
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

โรงเรียนบ้านท่าเกษม 
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



                                          บันทึกข้อความ  
 

ส่วนราชการ    โรงเรียนบ้านท่าเกษม 
ที ่                                              วันที่   4 ตุลาคม 2564 
เรื่อง ขออนุมัติประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการเศรษฐกิจพอเพียง (การเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
                

    ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  มาตรา 11  ให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและ
หน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ
หน่วยงานของรัฐ นั้น 
              โรงเรียนบ้านท่าเกษม  ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ได้จัดท าประกาศเผยแพร่ผู้
ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการเศรษฐกิจพอเพียง (การเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แล้วเสร็จ 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติประกาศเพ่ือเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ดังกล่าว โดยปิดประกาศ ณ บอร์ดของโรงเรียนบ้านท่าเกษม 

 
  

                                                                          ลงชื่อ                                  เจ้าหน้าที่  
       (นางสาวศศิประภา ช่วยณรงค์) 
  

√   -  เห็นชอบ  
√   -  อนุมัติ 

 

ลงชื่อ  
       (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์) 

                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

 

 

 

  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าเกษม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการเศรษฐกิจพอเพียง (การเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า)  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามที่ โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้มีโครงการ จ้างเหมาโครงการเศรษฐกิจพอเพียง (การเพาะเลี้ยงเห็ด
นางฟ้า)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

เหมาท าโรงเพาะเห็ดนางฟ้า จ านวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้อยตรี ทองพูน คมสันต์ โดยเสนอ
ราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    
    

  

เอกพงศ์ บุตรสงฆ์  
(นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
  
  

 

 
  



 
                                          บันทึกข้อความ  
 

ส่วนราชการ    โรงเรียนบ้านท่าเกษม 
ที ่                                              วันที่   15 ตุลาคม 2564 
เรื่อง ขออนุมัติประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อพัสดุ เงินรายได้สถานศึกษา 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
                

    ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  มาตรา 11  ให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและ
หน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ
หน่วยงานของรัฐ นั้น 
              โรงเรียนบ้านท่าเกษม  ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ได้จัดท าประกาศเผยแพร่ผู้
ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อพัสดุ เงินรายได้สถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แล้วเสร็จ 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติประกาศเพ่ือเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ดังกล่าว โดยปิดประกาศ ณ บอร์ดของโรงเรียนบ้านท่าเกษม 

 
  

                                                                          ลงชื่อ                                  เจ้าหน้าที่  
       (นางสาวศศิประภา ช่วยณรงค์) 
  

√   -  เห็นชอบ  
√   -  อนุมัติ 

 

ลงชื่อ  
       (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์) 

                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

 

 

 

 



 

 
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าเกษม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อพัสดุ เงินรายได้สถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามที่ โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้มีโครงการ ซื้อจัดซื้อพัสดุ เงินรายได้สถานศึกษา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ตู้เก็บเอกสาร จ านวน ๑๔ ตู้ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ศรีทองเฟอร์นิเจอร์ โดยเสนอราคา เป็น
เงินทั้งสิ้น ๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    
    

  
เอกพงศ์ บุตรสงฆ์  

(นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 

 

 

  



 

                                          บันทึกข้อความ  
 

ส่วนราชการ    โรงเรียนบ้านท่าเกษม 
ที ่                                              วันที่   29 ตุลาคม 2564 
เรื่อง ขออนุมัติประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการนักการภารโรง  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
                

    ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  มาตรา 11  ให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและ
หน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ ปิดประกาศของ
หน่วยงานของรัฐ นั้น 
              โรงเรียนบ้านท่าเกษม  ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ได้จัดท าประกาศเผยแพร่ผู้
ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการนักการภารโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แล้วเสร็จ   

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติประกาศเพ่ือเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ดังกล่าว โดยปิดประกาศ ณ บอร์ดของโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

 
  

                                                                          ลงชื่อ                                  เจ้าหน้าที่  
       (นางสาวศศิประภา ช่วยณรงค์) 
  

√  -  เห็นชอบ  
√  -  อนุมัต ิ

ลงชื่อ  
       (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์) 

                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 
 

 



 
 

