
โรงเรียนพบพระวิทยาคม  จังหวัดตาก หนา 1 

 

การจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 

๐23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

       กรณีซ้ือ (งบประมาณ 10,000.00 บาท- 99,999.00 บาท) 
 

ลำดับ

ท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน

จัดซ้ือ/จาง 

ราคากลาง จัดซ้ือ/จาง

โดยวิธ ี

ผูไดรับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง

ซ้ือ/จาง 

เกณฑในการ

คัดเลือก 

สัญญาเลขท่ี/ใบสั่งซ้ือ

จาง ลงวันท่ี 

 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562        

1 ซื้อวัสดุ เพ่ือใชในโครงการพัฒนาและ

จัดทำสารสนเทศของโรงเรียน 
42,920 42,920 เฉพาะเจาะจง ราน EC Mall 42,920 เกณฑราคา 1/2563  ลว. 29 ต.ค  62 

2 ซื้อครุภณัฑ เพ่ือใชในงาน

โสตทัศนูปกรณ 
71,048 71,048 เฉพาะเจาะจง ราน SR Sound 71,048 เกณฑราคา 2/2563 ลว. 31  ต.ค.  62 

 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562        

1 
ซื้อวัสดุคอมเพ่ือใชในโครงการพัฒนา

และจัดทำสารสนเทศของโรงเรียน 
28,010 28,010 เฉพาะเจาะจง ราน Advice แมสอด 28,010 เกณฑราคา 3/2563 ลว. 1 พ.ย. 62 

2 

ซื้อโตะอเนกประสงคและเกาอ้ี

พลาสติกเพ่ือพัฒนางานอาคาร

สถานท่ี 

156,000 156,000 เฉพาะเจาะจง 
หางหุนสวนจำกัด 

พรเทพเทวา 
156,000 เกณฑราคา 4/2563 ลว. 4 พ.ย. 62 

3 

ซื้อสารกรองน้ำ เพ่ือใชสำหรับตดิตั้ง

เครื่องกรองน้ำดื่มใหนักเรียนได

บริโภค 

16,264 16,264 เฉพาะเจาะจง รานสุดดีพงษพาณิชย 16,264 เกณฑราคา 6/2563 ลว. 6 พ.ย. 62 

4 
ซื้อวัสดุครภุณัฑคอมพิวเตอร เพ่ือใช

ในการพัฒนาแหลงเรยีนรูแนะแนว 
31,800 31,800 เฉพาะเจาะจง รานบานคอมพ 31,800 เกณฑราคา 7/2563 ลว. 8 พ.ย. 62 

 



โรงเรียนพบพระวิทยาคม  จังหวัดตาก หนา 2 

 

การจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 

๐23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

      กรณีซ้ือ (งบประมาณ 10,000.00 บาท- 99,999.00 บาท) 
 
ลำดับ

ท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน

จัดซ้ือ/จาง 

ราคากลาง จัดซ้ือ/จาง

โดยวิธ ี

ผูไดรับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง

ซ้ือ/จาง 

เกณฑในการ

คัดเลือก 

สัญญาเลขท่ี/ใบสั่งซ้ือ

จาง ลงวันท่ี 

 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (ตอ)        

5 

ซื้อโคมโรงงานและโคมสปอรตไลท 

เพ่ือพัฒนางานอาคารสถานท่ีของ

โรงเรียน 

49,500 49,500 เฉพาะเจาะจง 

นาย เกษม นาละตะ 

49,500 เกณฑราคา 9/2563 ลว. 15 พ.ย. 62 

6 

ซื้อตูน้ำเย็นและเครื่องกรองน้ำ เพ่ือใช

ในการพัฒนางานอาคารสถานท่ีของ

โรงเรียน 

61,380 61,380 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟลเตอรมารท จำกัด 61,380 เกณฑราคา 10/2563 ลว. 25 พ.ย. 62 

7 

ซื้อวัสดุครภุณัฑทางวิทยาศาสตร เพ่ือ

ใชสำหรับการจดัการเรียนการสอน

ของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

78,443 78,443 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท แกมมาโก (ประเทศ

