
          

 
 
 
 
 

ขอ้มูลการจดัจา้งในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

  

 

 

                        โรงเรยีนจอมจนัทรวิ์ทยาคาร อ าเภอเวียงสา จงัหวดัน่าน 

                          ส านกังานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศกึษาน่าน เขต ๑ 



ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2564 
โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

(บาท) 
วิธซ้ืีอหรือจ้าง 

วันทีข่องสัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 เครื่องพิมพ์ห้องเรียนปฐมวัย 4,990 เฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2564 

2 เครื่องพิมพ์ห้องเรียน ม.1 และม.2 9,980 เฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2564 

3 ผ้าคลุมโต๊ะ 3,301 เฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2564 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        



ข้อมูลการจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2564 
โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

 

ล าดับที ่ งานที่จัดจ้าง วงเงินที่จัดจ้าง 
(บาท) 

วิธีจ้าง วันทีข่องสัญญาหรือข้อตกลง 
ในการจ้าง 

1 สีขาว กิจกรรมกีฬาและกรีฑา 1,500 เฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2564 

2 เครื่องยนต์ตัดหญ้า 4,899 เฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2564 

3 จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม กิจกรรมกีฬาและกรีฑา 9,900 เฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2564 

4 ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด 2,040 เฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2564 

 
 

               
                                  

 
 
 
 
 
 

                                                                                 



ข้อมูลการจัดจ้างเดือน มกราคม 2565 
โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

 

ล าดับที ่ งานที่จัดจ้าง 
วงเงินที่จัดจ้าง 

(บาท) 
วิธีจ้าง 

วันทีข่องสัญญาหรือข้อตกลง 
ในการจ้าง 

1 จ้างถ่ายเอกสารแบบฝึกทักษะของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3,000 เฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2565 

2 อุปกรณ์การกีฬา 23,800 เฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2565 

3 วัสดุ-อุปกรณ์(ห้องสมุด) 3,500 เฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2565 

4 สีทาปรับปรุงอาคารเรียน 3,420 เฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2565 

5 ตลับหมึกเครื่องพิมพ์(ห้องสมุด) 1,450 เฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2565 

6 น  าหมึกเครื่องพิมพ์(งานการเงิน) 1,000 เฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2565 

7 วัสดุ อุปกรณ์ใช้ผลิตสื่อและสรรหา สื่อการเรียนการสอน ระดับปฐมวัย 4,965 เฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2565 

8 วัสดุ อุปกรณ์ใช้ผลิตสื่อและสรรหา สื่อการเรียนการสอน ระดับช่วงชั นที่ 1 8,706 เฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2565 

9 วัสดุ อุปกรณ์ใช้ผลิตสื่อและสรรหา สื่อการเรียนการสอน ระดับช่วงชั นที่ 2 8,893 เฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2565 

10 วัสดุ อุปกรณ์ใช้ผลิตสื่อและสรรหา สื่อการเรียนการสอน ระดับช่วงชั นที่ 3 8,827 เฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2565 

11 ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื อโรค 2,125 เฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2565 



   ข้อมูลการจัดจ้างเดือน มกราคม 2565 
โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

 

ล าดับที ่ งานที่จัดจ้าง 
วงเงินที่จัดจ้าง 

(บาท) 
วิธีจ้าง 

วันทีข่องสัญญาหรือข้อตกลง 
ในการจ้าง 

1 ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื อโรค 2,125 เฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2565 

2 วัสดุ อุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 1,500 เฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2565 

3 อุปกรณ์การเกษตร 650 เฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2565 

        
                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลการจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2565 
โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

 

ล าดับที่ งานที่จัดจ้าง 
วงเงินที่จัดจ้าง 

(บาท) 
วิธีจ้าง 

วันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง 
ในการจ้าง 

1 จ้างเหมาพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนไปสอบ O-NET ป.6 (เบิกเขตฯ) 400 เฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2565 

2 วัสดุโครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 2,500 เฉพาะเจาะจง 9 กุมภาพันธ์ 2565 

3 วัสดุส านักงาน 5,604 เฉพาะเจาะจง 9 กุมภาพันธ์ 2565 

4 สะล้อ 2,500 เฉพาะเจาะจง 9 กุมภาพันธ์ 2565 

5 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องดนตรีพื นเมือง 800 เฉพาะเจาะจง 9 กุมภาพันธ์ 2565 

6 จ้างเหมาอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มของค่ายคุณธรรม 

จริยธรรม ระดับชั นอนุบาล 

4,180 เฉพาะเจาะจง 9 กุมภาพันธ์ 2565 

7 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 21,000 เฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2565 

8 เครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L310 4,590 เฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2565 

9 จ้างเหมาอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองดื่มของค่ายบูรณาการ 18,150 เฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2565 

\ 
 

 
 



ข้อมูลการจัดจ้างเดือน มีนาคม 2565 
โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

 

ล าดับที่ งานที่จัดจ้าง 
วงเงินที่จัดจ้าง 

(บาท) 
วิธีจ้าง 

วันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง 

ในการจ้าง 

1 วัสดุ อุปกรณ์กิจกรรมบ้านวิทย์น้อย ระดับชั นอนุบาล 1,807 เฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2565 

2 วัสดุ อุปกรณ์กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือและเนตรนารี 9,100 เฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2565 

3 จ้างเหมาอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มของกิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ

และเนตรนารี 

17,640 เฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2565 

4 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลกิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือและเนตรนารี 400 เฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2565 

