
      

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตาก เขต ๑ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 

ล าดับ 
ท่ี 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
ท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 

      แบบ สขร.1 

(นางสาวยุพิน   ทับเอ่ียม) 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 

(นางนริศรา  อยู่ชา) 

หัวหน้า 

(นายรัติน์พงษ์   สันตติภัค) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 

 

      แบบ สขร.1 



      

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตาก เขต ๑ 
 
 

 
 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตาก เขต ๑ 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 ซ้ือวัสดุกจิกรรมความเป็นเลิศกลุ่มสังคม 990.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เสมาสยาม 990.00 ราคาตามท้องตลาด 03/11/2564 
2 ซ้ือวัสดุกจิกรรมงานยานพาหนะ 420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บ-ีควกิ จ ากัด 420.00 ราคาตามท้องตลาด 03/11/2564 
3 ซ้ือวัสดุกจิกรรมงานยานพาหนะ 5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บ-ีควกิ จ ากัด 5,500.00 ราคาตามท้องตลาด 03/11/2564 
4 ซ้ือวัสดุกจิกรรมงานยานพาหนะ 420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บ-ีควกิ จ ากัด 420.00 ราคาตามท้องตลาด 03/11/2564 
5 ซ้ือจ้างติดตั้งกล้องงานอาคารฯ 19,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ตากคอมพิวเตอร ์ 19,900.00 ราคาตามท้องตลาด 03/11/2564 
6 ซ้ือวัสดุกจิกรรมงานห้องพยาบาล 2,335.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เสมาสยาม 2,335.00 ราคาตามท้องตลาด 16/11/2564 
7 ซ้ือวัสดุกจิกรรมงานห้องพยาบาล 1,188.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เสมาสยาม 1,188.00 ราคาตามท้องตลาด 16/11/2564 
8 ซ้ือวัสดุกจิกรรมงานห้องพยาบาล 3,130.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เสมาสยาม 3,130.00 ราคาตามท้องตลาด 16/11/2564 
9 ซ้ือวัสดุกจิกรรมงานห้องพยาบาล 800.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เสมาสยาม 800.00 ราคาตามท้องตลาด 16/11/2564 
10 ซ้ือวัสดุกจิกรรมงานห้องพยาบาล 200.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เสมาสยาม 200.00 ราคาตามท้องตลาด 16/11/2564 
11 ซ้ือวัสดุงานธุรการโรงเรียนฯ 12,935.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เสมาสยาม 12,935.00 ราคาตามท้องตลาด 16/11/2564 
12 ซ้ือวัสดุน้ ามันรถยนตร์ร.(8พย.65) 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 1,800.00 ราคาตามท้องตลาด 16/11/2564 
13 ซ้ือวัสดุป้ายไวนิลกจิกรรมงานห้องพยาบาล 4,010.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านป้าย 72ห้อง วิศวกร 4,010.00 ราคาตามท้องตลาด 16/11/2564 
14 ซ้ือวัสดุกจิกรรมลงทะเบียนครุภณัฑ์ 4,550.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เสมาสยาม 4,550.00 ราคาตามท้องตลาด 24/11/2564 
15 ซ้ือวัสดุน้ ามันเครือ่งตัดหญ้า 1,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 1,100.00 ราคาตามท้องตลาด 24/11/2564 
16 จ้างซ่อมระบบน้ างานอาคารฯ 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวไพรวัลย์  บุตรทอง 2,000.00 ราคาตามท้องตลาด 24/11/2564 
17 จ้างตัดแต่งต้นไม้งานอาคารฯ 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวไพรวัลย์  บุตรทอง 1,500.00 ราคาตามท้องตลาด 24/11/2564 
18 จ้างปรับปรุงห้องน้ างานอาคารฯ 29,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวไพรวัลย์  บุตรทอง 29,000.00 ราคาตามท้องตลาด 24/11/2564 
19 จ้างเหมาท าความสะอาดอาคารฯ 3,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เสมาสยาม 3,000.00 ราคาตามท้องตลาด 24/11/2564 

(นางสาวยุพิน   ทับเอ่ียม) 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 

(นางนริศรา  อยู่ชา) 

หัวหน้า 

(นายรัติน์พงษ์   สันตติภัค) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 

 

      แบบ สขร.1 



      

