
โรงเรียนพบพระวิทยาคม  จังหวัดตาก หนา 1 

 

การจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 

๐23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

       กรณีจางเหมา (งบประมาณ 1.00 บาท ข้ึนไป) 
 

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 จางเหมาทำปายสติ๊กเกอรโรงเรียน 

เพ่ือใชในการพัฒนางานยานพาหนะ 
250 250 เฉพาะเจาะจง รานพีอิงคเจ็ท    250 เกณฑราคา 4/2563  ลว. 3 ต.ค  62 

2 จางเหมาทำพวงมาลาดอกไม เพ่ือใช

ในงานราชพิธีวันคลายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จ 

1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง รานดอกไมครูแดง 1,500 เกณฑราคา 5/2563 ลว. 8  ต.ค. 62 

3 จางเหมาทำพวงมาลาดอกไม เพ่ือใช

ในงานราชพิธีวันปยมหาราช 
1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง รานดอกไมครูแดง 1,500 เกณฑราคา 6/2563 ลว. 21  ต.ค. 62 

4 จางเหมาบริการถายเอกสารและเขา

เลม ปงบประมาณ 2563 เพ่ือใชใน

การจัดทำเอกสารตางๆ ของโรงเรยีน 

(ระยะเวลา 12 เดือน) 

20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง รานพบพระเครื่องเขียน 20,000 เกณฑราคา 7/2563 ลว. 28  ต.ค. 62 

5 จางเหมาซอมรถเพ่ือปรับปรุง

ซอมแซมยานพาหนะของโรงเรยีนให

มีประสิทธิภาพ 

8,389.87 8,389.87 เฉพาะเจาะจง 
บริษัทสยามนิสสัน   

แมสอด จำกัด 
8,389.87 เกณฑราคา 8/2563 ลว. 31  ต.ค. 62 

 

 



โรงเรียนพบพระวิทยาคม  จังหวัดตาก หนา 2 

 

การจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 

๐23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

      กรณีจางเหมา (งบประมาณ 1.00 บาท ข้ึนไป) 
 
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 (ตอ)        

6 จางเหมาทำบอรดประกาศตูกระจก

ขอบอลูมิเนียม เพ่ือใชสำหรับตดิ

ประกาศงานประชาสัมพันธของงาน

วิชาการ 

11,000 11,000 เฉพาะเจาะจง 

 

รานสากลกระจกอลูมินัม

  

11,000 เกณฑราคา 9/2563 ลว. 31  ต.ค. 62 

 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562        

1 จางเหมารถรับสง (รวมน้ำมัน

เช้ือเพลิง) เพ่ือใชในการนำนักเรียน

และครรูะดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ไป

ทัศนศึกษาแหลงเรยีนรูนอก

สถานศึกษาท่ีเข่ือนภูมิพล จังหวัดตาก 

ในวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2562 

42,500 42,500 เฉพาะเจาะจง 
นายกฤษณพันธ  อินจับ  

และคณะ 
42,500 เกณฑราคา 

10-26/2563  

ลว. 1  พ.ย. 62 

 

 

 

 

 



โรงเรียนพบพระวิทยาคม  จังหวัดตาก หนา 3 

 

การจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 

๐23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

       กรณีจางเหมา (งบประมาณ 1.00 บาท ข้ึนไป) 
 
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)        

2 จางเหมารถรับสง (รวมน้ำมัน

เช้ือเพลิง) เพ่ือใชในการนำนักเรียน

และครรูะดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ไป

ทัศนศึกษาแหลงเรยีนรูนอก

สถานศึกษา ท่ีอำเภอเมือง จังหวัด

ตาก ในวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2562 

23,000 23,000 เฉพาะเจาะจง 
นายกฤษณพันธ  อินจับ  

และคณะ 
23,000 เกณฑราคา 

27-36/2563  

ลว. 4  พ.ย. 62 

3 

จางเหมารถรับสง (รวมน้ำมัน

เช้ือเพลิง) เพ่ือใชในการนำนักเรียน

และครรูะดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ไป

ทัศนศึกษาแหลงเรยีนรูนอก

สถานศึกษาท่ีอำเภอแมสอด จังหวัด

ตาก ในวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2562 

12,000 12,000  
นายสมนึก  วังวงษ  

และคณะ 
12,000  

37-44/2563  

ลว. 4  พ.ย. 62 

 

 

 

 



โรงเรียนพบพระวิทยาคม  จังหวัดตาก หนา 4 

 

การจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 

๐23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

              กรณีจางเหมา (งบประมาณ 1.00 บาท ข้ึนไป) 

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)        

4 

จางเหมารถรับสง (รวมน้ำมัน

เช้ือเพลิง) เพ่ือใชในการนำนักเรียน

และครรูะดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  

ไปทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอก

สถานศึกษา ท่ีอำเภอแมสอด จังหวัด

ตาก ในวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2562 

12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง 
นายกฤษณพันธ  อินจับ  

และคณะ 
12,000 เกณฑราคา 

45-52/2563  

ลว. 5  พ.ย. 62 

5 

จางเหมาทำปายทัศนศึกษา เพ่ือใชใน

กิจกรรมทัศนศึกษาระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1 

500 500 เฉพาะเจาะจง รานพีอิงคเจ็ท    500 เกณฑราคา 
53/2563  

ลว. 5  พ.ย. 62 

6 

จางเหมารถโดยสารประจำทาง เพ่ือ

ใชในการนำนักเรียนและครรูะดบัช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3  เขารวมกิจกรรม

โครงการทัศนศึกษา ปการศึกษา 

2562 ณ ชุมชนทองเท่ียว OTOP 

นวัตวิถี บานโพธ์ิทอง ตำบลแมกาษา 

อำเภอแมสอด จังหวัดตาก ในวันท่ี 7 

พฤศจิกายน 2562 

13,600 13,600 เฉพาะเจาะจง 
นายกฤษณพันธ  อินจับ  

และคณะ 
13,600 เกณฑราคา 

54-61/2563  

ลว. 6  พ.ย. 62 



โรงเรียนพบพระวิทยาคม  จังหวัดตาก หนา 5 

 

การจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 

๐23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

       กรณีจางเหมา (งบประมาณ 1.00 บาท ข้ึนไป) 

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)        

