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การจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
๐23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

 

ล าดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
จัดซื้อ/จ้าง 

ราคากลาง จัดซื้อ/จ้าง
โดยวิธี 

ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง
ซื้อ/จ้าง 

เกณฑ์ในการ
คัดเลือก 

สัญญาเลขท่ี/ใบส่ังซื้อ
,จ้าง ลงวันท่ี 

 งบจากส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  

       

1 ซื้อวัสดุ เพ่ือใช้ในการจัดท าข้อสอบ
มาตรฐานปลายปีการศึกษา  2562 

4,740 4,740 เฉพาะเจาะจง พบพระเครื่องเขียน 4,740 เกณฑ์ราคา 172/2563 ลว. 17/2/63 

2 
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 
(ถนนหน้าอาคาร 108ล) 

200,000 200,000 เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

จิรวัฒน์พบพระ ก่อสร้าง 
200,000 เกณฑ์ราคา 1/2563 ลว. 20/4/63 

3 
ซื้อวัสดุ เพ่ือใช้ในโครงการสง่เสริม
และพัฒนาคุณภาพโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล 

2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง By บ้านอุ่นไอรักปริ้นท์คอม 2,000 เกณฑ์ราคา 252/2563  ลว. 17/7/63 

4 
ซื้อวัสดุ เพ่ือใช้ในโครงการการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพด้านการแปรรูปอาหาร 

10,060 10,060 เฉพาะเจาะจง ร้านกันนิตา พาณิช 10,060 เกณฑ์ราคา 32/2563 ลว. 20/7/63 

5 
ซื้อวัสดุ เพ่ือใช้ในโครงการการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพด้านการแปรรูปอาหาร 

675 675 เฉพาะเจาะจง ร้านพบพระเครื่องเขียน 675 เกณฑ์ราคา 260/2563 ลว. 23/7/63 

6 
ซื้อวัสดุ เพ่ือใช้ในโครงการการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพด้านการแปรรูปอาหาร 

5,500 5,500 เฉพาะเจาะจง ร้านนิจวรีย์ 5,500 เกณฑ์ราคา 256/2563 ลว. 23/7/63 
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การจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
๐23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

 

ล าดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
จัดซื้อ/จ้าง 

ราคากลาง จัดซื้อ/จ้าง
โดยวิธี 

ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง
ซื้อ/จ้าง 

เกณฑ์ในการ
คัดเลือก 

สัญญาเลขท่ี/ใบส่ังซื้อ
,จ้าง ลงวันท่ี 

 งบจากส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ต่อ) 

       

7 จ้างเหมาท าป้ายอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการแปร
รูปอาหาร 

565 565 เฉพาะเจาะจง ร้านพีอิงค์เจ็ท 565 เกณฑ์ราคา 93/2563 ลว. 14/7/63 

8 ซื้อวัสดุ เพ่ือใช้ในโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในสถานศึกษา 

2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง ร้านพบพระเครื่องเขียน 2,000 เกณฑ์ราคา 281/2563  16/8/63 

9 
ซื้อวัสดุ เพ่ือใช้ในโครงการเฝ้าระวัง 
ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด ด้วยกระบวนการลูกเสือ 

4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง ร้านกันนิตา พาณิช 4,500 เกณฑ์ราคา 298/2563 ];. 19/8/63 

10 

จ้างเหมาท าป้ายการฝึกอบรม
โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ด้วยกระบวนการ
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 

500 500 เฉพาะเจาะจง ร้านพีอิงค์เจ็ท 500 เกณฑ์ราคา 112/2563 ลว.21/8/63 

11 
จ้างเหมาท าป้ายโครงการ TO Be 
Number One  
วัยรุ่นสดใส ห่างไกลยาเสพติด 

500 500 เฉพาะเจาะจง ร้านพีอิงค์เจ็ท 500 เกณฑ์ราคา 96/2563 4/8/63 
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การจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
๐23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

       กรณีซื้อ (งบประมาณ 5,000.00 บาท- 9,999.00 บาท) 
 

ล าดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
จัดซื้อ/จ้าง 

ราคากลาง จัดซื้อ/จ้าง
โดยวิธี 

ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง
ซื้อ/จ้าง 

เกณฑ์ในการ
คัดเลือก 

สัญญาเลขท่ี/ใบส่ังซื้อ
จ้าง ลงวันท่ี 

 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562        
1 ซื้อวัสดุ เพ่ือใช้ในโครงการพัฒนาและ

จัดท าสารสนเทศในโรงเรียน 
42,920 42,920 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีซีมอลล์ จ ากัด 42,920 เกณฑ์ราคา 1/2563  ลว. 29 ต.ค  62 

2 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์  เพ่ือใช้ในโครงการ
พัฒนาสื่อโสตทัศนูปกรณ์ 

71,048 71,048 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส อาร์ ซาวด์ 71,048 เกณฑ์ราคา 2/2563 ลว. 31  ต.ค.  62 

 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562        

1 
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ใน
โครงการพัฒนาและจัดท าสารสนเทศ
ในโรงเรียน 

28,010 28,010 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท เดอะ ซิสเต็ม เอ็น.

