพริบบิ้นผ้าเส้นกลาง ฯ 540 ตกลงราคา ร้านวิทยภัณฑ์ ร้านวิทยภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
38 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ฟิวเจอร์บอร์ดกลาง ฯ 1783 ตกลงราคา ร้านวิทยภัณฑ์ ร้านวิทยภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
39 พัฒนาการสอนภาษาไทย กระดาษถ่ายเอกสาร A4 600 ตกลงราคา ร้านวิทยภัณฑ์ ร้านวิทยภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
40 ส่งเสริมบริการห้องสมุด กระดาษถ่ายเอกสาร A4 1800 ตกลงราคา ร้านวิทยภัณฑ์ ร้านวิทยภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
41 ส่งเสริมบริการห้องสมุด หมึกเติม ONLY ONE Brother ฯ 600 ตกลงราคา ร้านสมาร์ท ช็อป ไอที ร้านสมาร์ท ช็อป ไอที มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
42 พัฒนาการเรียนการสอนงานอาชีพผ้าสักราด 500 ตกลงราคา ร้านเชวาสโตร์ ร้านเชวาสโตร์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
43 งบกลาง กระจกบอร์ด ฯ 2500 ตกลงราคา นายไพรัตน์ เทศเพ็ญ นายไพรัตน์ เทศเพ็ญ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
44 แข่งขันทักษะวิชาการ ขี้ผ้ึง 72 ตกลงราคา ร้านรุ่งเรืองชัย ร้านรุ่งเรืองชัย มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
45 แข่งขันทักษะวิชาการ ปากกาเฟเบอร์ ฯ 984 ตกลงราคา ร้านวิทยภัณฑ์ ร้านวิทยภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
46 แข่งขันทักษะวิชาการ ค่าตัดสต๊ิกเกอร์ 1920 ตกลงราคา ร้าน 999 กราฟฟิก ดีไซน์ ร้าน 999 กราฟฟิก ดีไซน์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
47 ปัจจัยพื้นฐาน ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน(กันยายน) 5,000.00 ตกลงราคา นายกิตติศักด์ิ หิรัญหลวง นายกิตติศักด์ิ หิรัญหลวง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
48 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร (18) 2,500.00 ตกลงราคา บ.ริโก้  เซอร์วิสเซส(ประเทศไทย)จ ากัด บ.ริโก้  เซอร์วิสเซส(ประเทศไทย)จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
49 งบกลาง ค่าจ้างย้ายกระจก 4,000.00 ตกลงราคา นายไพรัตน์ เทศเพ็ญ นายไพรัตน์ เทศเพ็ญ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
50 งบกลาง ค่าจ้างเหมาติดตาข่ายกันนก 3,000.00 ตกลงราคา นายเมฆมุนี บุญบ ารุง นายเมฆมุนี บุญบ ารุง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
51 งบกลาง เหมาท าบันไดเหล็ก 3,500.00             ตกลงราคา นายชูชีพ ฤทธิ์กระจาย นายชูชีพ ฤทธิ์กระจาย มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา
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