7 

จางเหมาเขาเลมปกออม เพ่ือสรุป

โครงการทัศนศึกษาของระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 

250 250 เฉพาะเจาะจง 
รานพบพระเครื่องเขียน

  
250 เกณฑราคา 

62/2563  

ลว. 6  พ.ย. 62 

8 

จางเหมารถรับสง (รวมน้ำมัน

เช้ือเพลิง) เพ่ือใชในการนำนักเรียน

และครรูะดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ไป

ทัศนศึกษาแหลงเรยีนรูนอก

สถานศึกษาท่ีบานไรเคียงดาว น้ำตก

แมกาษา วัดไทยสามัคคี อำเภอแม

สอด จังหวัดตาก ในวันท่ี 8 

พฤศจิกายน 2562 

28,800 28,800 เฉพาะเจาะจง 
นายกฤษณพันธ  อินจับ  

และคณะ 
28,800 เกณฑราคา 

63-78/2563  

ลว. 6  พ.ย. 62 

9 

จางเหมาทำปายทัศนศึกษา เพ่ือใชใน

กิจกรรมทัศนศึกษาระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 5 

500 500 เฉพาะเจาะจง รานพีอิงคเจ็ท    500 เกณฑราคา 
79/2563  

ลว. 6  พ.ย. 62 

 

 

 



โรงเรียนพบพระวิทยาคม  จังหวัดตาก หนา 6 

 

การจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 

๐23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

       กรณีจางเหมา (งบประมาณ 1.00 บาท ข้ึนไป) 

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)        

10 
จางเหมาเขาเลมปกออม เพ่ือสรุป

รายงานคุมเงินของงานฝายการเงิน 
150 150 เฉพาะเจาะจง รานพบพระเครื่องเขียน 150 เกณฑราคา 

80/2563  

ลว. 5  พ.ย. 62 

11 

จางเหมาถายเอกสารคูมือทัศนศึกษา

และเขาเลม เพ่ือใชประกอบกิจกรรม

ทัศนศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 

4,460   4,460   เฉพาะเจาะจง รานพบพระเครื่องเขียน 4,460   เกณฑราคา 
81/2563  

ลว. 5  พ.ย. 62 

12 

จางเหมาทำปายไวนิลวันลอยกระทง 

เพ่ือใชสำหรับจัดกิจกรรมวันลอย

กระทงของโรงเรียน   

1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง รานพีอิงคเจ็ท    1,500 เกณฑราคา 
82/2563  

ลว. 7  พ.ย. 62 

13 

จางเหมาทำปายลูกเหลืองฟา เพ่ือใช

สำหรับพัฒนางานอาคารสถานท่ีของ

โรงเรียน   

600 600 เฉพาะเจาะจง รานพีอิงคเจ็ท    600 เกณฑราคา 
83/2563  

ลว. 8  พ.ย. 62 

14 

จางเหมาเขาเลมปกออม เพ่ือสรุป

รายงานแผนปฏิบัติการและ

แผนพัฒนาคุณภาพผูเรียนตาม

นโยบายเรียนฟรี 15 ปอยางมี

คุณภาพ 

1,520 1,520 เฉพาะเจาะจง 

 

รานพบพระเครื่องเขียน

  

1,520 เกณฑราคา 
84/2563  

ลว. 12  พ.ย. 62 

 



โรงเรียนพบพระวิทยาคม  จังหวัดตาก หนา 7 

 

การจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 

๐23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

       กรณีจางเหมา (งบประมาณ 1.00 บาท ข้ึนไป) 
 
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)        

15 
จางเหมาตดิตั้งโคมไฟ เพ่ือใชในการ

พัฒนางานอาคารสถานท่ีของโรงเรียน 
8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง หจก.แมสอดกลองวงจรปด 8,000 เกณฑราคา 

85/2563  

ลว. 18  พ.ย. 62 

16 

จางเหมาทำสติ๊กเกอรช่ือโรงเรียน

และโลโกตราโรงเรยีน เพ่ือใชสำหรับ

พัฒนางานอาคารสถานท่ีของโรงเรียน   

490 490 เฉพาะเจาะจง รานพีอิงคเจ็ท    490 เกณฑราคา 
86/2563  

ลว. 19  พ.ย. 62 

17 
จางเหมาผาไมทอนใหเปนแผนหนา 

เพ่ือนำมาทำโตะประชุมของโรงเรยีน 
18,240 18,240 เฉพาะเจาะจง นายประเวศน  จันทรด ี 18,240 เกณฑราคา 

88/2563  

ลว. 21  พ.ย. 62 

18 

จางเหมาเครื่องเสยีง เพ่ือใชในงาน

กีฬาอำเภอ ในวันท่ี 29 พฤศจิกายน 

2562 

4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายสมควร  ตะตองใจ 4,000 เกณฑราคา 
89/2563  

ลว. 26  พ.ย. 62 

19 

จางเหมาทำโตะไมสัก เพ่ือนำมาทำ

โตะประชุมของโรงเรียน ซึ่งไดรับ

อนุมัติเงินจากแผนงาน 

26,500 26,500 เฉพาะเจาะจง นายสมบูรณ  ถ่ินภาบาง 26,500 เกณฑราคา 
90/2563  

ลว. 25  พ.ย. 62 

 

 

 



โรงเรียนพบพระวิทยาคม  จังหวัดตาก หนา 8 

 

การจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 

๐23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

       กรณีจางเหมา (งบประมาณ 1.00 บาท ข้ึนไป) 
 
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)        

20 

จางเหมาทำปายไวนิลโครงไมพระ

บรมฉายาลักษณรัชกาลท่ี 9 เพ่ือใช

สำหรับงานราชพิธีวันชาติไทย   

840 840 

 

เฉพาะเจาะจง รานพีอิงคเจ็ท 840 

 

เกณฑราคา 
91/2563  

ลว. 28  พ.ย. 62 

21 

จางเหมาตดัชุดเชียรลีดเดอร  เพ่ือใช

ในงานกีฬาอำเภอ ในวันท่ี 29 

พฤศจิกายน 2562 

3,500 3,500 

 

เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน  วงคเรือน 3,500 

 

เกณฑราคา 
92/2563  

ลว. 27  พ.ย. 62 

 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562         

1 
จางเหมาเขาเลมสันกาว เพ่ือใชใน

โครงงานวิทยาศาสตรประเภททดลอง 
350 350 

 

เฉพาะเจาะจง 
 

รานบานอุนไอรักปริ้นทคอม 

 