เจ. จ ากัด 
28,010 เกณฑ์ราคา 3/2563 ลว. 1  พ.ย. 62 

2 
ซื้อวัสดุ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารสถานที่ (ติดต้ังตู้น้ าเย็น) 

7,920 7,920 เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จิรวัฒน์ 

พบพระ คอนกรีต 
7,920 เกณฑ์ราคา 34/2563 ลว. 18  พ.ย.  62 

3 
ซื้อวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้ในการ

บริหารจัดการงานการเงิน 
6,739 6,739 เฉพาะเจาะจง 

กันนิตา พาณิช 
 

6,739 เกณฑ์ราคา 20/2563 ลว. 7/11/62 

4 
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพ่ือใช้ใน
กิจกรรมโครงการสุขาน่าใช้ 

8,736 8,736 เฉพาะเจาะจง กันนิตา พาณิช 8,736 เกณฑ์ราคา 36/2563 ลว. 20/11/62 

5 
ซื้อวัสดุ เพ่ือใช้ในโครงการปรับปรงุ
ซ่อมแซมอาคารสถานที่ 

8,983 8,983 เฉพาะเจาะจง 
หจก. จิรวัฒน์พบพระ 

การค้า 
8,983 เกณฑ์ราคา 8/2563 ลว.11/11/62 
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การจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
๐23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

      กรณีซื้อ (งบประมาณ 5,000.00 บาท - 9,999.00 บาท) 
 

ล าดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
จัดซื้อ/จ้าง 

ราคากลาง จัดซื้อ/จ้าง
โดยวิธี 

ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง
ซื้อ/จ้าง 

เกณฑ์ในการ
คัดเลือก 

สัญญาเลขท่ี/ใบส่ังซื้อ
จ้าง ลงวันท่ี 

 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (ต่อ)        

6 
ซื้อวัสดุ เพ่ือใช้ในกิจกรรมโครงการ
สุขาน่าใช้ 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง 

สหกรณ์การเกษตรเพ่ือ
การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ตาก 

จ ากัด 
7,000 เกณฑ์ราคา 37/2563 ลว. 20/11/62 

7 
ซื้อวัสดุ เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมทัศน
ศึกษา ส าหรับ ม. 1 

5,868 5,868 เฉพาะเจาะจง พบพระเครื่องเขียน 5,868 เกณฑ์ราคา 15/2563  ลว. 4/11/62 

8 
ซื้อวัสดุ เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมทัศน
ศึกษา ส าหรับนักเรียน ม.3 

5,338 5,338 เฉพาะเจาะจง พบพระเครื่องเขียน 5,338 เกณฑ์ราคา 17/2563 ลว. 5/11/62 

9 
ซื้อวัสดุ เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมทัศน
ศึกษา ส าหรับนักเรียน ม. 5 

7,590 7,590 เฉพาะเจาะจง พบพระเครื่องเขียน 7,590 เกณฑ์ราคา 14/2563  ลว. 4/11/62 

10 
ซื้อโต๊ะอเนกประสงค์และเก้าอี้
พลาสติก เพ่ือใช้ในงานอาคารสถานที่ 

156,000 156,000 เฉพาะเจาะจง หจก. พรเทพเทวา 156,000 เกณฑ์ราคา 4/2563 ลว. 4/11/62 

11 
วัสดุ เพ่ือใช้ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน (งานช่าง) 

6,660 6,660 เฉพาะเจาะจง 
หจก. ช. โชคทวีทรัพย์ 

ก่อสร้าง 
6,660 เกณฑ์ราคา 56/2563 ลว. 29/11/62 

 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562         
1 ซื้อเตียงนอน ส าหรับครูต่างชาติ 5,550 5,550 เฉพาะเจาะจง หจก. พรเทพเทวา 5,550 เกณฑ์ราคา 62/2563 ลว. 2/12/62 