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 ซ้ือวัสดุน้ ามันรถโรงเรียน (30พ.ย.64) 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 1,000.00 ราคาตามท้องตลาด 14/12/2565 
2 ซ้ือวัสดุกจิกรรมห้องพยาบาล 3,541.70 เฉพาะเจาะจง หจก. เสมาสยาม 3,541.70 ราคาตามท้องตลาด 14/12/2565 
3 ซ้ือวัสดุกจิกรรมห้องพยาบาล 280.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เสมาสยาม 280.00 ราคาตามท้องตลาด 14/12/2565 
4 ซ้ือวัสดุกจิกรรมห้องพยาบาล 1,440.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เสมาสยาม 1,440.00 ราคาตามท้องตลาด 14/12/2565 
5 ซ้ือวัสดุกจิกรรมห้องพยาบาล 410.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เสมาสยาม 410.00 ราคาตามท้องตลาด 14/12/2565 
6 ซ้ือวัสดุกจิกรรมห้องพยาบาล 100.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เสมาสยาม 100.00 ราคาตามท้องตลาด 14/12/2565 
7 ซ้ือวัสดุกจิกรรมห้องพยาบาล 6,535.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เสมาสยาม 6,535.00 ราคาตามท้องตลาด 14/12/2565 
8 ซ้ือวัสดุกจิกรรมพัฒนาอาคารฯ 2,580.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เสมาสยาม 2,580.00 ราคาตามท้องตลาด 14/12/2565 
9 จ้างท าป้ายไวนิลงานอาคารฯ 550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้าย 72ห้อง วิศวกร 550.00 ราคาตามท้องตลาด 14/12/2565 
10 ซ้ือวัสดุทาสีกจิกรรมสถานศกึษาปลอดภัย 11,059.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 11,059.00 ราคาตามท้องตลาด 14/12/2565 
11 จ้างตัดหญ้างานอาคารฯ 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวไพรวัลย์  บุตรทอง 4,000.00 ราคาตามท้องตลาด 14/12/2565 
12 จ้างท าตรายางกิจกรรมลงทะเบียนฯ 200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแก้วสแตมปแ์อนด์ปริ้นติ้ง 200.00 ราคาตามท้องตลาด 14/12/2565 
13 จ้างท าป้ายไวนิลกิจกรรมห้องพยาบาล 2,410.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้าย 72ห้อง วิศวกร 2,410.00 ราคาตามท้องตลาด 14/12/2565 
14 ซ้ือวัสดุทาสีกจิกรรมสขุาน่าใช ้ 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 1,000.00 ราคาตามท้องตลาด 14/12/2565 
15 ซ้ือวัสดุงานพฒันาแหล่งเรียนรู้คณิตฯ 850.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เสมาสยาม 850.00 ราคาตามท้องตลาด 17/12/2565 
16 ซ้ือวัสดุกจิกรรมห้องพยาบาล 1,990.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เสมาสยาม 1,990.00 ราคาตามท้องตลาด 17/12/2565 
17 ซ้ือวัสดุกจิกรรมสุขาน่าใช ้ 1,986.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เสมาสยาม 1,986.00 ราคาตามท้องตลาด 17/12/2565 
18 ซ้ือครุภัณฑ์กจิกรรมประชาสมัพันธ ์ 10,610.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เสมาสยาม 10,610.00 ราคาตามท้องตลาด 17/12/2565 
19 จ้างซ่อมเครื่องเสียงงานประชาสัมพนัธ ์ 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ยุทธนาซาวด ์ 2,500.00 ราคาตามท้องตลาด 17/12/2565 
20 จ้างเปลี่ยนสารกรองน้ างานอนามัย 21,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเครื่องกรองน้ าธนวัฒนว์อเตอร์ 21,600.00 ราคาตามท้องตลาด 17/12/2565 
21 ซ้ือวัสดุกจิกรรมห้องพยาบาล 2,590.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เสมาสยาม 2,590.00 ราคาตามท้องตลาด 20/12/2565 
22 ซ้ือวัสดุความเป็นเลิศกลุม่สาระต่างประเทศ 4,885.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เสมาสยาม 4,885.00 ราคาตามท้องตลาด 20/12/2565 
23 ซ้ือวัสดุกจิกรรมส่งท้ายปีเก่าฯ 4,960.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยทอยส์ ค้าส่ง ก าแพงเพชร 4,960.00 ราคาตามท้องตลาด 20/12/2565 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 
24 ซ้ือวัสดุน้ ามันรถรร.(24 ธ.ค.64) 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 1,000.00 ราคาตามท้องตลาด 30/12/2565 