350 

 

เกณฑราคา 
93/2563  

ลว. 3  ธ.ค. 62 

2 

จางเหมาถายเอกสารและเขาเลมปก

ออม เพ่ือสรุปงานโครงการวันคลาย

วันสวรรคตของรัชกาลท่ี 9 

242 242 

 

เฉพาะเจาะจง รานพบพระเครื่องเขียน 242 

 

เกณฑราคา 
94/2563  

ลว. 4  ธ.ค. 62 

3 

จางเหมาตดิกลองวงจรปด เพ่ือ

ปองกันและรักษาความปลอดภัยใน

โรงเรียน 

51,146 51,146 

 

เฉพาะเจาะจง 
หางหุนสวนจำกัด 

แมสอดกลองวงจรปด 
51,146 

 

เกณฑราคา 
95/2563  

ลว. 9  ธ.ค. 62 

 
 



โรงเรียนพบพระวิทยาคม  จังหวัดตาก หนา 9 

 

การจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 

๐23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

       กรณีจางเหมา (งบประมาณ 1.00 บาท ข้ึนไป) 
 
ลำดับ

ท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน

จัดซ้ือ/จาง 

ราคากลาง จัดซ้ือ/จาง

โดยวิธ ี

ผูไดรับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง

ซ้ือ/จาง 

เกณฑในการ

คัดเลือก 

สัญญาเลขท่ี/ใบสั่งซ้ือ

จาง ลงวันท่ี 

 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ตอ)        

4 

จางเหมาทำความสะอาดผาท่ีใชใน

งานอำเภอ เพ่ือจัดเก็บใหเรียบรอย

พรอมใชในครั้งตอไป 

500 500 

 

เฉพาะเจาะจง นายอภิชิต  คลามทุง 500 

 

เกณฑราคา 
96/2563  

ลว. 11  ธ.ค. 62 

5 

จางเหมาทำปายไวนิลคายเยาวชนคน

ดูดาว เพ่ือใชในกิจกรรมโครงการคาย

เยาวชนคนดูดาว   

450 450 

 

เฉพาะเจาะจง รานพีอิงคเจ็ท    450 

 

เกณฑราคา 
97/2563  

ลว. 12  ธ.ค. 62 

6 

จางเหมาปูกระเบ้ืองบานพักครู

ตางชาติ เพ่ือปรับปรุงซอมแซม

บานพักครูตางชาต ิ

3,500 3,500 

 

เฉพาะเจาะจง นายวัชระ  เมาหา 3,500 

 

เกณฑราคา 
99/2563  

ลว. 18  ธ.ค. 62 

7 

จางเหมาทำบานหนาตางและบาน

ประตู เพ่ือปรับปรุงซอมแซมบานพัก

ครูตางชาต ิ

3,300 3,300 

 

เฉพาะเจาะจง 
ซอโอกระจกอะลูมเินียม

  
3,300 

 

เกณฑราคา 
100/2563  

ลว. 18  ธ.ค. 62 

8 
จางเหมาทำ ส.ค.ส. เพ่ืออวยพรปใหม

ใหกับคณะคร ู
1,200 1,200 

เฉพาะเจาะจง 
บ.โพรเจ็คทไฟฟ-โฟว 1,200 

เกณฑราคา 101/2563  

ลว. 18  ธ.ค. 62 

 
 
 



โรงเรียนพบพระวิทยาคม  จังหวัดตาก หนา 10 

 

การจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 

๐23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

       กรณีจางเหมา (งบประมาณ 1.00 บาท ข้ึนไป) 
 
ลำดับ

ท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน

จัดซ้ือ/จาง 

ราคากลาง จัดซ้ือ/จาง

โดยวิธ ี

ผูไดรับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง

ซ้ือ/จาง 

เกณฑในการ

คัดเลือก 

สัญญาเลขท่ี/ใบสั่งซ้ือ

จาง ลงวันท่ี 

 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ตอ)        

9 

จางเหมาทำปายไวนิลเดือนสีจ่ี่ขาว

หลาม เพ่ือใชในการจัดงานประเพณี

เดือนสี่จี่ขาวหลาม   

700 700 

 

เฉพาะเจาะจง รานพีอิงคเจ็ท    700 

 

เกณฑราคา 
102/2563  

ลว. 25  ธ.ค. 62 

10 

จางเหมาทำปายโครงการจัดสรรเงิน

อุดหนุน เพ่ือใชในการดำเนินกิจกรรม

ตามโครงการ   

500 500 

 

เฉพาะเจาะจง รานพีอิงคเจ็ท    500 

 

เกณฑราคา 
103/2563  

ลว. 25  ธ.ค. 62 

 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563        

1 

จางเย็บเบาะ ติดตั้งผามานบังแดด 

อุปกรณภายในรถตูโรงเรยีน ทะเบียน 

นข ๓๔๓๔ ตาก 

231,150 231,150 

 

เฉพาะเจาะจง นายเฉลียว มีเกต ุ 231,150 

 

เกณฑราคา 
104/2563 

ลว. 3 ม.ค. 63 

2 

จางเหมาทำสติ๊กเกอรตราสัญลักษณ

โรงเรียน เพ่ือใชในการพัฒนางาน

ยานพาหนะของโรงเรียน   

100 100 

 

เฉพาะเจาะจง รานพีอิงคเจ็ท     100 

 

เกณฑราคา 
105/2563 

ลว. 3 ม.ค. 63 

3 

จางเหมาปะยางรถ เพ่ือใชในการ

ปรับปรุงซอมแซมงานยานพาหนะ

ของโรงเรียน 

450 450 

 

เฉพาะเจาะจง 

 

รานพระราม 2 การยาง

  

450 

 

เกณฑราคา 
106/2563 

ลว. 6 ม.ค. 63 



โรงเรียนพบพระวิทยาคม  จังหวัดตาก หนา 11 

 

การจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 

๐23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

       กรณีจางเหมา (งบประมาณ 1.00 บาท ข้ึนไป) 
 
ลำดับ

ท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน

จัดซ้ือ/จาง 

ราคากลาง จัดซ้ือ/จาง

โดยวิธ ี

ผูไดรับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง

ซ้ือ/จาง 

เกณฑในการ

คัดเลือก 

สัญญาเลขท่ี/ใบสั่งซ้ือ

จาง ลงวันท่ี 

 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 (ตอ)        

