
 
แบบสรุปผลการดำเนนิการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน  ตุลาคม 2562 

โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 
 

ลำดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท) 
ราคากลาง

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก 

วัน/เดือน/ปี
(สั่งซ้ือ) 

1 ค่าใบมีดตัดหญ้า 235.00  235.00  เฉพาะเจาะจง เดอะฮาร์ดแวร์พลัส เดอะฮาร์ดแวร์พลัส 7/10/2019 
2 น้ำมันตัดหญ้า 585.00  585.00  เฉพาะเจาะจง ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน 10/10/2019 
3 น้ำมันตัดหญ้า 180.00  180.00  เฉพาะเจาะจง ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน 15/10/2019 
4 น้ำมันตัดหญ้า 500.00  500.00  เฉพาะเจาะจง ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน 17/10/2019 
5 ค่าขยะมูลฝอย 3,600.00  3,600.00  เฉพาะเจาะจง อบต.ห้วยม้า อบต.ห้วยม้า 21/10/2019 
6 ค่าจ้างตัดหญ้า 1,270.00  1,270.00  เฉพาะเจาะจง สมาน  ม้าวิ่ง สมาน  ม้าวิ่ง 24/10/2019 
7 ค่าแจกันดอกไม้ 1,900.00  1,900.00  เฉพาะเจาะจง นฤมล  ศรีบุญเรือง นฤมล  ศรีบุญเรือง 24/10/2019 
8 ค่าวัสดุงานสำนักงาน 825.00  825.00  เฉพาะเจาะจง แพร่สติกเกอร์ แพร่สติกเกอร์ 24/10/2019 
9 ค่าจ้างตัดหญ้า 2,960.00  2,960.00  เฉพาะเจาะจง บำรุง  พิมพ์ชัยงาม บำรุง  พิมพ์ชัยงาม 25/10/2019 
        
        
 
 
 
 
  



แบบสรุปผลการดำเนนิการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน  พฤศจิกายน 2562 
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 

 

ลำดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท) 
ราคากลาง

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก 

วัน/เดือน/ป ี
(สั่งซ้ือ) 

1 ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าบ้านพักครู 245.00  245.00  เฉพาะเจาะจง กิ่งทอง กิ่งทอง 7/11/2019 
2 ค่าอุปกรณ์ทำความสะอาดโรงเรียน 620.00  620.00  เฉพาะเจาะจง แม่หน่องจักสาน แม่หน่องจักสาน 11/11/2019 
3 ค่าอุปกรณ์ทำความสะอาดโรงเรียน 318.00  318.00  เฉพาะเจาะจง สยามแม็คโคร สยามแม็คโคร 11/11/2019 
4 ค่าอุปกรณ์ทำความสะอาดโรงเรียน 701.00  701.00 เฉพาะเจาะจง แพร่เจริญสินเทรดด้ิง  แพร่เจริญสินเทรดด้ิง  11/11/2019 
5 วัสดุกลุ่มการงานอาชีพ 1,063.00  1,063.00  เฉพาะเจาะจง เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน 11/11/2019 
6 ค่าวัสดุกลุ่มการงานอาชีพ 430.00  430.00  เฉพาะเจาะจง แสงไทยแพร่ แสงไทยแพร่ 14/11/2019 
7 ค่าวัสดุกองเชียร์ กรีฑาจังหวัด 1,403.00  1,403.00  เฉพาะเจาะจง แพร่เจริญสิน แพร่เจริญสิน 15/11/2019 
8 ค่าวัสดุกองเชียร์ กรีฑาจังหวัด 1,126.00  1,126.00  เฉพาะเจาะจง ศรีสมบูรณ์อินเตอร์ ศรีสมบูรณ์อินเตอร์ 25/11/2019 
9 ค่าวัสดุกิจกรรมวันคริสต์มาส 230.00  230.00  เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ ร้านค้าสวัสดิการ 28/11/2019 
10 ค่าวัสดุกิจกรรมวันคริสต์มาส 200.00  200.00  เฉพาะเจาะจง แพร่อักษณศิลป์ แพร่อักษณศิลป์ 28/11/2019 
11 ค่าวัสดุกิจกรรมวันคริสต์มาส 570.00  570.00  เฉพาะเจาะจง ประสานมิตร ประสานมิตร 28/11/2019 
12 ค่าสติกเกอร์โลโก้ สพฐ.ติดรถยนต์ 100.00  100.00  เฉพาะเจาะจง แพร่สติกเกอร์ แพร่สติกเกอร์ 28/11/2019 
        