2 
ซ้ือวัสดุ เพื่อใช้ในงานเพ็งเดือนสี่ 
จี่ข้าวหลาม 

5,880 5,880 เฉพาะเจาะจง ร้านนิจวรีย์ 5,880 เกณฑ์ราคา 89/2563 ลว. 23/12/62 
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การจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
๐23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

       กรณีซื้อ (งบประมาณ 5,000.00 บาท - 9,999.00 บาท) 
 

ล าดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
จัดซื้อ/จ้าง 

ราคากลาง จัดซื้อ/จ้าง
โดยวิธี 

ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง
ซื้อ/จ้าง 

เกณฑ์ในการ
คัดเลือก 

สัญญาเลขท่ี/ใบส่ังซื้อ
จ้าง ลงวันท่ี 

 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563        

1 
ซื้อวัสดุ เพ่ือใช้ในโครงการเปิดบ้าน
วิชาการ (กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา) 

7,675 7,675 เฉพาะเจาะจง By บ้านอุ่นไอรักปริ้นท์คอม 7,675 เกณฑ์ราคา 112/2563 ลว. 20/1/63 

2 
ซื้อวัสดุ เพ่ือใช้ในโครงการเปิดบ้าน
วิชาการ (กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย) 

6,253 6,253 เฉพาะเจาะจง ร้านกันนิตาพาณิช 6,253 เกณฑ์ราคา 107/2563 ลว. 10/1/63 

3 
ซื้อวัสดุ เพ่ือใช้ในโครงการเปิดบ้าน
วิชาการ (กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ) 

8,520 8,520 เฉพาะเจาะจง ร้านกันนิตาพาณิช 8,520 เกณฑ์ราคา 109/2563  ลว.20/1/63 

4 
ซื้อวัสดุ เพ่ือใช้ในโครงการเปิดบ้าน
วิชาการ (กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา) 

8,604 8,604 เฉพาะเจาะจง ร้านกันนิตาพาณิช 8,604 เกณฑ์ราคา 108/2563 ลว. 20/1/63 

5 
ซื้อวัสดุ เพ่ือใช้ในโครงการเปิดบ้าน
วิชาการ (แนะแนว) 

5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง ร้านพบพระเครื่องเขียน 5,000 เกณฑ์ราคา 110/2563 ลว. 20/1/63 

6 
ซื้อวัสดุ เพ่ือใช้ในโครงการเปิดบ้าน
วิชาการ (กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์)    

5,450 5,450 เฉพาะเจาะจง ร้านพบพระเครื่องเขียน 5,450 เกณฑ์ราคา 111/2563 ลว. 20/1/63 

7 ซื้อวัสดุ เพ่ือใช้งานระบบดูแล 6,685 6,685 เฉพาะเจาะจง ร้านพบพระเครื่องเขียน 6,685 เกณฑ์ราคา 104/2563 ลว. 15/1/63 

8 
ซื้อวัสดุ เพ่ือใช้ในโครงการเปิดบ้าน
วิชาการ (กลุ่มสาระฯ ศิลปะ) 

7,510 7,510 เฉพาะเจาะจง ร้านพบพระเครื่องเขียน 7,510 เกณฑ์ราคา 106/2563 ลว. 20/1/63 
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การจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
๐23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

       กรณีซื้อ (งบประมาณ 5,000.00 บาท - 9,999.00 บาท) 
 

ล าดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
จัดซื้อ/จ้าง 

ราคากลาง จัดซื้อ/จ้าง
โดยวิธี 

ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง
ซื้อ/จ้าง 

เกณฑ์ในการ
คัดเลือก 

สัญญาเลขท่ี/ใบส่ังซื้อ
จ้าง ลงวันท่ี 

 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 (ต่อ)        

9 
ซื้อวัสดุ เพ่ือใช้ในโครงการขยายพันธ์ุ
ไม้ประดับ 

5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเมกะตาล กิ๊ฟช็อป 5,000 เกณฑ์ราคา 103/2563  ลว. 15/1/63 

10 
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพ่ือใช้ในการตกแต่ง
ห้องประชุมเกียรติยศ 

