
O23 สรุปผลการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดุ 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565 โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ราคากลาง วิธีการจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

วันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลง 

1 จ้างพนักงานเหมาทำความสะอาด 9,000 ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง นายนิยม  สุวรรณสุทธ์ิ/9,000 บาท มีความสะดวก/ราคา
ตามท้องตลาด 

วันท่ี 1 ส.ค.  2565 

2 จ่ายค่าจ้างวิทยากร 7,000 ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง นางผุสดี  ละอองศรี/7,000 บาท มีความสะดวก/ราคา
ตามท้องตลาด 

วันท่ี 1 ส.ค.  2565 

3 ซื้อวัสด ุ 390 ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีนครเครื่องครัว/390 บาท มีความสะดวก/ราคา
ตามท้องตลาด 

วันท่ี 31 ส.ค.  2565 

4 ซื้อน้ำมันตัดหญ้า 500 ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง หจก.น้องเก้า/500 บาท มีความสะดวก/ราคา
ตามท้องตลาด 

วันท่ี 31 ส.ค. 2565 

5 ซื้อวัสดุแปรงทาส ี 280 ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง ร้านสมนึกกลการ/280บาท มีความสะดวก/ราคา
ตามท้องตลาด 

วันท่ี 31 ส.ค. 2565 

6 ซื้อและตดิตั้งระบบเครื่องเสียง 36,600 ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง ร้านสหวิทยุ นครศร/ี36,600 บาท มีความสะดวก/ราคา
ตามท้องตลาด 

วันท่ี 29 ส.ค. 2565 

7 ซื้อน้ำมันดีเซล 1,000 ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนประกอบกจิออย/1,000 บาท มีความสะดวก/ราคา
ตามท้องตลาด 

วันท่ี 22 ส.ค. 2565 

8 จ้างทำไวนิล 500 ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง ร้าน 455 โฆษณา/500บาท มีความสะดวก/ราคา
ตามท้องตลาด 

วันท่ี 22 ส.ค. 2565 

9 จ้างทำไวนิล 800 ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง ร้าน 455 โฆษณา/800บาท มีความสะดวก/ราคา
ตามท้องตลาด 

วันท่ี 22 ส.ค. 2565 

 



 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565 โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ราคากลาง วิธีการจัดซื้อ/จัด

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป 
วันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
10 ซื้อข้าวกล่อง 4,800 ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง นางอุมาพร  ศรีสุวรรณวิเชียร/4,800 บาท มีความสะดวก/ราคา

ตามท้องตลาด 
วันท่ี 22 ส.ค.  2565 

11 ซื้อวัสด ุ 1,420 ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง นางอาภรณ์  ช่วยคงคา/1,420 บาท มีความสะดวก/ราคา
ตามท้องตลาด 

วันท่ี 22 ส.ค. 2565 

12 จ้างซ่อมรถตู ้ 1,840 ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง ร้านอู่ตาลเดียวเซอร์วสิ/1,840 บาท มีความสะดวก/ราคา
ตามท้องตลาด 

วันท่ี 19 ส.ค. 2565 

13 จ้างเติมน้ำยาแอร์รถตู ้ 880 ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง ร้าน ธ.นครการไฟฟ้า/880 บาท มีความสะดวก/ราคา
ตามท้องตลาด 

วันท่ี 19 ส.ค. 2565 

14 จ้างซ่อมระบบไฟรถตู ้ 965 ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง ร้าน ธ.นครการไฟฟ้า/965 บาท มีความสะดวก/ราคา
ตามท้องตลาด 

วันท่ี 19 ส.ค. 2565 

15 ซื้อผ้าตกแต่งอาคาร 4,725 ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง ห้างผ้าโชคด/ี4,725 บาท มีความสะดวก/ราคา
ตามท้องตลาด 

วันท่ี 8 ส.ค. 2565 

16 ซื้อตู้เย็นสำนักงาน 4,590 ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง บริษัทนครดีซี จำกดั/4,590 บาท มีความสะดวก/ราคา
ตามท้องตลาด 

วันท่ี 19  ส.ค. 2565 

17 ซื้อวัสดุจัดพานดอกไมส้ด 1,000 ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง ร้านเพียรผกาดอกไมส้ด/1,000 บาท มีความสะดวก/ราคา
ตามท้องตลาด 

วันท่ี 19 ส.ค. 2565 

18 ซื้อวัสด ุ 4,750 ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง หจก.ลิ้ม จี่ เซ้ง/4,750 บาท มีความสะดวก/ราคา
ตามท้องตลาด 

วันท่ี 19 ส.ค. 2565 

 



 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565 โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ราคากลาง วิธีการจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

วันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลง 

19 จัดซื้อวัสด ุ 3,500 ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง หจก.ลิ้ม จี่ เซ้ง/3,500 บาท มีความสะดวก/ราคา
ตามท้องตลาด 

วันท่ี 19 ส.ค. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