        
  



แบบสรุปผลการดำเนนิการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน  ธันวาคม 2562 
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 

 

ลำดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก 
วัน/เดือน/ป ี

(สั่งซ้ือ) 

1 ค่าวัสดุกิจกรรมวันคริสต์มาส 1,000.00  1,000.00  เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ ร้านค้าสวัสดิการ 2/12/2019 
2 ค่าสติกเกอร์ติดรถยนต์ 100.00  100.00  เฉพาะเจาะจง แพร่สติกเกอร์ แพร่สติกเกอร์ 2/12/2019 
3 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 1,565.00  1,565.00  เฉพาะเจาะจง เฟื่องเจริญยนต์ เฟื่องเจริญยนต์ 6/12/2019 
4 น้ำมันตัดหญ้า 500.00  500.00  เฉพาะเจาะจง ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน 6/12/2019 
5 ค่าหนังสือเรียน 3,165.00  3,165.00  เฉพาะเจาะจง แพร่บุ๊คส์เอ็ด แพร่บุ๊คส์เอ็ด 8/12/2019 
6 ค่าวัสดุนักกรีฑา กรีฑาจังหวัด 540.00  540.00  เฉพาะเจาะจง สยามแม็คโคร สยามแม็คโคร 12/12/2019 
7 ค่าจ้างตัดหญ้า 1,110.00  1,110.00  เฉพาะเจาะจง บำรุง  พิมพ์ชัยงาม บำรุง  พิมพ์ชัยงาม 12/12/2019 
8 น้ำมันตัดหญ้า 300.00  300.00  เฉพาะเจาะจง ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน 13/12/2019 
9 ค่าถ่ายเอกสาร 4,471.00  4,471.00  เฉพาะเจาะจง เมืองแป้กอปป้ี เมืองแป้กอปป้ี 19/12/2019 
10 วัสดุงานธุรการ 2,200.00  2,200.00  เฉพาะเจาะจง เวิลด์ไวด์เทคโนโลยี เวลิด์ไวด์เทคโนโลยี 23/12/2019 
        
        
 
 
 
  



 
แบบสรุปผลการดำเนนิการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน  มกราคม 2563 

โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 
 

ลำดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท) 
ราคากลาง

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก วัน/เดือน/ป ี

1 ค่ายา 500.00  500.00  เฉพาะเจาะจง แพร่รวมยา แพร่รวมยา 2/1/2020 
2 ค่าของขวัญปีใหม่ 3,591.00  3,591.00  เฉพาะเจาะจง แสงไทยแพร่ แสงไทยแพร่ 2/1/2020 
3 ค่าวัสดุนักกรีฑา กรีฑาจังหวัด 1,080.00  1,080.00  เฉพาะเจาะจง พี.พี.สปอร์ต พี.พี.สปอร์ต 2/1/2020 
4 จ้างเหมาจัดสถานท่ีงานกรีฑาจังหวัด 4,750.00  4,750.00  เฉพาะเจาะจง นฤมล  ศรีบุญเรือง นฤมล  ศรีบุญเรือง 2/1/2020 
5 จ้างเหมาแต่งหน้าทำผมงานกรีฑาจังหวัด 5,000.00  5,000.00  เฉพาะเจาะจง ฟองคำ  ป่งคำ ฟองคำ  ป่งคำ 2/1/2020 
6 จ้างเหมาทำอาหาร  งานกรีฑาจังหวัด 9,800.00  9,800.00  เฉพาะเจาะจง กมลรัตน์  ฝาเรือนดี กมลรัตน์  ฝาเรือนดี 2/1/2020 
7 จ้างเหมาทำอุปกรณ์ขบวนพาเหรด งาน