6,732 6,732 เฉพาะเจาะจง 
หจก. จิรวัฒน์พบพระ 

การค้า 
6,732 เกณฑ์ราคา 144/2563  ลว. 28/1/63 

11 
ซื้อวัสดุ เพ่ือใช้ในกิจกรรมเข้าค่าย
ลูกเสือ 

6,982 6,982 เฉพาะเจาะจง ร้านคีตศิลป ์ 6,982 เกณฑ์ราคา 145/2563  ลว. 29/1/63 

 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563         

1 
ซื้อวัสดุ เพ่ือใช้ในกิจกรรมเข้าค่าย
ลูกเสือ 

5,334 5,334 เฉพาะเจาะจง ร้านกันนิตา พาณิช 5,334 เกณฑ์ราคา 166/2563 ลว. 6/2/63 

2 
ซื้อวัสดุ เพ่ือใช้ในกิจกรรมโครงการ
สัปดาห์ห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริม
การอ่า 

6,001 6,001 เฉพาะเจาะจง ร้านพบพระเครื่องเขียน 6,001 เกณฑ์ราคา 170/2563 ลว. 17/2/63 

 
 
 
 
 
 



โรงเรียนพบพระวิทยาคม  จังหวัดตาก หน้า 7 
 

การจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
๐23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

       กรณีซื้อ (งบประมาณ 5,000.00 บาท - 9,999.00 บาท) 
 

ล าดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
จัดซื้อ/จ้าง 

ราคากลาง จัดซื้อ/จ้าง
โดยวิธี 

ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง
ซื้อ/จ้าง 

เกณฑ์ในการ
คัดเลือก 

สัญญาเลขท่ี/ใบส่ังซื้อ
จ้าง ลงวันท่ี 

 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563         

1 
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพ่ือใช้ในงานอาคาร
สถานที่  (โรงรถนักเรียน) 

5,005 5,005 เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรีพานิช 

(1991) 
5,005 เกณฑ์ราคา 199/2563 ลว. 19/3/63 

2 
ซื้อวัสดุ เพ่ือใช้ในกิจกรรม 

ยุวกาชาด 
7,750 7,750 เฉพาะเจาะจง ร้านกันนิตา พาณิช 7,750 เกณฑ์ราคา 187/2563 ลว.  3/3/63 

3 
ซื้อผ้าต่วน เพ่ือใช้ในการพัฒนา
กิจกรรมฝ่ายบริหารงานบุคคล 

7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง ร้านกันนิตา พาณิช 7,500 เกณฑ์ราคา 185/2563 ลว.  2/3/63 

 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563        

1 หนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563 1,133,809 957,275        คัดเลือก ร้านเอส.พี.สเตช่ันเนอรี 939,160 เกณฑ์ราคา 2/2563 ลว. 29/4/63 
 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ไม่มีการจัดซื้อ 
 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563        

1 
ซื้อท่อถนน เพ่ือใช้ในงานอาคาร
สถานที่ 

6,930 6,930 เฉพาะเจาะจง 
หจก. จิรวัฒน์พบพระ 

การค้า 
6,930 เกณฑ์ราคา 218/2563  17/6/63 

2 
ซื้อวัสดุ เพ่ือใช้ในโครงการสนับสนุน
การเรียนการสอน   
(กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์) 

5,980 5,980 เฉพาะเจาะจง พบพระเครื่องเขียน 5,980 เกณฑ์ราคา 232/2563  ลว. 26/6/63 
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การจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
๐23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

       กรณีซื้อ (งบประมาณ 5,000.00 บาท - 9,999.00 บาท) 
 

ล าดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
จัดซื้อ/จ้าง 

ราคากลาง จัดซื้อ/จ้าง
โดยวิธี 

ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง
ซื้อ/จ้าง 

เกณฑ์ในการ
คัดเลือก 

สัญญาเลขท่ี/ใบส่ังซื้อ
จ้าง ลงวันท่ี 

 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 (ต่อ) 

3 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตาม
วัตถุประสงค์โครงการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์ 

150,000 150,000 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านคอมพ์ 150,000 เกณฑ์ราคา 216/2563 ลว.  15/6/63 

 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563         

1 
ซื้อวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้ในโครงการ
สนับสนุนการเรียนการสอน (กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ) 

5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง By บ้านอุ่นไอรักปริ้นท์คอม 5,000 เกณฑ์ราคา 257/2563 ลว. 23/7/63 

2 
ซื้อวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้ในโครงการ
สนับสนุนการเรียนการสอน (กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษาฯ) 

6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง By บ้านอุ่นไอรักปริ้นท์คอม 6,000 เกณฑ์ราคา 258/256 ลว. 23/7/63 

3 
ซื้อวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้ในโครงการ
สนับสนุนการเรียนการสอน (กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์) 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง By บ้านอุ่นไอรักปริ้นท์คอม 8,000 เกณฑ์ราคา 259/2563 ลว. 23/7/63 