      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตาก เขต ๑ 

25 ซ้ือวัสดุกจิกรรมห้องพยาบาล 3,130.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เสมาสยาม 3,130.00 ราคาตามท้องตลาด 30/12/2565 
26 ซ้ือครุภัณฑ์กจิกรรมพัฒนาอาคารฯ 4,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 4,880.00 ราคาตามท้องตลาด 30/12/2565 

(นางสาวยุพิน   ทับเอ่ียม) 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 

(นางนริศรา  อยู่ชา) 

หัวหน้า 

(นายรัติน์พงษ์   สันตติภัค) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 

 

      แบบ สขร.1 



      

 
 
 

 
 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตาก เขต ๑ 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 ซ้ือวัสดุกจิกรรมพัฒนาอาคาร            900.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ            900.00  ราคาตามท้องตลาด 06/01/2565 
2 ซ้ือวัสดุกจิกรรมพัฒนาอาคาร         2,405.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ         2,405.00  ราคาตามท้องตลาด 06/01/2565 
3 ซ้ือวัสดุกจิกรรมพัฒนาอาคาร            300.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ            300.00  ราคาตามท้องตลาด 06/01/2565 
4 ซ้ือวัสดุกจิกรรมพัฒนาอาคาร         1,109.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ         1,109.00  ราคาตามท้องตลาด 06/01/2565 
5 ซ้ือครุภัณฑ์กจิกรรมพัฒนาอาคาร         3,990.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ         3,990.00  ราคาตามท้องตลาด 06/01/2565 
6 จ้างกิจกรรมแหล่งเรียนรูฐ้านศิลปวฒันธรรม         4,855.00  เฉพาะเจาะจง นางสาวไพรวัลย์  บุตรทอง         4,855.00  ราคาตามท้องตลาด 11/01/2565 
7 จ้างกิจกรรมสขุาน่าใช ้         4,600.00  เฉพาะเจาะจง นางสาวไพรวัลย์  บุตรทอง         4,600.00  ราคาตามท้องตลาด 11/01/2565 
8 จ้างกิจกรรมสขุาน่าใช ้         3,850.00  เฉพาะเจาะจง นางสาวไพรวัลย์  บุตรทอง         3,850.00  ราคาตามท้องตลาด 11/01/2565 
9 ซ้ือวัสดุกจิกรรมธุรการ         1,810.00  เฉพาะเจาะจง หจก. เสมาสยาม         1,810.00  ราคาตามท้องตลาด 18/01/2565 
10 ซ้ือวัสดุกจิกรรมลงทะเบียนครุภณัฑ์            110.00  เฉพาะเจาะจง หจก. เสมาสยาม            110.00  ราคาตามท้องตลาด 18/01/2565 
11 ซ้ือวัสดุกจิกรรมคณะกรรมการฯ            780.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)            780.00  ราคาตามท้องตลาด 18/01/2565 
12 ซ้ือวัสดุน้ ามันรถรร.(9-10มค.65)         2,900.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)         2,900.00  ราคาตามท้องตลาด 18/01/2565 
13 ซ้ือวัสดุกจิกรรมสุขาน่าใช ้         2,619.00  เฉพาะเจาะจง หจก. เสมาสยาม         2,619.00  ราคาตามท้องตลาด 18/01/2565 
14 จ้างเหมากิจกรรมพัฒนาอาคาร         1,280.00  เฉพาะเจาะจง นางสาวไพรวัลย์  บุตรทอง         1,280.00  ราคาตามท้องตลาด 24/01/2565 
15 จ้างท าป้ายไวนิลกิจกรรมพัฒนาอาคาร            480.00  เฉพาะเจาะจง ร้านป้าย 72ห้อง วิศวกร            480.00  ราคาตามท้องตลาด 24/01/2565 
16 ซ้ือวัสดุน้ ามันรถรร.(24มค.65)         1,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)         1,000.00  ราคาตามท้องตลาด 31/01/2565 
17 จ้างซ่อมแอร์รถยนต์รร.         6,320.00  เฉพาะเจาะจง ร้านเกียรติชัย แอร&์หม้อน้ า         6,320.00  ราคาตามท้องตลาด 31/01/2565 

(นางสาวยุพิน   ทับเอ่ียม) 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 

(นางนริศรา  อยู่ชา) 

หัวหน้า 

(นายรัติน์พงษ์   สันตติภัค) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 

 

      แบบ สขร.1 



      