 
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าเกษม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการนักการภารโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้มีโครงการ จ้างโครงการจ้างเหมาบริการนักการภารโรง โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               จ้างเหมาบริการในโรงเรียน จ านวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้อยตรี ทองพูน คมสันต์ โดยเสนอ
ราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    
    

  
เอกพงศ์ บุตรสงฆ์  

(นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 

 

 

  



                                          บันทึกข้อความ  
 

ส่วนราชการ    โรงเรียนบ้านท่าเกษม 
ที ่                                              วันที่   26  พฤศจิกายน  2564 
เรื่อง ขออนุมัติประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวัน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
                

    ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  มาตรา 11  ให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและ
หน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ
หน่วยงานของรัฐ นั้น 
              โรงเรียนบ้านท่าเกษม  ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ได้จัดท าประกาศเผยแพร่ผู้
ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แล้วเสร็จ   

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติประกาศเพ่ือเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ดังกล่าว โดยปิดประกาศ ณ บอร์ดของโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

 
  

                                                                          ลงชื่อ                                  เจ้าหน้าที่  
       (นางสาวศศิประภา ช่วยณรงค์) 
  

√  -  เห็นชอบ  
√  -  อนุมัต ิ

 

ลงชื่อ  
       (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์) 

                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

 

 

 

 

 



 

 
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าเกษม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้มีโครงการ จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               การเหมาท าอาหารกลางวัน จ านวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวพิศมัย สุระขันธ์ โดย
เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๕,๒๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    
    

  

เอกพงศ์ บุตรสงฆ์  
(นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
  
  

 

 

  



                                          บันทึกข้อความ  
 

ส่วนราชการ    โรงเรียนบ้านท่าเกษม 
ที ่                                              วันที่   7 ธันวาคม 2564 
เรื่อง ขออนุมัติประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างท าบ่อบ าบัดน้ าเสียอาคารเอนกประสงค์(โรงอาหาร) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
                

    ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  มาตรา 11  ให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและ
หน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ
หน่วยงานของรัฐ นั้น 
              โรงเรียนบ้านท่าเกษม  ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ได้จัดท าประกาศเผยแพร่ผู้
ชนะการเสนอราคา จ้างท าบ่อบ าบัดน้ าเสียอาคารเอนกประสงค์(โรงอาหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แล้วเสร็จ  

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติประกาศเพ่ือเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ดังกล่าว โดยปิดประกาศ ณ บอร์ดของโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

 
  

                                                                          ลงชื่อ                                  เจ้าหน้าที่  
       (นางสาวศศิประภา ช่วยณรงค์) 
  

√  -  เห็นชอบ  
√  -  อนุมัต ิ

 

ลงชื่อ  
       (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์) 

                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

 

 

 

 

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าเกษม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างท้าบ่อบ้าบัดน้้าเสียอาคารเอนกประสงค์(โรงอาหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้มีโครงการ จ้างท าบ่อบ าบัดน้ าเสียอาคารเอนกประสงค์(โรงอาหาร) โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               การจ้างงานท าบ่อบ าบัดน้ าเสียและติดตาข่ายเหล็กกันนก จ านวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน
วัชรินทร์ (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    
    

  

เอกพงศ์ บุตรสงฆ์  
(นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
  
  

 

 

  



                                          บันทึกข้อความ  
 

ส่วนราชการ    โรงเรียนบ้านท่าเกษม 
ที ่                                              วันที่   7 ธันวาคม 2564 
เรื่อง ขออนุมัติประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างโครงหลังคาทางเดินอาคารเรียน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
                

    ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  มาตรา 11  ให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและ
หน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ
หน่วยงานของรัฐ นั้น 
              โรงเรียนบ้านท่าเกษม  ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ได้จัดท าประกาศเผยแพร่ผู้
ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างโครงหลังคาทางเดินอาคารเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แล้วเสร็จ  

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติประกาศเพ่ือเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ดังกล่าว โดยปิดประกาศ ณ บอร์ดของโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

 
  

                                                                          ลงชื่อ                                  เจ้าหน้าที่  
       (นางสาวศศิประภา ช่วยณรงค์) 
  

√  -  เห็นชอบ  
√  -  อนุมัต ิ

 

ลงชื่อ  
       (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์) 

                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

 