4 

จางเหมาถายเอกสารและเขาเลมสนั

กาว เพ่ือสรุปงานโครงการแนะแนว

สัญจร   

200 200 

 

เฉพาะเจาะจง รานพบพระเครื่องเขียน 200 

 

เกณฑราคา 
107/2563 

ลว. 13 ม.ค. 63 

5 

จางเหมาเดินสายไฟเบอรอินเตอรเน็ต 

เพ่ือใชสำหรับเช่ือมตออินเตอรเน็ตไป

ยังหอพักนักเรียนพักนอน 

20,000 20,000 

 

เฉพาะเจาะจง บ.ทีโอที จำกัด มหาชน 20,000 

 

เกณฑราคา 
108/2563 

ลว. 8 ม.ค. 63 

6 

จางเหมาถายเอกสารประกอบการติว

โอเน็ต เพ่ือใชในการติวโอเน็ตของ

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

5,600 5,600 

 

เฉพาะเจาะจง 
รานพบพระเครื่องเขียน

  
5,600 

 

เกณฑราคา 
109/2563 

ลว. 15 ม.ค. 63 

7 

จางเหมาถายเอกสารประกอบการติว

โอเน็ต เพ่ือใชในการติวโอเน็ตของ

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

3,000 3,000 

 

เฉพาะเจาะจง 
รานพบพระเครื่องเขียน 3,000 

 

เกณฑราคา 110/2563 

ลว. 20 ม.ค. 63 

8 

จางเหมาถายเอกสารประกอบการติว

โอเน็ต เพ่ือใชในการติวโอเน็ตของ

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

5,600 5,600 

 

เฉพาะเจาะจง รานพบพระเครื่องเขียน 5,600 

 

เกณฑราคา 
111/2563 

ลว. 20 ม.ค. 63 



โรงเรียนพบพระวิทยาคม  จังหวัดตาก หนา 12 

 

การจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 

๐23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

       กรณีจางเหมา (งบประมาณ 1.00 บาท ข้ึนไป) 
 
ลำดับ

ท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน

จัดซ้ือ/จาง 

ราคากลาง จัดซ้ือ/จาง

โดยวิธ ี

ผูไดรับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง

ซ้ือ/จาง 

เกณฑในการ

คัดเลือก 

สัญญาเลขท่ี/ใบสั่งซ้ือ

จาง ลงวันท่ี 

 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 (ตอ)        

9 

จางเหมาถายเอกสารประกอบการติว

โอเน็ต เพ่ือใชในการติวโอเน็ตของ

กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ 

6,040 6,040 

 

 

เฉพาะเจาะจง 

 

รานพบพระเครื่องเขียน

  

6,040 

 

 

เกณฑราคา 
112/2563 

ลว. 20 ม.ค. 63 

10 
จางเหมาตดิตั้งอินเตอรเน็ต เพ่ือใชใน

การพัฒนางานอาคารสถานท่ี 
  

 
บริษัททีโอที  

 113/2563 

ลว. 20 ม.ค. 63 

11 

จางเหมาทำปายไวนิลคายดนตรี

สุขภาพเยาวชนไทย เพ่ือใชในการจัด

กิจกรรมตามโครงการคายดนตร ี

900 900 

 

เฉพาะเจาะจง รานพีอิงคเจ็ท    900 

 

เกณฑราคา 
114/2563 

ลว. 20 ม.ค. 63 

12 

จางเหมาทำสมุดเพลงพรอมเขาเลม

คายดนตรีสุขภาพเยาวชนไทย เพ่ือใช

ประกอบการจดักิจกรรมตามโครงการ

คายดนตร ี

3,240 3,240 

 

 

เฉพาะเจาะจง 
 

พบพระเครื่องเขียน 

 

3,240 

 

 

เกณฑราคา 
115/2563 

ลว. 20 ม.ค. 63 

 

 

 



โรงเรียนพบพระวิทยาคม  จังหวัดตาก หนา 13 

 

การจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 

๐23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

       กรณีจางเหมา (งบประมาณ 1.00 บาท ข้ึนไป) 
 
ลำดับ

ท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน

จัดซ้ือ/จาง 

ราคากลาง จัดซ้ือ/จาง

โดยวิธ ี

ผูไดรับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง

ซ้ือ/จาง 

เกณฑในการ

คัดเลือก 

สัญญาเลขท่ี/ใบสั่งซ้ือ

จาง ลงวันท่ี 

 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 (ตอ)        

13 

จางเหมาทำปายโครงไมทำเนียบครู

คณิตศาสตร เพ่ือใชในการดำเนิน

กิจกรรมเปดบานวิชาการของกลุม

สาระการเรียนรูคณติศาสตร 

450 450 

 

 

เฉพาะเจาะจง 
รานพีอิงคเจ็ท    450 

 

 

เกณฑราคา 

117/2563 

ลว. 21 ม.ค. 63 

14 

จางเหมาทำขาตั้ง เพ่ือใชในการ

ดำเนินกิจกรรมตามโครงการเปดบาน

วิชาการของกลุมสาระการเรยีนรู

วิทยาศาสตร 

1,400 1,400 

 

 

เฉพาะเจาะจง 
รานพีอิงคเจ็ท    1,400 

 

 

เกณฑราคา 
118/2563 

ลว. 21 ม.ค. 63 

15 

จางเหมาทำปายไวนิลพรอมโครงพระ

บรมฉายาลักษณ เพ่ือใชสำหรับจดั

กิจกรรมของโรงเรียน 

3,680 3,680 

 

เฉพาะเจาะจง รานพีอิงคเจ็ท    3,680 

 

เกณฑราคา 
119/2563 

ลว. 21 ม.ค. 63 

16 

จางเหมาทำกระเปาผา เพ่ือใชในการ

จัดกิจกรรมเปดบานวิชาการของกลุม

สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

4,100 4,100 

 

เฉพาะเจาะจง 
นางสาวบุญชุม  

เต็มทรายทอง 
4,100 

 

เกณฑราคา 
120/2563 

ลว. 21 ม.ค. 63 

 
 



โรงเรียนพบพระวิทยาคม  จังหวัดตาก หนา 14 

 

การจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 

๐23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

       กรณีจางเหมา (งบประมาณ 1.00 บาท ข้ึนไป) 
 