กรีฑาจังหวัด 
3,000.00  3,000.00  เฉพาะเจาะจง จาตุรงค์  ทาปง จาตุรงค์  ทาปง 

2/1/2020 

8 ค่าป้ายไวนิล 700.00  700.00  เฉพาะเจาะจง แพร่สติกเกอร์ แพร่สติกเกอร์ 2/1/2020 
9 ค่าถ่ายเอกสาร 4,812.00  4,812.00  เฉพาะเจาะจง เมืองแป้กอปป้ี เมืองแป้กอปป้ี 2/1/2020 
10 ค่ากุญแจ 400.00  400.00  เฉพาะเจาะจง เดอร์ฮาร์ดแวร์พลัส เดอร์ฮาร์ดแวร์พลัส 2/1/2020 
11 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 8,600.00  8,600.00  เฉพาะเจาะจง เฟื่องเจริญยนต์ เฟื่องเจริญยนต์ 3/1/2020 
12 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 3,700.00  3,700.00  เฉพาะเจาะจง อ้วนแอร ์ อ้วนแอร ์ 3/1/2020 
13 ค่าอุปกรณ์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 1,840.00  1,840.00  เฉพาะเจาะจง ท็อปวิวพอยต์ ท็อปวิวพอยต ์ 15/1/2020 
14 ค่าทัศนศึกษานักเรียน(รถบัสปรับอากาศ) 46,500.00  46,500.00  เฉพาะเจาะจง ศุภกิจ  จตุรพักตร์สกุล นายศุภกิจ  จตุรพักตร์สกุล 15/1/2020 
15 ค่าทัศนศึกษานักเรียน(รถตู้โดยสาร) 3,500.00  3,500.00  เฉพาะเจาะจง บุญยืน  ทองหนัก นายบุญยืน  ทองหนัก 15/1/2020 



ลำดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท) 
ราคากลาง

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก วัน/เดือน/ป ี

16 ค่าอาหารนักเรียนสอบโอเน็ต 3,700.00  3,700.00  เฉพาะเจาะจง กมลรัตน์  ฝาเรือนดี กมลรัตน์  ฝาเรือนดี 29/1/2020 
17 ค่ารถนักเรียนสอบโอเน็ต 2,800.00  2,800.00  เฉพาะเจาะจง วินัส  ม้าชัย วินัส  ม้าชัย 29/1/2020 
18 ค่าทำป้ายงานสวนสนามยุวกาชาด 700.00  700.00  เฉพาะเจาะจง จีรภัทร  หงษ์หนึ่ง จีรภัทร  หงษ์หนึ่ง 30/1/2020 

        
        
        

 
  



แบบสรุปผลการดำเนนิการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน  กุมภาพันธ์ 2563 
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 

 

ลำดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท) 
ราคากลาง

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก วัน/เดือน/ป ี

1 น้ำมันรถยนต์  300.00   300.00  เฉพาะเจาะจง ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน 7/2/2020 
2 จ้างเหมาทำอาหารกิจกรรมค่ายลูกเสือ 2,760.00 2,760.00 เฉพาะเจาะจง สมร  มันทะเล นางสมร  มันทะเล 7/2/2020 
3 จ้างเหมาทำอาหารกิจกรรมค่ายยุวกาชาด 2,880.00 2,880.00 เฉพาะเจาะจง มลทิรา สร้อยสนไพบูลย์ นางมลทิรา สร้อยสนไพบูลย์ 7/2/2020 
4 จ้างเหมาทำอาหารกิจกรรมค่ายเยาวชน

จิตอาสา 3,720.00 3,720.00 
เฉพาะเจาะจง 

กมลรัตน์  ฝาเรือนดี กมลรัตน์  ฝาเรือนดี 7/2/2020 
5 วัสดุงานม่อนแก้ว(สุขศึกษา) 500.00  500.00  เฉพาะเจาะจง ร้านกิ่งทอง ร้านกิ่งทอง 7/2/2020 
6 วัสดุงานม่อนแก้ว 628.00  628.00  เฉพาะเจาะจง ศรีสมบูรณ์อินเตอร์ ศรีสมบูรณ์อินเตอร์ 7/2/2020 
7 วัสดุงานม่อนแก้ว(ข้าวกล้อง) 3,000.00  3,000.00  เฉพาะเจาะจง ร้านกิ่งทอง ร้านกิ่งทอง 7/2/2020 
8 วัสดุงานม่อนแก้ว(วิทย์) 500.00  500.00  เฉพาะเจาะจง สยามแม็คโคร สยามแม็คโคร 7/2/2020 
9 วัสดุงานม่อนแก้ว(สังคม) 502.00  502.00  เฉพาะเจาะจง ศรีสมบูรณ์อินเตอร์ ศรีสมบูรณ์อินเตอร์ 13/2/2020 
10 วัสดุงานม่อนแก้ว 1,760.00  1,760.00  เฉพาะเจาะจง ดวงจันทร์พันธุไ์ม ่ ดวงจันทร์พันธุไ์ม ่ 13/2/2020 
11 วัสดุงานม่อนแก้ว(การงาน) 2,500.00  2,500.00  เฉพาะเจาะจง เนียม  ถิ่นสุข เนียม  ถิ่นสุข 13/2/2020 
12 จ้างเหมาอุปกรณ์ทำไอศกรีมงานม่อน