4 
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพ่ือใช้ในงานอาคาร
สถานที่ 

6,700 6,700 เฉพาะเจาะจง 
หจก. จิรวัฒน์พบพระ 

การค้า 
6,700 เกณฑ์ราคา 244/2563 ลว. 3/7/63 
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การจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
๐23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

       กรณีซื้อ (งบประมาณ 5,000.00 บาท - 9,999.00 บาท) 
 

ล าดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
จัดซื้อ/จ้าง 

ราคากลาง จัดซื้อ/จ้าง
โดยวิธี 

ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง
ซื้อ/จ้าง 

เกณฑ์ในการ
คัดเลือก 

สัญญาเลขท่ี/ใบส่ังซื้อ
จ้าง ลงวันท่ี 

 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 

5 
ซื้อวัสดุ เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน
ศิลปะ (ภาพจิตรกรรมฝาผนัง) 

6,994.97 6,994.97 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ 

จ ากัด 
6,994.97 เกณฑ์ราคา 255/2563  ลว. 22/7/63 

6 ซื้อวัสดุ เพ่ือใช้ในงานอนามัยโรงเรียน 8,430 8,430 เฉพาะเจาะจง ร้านกันนิตา พาณิช 8,430 เกณฑ์ราคา 243/2563 ลว. 3/7/63 

7 
ซื้อวัสดุ เพ่ือใช้ในโครงการสนับสนุน
การเรียนการสอน   
(กลุ่มสาระฯ ศิลปะ) 

7,085 7,085 เฉพาะเจาะจง ร้านคีตศิลป ์ 7,085 เกณฑ์ราคา 233/2563 ลว. 26 /6/63 

8 
ซื้อวัสดุ เพ่ือใช้ในโครงการสนับสนุน
การเรียนการสอน (กลุ่มสาระฯ 
ภาษาไทย) 

5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง ร้านพบพระเครื่องเขียน 5,000 เกณฑ์ราคา 261/2563 ลว. 24/7/63 

9 
ซื้อวัสดุ เพ่ือใช้ในโครงการสนับสนุน
การเรียนการสอน (กลุ่มสาระฯ 
ภาษาต่างประเทศ) 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง ร้านพบพระเครื่องเขียน 8,000 เกณฑ์ราคา 262/2563 ลว. 24/8/63 

10 
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ใน
งานสารบรรณ 

7,580 7,580 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านคอมพ์ 7,580 เกณฑ์ราคา 249/2563  10/7/63 
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การจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
๐23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

       กรณีซื้อ (งบประมาณ 5,000.00 บาท - 9,999.00 บาท) 
 

ล าดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
จัดซื้อ/จ้าง 

ราคากลาง จัดซื้อ/จ้าง
โดยวิธี 

ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง
ซื้อ/จ้าง 

เกณฑ์ในการ
คัดเลือก 

สัญญาเลขท่ี/ใบส่ังซื้อ
จ้าง ลงวันท่ี 

 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563  

1 
ซื้อวัสดุ เพ่ือใช้ในงานฝ่ายบริหารงาน
บุคคล 

125,800 125,800 เฉพาะเจาะจง นายนพพร  วงษ์ค า 125,800 เกณฑ์ราคา 283/2563 ลว. 13/8/63 

2 
ซื้อครุภัณฑ์ ตามโครงการพัฒนา
ปรับปรุงห้องสมุด 

8,500 8,500 เฉพาะเจาะจง หจก. พรเทพเทวา 8,500 เกณฑ์ราคา 294/2563  ลว. 17/8/63 

3 
ซื้อผ้าต่วน เพ่ือใช้ในงานกิจการ
นักเรียน 

5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง ร้านราเชนทร์ใจดี 5,000 เกณฑ์ราคา 272/2563 ลว. 3/8/63 

4 
ซื้อน้ ายาท าความสะอาดพ้ืนทั่วไป 
เพ่ือใช้ในงานอาคารสถานที่ 

11,700 11,700 เฉพาะเจาะจง ร้านคนรักบ้านพาณิชย์ 11,700 เกณฑ์ราคา 296/2563 ลว. 17/8/63 

5 
ซื้อวัสดุ เพ่ือใช้ในโครงการพัฒนา
ปรับปรุงห้องสมุด 

9,907 9,907 เฉพาะเจาะจง ร้านพบพระเครื่องเขียน 9,907 เกณฑ์ราคา 295/2563 ลว. 17/8/63 

 