ลำดับ

ท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน

จัดซ้ือ/จาง 

ราคากลาง จัดซ้ือ/จาง

โดยวิธ ี

ผูไดรับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง

ซ้ือ/จาง 

เกณฑในการ

คัดเลือก 

สัญญาเลขท่ี/ใบสั่งซ้ือ

จาง ลงวันท่ี 

 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 (ตอ)        

17 

จางเหมาทำตัวบอรดกระจกบาน

เลื่อน เพ่ือใชสำหรับติดประกาศ

ประชาสมัพันธงานธนาคารโรงเรียน   

2,500 2,500 

 

เฉพาะเจาะจง ซอโอกระจกอะลูมเินียม 2,500 

 

เกณฑราคา 
121/2563 

ลว. 21 ม.ค. 63 

18 

จางเหมาทำตัวอักษรโฟมงานเปดบาน

วิชาการ เพ่ือใชในการจัดกิจกรรมวัน

เปดบานวิชาการ   

2,000 2,000 

 

เฉพาะเจาะจง 
นางสาวกัญญารัตน  พรม

เสน  
2,000 

 

เกณฑราคา 
122/2563 

ลว. 23 ม.ค. 63 

19 

จางเหมาทำปายไวนิลพรอมโครงไม

ฉากลายไทย เพ่ือใชในการจัด

กิจกรรมเปดบานวิชาการ 

15,180 15,180 

 

เฉพาะเจาะจง รานพีอิงคเจ็ท    15,180 

 

เกณฑราคา 
123/2563 

ลว. 23 ม.ค. 63 

20 

จางเหมาถายเอกสารประกอบการติว

โอเน็ต เพ่ือใชในการติวโอเน็ตของ

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   

3,000 3,000 

 

เฉพาะเจาะจง 
รานพบพระเครื่องเขียน

  
3,000 

 

เกณฑราคา 
124/2563 

ลว. 27 ม.ค. 63 

21 

จางเหมาตดัเย็บผาถุง เพ่ือใชในการ

แสดงพิธีเปดกิจกรรมงานเปดบาน

วิชาการ ในวันท่ี 30 มกราคม 2563 

400 400 

 

เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน  วงคเรือน 400 

 

เกณฑราคา 
125/2563 

ลว. 28 ม.ค. 63 

 
 



โรงเรียนพบพระวิทยาคม  จังหวัดตาก หนา 15 

 

การจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 

๐23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

       กรณีจางเหมา (งบประมาณ 1.00 บาท ข้ึนไป) 
 
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 

จางเหมาทำปายไวนิลตารางคะแนน

ยุวกาชาด เพ่ือใชประกอบการจัด

กิจกรรมการเขาคายพักแรมยุวกาชาด 

ปการศึกษา 2562 

410 410 

 

เฉพาะเจาะจง 
รานพีอิงคเจ็ท    410 

 

เกณฑราคา 126/2563 

ลว. 7 ก.พ. 63 

2 

จางเหมาทำปายไวนิลการอยูคายพัก

แรมลูกเสือสามัญรุนใหญ เพ่ือใช

ประกอบการจดักิจกรรมการเขาคาย

พักแรมลูกเสือสามัญรุนใหญ ป

การศึกษา 2562 

1,020 1,020 

 

 

เฉพาะเจาะจง รานพีอิงคเจ็ท     1,020 

 

 

เกณฑราคา 
127/2563 

ลว. 7 ก.พ. 63 

3 

จางเหมารถรับสงรวมน้ำมันเช้ือเพลิง 

เพ่ือใชในการนำนักเรียนและครูกลุม

สาระการเรียนรูการงานอาชีพและ

เทคโนโลยีไปศึกษาดูงานโรงงาน

อุตสาหกรรมนักเรียนในสายการเรยีน

ศิลป-อุตสาหกรรมท่ีอำเภอแมสอด 

ในวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2563 

6,000 6,000 

 

 

 

เฉพาะเจาะจง นายกฤษณพันธ  อินจับ   6,000 

 

 

 

เกณฑราคา 
128-131/2563 

ลว. 18 ก.พ. 63 

 



โรงเรียนพบพระวิทยาคม  จังหวัดตาก หนา 16 

 

การจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 

๐23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

       กรณีจางเหมา (งบประมาณ 1.00 บาท ข้ึนไป) 
 
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 (ตอ)        

4 

จางเหมาทำปายไวนิลศึกษาดูงาน

โรงงานอุตสาหกรรมนักเรยีนในสาย

การเรยีนศิลป-อุตสาหกรรม เพ่ือใช

ประกอบการจดักิจกรรมการศึกษาดู

งานโรงงานอุตสาหกรรมนักเรียนใน

สายการเรียนศิลป-อุตสาหกรรม 

450 450 

 

 

 

เฉพาะเจาะจง 
รานพีอิงคเจ็ท     450 

 

 

 

เกณฑราคา 
132/2563 

ลว. 18 ก.พ. 63 

5 

จางเหมาทำปายไวนิลฉากลายไทย 

เพ่ือใชในการติดตั้งฉากตรงหนาเสาธง

ของโรงเรียน 

6,500 6,500 

 

เฉพาะเจาะจง รานพีอิงคเจ็ท    6,500 

 

เกณฑราคา 
133/2563 

ลว. 24 ก.พ. 63 

6 

จางเหมารถรับสง (รวมน้ำมัน

เช้ือเพลิง) เพ่ือใชในการนำนักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ไปสอบ

การทดสอบทางการศึกษาใน

ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (โอเน็ต) ท่ี

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ในวันท่ี 29 

กุมภาพันธ - 1 มีนาคม 2563   

20,000 20,000 

 

 

 

เฉพาะเจาะจง นายกฤษณพันธ  อินจับ   20,000 

 

 

 

เกณฑราคา 
135-144/2563 

ลว. 26 ก.พ. 63 

 



โรงเรียนพบพระวิทยาคม  จังหวัดตาก หนา 17 

 

การจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 

๐23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

       กรณีจางเหมา (งบประมาณ 1.00 บาท ข้ึนไป) 
 
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 (ตอ)        

7 

จางเหมาทำบายศรี เพ่ือใชในพิธีมอบ

ใบประกาศนียบัตร และปจฉิมนิเทศ

นักเรียนช้ัน ม.3 และ ม.6 ในวันท่ี 2 

มีนาคม พศ.2563 

1,500 1,500 

 

 

เฉพาะเจาะจง 
นางแปงร่ำ  แสนเตปน 1,500 

 

 