 

  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าเกษม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างโครงหลังคาทางเดินอาคารเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้มีโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างโครงหลังคาทางเดินอาคารเรียน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               การจ้างงานก่อสร้างโครงหลังคาอาคารเรียน จ านวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านวัชรินทร์ 
(ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษี
อ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    
    

  

เอกพงศ์ บุตรสงฆ์  
(นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
  
  

 

 
  



                                          บันทึกข้อความ  
 

ส่วนราชการ    โรงเรียนบ้านท่าเกษม 
ที ่                                              วันที่   20 ธันวาคม 2564 
เรื่อง ขออนุมัติประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาโรงเรียนรอบด้าน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
                

    ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  มาตรา 11  ให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและ
หน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ
หน่วยงานของรัฐ นั้น 
              โรงเรียนบ้านท่าเกษม  ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ได้จัดท าประกาศเผยแพร่ผู้
ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาโรงเรียนรอบด้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แล้วเสร็จ  

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติประกาศเพ่ือเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ดังกล่าว โดยปิดประกาศ ณ บอร์ดของโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

 
  

                                                                          ลงชื่อ                                  เจ้าหน้าที่  
       (นางสาวศศิประภา ช่วยณรงค์) 
  

√  -  เห็นชอบ  
√  -  อนุมัต ิ

 

ลงชื่อ  
       (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์) 

                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

 

 

 

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าเกษม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาโรงเรียนรอบด้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้มีโครงการ ซื้อโครงการพัฒนาโรงเรียนรอบด้าน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               เครื่องปรับอากาศ(๔๐.๑๐.๑๗.๐๑ ) จ านวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไพบูลย์ แอร์ 
สระแก้ว จ ากัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    
    

  
เอกพงศ์ บุตรสงฆ์  

(นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 

 

 

  



                                          บันทึกข้อความ  
 

ส่วนราชการ    โรงเรียนบ้านท่าเกษม 
ที ่                                              วันที่   30 ธันวาคม 2564 
เรื่อง ขออนุมัติประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการนักการภารโรง 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
                

    ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  มาตรา 11  ให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและ
หน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ
หน่วยงานของรัฐ นั้น 
              โรงเรียนบ้านท่าเกษม  ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ได้จัดท าประกาศเผยแพร่ผู้
ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการนักการภารโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แล้วเสร็จ  

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติประกาศเพ่ือเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ดังกล่าว โดยปิดประกาศ ณ บอร์ดของโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

 
  

                                                                          ลงชื่อ                                  เจ้าหน้าที่  
       (นางสาวศศิประภา ช่วยณรงค์) 
  

√  -  เห็นชอบ  
√  -  อนุมัต ิ

 

ลงชื่อ  
       (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์) 

                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

 

 

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าเกษม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการนักการภารโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้มีโครงการ จ้างโครงการจ้างเหมาบริการนักการภารโรง โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               การจ้างงานเหมาบริการในโรงเรียน จ านวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้อยตรี ทองพูน คม
สันต์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน 
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    
    

  
เอกพงศ์ บุตรสงฆ์  

(นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 

 

 

  



                                          บันทึกข้อความ  
 

ส่วนราชการ    โรงเรียนบ้านท่าเกษม 
ที ่                                              วันที่   10 มกราคม 2565 
เรื่อง ขออนุมัติประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการห้องเรียนคุณภาพ (พัฒนาโรงเรียนรอยด้าน) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
                

    ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  มาตรา 11  ให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและ
หน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ
หน่วยงานของรัฐ นั้น 
              โรงเรียนบ้านท่าเกษม  ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ได้จัดท าประกาศเผยแพร่ผู้
ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการห้องเรียนคุณภาพ (พัฒนาโรงเรียนรอยด้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แล้วเสร็จ  

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติประกาศเพ่ือเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ดังกล่าว โดยปิดประกาศ ณ บอร์ดของโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

 
  

                                                                          ลงชื่อ                                  เจ้าหน้าที่  
       (นางสาวศศิประภา ช่วยณรงค์) 
  

√  -  เห็นชอบ  
√  -  อนุมัต ิ

 

ลงชื่อ  
       (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์) 

                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

 

 

 