ไทย) จำกัด 
78,443 เกณฑราคา 11/2563 ลว. 27 พ.ย. 62 

 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562         

1 

ซื้อวัสดุสำนักงาน เพ่ือใชในการ

พัฒนางานวัดผลและประเมินของ

โรงเรียน 

20,330 20,330 เฉพาะเจาะจง 
รานกันนิตา พาณิช / 

นางสาวกันนิตา รวงทอง 
20,330 เกณฑราคา 12/2563 ลว. 2 ธ.ค. 62 

2 
ซื้อเกาอ้ี เพ่ือใชในการพัฒนางาน

อาคารสถานท่ีของโรงเรียน 
90,000 90,000 เฉพาะเจาะจง 

หางหุนสวนจำกัด  

พรเทพเทวา 
90,000 เกณฑราคา 13/2563 ลว. 2 ธ.ค. 62 

 



โรงเรียนพบพระวิทยาคม  จังหวัดตาก หนา 3 

 

การจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 

๐23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

       กรณีซ้ือ (งบประมาณ 10,000.00 บาท- 99,999.00 บาท) 
 
ลำดับ

ท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน

จัดซ้ือ/จาง 

ราคากลาง จัดซ้ือ/จาง

โดยวิธ ี

ผูไดรับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง

ซ้ือ/จาง 

เกณฑในการ

คัดเลือก 

สัญญาเลขท่ี/ใบสั่งซ้ือ

จาง ลงวันท่ี 

 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 (ตอ)        

3 
ซื้อวัสดุกอสราง เพ่ือใชในการ

ปรับปรุงซอมแซมบานพักครตูางชาต ิ
49,797 49,797 เฉพาะเจาะจง 

หางหุนสวนจำกัดจริวัฒน

พบพระการคา 
49,797 เกณฑราคา 14/2563 ลว. 11 ธ.ค. 62 

4 
ซื้อครุภณัฑงานบานงานครัว เพ่ือ

พัฒนาบานพักครูตางชาต ิ
12,150 12,150 เฉพาะเจาะจง 

รานกันนิตา พาณิช / 

นางสาวกันนิตา รวงทอง 
12,150 เกณฑราคา 15/2563 ลว. 19 ธ.ค. 62 

5 

ซื้อวัสดุครภุณัฑไฟฟา เพ่ือใชในการ

พัฒนางานกลุมสาระการเรยีนรู

ภาษาไทย 

18,300 18,300 เฉพาะเจาะจง รานบานคอมพ 18,300 เกณฑราคา 16/2563 ลว. 19 ธ.ค. 62 

6 

ซื้อวัสดุครภุณัฑกอสราง เพ่ือใชใน

การพัฒนางานกลุมสาระการเรียนรู

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

10,107 10,107 เฉพาะเจาะจง 
หางหุนสวนจำกัดจริวัฒน

พบพระการคา 
10,107 เกณฑราคา 17/2563 ลว. 19 ธ.ค. 62 

 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ไมมีการจัดซื้อ 

 

 

 

 

 



โรงเรียนพบพระวิทยาคม  จังหวัดตาก หนา 4 

 

การจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 

๐23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

       กรณีซ้ือ (งบประมาณ 10,000.00 บาท- 99,999.00 บาท) 
 