เกณฑราคา 
145/2563 

ลว. 28 ก.พ. 63 

8 

จางเหมาเขาเลมสันกาวสรุปงาน

โครงการวันปจฉิมนิเทศ ปการศึกษา 

2562 เพ่ือสรุปงานโครงการวันปจฉิม

นิเทศ ปการศึกษา 2562 

150 150 

 

 

เฉพาะเจาะจง 
พบพระเครื่องเขียน 150 

 

 

เกณฑราคา 

146/2563 

ลว. 28 ก.พ. 63 

 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563         

1 

จางเหมาซอมรถเพ่ือปรับปรุง

ซอมแซมยานพาหนะของโรงเรยีนให

มีประสิทธิภาพ 

6,925.07 6,925.07 

 

เฉพาะเจาะจง 
บริษัทสยามนิสสัน  แมสอด 

จำกัด  
6,925.07 

 

เกณฑราคา 
147/2563 

ลว. 4 มี.ค. 63 

2 

จางเหมาทำตรายาง เพ่ือใชในการ

พัฒนางานทะเบียนของโรงเรียน ซึ่ง

ไดรับอนุมัติเงินจากแผนงาน ตาม

โครงการพัฒนางานทะเบียน 

1,420 1,420 

 

เฉพาะเจาะจง 
รานปริ้นทช็อป  1,420 

 

เกณฑราคา 149/2563 

ลว. 17 มี.ค. 63 

 



โรงเรียนพบพระวิทยาคม  จังหวัดตาก หนา 18 

 

การจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 

๐23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

       กรณีจางเหมา (งบประมาณ 1.00 บาท ข้ึนไป) 
 
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 (ตอ)        

3 

จางเหมาปรบัปรุงพ้ืนท่ีกอสราง

บริเวณโรงฝกงานอุตสาหกรรม เพ่ือ

ใชสำหรับการพัฒนาโรงฝกงาน

อุตสาหกรรมในการจัดการเรยีนการ

สอน 

28,144 28,144 

 

 

เฉพาะเจาะจง 
นายพงษศรินทร  พนาน

  
28,144 

 

 

เกณฑราคา 
150/2563 

ลว. 25 มี.ค. 63 

 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563         

1 

จางเหมากอสรางหองสภานักเรียน 

เพ่ือใชสำหรับการทำกิจกรรมตางๆ 

ของงานสภานักเรียน 

40,000 40,000 

 

เฉพาะเจาะจง นายวัชระ เมาหา  40,000 

 

เกณฑราคา 
151/2563 

ลว. 17 เม.ย. 63 

2 
จางเหมาทำตรายาง เพ่ือใชในการ

พัฒนางานธุรการของโรงเรยีน 
200 200 

เฉพาะเจาะจง 
รานเบนซพรินติ้ง  200 

เกณฑราคา 152/2563 

ลว. 17 เม.ย. 63 

3 

จางเหมาปรบัปรุงซอมแซมถนน

โรงเรียน เพ่ือใชในการพัฒนางาน

อาคารสถานท่ีของโรงเรียน 

4,500 4,500 

เฉพาะเจาะจง 
นายบุญนิวัติ  ปญญา 4,500 

เกณฑราคา 
153/2563 

ลว. 30 เม.ย. 63 

 
 

 



โรงเรียนพบพระวิทยาคม  จังหวัดตาก หนา 19 

 

การจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 

๐23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

       กรณีจางเหมา (งบประมาณ 1.00 บาท ข้ึนไป) 
 
ลำดับ

ท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน

จัดซ้ือ/จาง 

ราคากลาง จัดซ้ือ/จาง

โดยวิธ ี

ผูไดรับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง

ซ้ือ/จาง 

เกณฑในการ

คัดเลือก 

สัญญาเลขท่ี/ใบสั่งซ้ือ

จาง ลงวันท่ี 

 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563        

1 

จางเหมาเดินสายระบบเสยีงและภาพ 

เพ่ือใชในการพัฒนางานหองเกียรติยศ

ของโรงเรียน 

4,500 4,500 

 

เฉพาะเจาะจง รานบานคอมพ 4,500 

 

เกณฑราคา 
154/2563 

ลว. 4 พ.ค. 63 

2 

จางเหมาทำวารสารโรงเรียน เพ่ือใช

สำหรับการพัฒนางานประชาสัมพันธ

โรงเรียน 

41,000 41,000 

 

เฉพาะเจาะจง 
บริษัทโพรเจ็คทไฟฟโฟว

จำกัด    
41,000 

 

เกณฑราคา 
155/2563 

ลว. 26 พ.ค. 63 

3 

จางเหมาทำปายไวนิลประชาสัมพันธ 

เพ่ือใชในการพัฒนางาน

ประชาสมัพันธของโรงเรียน 

900 900 

 

เฉพาะเจาะจง รานพีอิงคเจ็ท    900 

 

เกณฑราคา 
156/2563 

ลว. 26 พ.ค. 63 

4 

จางเหมาทำพระบรมฉายาลักษณพระ

ราชินี เพ่ือใชสำหรับงานราชพิธีเน่ือง

ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ

พระนางเจาฯพระบรมราชินี 

1,700 1,700 

 

เฉพาะเจาะจง 
รานพีอิงคเจ็ท    1,700 

 

เกณฑราคา 157/2563 

ลว. 29 พ.ค. 63 

 
 
 
 
 



โรงเรียนพบพระวิทยาคม  จังหวัดตาก หนา 20 

 

การจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 

๐23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

       กรณีจางเหมา (งบประมาณ 1.00 บาท ข้ึนไป) 
 
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 

จางเหมาทำปายไวนิลจุดคัดกรอง 

เพ่ือใชในการรับมอบตัวนักเรยีน ช้ัน 

ม.1 และ ม.4 

150 150 

 

เฉพาะเจาะจง รานพีอิงคเจ็ท    150 

 

เกณฑราคา 
158/2563 

ลว. 11 มิ.ย. 63 

2 
จางเหมาซอมเครื่องปริ้นเตอร เพ่ือใช

ในการพัฒนางานพัสดุของโรงเรยีน 
500 500 

เฉพาะเจาะจง 
รานบานคอมพ 500 

เกณฑราคา 159/2563 

ลว. 12 มิ.ย. 63 

3 

จางเหมาทำเว็บไซตสำเร็จรูปพรอม

โดเมน เพ่ือใชในการพัฒนางาน

ประชาสมัพันธของโรงเรียน 

3,210 3,210 

 