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 ซ้ือวัสดุงานแนะแนว 1,105.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เสมาสยาม 1,105.00 ราคาตามท้องตลาด 14/02/2565 
2 ซ้ือวัสดุกจิกรรมสภารว่มใจฯ 6,548.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เสมาสยาม 6,548.00 ราคาตามท้องตลาด 14/02/2565 
3 ซ้ือวัสดุงานอาคารสถานที ่ 8,388.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 8,388.80 ราคาตามท้องตลาด 14/02/2565 
4 ซ้ือวัสดุกจิกรรมห้องเรียนสเีขียว 3,570.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 3,570.00 ราคาตามท้องตลาด 14/02/2565 
5 ซ้ือวัสดุค่าน้ ามันรถรร.(1กพ.65) 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 1,000.00 ราคาตามท้องตลาด 14/02/2565 
6 ซ้ือวัสดุกจิกรรมสภารว่มใจฯ 3,632.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เสมาสยาม 3,632.00 ราคาตามท้องตลาด 14/02/2565 
7 ซ้ือวัสดุกจิกรรมตกแต่งสถานที ่ 1,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 1,520.00 ราคาตามท้องตลาด 14/02/2565 
8 ซ้ือวัสดุกจิกรรมประชมุพสน. 500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เสมาสยาม 500.00 ราคาตามท้องตลาด 14/02/2565 
9 จ้างติดผ้าม่านกจิกรรมระบบดูแล 2,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวิภา ผ้าม่าน ตาก 2,200.00 ราคาตามท้องตลาด 14/02/2565 
10 จ้างท าตรายางกิจกรรมลงทะเบียนครุภัณฑ ์ 720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแก้วสแตมปแ์อนด์ปริ้นติ้ง 720.00 ราคาตามท้องตลาด 14/02/2565 
11 จ้างปรับพื้นที่กจิกรรมเกษตรผสมผสาน 500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวไพรวัลย์  บุตรทอง 500.00 ราคาตามท้องตลาด 14/02/2565 
12 จ้างท าป้ายไวนิลงานรณรงค์ยาเสพติด 2,390.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้าย 72ห้อง วิศวกร 2,390.00 ราคาตามท้องตลาด 14/02/2565 
13 จ้างติดตั้งม่านห้องศนูย์เศรษฐกจิฯ 10,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวิภา ผ้าม่าน ตาก 10,900.00 ราคาตามท้องตลาด 14/02/2565 
14 จ้างพัฒนาแหล่งเรียนรู้สขุศึกษา 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวไพรวัลย์  บุตรทอง 10,000.00 ราคาตามท้องตลาด 14/02/2565 
15 จ้างค่ากัน้ห้องศูนย์เพือ่นใจTOBE 39,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เวกเจริญเงินด ี 39,500.00 ราคาตามท้องตลาด 14/02/2565 
16 จ้างพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภาษาไทย 27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวไพรวัลย์  บุตรทอง 27,000.00 ราคาตามท้องตลาด 14/02/2565 
17 จ้างพัฒนาแหล่งเรียนรูฐ้านวฒันธรรมฯ 24,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวไพรวัลย์  บุตรทอง 24,100.00 ราคาตามท้องตลาด 14/02/2565 
18 จ้างติดตะแกรงเพดานโรงอาหาร 29,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวไพรวัลย์  บุตรทอง 29,800.00 ราคาตามท้องตลาด 14/02/2565 
19 จ้างติดตั้งม่านห้องศนูย์ TO BE 18,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวิภา ผ้าม่าน ตาก 18,900.00 ราคาตามท้องตลาด 14/02/2565 
20 จ้างพัฒนาฐานสร้างคนสร้างรายได้ฯ 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวไพรวัลย์  บุตรทอง 15,000.00 ราคาตามท้องตลาด 14/02/2565 
21 จ้างซ่อมแซมอาคารพลศึกษา 4,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวไพรวัลย์  บุตรทอง 4,600.00 ราคาตามท้องตลาด 14/02/2565 
22 ซ้ือครุภัณฑ์งานประกนัคุณภาพ 6,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เสมาสยาม 6,600.00 ราคาตามท้องตลาด 14/02/2565 
23 ซ้ือวัสดุงานพฒันาสือ่สารสนเทศ 5,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เสมาสยาม 5,900.00 ราคาตามท้องตลาด 22/02/2565 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 
24 ซ้ือวัสดุค่าน้ ามันรถรร.(14กพ.65) 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 1,000.00 ราคาตามท้องตลาด 22/02/2565 