ลำดับ

ท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน

จัดซ้ือ/จาง 

ราคากลาง จัดซ้ือ/จาง

โดยวิธ ี

ผูไดรับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง

ซ้ือ/จาง 

เกณฑในการ

คัดเลือก 

สัญญาเลขท่ี/ใบสั่งซ้ือ

จาง ลงวันท่ี 

 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2563        

1 

ซื้อครุภณัฑและวัสดุสำนักงาน เพ่ือใช

ในการจัดกิจกรรมการเขาคายพักแรม

ยุวกาชาด ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

19,875 19,875 เฉพาะเจาะจง 
รานกันนิตา พาณิช / 

นางสาวกันนิตา รวงทอง 
19,875 เกณฑราคา 18/2563 ลว. 7 ก.พ. 63 

2 
ซื้อครุภณัฑและวัสดุสำนักงาน เพ่ือใช

ในการพัฒนางานกิจการนักเรยีน 
30,582 30,582 เฉพาะเจาะจง 

รานกันนิตา พาณิช / 

นางสาวกันนิตา รวงทอง 
30,582 เกณฑราคา 19/2563 ลว. 17 ก.พ. 63 

3 

ซื้อโปรเจค็เตอร เพ่ือใชในการพัฒนา

งานกลุมสาระการเรยีนรู

ภาษาตางประเทศ 

18,000 18,000 เฉพาะเจาะจง รานบานคอมพ 18,000 เกณฑราคา 20/2563 ลว. 18 ก.พ. 63 

4 

ซื้อซื้อครุภณัฑและวัสดุสำนักงาน 

เพ่ือใชในการพัฒนางานวัดผลและ

ประเมินผลการศึกษา 

28,072 28,072 เฉพาะเจาะจง 
รานกันนิตา พาณิช / 

นางสาวกันนิตา รวงทอง 
28,072 เกณฑราคา 21/2563 ลว. 25 ก.พ. 63 

 

 

 

 

 



โรงเรียนพบพระวิทยาคม  จังหวัดตาก หนา 5 

 

การจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 

๐23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

       กรณีซ้ือ (งบประมาณ 10,000.00 บาท- 99,999.00 บาท) 
 
ลำดับ

ท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน

จัดซ้ือ/จาง 

ราคากลาง จัดซ้ือ/จาง

โดยวิธ ี

ผูไดรับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง

ซ้ือ/จาง 

เกณฑในการ

คัดเลือก 

สัญญาเลขท่ี/ใบสั่งซ้ือ

จาง ลงวันท่ี 

 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563         

1 

ซื้อวัสดุกอสราง เพ่ือใชในการ

ปรับปรุงซอมแซมและพัฒนางาน

อาคารสถานท่ีของโรงเรียน 

36,902 36,902 เฉพาะเจาะจง 
หางหุนสวนจำกัดจริวัฒน

พบพระการคา 
36,902 เกณฑราคา 22/2563 ลว. 4 ม.ีค. 63 

2 

ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุ

คอมพิวเตอร เพ่ือใชสำหรับการ

พัฒนางานทะเบียนของโรงเรียน 

10,560 10,560 เฉพาะเจาะจง 
รานกันนิตา พาณิช / 

นางสาวกันนิตา รวงทอง 
10,560 เกณฑราคา 23/2563 ลว. 18 มี.ค. 63 

 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ไมมีการจัดซื้อ 

1 
ซื้อวัสดุกอสราง เพ่ือใชในการกอสราง

หองสภานักเรียน 
13,279 13,279 เฉพาะเจาะจง 

หางหุนสวนจำกัดจริวัฒน

พบพระการคา 
13,279 เกณฑราคา 24/2563 ลว. 17 เม.ย. 63 

 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ไมมีการจัดซื้อ 

 
 

 

 

 

 



โรงเรียนพบพระวิทยาคม  จังหวัดตาก หนา 6 

 

การจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 

๐23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

       กรณีซ้ือ (งบประมาณ 10,000.00 บาท- 99,999.00 บาท) 
 
ลำดับ

ท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน

จัดซ้ือ/จาง 

ราคากลาง จัดซ้ือ/จาง

โดยวิธ ี

ผูไดรับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง

ซ้ือ/จาง 

เกณฑในการ

คัดเลือก 

สัญญาเลขท่ี/ใบสั่งซ้ือ

จาง ลงวันท่ี 

 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563        

1 

ซื้อวัสดุกอสราง เพ่ือปรับปรุง

ซอมแซมและพัฒนางานอาคาร

สถานท่ีของโรงเรียน 

44,196 44,196 เฉพาะเจาะจง 
หางหุนสวนจำกัดจริวัฒน

พบพระการคา 
44,196 เกณฑราคา 25/2563 ลว. 11 มิ.ย. 63 

2 

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เพ่ือใชในการ

พัฒนากลุมสาระการเรยีนรู

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

90,840 90,840 เฉพาะเจาะจง รานบานคอมพ 90,840 เกณฑราคา 26/2563 ลว. 19 มิ.ย. 63 

3 

ซื้อโปรเจคเตอรพรอมตดิตั้ง เพ่ือใชใน

การพัฒนากลุมสาระการเรียนรูสังคม

ศึกษา 

20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง รานบานคอมพ 20,000 เกณฑราคา 27/2563 ลว. 24 มิ.ย. 63 