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าเกษม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการห้องเรียนคุณภาพ (พัฒนาโรงเรียนรอยด้าน) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้มีโครงการ ซื้อโครงการห้องเรียนคุณภาพ (พัฒนาโรงเรียนรอยด้าน) โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุส านักงาน จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก. เคพี สระแก้ว โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๒๘,๑๗๓.๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

เอกพงศ์ บุตรสงฆ์  
(นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
  
  

 

  



                                          บันทึกข้อความ  
 

ส่วนราชการ    โรงเรียนบ้านท่าเกษม 
ที ่                                              วันที่   28 มกราคม 2565 
เรื่อง ขออนุมัติประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการอาหารกลางวัน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
                

    ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  มาตรา 11  ให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและ
หน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ
หน่วยงานของรัฐ นั้น 
              โรงเรียนบ้านท่าเกษม  ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ได้จัดท าประกาศเผยแพร่ผู้
ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แล้วเสร็จ  

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติประกาศเพ่ือเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ดังกล่าว โดยปิดประกาศ ณ บอร์ดของโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

 
  

                                                                          ลงชื่อ                                  เจ้าหน้าที่  
       (นางสาวศศิประภา ช่วยณรงค์) 
  

√  -  เห็นชอบ  
√  -  อนุมัต ิ

 

ลงชื่อ  
       (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์) 

                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

 

 

 

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าเกษม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้มีโครงการ จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               จ้างเหมาท าอาหารกลางวันส าหรับนักเรียน จ านวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวพิศมัย สุระ
ขันธ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๐,๓๒๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม
และภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

เอกพงศ ์บุตรสงฆ์  
(นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
  
  

 

 
  



                                          บันทึกข้อความ  
 

ส่วนราชการ    โรงเรียนบ้านท่าเกษม 
ที ่                                              วันที่   28 กุมภาพันธ์ 2565 
เรื่อง ขออนุมัติประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการนักการภารโรง 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
                

    ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  มาตรา 11  ให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและ
หน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ
หน่วยงานของรัฐ นั้น 
              โรงเรียนบ้านท่าเกษม  ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ได้จัดท าประกาศเผยแพร่ผู้
ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการนักการภารโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แล้วเสร็จ  

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติประกาศเพ่ือเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ดังกล่าว โดยปิดประกาศ ณ บอร์ดของโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

 
  

                                                                          ลงชื่อ                                  เจ้าหน้าที่  
       (นางสาวศศิประภา ช่วยณรงค์) 
  

√  -  เห็นชอบ  
√  -  อนุมัต ิ

 

ลงชื่อ  
       (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์) 

                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

 

 

  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าเกษม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการนักการภารโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้มีโครงการ จ้างโครงการจ้างเหมาบริการนักการภารโรง โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               การจ้างงานเหมายริการในโรงเรียน จ านวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้อยตรี ทองพูน 
คมสันต์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน 
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

เอกพงศ์ บุตรสงฆ์  
(นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
  
  

 

 
  



                                          บันทึกข้อความ  
 

ส่วนราชการ    โรงเรียนบ้านท่าเกษม 
ที ่                                              วันที่   18 มีนาคม 2565 
เรื่อง ขออนุมัติประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการเสื้อผ้าไทยส าหรับบุคลากรในโรงเรียน(เงินรายได้สถานศึกษา) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
                

    ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  มาตรา 11  ให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและ
หน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ
หน่วยงานของรัฐ นั้น 
              โรงเรียนบ้านท่าเกษม  ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ได้จัดท าประกาศเผยแพร่ผู้
ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการเสื้อผ้าไทยส าหรับบุคลากรในโรงเรียน(เงินรายได้สถานศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
แล้วเสร็จ  

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติประกาศเพ่ือเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ดังกล่าว โดยปิดประกาศ ณ บอร์ดของโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

 
  

                                                                          ลงชื่อ                                  เจ้าหน้าที่  
       (นางสาวศศิประภา ช่วยณรงค์) 
  

√  -  เห็นชอบ  
√  -  อนุมัต ิ

 

ลงชื่อ  
       (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์) 

                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

 