5 วัสดุ อุปกรณ์ของโครงการวัดผล ประเมินผลการศึกษา 3,255 เฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2565 

6 วัสดุ อุปกรณ์ของโครงการปัจฉิมนิเทศ 2,500 เฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2565 

 
 
 
 
 
 



ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2565 
โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือหรือ
จ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลง 

ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

วันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลง 

ในการซ้ือหรือจ้าง 

 
ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลการจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2565 
โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

 

ล าดับที่ งานที่จัดจ้าง 
วงเงินที่จัดจ้าง 

(บาท) 
วิธีจ้าง 

วันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง 

ในการจ้าง 

1 วัสดุก่อสร้างศาลารวมน  าใจ 38,640 เฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2565 

2 วัสดุ อุปกรณ์ท าความสะอาด 2,616 เฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2565 

3 หนังสือเรียน  เฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลการจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2565 
โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

 

ล าดับที่ งานที่จัดจ้าง 
วงเงินที่จัดจ้าง 

(บาท) 
วิธีจ้าง 

วันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง 
ในการจ้าง 

1 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลพิธีไหว้ครู 800 เฉพาะเจาะจง 15 มิถุนายน 2565 

2 วัสดุจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 2,000 เฉพาะเจาะจง 16 มิถุนายน 2565 

3 จ้างเหมาอาหารว่าง 3,000 เฉพาะเจาะจง 17 มิถุนายน 2565 

 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 

                  



ข้อมูลการจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2565 
โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

 

ล าดับที ่ งานที่จัดจ้าง 
วงเงินที่จัดจ้าง 

(บาท) 
วิธีจ้าง 

วันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง 
ในการจ้าง 

1 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล เยี่ยมบา้นนักเรียน 350 เฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2565 

2 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด 800 เฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2565 

3 วัสดุส านักงาน 3,118 เฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2565 

4 วัสดุและอุปกรณ์ของโครงการระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน 1,000 เฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2565 

5 วัสดุและอุปกรณ์เพื่อสรรหาสื่อและผลิตสื่อการเรียนการสอน ระดับอนบุาล 4,542 เฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2565 

6 วัสดุและอุปกรณ์เพื่อสรรหาสื่อและผลิตสื่อการเรียนการสอน  ระดับประถม 17,275 เฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2565 

7 วัสดุและอุปกรณ์เพื่อสรรหาสื่อและผลิตสื่อการเรียนการสอน  ระดับ

มัธยมศึกษา 
12,155 เฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2565 

8 วัสดุและอุปกรณ์กิจกรรมวันส าคัญวันเข้าพรรษา 3,150 เฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2565 

9 ไก่พันธุ์ไขส่าว 4,500 เฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2565 

10 วัสดุและอุปกรณ์ซ่อมระบบประปา 12,300 เฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2565 



ข้อมูลการจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2565 
โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

 

ล าดับที่ งานที่จัดจ้าง 
วงเงินที่จัดจ้าง 

(บาท) 
วิธีจ้าง 

วันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง 
ในการจ้าง 

11 เครื่องพิมพ์ Canon 3,990 เฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2565 

12 ตลับหมึกเครื่องพิมพ์ 3,110 เฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2565 

13 หมึกเติมเครื่องพิมพ์ Epson 2,700 เฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2565 

14 ครุภัณฑ์ห้องเรียนชั น ป.3 และ ป.5 9,180 เฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2565 

15 จ้างเหมาอาหารกลางวัน  อาหารว่างและเครื่องดื่ม 13,950 เฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2565 

16 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลอบรมโครงการคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 800 เฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2565 

17 ครุภัณฑ์ห้องเรียนชั น ม.3 4,590 เฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2565 

18 ล าโพงและเครื่องดนตรี 11,350 เฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2565 

19 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลงานผ้าป่าโรงเรียน 1,300 เฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2565 

20 จ้างซักผ้าม่าน 3,000 เฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2565 

 

 



ข้อมูลการจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2565 
โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

 

ล าดับที่ งานที่จัดจ้าง 
วงเงินที่จัดจ้าง 

(บาท) 
วิธีจ้าง 

วันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง 
ในการจ้าง 

21 จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม กิจกรรมกีฬาและกรีฑา 2,600 เฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2565 

22 ผ้าคลุมเก้าอี และผ้าจับจีบ 7,602 เฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               



ข้อมูลการจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2565 
โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

 

ล าดับที่ งานที่จัดจ้าง วงเงินที่จัดจ้าง 
(บาท) 

วิธีจ้าง วันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง 
ในการจ้าง 

1 ครุภัณฑ์โรงอาหาร 8,690 เฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2565 

2 วัสดุโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับประถม 3,000 เฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2565 

3 จ้างเหมาครูพ่ีเลี ยงเด็กพิการ 27,000 เฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ข้อมูลการจัดจ้างเดือน กันยายน 2565 
โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

 

ล าดับที่ งานที่จัดจ้าง วงเงินที่จัดจ้าง 
(บาท) 

วิธีจ้าง วันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง 
ในการจ้าง 

1 ค่าจ้างเหมาพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนไปเข้ารับการอบรมค่ายต้นแบบ

คนดี จิตอาสาพ่ีชวนน้องรักษ์ป่าน่าน 

600 เฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2565 

 
 
 
 
 
 
 