4 

ซื้อกระดาษไข SF และหมึกพิมพ

สำเนา SF สดีำ เพ่ือใชในการพัฒนา

งานพัสดุสวนกลางของโรงเรียน 

40,660 40,660 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท ริโซ (ประเทศไทย) 

จำกัด 
40,660 เกณฑราคา 28/2563 ลว. 30 มิ.ย. 63 

5 
 ซื้อโปรเจคเตอร เพ่ือใชสำหรับ

โครงการการจัดการเรียนการสอน 
180,000 180,000 เฉพาะเจาะจง รานบานคอมพ 180,000 เกณฑราคา 

220/2563 ลว.17 มิ.ย.

2563 

 

 



โรงเรียนพบพระวิทยาคม  จังหวัดตาก หนา 7 

 

การจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 

๐23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

       กรณีซ้ือ (งบประมาณ 10,000.00 บาท- 99,999.00 บาท) 
 
ลำดับ

ท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน

จัดซ้ือ/จาง 

ราคากลาง จัดซ้ือ/จาง

โดยวิธ ี

ผูไดรับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง

ซ้ือ/จาง 

เกณฑในการ

คัดเลือก 

สัญญาเลขท่ี/ใบสั่งซ้ือ

จาง ลงวันท่ี 

 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563         

1 
ซื้อวัสดุกอสราง เพ่ือใชในโครงการ

กอสรางโรงฝกงานอุตสาหกรรม 
26,465.40 26,465.40 เฉพาะเจาะจง 

หางหุนสวนจำกัดจริวัฒน

พบพระการคา 
26,465.40 เกณฑราคา 29/2563 ลว. 8 ก.ค. 63 

2 

ซื้อตูลำโพง STUDIO MASTEM รุน 

GX-I๕ เพ่ือใชในการพัฒนาการเรยีน

การสอนกลุมสาระการเรยีนรูศลิปะ 

20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท เคซี มิวสิค เซ็นเตอร 

จำกัด 
20,000 เกณฑราคา 30/2563 ลว. 10 ก.ค. 63 

3 

ซื้อครุภณัฑชุดคอมพิวเตอร HP เพ่ือ

ใชในการพัฒนางานระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรยีน 

18,990 18,990 เฉพาะเจาะจง รานบานคอมพ 18,990 เกณฑราคา 31/2563 ลว. 14 ก.ค. 63 

4 

ซื้อครุภณัฑชุดคอมพิวเตอร Acer+

จอ เพ่ือใชในการพัฒนางานหองสมุด

ของโรงเรียน 

20,000 20,000 

 

เฉพาะเจาะจง รานบานคอมพ 20,000 

 

เกณฑราคา 33/2563 ลว. 22 ก.ค. 63 

5 
ซื้อวัสดุครภุณัฑสำนักงาน เพ่ือใชใน

การพัฒนางานวัดผลและประเมินผล 
18,240 18,240 

 

เฉพาะเจาะจง 

รานกันนิตา พาณิช / 

นางสาวกันนิตา รวงทอง 
18,240 

 

เกณฑราคา 
34/2563 ลว. 30 ก.ค. 63 

 

 

 



โรงเรียนพบพระวิทยาคม  จังหวัดตาก หนา 8 

 

การจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 

๐23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

       กรณีซ้ือ (งบประมาณ 10,000.00 บาท- 99,999.00 บาท) 
 
ลำดับ

ท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน

จัดซ้ือ/จาง 

ราคากลาง จัดซ้ือ/จาง

โดยวิธ ี

ผูไดรับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง

ซ้ือ/จาง 

เกณฑในการ

คัดเลือก 

สัญญาเลขท่ี/ใบสั่งซ้ือ

จาง ลงวันท่ี 

 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563         

1 

ซื้อไมกวาดทางมะพราวและไมกวาด

ดอกหญา เพ่ือใชในการพัฒนางาน

อาคารสถานท่ีของโรงเรียน 

10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง นายสายทอง ราชริวงค 10,000 