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าเกษม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการเสื้อผ้าไทยส้าหรับบุคลากรในโรงเรียน(เงินรายได้
สถานศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้มีโครงการ ซื้อโครงการเสื้อผ้าไทยส าหรับบุคลากรในโรงเรียน(เงิน
รายได้สถานศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               เครื่องแต่งกายเสื้อผ้าไทยส าหรับครู จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านชมภูแบรนด์์ โดย
เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษี
อ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

เอกพงศ์ บุตรสงฆ์  
(นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
  
  

 

 

  



                                          บันทึกข้อความ  
 

ส่วนราชการ    โรงเรียนบ้านท่าเกษม 
ที ่                                              วันที่   21 มีนาคม 2565 
เรื่อง ขออนุมัติประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการเสื้อกีฬาส าหรับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
                

    ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  มาตรา 11  ให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและ
หน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ
หน่วยงานของรัฐ นั้น 
              โรงเรียนบ้านท่าเกษม  ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ได้จัดท าประกาศเผยแพร่ผู้
ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการเสื้อกีฬาส าหรับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แล้วเสร็จ  

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติประกาศเพ่ือเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ดังกล่าว โดยปิดประกาศ ณ บอร์ดของโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

 
  

                                                                          ลงชื่อ                                  เจ้าหน้าที่  
       (นางสาวศศิประภา ช่วยณรงค์) 
  

√  -  เห็นชอบ  
√  -  อนุมัต ิ

 

ลงชื่อ  
       (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์) 

                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

 

 

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าเกษม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการเสื้อกีฬาส้าหรับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้มีโครงการ ซื้อโครงการเสื้อกีฬาส าหรับนักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               เสื้อกีฬาส าหรับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ อัยลดา 
สปอร์ต (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑,๒๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อย
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

เอกพงศ์ บุตรสงฆ์  
(นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
  
  

 

 

  



                                          บันทึกข้อความ  
 

ส่วนราชการ    โรงเรียนบ้านท่าเกษม 
ที ่                                              วันที่   28 มีนาคม 2565 
เรื่อง ขออนุมัติประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ กิจกรรมซื้อหนังสือเรียน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
                

    ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  มาตรา 11  ให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและ
หน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ
หน่วยงานของรัฐ นั้น 
              โรงเรียนบ้านท่าเกษม  ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ได้จัดท าประกาศเผยแพร่ผู้
ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ กิจกรรมซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แล้วเสร็จ  

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติประกาศเพ่ือเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ดังกล่าว โดยปิดประกาศ ณ บอร์ดของโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

 
  

                                                                          ลงชื่อ                                  เจ้าหน้าที่  
       (นางสาวศศิประภา ช่วยณรงค์) 
  

√  -  เห็นชอบ  
√  -  อนุมัต ิ

 

ลงชื่อ  
       (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์) 

                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

 

 

  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าเกษม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ กิจกรรมซ้ือหนังสือเรียน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามที่ โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้มีโครงการ ซื้อโครงการเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ กิจกรรมซื้อหนังสือเรียน 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

หนังสือเรียนระดับปฐมวัยถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน 75 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ส.พร้อม
ภัณฑ์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๒,๒๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันสอง
ร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

เอกพงศ์ บุตรสงฆ์  
(นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
  
  

 

 

  



                                          บันทึกข้อความ  
 

ส่วนราชการ    โรงเรียนบ้านท่าเกษม 
ที ่                                              วันที่   31 มีนาคม 2565 
เรื่อง ขออนุมัติประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
                

    ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  มาตรา 11  ให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและ
หน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ
หน่วยงานของรัฐ นั้น 
              โรงเรียนบ้านท่าเกษม  ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ได้จัดท าประกาศเผยแพร่ผู้
ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการนักการภารโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แล้วเสร็จ  

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติประกาศเพ่ือเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ดังกล่าว โดยปิดประกาศ ณ บอร์ดของโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

 
  

                                                                          ลงชื่อ                                  เจ้าหน้าที่  
       (นางสาวศศิประภา ช่วยณรงค์) 
  

√  -  เห็นชอบ  
√  -  อนุมัต ิ

 

ลงชื่อ  
       (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์) 

                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

 

 

 

 