      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตาก เขต ๑ 

25 ซ้ือวัสดุงานพฒันาสือ่สารสนเทศ 689.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เสมาสยาม 689.00 ราคาตามท้องตลาด 22/02/2565 
26 จ้างพัฒนาแหล่งเรียนรู้สขุศึกษา 7,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวไพรวัลย์  บุตรทอง 7,900.00 ราคาตามท้องตลาด 22/02/2565 
24 จ้างพัฒนาปรับปรงุห้องศูนย์ TO BE 7,730.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เวกเจริญเงินด ี 7,730.00 ราคาตามท้องตลาด 22/02/2565 
25 จ้างพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภาษาไทย 5,950.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวไพรวัลย์  บุตรทอง 5,950.00 ราคาตามท้องตลาด 22/02/2565 

(นางสาวยุพิน   ทับเอ่ียม) 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 

(นางนริศรา  อยู่ชา) 

หัวหน้า 

(นายรัติน์พงษ์   สันตติภัค) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 

 

      แบบ สขร.1 



      

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 ซ้ือวัสดุงานพฒันาสือ่สารสนเทศฯ        14,590.00  เฉพาะเจาะจง หจก. เสมาสยาม        14,590.00  ราคาตามท้องตลาด 01/03/2565 
2 ซ้ือวัสดุกจิกรรมห้องพยาบาล         2,250.00  เฉพาะเจาะจง หจก. เสมาสยาม         2,250.00  ราคาตามท้องตลาด 01/03/2565 
3 ซ้ือวัสดุงานจัดการเรียนรู้ทางไกลฯ        16,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก. เสมาสยาม        16,000.00  ราคาตามท้องตลาด 01/03/2565 
4 ซ้ือวัสดุงานประกันคุณภาพ         4,090.00  เฉพาะเจาะจง หจก. เสมาสยาม         4,090.00  ราคาตามท้องตลาด 01/03/2565 
5 ซ้ือวัสดุน้ ามันรถรร.(22 ก.พ.2565)         1,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)         1,000.00  ราคาตามท้องตลาด 01/03/2565 
6 ซ้ือวัสดุกจิกรรมแหล่งเรียนรู้พระราชกรณียกิจ         2,066.13  เฉพาะเจาะจง หจก. เสมาสยาม         2,066.13  ราคาตามท้องตลาด 01/03/2565 
7 จ้างเหมาพัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการงานฯ         8,500.00  เฉพาะเจาะจง นางสาวไพรวัลย์  บุตรทอง         8,500.00  ราคาตามท้องตลาด 01/03/2565 
8 จ้างเหมาปรับปรุงห้องกลุม่สาระการงานฯ         6,000.00  เฉพาะเจาะจง นางสาวไพรวัลย์  บุตรทอง         6,000.00  ราคาตามท้องตลาด 01/03/2565 

9 จ้างเหมาพัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการงานฯ         5,000.00  เฉพาะเจาะจง นางสาวไพรวัลย์  บุตรทอง         5,000.00  ราคาตามท้องตลาด 01/03/2565 

10 จ้างท าป้ายไวนิลกิจกรรมแหล่งเรียนรู้พระราชกรณียกิจ         3,300.00  เฉพาะเจาะจง ร้านป้าย 72ห้อง วิศวกร         3,300.00  ราคาตามท้องตลาด 01/03/2565 
11 จ้างท าป้ายสติ๊กเกอรก์ิจกรรมส่งเสรมิความประพฤติ            900.00  เฉพาะเจาะจง ร้านป้าย 72ห้อง วิศวกร            900.00  ราคาตามท้องตลาด 01/03/2565 
12 จ้างท าป้ายไวนิลกิจกรรมส่งเสริมความประพฤต ิ         3,440.00  เฉพาะเจาะจง ร้านป้าย 72ห้อง วิศวกร         3,440.00  ราคาตามท้องตลาด 01/03/2565 
13 จ้างท าป้ายไวนิลกิจกรรมส่งเสริมความประพฤต ิ            675.00  เฉพาะเจาะจง ร้านป้าย 72ห้อง วิศวกร            675.00  ราคาตามท้องตลาด 01/03/2565 
14 ซ้ือวัสดุค่าน้ ามันรถรร.(1 มี.ค. 2565)         1,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)         1,000.00  ราคาตามท้องตลาด 04/03/2565 
15 จ้างปรับปรุงกจิกรรมเกษตรผสมผสาน        34,500.00  เฉพาะเจาะจง นางสาวไพรวัลย์  บุตรทอง        34,500.00  ราคาตามท้องตลาด 04/03/2565 
16 ซ้ือวัสดุงานปัจฉิมนิเทศนกัเรียน            380.00  เฉพาะเจาะจง หจก. เสมาสยาม            380.00  ราคาตามท้องตลาด 10/03/2565 
17 ซ้ือวัสดุกจิกรรมพัฒนาอาคารสถานที ่         3,166.00  เฉพาะเจาะจง หจก. เสมาสยาม         3,166.00  ราคาตามท้องตลาด 10/03/2565 
18 ซ้ือวัสดุงานปัจฉิมนิเทศนกัเรียน         4,274.00  เฉพาะเจาะจง หจก. เสมาสยาม         4,274.00  ราคาตามท้องตลาด 10/03/2565 
19 ซ้ือวัสดุกจิกรรม GreenFarm         4,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ         4,000.00  ราคาตามท้องตลาด 18/03/2565 
20 ซ้ือวัสดุกจิกรรม GreenFarm         1,900.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ         1,900.00  ราคาตามท้องตลาด 18/03/2565 
21 ซ้ือวัสดุกจิกรรม GreenFarm         2,700.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ         2,700.00  ราคาตามท้องตลาด 18/03/2565 
22 ซ้ือวัสดุกจิกรรม GreenFarm         1,054.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ         1,054.00  ราคาตามท้องตลาด 18/03/2565 
23 ซ้ือวัสดุกจิกรรมพัฒนาอาคารสถานที ่         1,764.00  เฉพาะเจาะจง หจก. เสมาสยาม         1,764.00  ราคาตามท้องตลาด 18/03/2565 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
 

วงเงินงบประมาณราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 
24 ซื้อวัสดุกิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่         1,390.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ         1,390.00  ราคาตามท้องตลาด 18/03/2565 



      

 
 
 
 
 
 

25 ซื้อวัสดุค่าน้ ามันรถรร.(14 มีนาคม 2565)         1,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)         1,000.00  ราคาตามท้องตลาด 18/03/2565 
26 จ้างปรับพื้นที่กิจกรรม GreenFarm         2,400.00  เฉพาะเจาะจง นางสาวไพรวัลย์  บุตรทอง         2,400.00  ราคาตามท้องตลาด 18/03/2565 
24 จ้างปรับพื้นที่กิจกรรม GreenFarm         2,500.00  เฉพาะเจาะจง นางสาวไพรวัลย์  บุตรทอง         2,500.00  ราคาตามท้องตลาด 18/03/2565 
25 จ้างปรับพื้นที่กิจกรรม GreenFarm         2,000.00  เฉพาะเจาะจง นางสาวไพรวัลย์  บุตรทอง         2,000.00  ราคาตามท้องตลาด 18/03/2565 
26 จ้างตัดไม้กิจกรรม GreenFarm         3,800.00  เฉพาะเจาะจง นางสาวไพรวัลย์  บุตรทอง         3,800.00  ราคาตามท้องตลาด 18/03/2565 
27 จ้างเหมาปรับพื้นที่กิจกรรมสภาร่วมใจฯ         4,750.00  เฉพาะเจาะจง นางสาวไพรวัลย์  บุตรทอง         4,750.00  ราคาตามท้องตลาด 18/03/2565 
28 ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศศิลปะ            867.00  เฉพาะเจาะจง หจก. เสมาสยาม            867.00  ราคาตามท้องตลาด 31/03/2565 
29 ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระ         5,810.00  เฉพาะเจาะจง หจก. เสมาสยาม         5,810.00  ราคาตามท้องตลาด 31/03/2565 
30 จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า      183,597.00  เฉพาะเจาะจง นางสาวไพรวัลย์  บุตรทอง      183,597.00  ราคาตามท้องตลาด 31/03/2565 
31 จ่ายเงินรางวัลโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศภาษาไทย            750.00  เฉพาะเจาะจง -            750.00  ราคาตามท้องตลาด 31/03/2565 
32 จ่ายเงินรางวัลโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศศิลปะ         3,200.00  เฉพาะเจาะจง -         3,200.00  ราคาตามท้องตลาด 31/03/2565 
33 ซื้อครุภัณฑ์กิจกรรมประเมินผลฯ         4,900.00  เฉพาะเจาะจง หจก. เสมาสยาม         4,900.00  ราคาตามท้องตลาด 31/03/2565 

(นางสาวยุพิน   ทับเอ่ียม) 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 

(นางนริศรา  อยู่ชา) 

หัวหน้า 

(นายรัติน์พงษ์   สันตติภัค) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 

 