 

เกณฑราคา 35/2563 ลว. 3 ส.ค. 63 

2 

ซื้อโตะทำงานเหล็ก ๕ ฟุต พรอม

เกาอ้ี เพ่ือใชในการพัฒนางานบุคคล

ของโรงเรียน 

20,000 20,000 

 

เฉพาะเจาะจง 
หางหุนสวนจำกัด 

 พรเทพเทวา 
20,000 

 

เกณฑราคา 36/2563 ลว. 3 ส.ค. 63 

3 
ซื้อหนังสือเรียนเพ่ิมเตมิ กลุมสาระ

การเรยีนรูวิทยาศาสตร 
17,850 17,850 

เฉพาะเจาะจง 
ราน SP Stationary 17,850 

เกณฑราคา 
37/2563 ลว.  

4 

ซื้อปูนคอนกรีตผสม เพ่ือใชใน

โครงการพัฒนาโรงฝกงาน

อุตสาหกรรม 

11,200 11,200 

 

เฉพาะเจาะจง 
หางหุนสวนจำกัด  

จิรวัฒนพบพระคอนกรตี 
11,200 

 

เกณฑราคา 38/2563 ลว. 3 ส.ค. 63 

5 

ซื้อคอมพิวเตอร DELL Corei๓ เพ่ือ

ใชในการพัฒนากลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

45,000 45,000 

 

เฉพาะเจาะจง รานบานคอมพ 45,000 

 

เกณฑราคา 39/2563 ลว. 13 ส.ค. 63 

 
 



โรงเรียนพบพระวิทยาคม  จังหวัดตาก หนา 9 

 

การจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 

๐23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

       กรณีซ้ือ (งบประมาณ 10,000.00 บาท- 99,999.00 บาท) 
 
ลำดับ

ท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน

จัดซ้ือ/จาง 

ราคากลาง จัดซ้ือ/จาง

โดยวิธ ี

ผูไดรับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง

ซ้ือ/จาง 

เกณฑในการ

คัดเลือก 

สัญญาเลขท่ี/ใบสั่งซ้ือ

จาง ลงวันท่ี 

 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563         

6 

ซื้อวัสดุครภุณัฑไฟฟา เพ่ือใชในการ

พัฒนากลุมสาระการเรยีนรูการงาน

อาชีพ 

19,440 19,440 

 

เฉพาะเจาะจง รานเกษมการไฟฟา 19,440 

 

เกณฑราคา 40/2563 ลว. 19 ส.ค. 63 

7 

ซื้อหลอดไฟ เพ่ือใชในการปรับปรงุ

และพัฒนาระบบแสงสวางของ

โรงเรียน 

15,995 15,995 

 

เฉพาะเจาะจง รานเกษมการไฟฟา 15,995 

 

เกณฑราคา 41/2563 ลว. 24 ส.ค. 63 

8 

ซื้อวัสดุสำนักงาน เพ่ือใชในโครงการ

ศิลปะหตัถกรรมนักเรยีน ของกลุม

สาระการเรียนรูศิลปะ 

10,000 10,000 

 

เฉพาะเจาะจง รานพบพระเครื่องเขียน 10,000 

 

เกณฑราคา 42/2563 ลว. 24 ส.ค. 63 

9 
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพ่ือใชในการ

พัฒนางานวัดผลและประเมินผล 
35,790 35,790 

 

เฉพาะเจาะจง 
รานกันนิตาพาณิช 35,790 

 

เกณฑราคา 
43/2563 ลว. 24 ส.ค. 63 

10 
ซื้อหนังสือ เพ่ือใชในการพัฒนางาน

หองสมุดของโรงเรียน 
19,986.90 19,986.90 

 

เฉพาะเจาะจง 
รานซีเอ็ดบุคเซนเตอร 19,986.90 

 

เกณฑราคา 
44/2563 ลว. 25 ส.ค. 63 

 
 
 