 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้มีโครงการ จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               งานปรับปรุง ต่อเติมอาคารเรียน จ านวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านวัชรินทร์ (ให้บริการ) โดย
เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

เอกพงศ์ บุตรสงฆ์  
(นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
  
  

 

 

  



                                          บันทึกข้อความ  
 

ส่วนราชการ    โรงเรียนบ้านท่าเกษม 
ที ่                                              วันที่   29 เมษายน 2565 
เรื่อง ขออนุมัติประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาโรงเรียนรอบด้าน (ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
                

    ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  มาตรา 11  ให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและ
หน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ
หน่วยงานของรัฐ นั้น 
              โรงเรียนบ้านท่าเกษม  ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ได้จัดท าประกาศเผยแพร่ผู้
ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาโรงเรียนรอบด้าน (ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แล้ว
เสร็จ  

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติประกาศเพ่ือเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ดังกล่าว โดยปิดประกาศ ณ บอร์ดของโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

 
  

                                                                          ลงชื่อ                                  เจ้าหน้าที่  
       (นางสาวศศิประภา ช่วยณรงค์) 
  

√  -  เห็นชอบ  
√  -  อนุมัต ิ

 

ลงชื่อ  
       (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์) 

                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

 

 

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าเกษม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาโรงเรียนรอบด้าน (ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน) 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้มีโครงการ จ้างโครงการพัฒนาโรงเรียนรอบด้าน (ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               งานรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน จ านวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านวัชรินทร์ 
(ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๗,๑๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

เอกพงศ์ บุตรสงฆ์  
(นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
  
  

 

 

  



                                          บันทึกข้อความ  
 

ส่วนราชการ    โรงเรียนบ้านท่าเกษม 
ที ่                                              วันที่  31 พฤษภาคม 2565 
เรื่อง ขออนุมัติประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการอาหารกลางวัน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
                

    ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  มาตรา 11  ให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและ
หน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ
หน่วยงานของรัฐ นั้น 
              โรงเรียนบ้านท่าเกษม  ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ได้จัดท าประกาศเผยแพร่ผู้
ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แล้วเสร็จ  

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติประกาศเพ่ือเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ดังกล่าว โดยปิดประกาศ ณ บอร์ดของโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

 
  

                                                                          ลงชื่อ                                  เจ้าหน้าที่  
       (นางสาวศศิประภา ช่วยณรงค์) 
  

√  -  เห็นชอบ  
√  -  อนุมัต ิ

 

ลงชื่อ  
       (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์) 

                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

 

 

  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าเกษม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้มีโครงการ จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               จ้างเหมาท าอาหารกลางวันส าหรับนักเรียน จ านวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวสุ
กัญญา ผลาหาญ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑,๘๙๕.๐๐ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบห้าบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

เอกพงศ์ บุตรสงฆ์  
(นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
  
  

 

 

  



                                          บันทึกข้อความ  
 

ส่วนราชการ    โรงเรียนบ้านท่าเกษม 
ที ่                                              วันที่  10 มิถุนายน 2565 
เรื่อง ขออนุมัติประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการอาหารกลางวัน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
                

    ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  มาตรา 11  ให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและ
หน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ
หน่วยงานของรัฐ นั้น 
              โรงเรียนบ้านท่าเกษม  ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ได้จัดท าประกาศเผยแพร่ผู้
ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แล้วเสร็จ  

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติประกาศเพ่ือเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ดังกล่าว โดยปิดประกาศ ณ บอร์ดของโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

 
  

                                                                          ลงชื่อ                                  เจ้าหน้าที่  
       (นางสาวศศิประภา ช่วยณรงค์) 
  

√  -  เห็นชอบ  
√  -  อนุมัต ิ

 

ลงชื่อ  
       (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์) 

                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

 

 

  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าเกษม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามที่ โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้มีโครงการ จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   นั้น 
               การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ ) จ านวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวสุกัญญา ผลาหาญ โดย
เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๘,๘๓๒.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบสองบาทถ้วน ) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  
เอกพงศ์ บุตรสงฆ์  

(นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 

 

 

  



                                          บันทึกข้อความ  
 

ส่วนราชการ    โรงเรียนบ้านท่าเกษม 
ที ่                                              วันที่  28 กรกฎาคม 2565 
เรื่อง ขออนุมัติประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนางานไอซีทีและระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
                

    ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  มาตรา 11  ให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและ
หน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ
หน่วยงานของรัฐ นั้น 
              โรงเรียนบ้านท่าเกษม  ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ได้จัดท าประกาศเผยแพร่ผู้
ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนางานไอซีทีและระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
แล้วเสร็จ  

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติประกาศเพ่ือเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้ าง
ดังกล่าว โดยปิดประกาศ ณ บอร์ดของโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

 
  

                                                                          ลงชื่อ                                  เจ้าหน้าที่  
       (นางสาวศศิประภา ช่วยณรงค์) 
  

√  -  เห็นชอบ  
√  -  อนุมัต ิ

 

ลงชื่อ  
       (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์) 

                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

 

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าเกษม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนางานไอซีทีและระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้มีโครงการ จ้างโครงการพัฒนางานไอซีทีและระบบสารสนเทศเพ่ือการ
เรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วางระบบกล้องรักษาความปลอดภัย (CCTV) จ านวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ จารุปัฐน์ ไอที 
แอนด์ เน็ตเวิร์ค2 (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลคา่เพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

เอกพงศ์ บุตรสงฆ์  
(นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
  
  

 

 

  



                                          บันทึกข้อความ  
 

ส่วนราชการ    โรงเรียนบ้านท่าเกษม 
ที ่                                              วันที่  25 กรกฎาคม 2565 
เรื่อง ขออนุมัติประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนางานไอซีทีและระบบสาระสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
                

    ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  มาตรา 11  ให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและ
หน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ
หน่วยงานของรัฐ นั้น 
              โรงเรียนบ้านท่าเกษม  ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ได้จัดท าประกาศเผยแพร่ผู้
ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนางานไอซีทีและระบบสาระสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
แล้วเสร็จ  

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติประกาศเพ่ือเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ดังกล่าว โดยปิดประกาศ ณ บอร์ดของโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

 
  

                                                                          ลงชื่อ                                  เจ้าหน้าที่  
       (นางสาวศศิประภา ช่วยณรงค์) 
  

√  -  เห็นชอบ  
√  -  อนุมัต ิ

 

ลงชื่อ  
       (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์) 

                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

 

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าเกษม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนางานไอซีทีและระบบสาระสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้มีโครงการ จ้างโครงการพัฒนางานไอซีทีและระบบสาระสนเทศเพ่ือการ
เรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น  

โดเมนเนมในระบบอินเทอร์เน็ต จ านวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ จารุปัฐน์ ไอที แอนด์ เน็ตเวิร์ค
2 (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและ
ภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

เอกพงศ์ บุตรสงฆ์  
(นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
  
  

 

 

  



                                          บันทึกข้อความ  
 

ส่วนราชการ    โรงเรียนบ้านท่าเกษม 
ที ่                                              วันที่  27 กรกฎาคม 2565 
เรื่อง ขออนุมัติประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอ้ีพลาสติกโครงการอาหารกลางวัน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
                

    ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  มาตรา 11  ให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและ
หน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ
หน่วยงานของรัฐ นั้น 
              โรงเรียนบ้านท่าเกษม  ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ได้จัดท าประกาศเผยแพร่ผู้
ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอ้ีพลาสติกโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แล้วเสร็จ  

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติประกาศเพ่ือเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ดังกล่าว โดยปิดประกาศ ณ บอร์ดของโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

 
  

                                                                          ลงชื่อ                                  เจ้าหน้าที่  
       (นางสาวศศิประภา ช่วยณรงค์) 
  

√  -  เห็นชอบ  
√  -  อนุมัต ิ

 

ลงชื่อ  
       (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์) 

                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

 

 

  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าเกษม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอ้ีพลาสติกโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามที่ โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้มีโครงการ ซื้อเก้าอ้ีพลาสติกโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 

เก้าอ้ีพลาสติกมีพนักพิง จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ พรนภา เครื่องครัว โดยเสนอราคา 
เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

เอกพงศ์ บุตรสงฆ์  
(นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
  
  

 

 

  