เฉพาะเจาะจง บริษัทเว็บเซอรวิส จำกัด   3,210 

เกณฑราคา 
160/2563 

ลว. 12 มิ.ย. 63 

4 

จางเหมาทำปายไวนิลโควตานักเรยีน 

เพ่ือใชในการพัฒนางานแนะแนวของ

โรงเรียน 

3,620 3,620 

 

เฉพาะเจาะจง รานพีอิงคเจ็ท    3,620 

 

เกณฑราคา 
161/2563 

ลว. 30 มิ.ย. 63 

 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563        

1 

จางเหมาทำปายไวนิลพิธีไหวครู เพ่ือ

ใชในโครงการกิจกรรมวันไหวครูป

การศึกษา 2563 

2,000 2,000 

 

เฉพาะเจาะจง รานพีอิงคเจ็ท    2,000 

 

เกณฑราคา 
162/2563 

ลว. 3 ก.ค. 63 

 
 



โรงเรียนพบพระวิทยาคม  จังหวัดตาก หนา 21 

 

การจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 

๐23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

       กรณีจางเหมา (งบประมาณ 1.00 บาท ข้ึนไป) 
 
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 (ตอ)        

2 
จางเหมาเขาเลมปกออมวันครู เพ่ือใช

ในการสรุปโครงการงานวันคร ู
150 150 

 

เฉพาะเจาะจง 
รานพบพระเครื่องเขียน 150 เกณฑราคา 

163/2563 

ลว. 10 ก.ค. 63 

3 

จางเหมาทำรูปพรอมกรอบกระจก

พระบรมฉายาลักษณรัชกาลท่ี 10  

เพ่ือใชสำหรับงานราชพิธีเน่ืองในวัน

เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 10 

1,700 1,700 

 

 

เฉพาะเจาะจง รานพีอิงคเจ็ท    1,700 

 

 

เกณฑราคา 
164/2563 

ลว. 10 ก.ค. 63 

4 

จางเหมาซอมรถเพ่ือปรับปรุง

ซอมแซมยานพาหนะของโรงเรยีนให

มีประสิทธิภาพ 

8,887.42 8,887.42 

 

เฉพาะเจาะจง 
บริษัทโตโยตาเมืองตาก 

จำกัด 
8,887.42 

 

เกณฑราคา 
165/2563 

ลว. 14 ก.ค. 63 

5 

จางเหมาทำปายบริษัทสรางการดี 

เพ่ือใชในการอบรมโครงการบริษัท

สรางการด ี

565 565 

 

เฉพาะเจาะจง รานพีอิงคเจ็ท    565 

 

เกณฑราคา 
166/2563 

ลว. 14 ก.ค. 63 

 
 

 



โรงเรียนพบพระวิทยาคม  จังหวัดตาก หนา 22 

 

การจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 

๐23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

       กรณีจางเหมา (งบประมาณ 1.00 บาท ข้ึนไป) 
 
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 (ตอ)        

6 

จางเหมาทำปายบุคลากรกลุมสาระ

การเรยีนรูวิทยาศาสตร เพ่ือใชในการ

พัฒนากลุมสาระการเรยีนรู

วิทยาศาสตร 

1,000 1,000 

 

 

เฉพาะเจาะจง 
รานพีอิงคเจ็ท    1,000 

 

 

เกณฑราคา 

167/2563 

ลว. 24 ก.ค. 63 

 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563         

1 
จางเหมาซอมแซมประตูหองสมุด 

เพ่ือใชในการพัฒนางานหองสมุด 
2,550 2,550 

เฉพาะเจาะจง กระจกอลมูิเนียมพบพระ

  
2,550 

เกณฑราคา 168/2563 

ลว. 3 ส.ค. 63 

2 
จางเหมาทำปายไวนิลยาเสพติด เพ่ือ

ใชในโครงการวันตอตานยาเสพตดิ 
500 500 

เฉพาะเจาะจง 
รานพีอิงคเจ็ท    500 

เกณฑราคา 169/2563 

ลว. 4 ส.ค. 63 

3 

จางเหมาซอมรถเพ่ือปรับปรุง

ซอมแซมยานพาหนะของโรงเรยีนให

มีประสิทธิภาพ 

2,010 2,010 

 

เฉพาะเจาะจง 
บริษัทโตโยตาเมืองตาก 

จำกัด 
2,010 

 

เกณฑราคา 
170/2563 

ลว. 5 ส.ค. 63 

4 

จางเหมาทำปายสื่อการสอนอาเซยีน 

เพ่ือประกอบการจดักิจกรรมวัน

อาเซียน 

1,000 1,000 

 

เฉพาะเจาะจง รานพีอิงคเจ็ท    1,000 

 

เกณฑราคา 
171/2563 

ลว. 5 ส.ค. 63 

 



โรงเรียนพบพระวิทยาคม  จังหวัดตาก หนา 23 

 

การจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 

๐23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

       กรณีจางเหมา (งบประมาณ 1.00 บาท ข้ึนไป) 
 
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 (ตอ)        

5 
จางเหมาเขาเลมปกออม เพ่ือใชใน

การสรุปโครงการวันแหเทียน 
150 150 

เฉพาะเจาะจง 
พบพระเครื่องเขียน 150 

เกณฑราคา 172/2563 

ลว. 11 ส.ค. 63 

6 

จางเหมาเขาเลมปกออม เพ่ือใชใน

การสรุปโครงการงานวันแม 3 

มิถุนายน 2563 

150 150 

 

เฉพาะเจาะจง พบพระเครื่องเขียน  

 

เกณฑราคา 
173/2563 

ลว. 13 ส.ค. 63 

7 

จางเหมาเขาเลมปกออม เพ่ือใชใน

การสรุปโครงการงานวันแม 12 

สิงหาคม 2563 

150 150 

 

เฉพาะเจาะจง พบพระเครื่องเขียน 150 

 

เกณฑราคา 
174/2563 

ลว. 13 ส.ค. 63 

8 

จางเหมาทำปายคายสงมอบ

คณะกรรมการสภานักเรียน เพ่ือใชใน

การดำเนินกิจกรรมตามโครงการคาย

สงมอบคณะกรรมการสภานักเรียน 

700 700 

 

เฉพาะเจาะจง 
รานพีอิงคเจ็ท    700 

 