แก้ว 1,000.00  1,000.00  
เฉพาะเจาะจง 

ผ่องพันธ์  เหมืองหม้อ ผ่องพันธ์  เหมืองหม้อ 13/2/2020 
13 จ้างเหมาทำช่อดอกไม้กลัดเส้ืองาน

ม่อนแก้ว 750.00  750.00  
เฉพาะเจาะจง 

พัชรี  สีสวรรค์ พัชรี  สีสวรรค์ 13/2/2020 
14 จ้างเหมาทำอาหารงานม่อนแก้ว 8,400.00  8,400.00  เฉพาะเจาะจง มลทิรา  สร้อยสนไพบูลย์ มลทิรา  สร้อยสนไพบูลย์ 13/2/2020 



ลำดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท) 
ราคากลาง

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก วัน/เดือน/ป ี

15 จ้างเหมาค่าเครื่องเสียงงานม่อนแก้ว 3,000.00  3,000.00  เฉพาะเจาะจง เอกพงษ์  ตุ้ยดา เอกพงษ์  ตุ้ยดา 13/2/2020 
16 จ้างเหมาทำขนมไทยงานม่อนแก้ว 960.00  960.00  เฉพาะเจาะจง จีรภัทร  หงษ์หนึ่ง จีรภัทร  หงษ์หนึ่ง 13/2/2020 
17 เครื่องปริ้นกลุ่มการงาน(เกษตร) 3,990.00  3,990.00  เฉพาะเจาะจง ท็อปวิวพ้อยท์ ท็อปวิวพ้อยท์ 13/2/2020 
18 ค่าซ่อมยานพาหนะ 1,545.00  1,545.00  เฉพาะเจาะจง เฟื่องเจริญยนต์ เฟื่องเจริญยนต์ 14/2/2020 
19 ค่าถ่ายเอกสาร 4,657.00  4,657.00  เฉพาะเจาะจง เมืองแพร่ก็อปป้ี เมืองแพร่ก็อปป้ี 17/2/2020 

20 
วัสดุการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
ต่างประเทศ 890.00  890.00  

เฉพาะเจาะจง 
ท็อปวิวพ้อยท์ ท็อปวิวพ้อยท์ 20/2/2020 

21 ค่าถ่ายเอกสาร 2,231.00  2,231.00  เฉพาะเจาะจง เมืองแพร่ก็อปป้ี เมืองแพร่ก็อปป้ี 24/2/2020 
22 จ้างเหมาทำอาหารงานปัจฉิม 2,900.00 2,900.00  เฉพาะเจาะจง มลทิรา  สร้อยสนไพบูลย์ มลทิรา  สร้อยสนไพบูลย์ 26/2/2020 
23 จ้างเหมาจัดสถานท่ีงานปัจฉิม 2,600.00 2,600.00  เฉพาะเจาะจง สมนึก  ปันดิ สมนึก  ปันดิ 26/2/2020 
24 ค่าถ่ายเอกสาร 3,254.00 3,254.00  เฉพาะเจาะจง เมืองแพร่ก็อปป้ี เมืองแพร่ก็อปป้ี 27/2/2020 
        
        
        
 
  



แบบสรุปผลการดำเนนิการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน  มีนาคม 2563 
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 

 

ลำดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท) 
ราคากลาง

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก วัน/เดือน/ป ี

1 น้ำมัน 500.00  500.00  เฉพาะเจาะจง ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน 5/3/2020 
2 ไวนิลงานพฒันางานสำนักงาน 1,260.00  1,260.00  เฉพาะเจาะจง แพร่สติกเกอร ์ แพร่สติกเกอร์ 5/3/2020 
3 วัสดุงานพัฒนาอาคารสถานท่ี 6,430.00  6,430.00  เฉพาะเจาะจง เดอร์ฮาร์ดแวร์พลัส เดอร์ฮาร์ดแวร์พลัส 6/3/2020 
4 วัสดุงานพัฒนาห้องน้ำ(ทาสี) 4,116.00  4,116.00  เฉพาะเจาะจง สยามโกลบอลเฮ้าส์ สยามโกลบอลเฮ้าส์ 9/3/2020 
5 วัสดุงานพัฒนาอาคารสถานท่ี 1,720.00  1,720.00  เฉพาะเจาะจง เดอร์ฮาร์ดแวร์พลัส เดอร์ฮาร์ดแวร์พลัส 9/3/2020 
6 วัสดุงานพัฒนาอาคารสถานท่ี 264.00  264.00  เฉพาะเจาะจง สมสวัสด์ิดีพาร์ทเม้นท์ สมสวัสด์ิดีพาร์ทเม้นท์ 9/3/2020 
7 จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน 5,200.00  5,200.00  เฉพาะเจาะจง ทิศยา  ทนันชัย ทิศยา  ทนันชัย 9/3/2020 
8 จ้างเหมาทำอาหาร จัดทำโครงการและแผน 4,700.00  4,700.00  เฉพาะเจาะจง กมลรัตน์  ฝาเรือนดี กมลรัตน์  ฝาเรือนดี 9/3/2020 
9 วัสดุงานพัฒนาอาคารสถานท่ี 360.00  360.00  เฉพาะเจาะจง ร้านแสงสว่างอิเล็คทริค ร้านแสงสว่างอิเล็คทริค 20/3/2020 
        
        
        
 
  



แบบสรุปผลการดำเนนิการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน  เมษายน 2563 
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 

 

ลำดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท) 
ราคากลาง

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก วัน/เดือน/ป ี

1 ค่าจัดทำเอกสาร SAR 495.00  495.00  เฉพาะเจาะจง ร้านสตางค์ ร้านสตางค์ 2/4/2020 
2 ใบมีดตัดหญ้า 298.00  298.00  เฉพาะเจาะจง เดอร์ฮาร์ดแวร์พลัส เดอร์ฮาร์ดแวร์พลัส 10/4/2020 
3 เครื่องวัดอุณหภูมิ 2,200.00  2,200.00  เฉพาะเจาะจง ร้านเกษตรสมบูรณ์ ร้านเกษตรสมบูรณ์ 17/4/2020 
4 อุปกรณ์ทำบอร์ด งานบุคคล 520.00  520.00  เฉพาะเจาะจง ศรีสมบูรณ์อินเตอร์ ศรีสมบูรณ์อินเตอร์ 20/4/2020 
5 วัสดุทำบอร์ดงานบุคคล 518.00  518.00  เฉพาะเจาะจง มิตรประกาย มิตรประกาย 20/4/2020 
6 จ้างเหมาปรับปรุงปูกระเบื้องอาคารเรียน 310,00.00 310,00.00 เฉพาะเจาะจง ศ.ศริศรา คอนสตรัคช่ัน ศ.ศริศรา คอนสตรัคช่ัน 21/4/2020 
7 ไวนิลรับนักเรียน 400.00  400.00  เฉพาะเจาะจง แพร่สติกเกอร์ แพร่สติกเกอร์ 29/4/2020 
8 ไวนิลรับนักเรียน2 400.00  400.00  เฉพาะเจาะจง แพร่สติกเกอร์ แพร่สติกเกอร์ 30/4/2020 
9 ถ่านเครื่องวัดอุณหภูมิ 80.00  80.00  เฉพาะเจาะจง ไทยเซ้งฮวด ไทยเซ้งฮวด 30/4/2020 
        
        
        
 
 



แบบสรุปผลการดำเนนิการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน  พฤษภาคม 2563 
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 

 

ลำดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท) 
ราคากลาง

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก วัน/เดือน/ป ี

1 หนังสือคู่มือจัดซื้อจัดจ้าง 900.00  900.00  เฉพาะเจาะจง อธิวัฒน์  โยอาศรี อธิวัฒน์  โยอาศรี 7/5/2020 
2 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 3,955.00  3,955.00  เฉพาะเจาะจง กิตติ  ชุ่มใจ กิตติ  ชุ่มใจ 11/5/2020 
3 จ้างเหมาทำอาหารอบรม ict 2,786.00  2,786.00  เฉพาะเจาะจง จีรภัทร  หงษ์หนึ่ง จีรภัทร  หงษ์หนึ่ง 14/5/2020 
4 แจกันดอกไม้ 1,000.00  1,000.00  เฉพาะเจาะจง นฤมล  ศรีบุญเรือง นฤมล  ศรีบุญเรือง 15/5/2020 
5 วัสดุซ่อมแซมอาคารสถานท่ี 8,430.00  8,430.00  เฉพาะเจาะจง เดอร์ฮาร์ดแวร์พลัส เดอร์ฮาร์ดแวร์พลัส 22/5/2020 
6 จ้างเหมาตัดหญ้า 3,000.00  3,000.00  เฉพาะเจาะจง มงคลทิวัตถ์  ทิศสา มงคลทิวัตถ์  ทิศสา 22/5/2020 
7 ค่าต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ 2,000.00  2,000.00  เฉพาะเจาะจง สวนชินพัทธ์ สวนชินพัทธ์ 25/5/2020 
8 วัสดุปฐมนิเทศนักเรียน 889.00  889.00  เฉพาะเจาะจง สยามแม็คโคร สยามแม็คโคร 28/5/2020 
9 ค่าวัสดุกิจกรรมรักการอ่าน 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ศรีสมบูรณ์อินเตอร์ ศรีสมบูรณ์อินเตอร์ 28/5/2020 
10 หมึกเครื่องปริ้น 3,300.00  3,300.00  เฉพาะเจาะจง เวิลด์ไวด์เทคโนโลยี เวิลด์ไวด์เทคโนโลยี 29/5/2020 
11 อ่างล้างมือ 2,515.00  2,515.00  เฉพาะเจาะจง เดอร์ฮาร์ดแวร์พลัส เดอร์ฮาร์ดแวร์พลัส 29/5/2020 
        
        
        
        

 
  



แบบสรุปผลการดำเนนิการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน  มิถุนายน 2563 
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 

 

ลำดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท) 
ราคากลาง

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก วัน/เดือน/ป ี

1 ซ่อมแซมยานพาหนะ 2,950.00  2,950.00  เฉพาะเจาะจง ส.เซอร์วิส ส.เซอร์วิส 1/6/2020 
2 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงเรียน 668.00  668.00  เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 4/6/2020 
3 หมึกเครื่องปริ้นงานธุรการ 1,180.00  1,180.00  เฉพาะเจาะจง เวิลด์ไวด์เทคโนโลยี เวิลด์ไวด์เทคโนโลยี 4/6/2020 
4 วัสดุงานบริหารท่ัวไป 3,170.00  3,170.00  เฉพาะเจาะจง ศรีสมบูรณ์อินเตอร์ ศรีสมบูรณ์อินเตอร์ 4/6/2020 
5 วัสดุสำนักงานธุรการ 7,036.00  7,036.00  เฉพาะเจาะจง ศรีสมบูรณ์อินเตอร์ ศรีสมบูรณ์อินเตอร์ 4/6/2020 
6 วัสดุงานระบบดูแล  2,400.00   2,400.00  เฉพาะเจาะจง ศรีสมบูรณ์อินเตอร์ ศรีสมบูรณ์อินเตอร์ 5/6/2020 
7 วัสดุงานวิชาการ  1,625.00   1,625.00  เฉพาะเจาะจง ศรีสมบรูณ์อินเตอร์ ศรีสมบูรณ์อินเตอร์ 8/6/2020 
8 วัสดุงานวิชาการ 2,170.00  2,170.00  เฉพาะเจาะจง ศรีสมบูรณ์อินเตอร์ ศรีสมบูรณ์อินเตอร์ 11/6/2020 
9 ไวนิลวิชาการ 370.00  370.00  เฉพาะเจาะจง แพร่สติกเกอร์ แพร่สติกเกอร์ 11/6/2020 
10 วัสดุงานสำนักงานพัสดุ  4,055.00   4,055.00  เฉพาะเจาะจง ศรีสมบูรณ์อินเตอร์ ศรีสมบูรณ์อินเตอร์ 11/6/2020 
11 ค่าซ่อมแซมไฟฟ้า 25,780.00  25,780.00  เฉพาะเจาะจง กิตติ  ชุ่มใจ กิตติ  ชุ่มใจ 12/6/2020 
12 ค่าถ่ายเอกสารงานวัดผล 4,260.00  4,260.00  เฉพาะเจาะจง เมืองแป้ก็อปป้ี เมืองแป้ก็อปป้ี 18/6/2020 
13 น้ำมันตัดหญ้า 500.00  500.00  เฉพาะเจาะจง ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน 18/6/2020 
14 วัสดุงานอนามัยโรงเรียน 898.00  898.00  เฉพาะเจาะจง โฮมโปร โฮมโปร 18/6/2020 
15 วัสดุงานอาคารสถานท่ี 630.00  630.00  เฉพาะเจาะจง เดอะ ฮาร์ดแวร์พลัส เดอะ ฮาร์ดแวร์พลัส 18/6/2020 
16 วัสดุงานอาคารสถานท่ี 1,493.00  1,493.00  เฉพาะเจาะจง สยามโกลบอลเฮ้าส์ สยามโกลบอลเฮ้าส์ 22/6/2020 



ลำดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท) 
ราคากลาง

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก วัน/เดือน/ป ี

17 ค่าถ่ายเอกสารงานวิชาการ 3,136.00  3,136.00  เฉพาะเจาะจง เมืองแป้ก็อปป้ี เมืองแป้ก็อปป้ี 22/6/2020 
18 ซ่อมเครื่องปริ้น การงานฯ 2,580.00  2,580.00  เฉพาะเจาะจง ท็อปวิวพ้อยท์ ท็อปวิวพ้อยท์ 22/6/2020 
19 วัสดุงานบริหารท่ัวไป 1,768.00  1,768.00  เฉพาะเจาะจง บิ๊ก 20 บิ๊ก 20 25/6/2020 
20 วัสดุงานอาคารสถานท่ี 610.00  610.00  เฉพาะเจาะจง เดอะ ฮาร์ดแวร์พลัส เดอะ ฮาร์ดแวร์พลัส 25/6/2020 
21 วัสดุกลุ่มสาระการงานอาชีพ 2,200.00  2,200.00  เฉพาะเจาะจง ศรีสมบูรณ์อินเตอร์ ศรีสมบรูณ์อินเตอร์ 25/6/2020 
22 น้ำมันตัดหญ้า 237.00  237.00  เฉพาะเจาะจง ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน 25/6/2020 
23 วัสดุงานอาคารสถานท่ี 270.00 270.00 เฉพาะเจาะจง มิตรประกาย มิตรประกาย 25/6/2020 
24 วัสดุงานอาคารสถานท่ี 263.00 263.00 เฉพาะเจาะจง เดอะ ฮาร์ดแวร์พลัส เดอะ ฮาร์ดแวร์พลัส 25/6/2020 
        
        
        
 

  



แบบสรุปผลการดำเนนิการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน  กรกฎาคม 2563 
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 

 

ลำดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท) 
ราคากลาง

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก วัน/เดือน/ป ี

1 จ้างทำแมสผ้า 3,255.00  3,255.00  เฉพาะเจาะจง แสงนภา  ทองคำพันธ์ แสงนภา  ทองคำพันธ์ 2/7/2020 
2 จ้างทำอาหารอบรมครู 2,600.00  2,600.00  เฉพาะเจาะจง จีรภัทร  หงษ์หนึ่ง จีรภัทร  หงษ์หนึ่ง 3/7/2020 
3 จ้างทำความอาด  2,000.00   2,000.00  เฉพาะเจาะจง สมร  มันทะเล สมร  มันทะเล 3/7/2020 
4 จ้างตัดหญ้า  4,900.00  4,900.00  เฉพาะเจาะจง ทวี  ม้าอุตส่าห์ ทวี  ม้าอุตส่าห์ 3/7/2020 
5 วัสดุงานอาคารสถานท่ี 224.00  224.00  เฉพาะเจาะจง เดอะ ฮาร์ดแวร์พลัส เดอะ ฮาร์ดแวร์พลัส 9/7/2020 
6 วัสดุงานอาคารสถานท่ี 5,800.00  5,800.00  เฉพาะเจาะจง แพร่การเกษตร แพร่การเกษตร 16/7/2020 
        
        
        
 

 

 