เกณฑราคา 175/2563 

ลว. 13 ส.ค. 63 

9 

จางเหมาทำปายรายช่ือครู

ผูรับผิดชอบหองพยาบาล เพ่ือใชใน

การพัฒนางานหองพยาบาล 

340 340 

 

เฉพาะเจาะจง รานพีอิงคเจ็ท    340 

 

เกณฑราคา 
176/2563 

ลว. 14 ส.ค. 63 

 



โรงเรียนพบพระวิทยาคม  จังหวัดตาก หนา 24 

 

การจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 

๐23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

       กรณีจางเหมา (งบประมาณ 1.00 บาท ข้ึนไป) 
 
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 (ตอ)        

10 

จางเหมาทำปายสัปดาหวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี เพ่ือใชในการจัด

กิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

675 675 

 

เฉพาะเจาะจง 
รานพีอิงคเจ็ท    675 

 

เกณฑราคา 177/2563 

ลว. 17 ส.ค. 63 

11 

จางเหมาทำปายอบรมคายผูนำและ

กิจกรรมนันทนาการ เพ่ือใชในการจัด

กิจกรรมตามโครงการอบรมคายผูนำ

และกิจกรรมนันทนาการ 

700 700 

 

เฉพาะเจาะจง 
รานพีอิงคเจ็ท     700 

 

เกณฑราคา 178/2563 

ลว. 17 ส.ค. 63 

12 

จางเหมาทำปายสติ๊กเกอรปริ้นติดฟว

เจอรบอรด เพ่ือใชในการพัฒนางาน

อนามัย 

2,700 2,700 

 

เฉพาะเจาะจง รานพีอิงคเจ็ท    2,700 

 

เกณฑราคา 
179/2563 

ลว. 17 ส.ค. 63 

13 

จางเหมารถโดยสารรวมน้ำมัน

เช้ือเพลิง เพ่ือใชในการนำนักเรียนไป

ทำกิจกรรมคายผูนำและกิจกรรม

นันทนาการท่ีไรเตยวรรณ ในวันท่ี 22 

สิงหาคม พ.ศ.2563 

5,400 5,400 

 

 

เฉพาะเจาะจง 
นางแสงวัน  นอยหมอ   

และคณะ 
5,400 

 

 

เกณฑราคา 
180-185/2563 

ลว. 17 ส.ค. 63 

 



โรงเรียนพบพระวิทยาคม  จังหวัดตาก หนา 25 

 

การจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 

๐23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

       กรณีจางเหมา (งบประมาณ 1.00 บาท ข้ึนไป) 
 
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 (ตอ)        

14 
จางเหมาทำปายไวนิลเวรวันครู เพ่ือ

ใชในการพัฒนางานปกครอง 
  

เฉพาะเจาะจง 
รานพีอิงคเจ็ท     

เกณฑราคา 186/2563 

ลว. 19 ส.ค. 63 

15 

จางเหมาทำปายไวนิลพรอมโครงไม

ทำเนียบบุคลากรกลุมสาระการเรยีนรู

การงานอาชีพ เพ่ือใชในการพัฒนา

งานกลุมสาระการเรยีนรูการงาน

อาชีพ 

560 560 

 

 

เฉพาะเจาะจง รานพีอิงคเจ็ท    560 

 

 

เกณฑราคา 
187/2563 

ลว. 19 ส.ค. 63 

14 

จางเหมาทำเอกสารประกอบการ

ประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ปพ.5 และ ปพ.6 เพ่ือใชในการพัฒนา

งานวัดผลและประเมินผล 

56,100 56,100 

 

เฉพาะเจาะจง บริษัท 

โพรเจ็คทไฟฟ-โฟวจำกัด 
56,100 

 

เกณฑราคา 188/2563 

ลว. 19 ส.ค. 63 

15 

จางเหมาทำปายไวนิลลูกเสือตานยา

เสพติด เพ่ือใชในโครงการงานกเสอื

ตานยาเสพติด 

500 500 

 

เฉพาะเจาะจง รานพีอิงคเจ็ท    500 

 

เกณฑราคา 
190/2563 

ลว. 21 ส.ค. 63 

16 
จางเหมาเขาเลมปกออม เพ่ือใชใน

การสรุปโครงการวันพอรัชกาลท่ี 10 
150 150 

เฉพาะเจาะจง 
พบพระเครื่องเขียน  150 

เกณฑราคา 191/2563 

ลว. 24 ส.ค. 63 



โรงเรียนพบพระวิทยาคม  จังหวัดตาก หนา 26 

 

การจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 

๐23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

       กรณีจางเหมา (งบประมาณ 1.00 บาท ข้ึนไป) 
 
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 (ตอ)        

17 

จางเหมาเขาเลมปกออม เพ่ือใชใน

การสรุปโครงการพัฒนางานหอง

พยาบาล 

150 150 

 

เฉพาะเจาะจง พบพระเครื่องเขียน 150 

 

เกณฑราคา 
192/2563 

ลว. 24 ส.ค. 63 

18 

จางเหมาตดัเย็บธงศูนยฝกยอย 

นักศึกษาวิชาทหาร อำเภอพบพระ 

เพ่ือใชในการพัฒนางานนักศึกษาวิชา

ทหาร 

1,500 1,500 

 

 

เฉพาะเจาะจง 
นางสาวสุดารัตน  วงคเรือน 1,500 

 

 

เกณฑราคา 

193/2563 

ลว. 24 ส.ค. 63 

19 
จางเหมาเขาเลมปกออม เพ่ือใชใน

การสรุปโครงการภาษาจีนวันละคำ 
150 150 

เฉพาะเจาะจง พบพระเครื่องเขียน 
150 

เกณฑราคา 194/2563 

ลว. 28 ส.ค. 63 

20 

จางเหมาเขาเลมปกออม เพ่ือใชใน

การสรุปโครงการพัฒนางานเศรษฐกิจ

พอเพียง ม.4 

150 150  

เฉพาะเจาะจง 

 

พบพระเครื่องเขียน 
 

150 
 

เกณฑราคา 
195/2563 

ลว. 28 ส.ค. 63 

21 
จางเหมาเขาเลมปกออม เพ่ือใชใน

การสรุปโครงการยุวกาชาด 

150 150 เฉพาะเจาะจง พบพระเครื่องเขียน 150 เกณฑราคา 196/2563 

ลว. 28 ส.ค. 63 

 
 