                                          บันทึกข้อความ  
 

ส่วนราชการ    โรงเรียนบ้านท่าเกษม 
ที ่                                              วันที่  27 กรกฎาคม 2565 
เรื่อง ขออนุมัติประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริหารนักการภารโรง 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
                

    ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  มาตรา 11  ให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและ
หน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ
หน่วยงานของรัฐ นั้น 
              โรงเรียนบ้านท่าเกษม  ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ได้จัดท าประกาศเผยแพร่ผู้
ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริหารนักการภารโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แล้วเสร็จ  

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติประกาศเพ่ือเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ดังกล่าว โดยปิดประกาศ ณ บอร์ดของโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

 
  

                                                                          ลงชื่อ                                  เจ้าหน้าที่  
       (นางสาวศศิประภา ช่วยณรงค์) 
  

√  -  เห็นชอบ  
√  -  อนุมัต ิ

 

ลงชื่อ  
       (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์) 

                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

 

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าเกษม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริหารนักการภารโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้มีโครงการ จ้างโครงการจ้างเหมาบริหารนักการภารโรง โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               จ้างเหมางานบริการในโรงเรียน จ านวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้อยตรี ทองพูน คมสันต์ โดย
เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

เอกพงศ์ บุตรสงฆ์  
(นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
  
  

 

 

  



                                          บันทึกข้อความ  
 

ส่วนราชการ    โรงเรียนบ้านท่าเกษม 
ที ่                                              วันที่  2 สิงหาคม 2565 
เรื่อง ขออนุมัติประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการอาหารกลางวัน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
                

    ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  มาตรา 11  ให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและ
หน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ
หน่วยงานของรัฐ นั้น 
              โรงเรียนบ้านท่าเกษม  ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ได้จัดท าประกาศเผยแพร่ผู้
ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แล้วเสร็จ  

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติประกาศเพ่ือเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ดังกล่าว โดยปิดประกาศ ณ บอร์ดของโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

 
  

                                                                          ลงชื่อ                                  เจ้าหน้าที่  
       (นางสาวศศิประภา ช่วยณรงค์) 
  

√  -  เห็นชอบ  
√  -  อนุมัต ิ

 

ลงชื่อ  
       (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์) 

                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

 

 

  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าเกษม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามที่ โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้มีโครงการ จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   นั้น 
               จ้างเหมาท าอาหารกลางวัน จ านวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวสุกัญญา ผลาหาญ โดย
เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๒,๙๕๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม
และภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

เอกพงศ์ บุตรสงฆ์  
(นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
  
  

 

 

  



                                          บันทึกข้อความ  
 

ส่วนราชการ    โรงเรียนบ้านท่าเกษม 
ที ่                                              วันที่  5 สิงหาคม 2565 
เรื่อง ขออนุมัติประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปิดช่องหลังคาโรงอาหารโครงการอาหารกลางวัน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
                

    ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  มาตรา 11  ให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและ
หน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ
หน่วยงานของรัฐ นั้น 
              โรงเรียนบ้านท่าเกษม  ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ได้จัดท าประกาศเผยแพร่ผู้
ชนะการเสนอราคา จ้างปิดช่องหลังคาโรงอาหารโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แล้วเสร็จ  

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติประกาศเพ่ือเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ดังกล่าว โดยปิดประกาศ ณ บอร์ดของโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

 
  

                                                                          ลงชื่อ                                  เจ้าหน้าที่  
       (นางสาวศศิประภา ช่วยณรงค์) 
  

√  -  เห็นชอบ  
√  -  อนุมัต ิ

 

ลงชื่อ  
       (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์) 

                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

 

 

  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าเกษม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปิดช่องหลังคาโรงอาหารโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามที่ โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้มีโครงการ จ้างปิดช่องหลังคาโรงอาหารโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 

จ้างปิดช่องหลังคาโรงอาหาร จ านวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ศ.สแตนเลส (ให้บริการ
,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

เอกพงศ์ บุตรสงฆ์  
(นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
  
  

 

 

  



                                          บันทึกข้อความ  
 

ส่วนราชการ    โรงเรียนบ้านท่าเกษม 
ที ่                                              วันที่  29 สิงหาคม 2565 
เรื่อง ขออนุมัติประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาโรงเรียนรอบด้าน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
                

    ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  มาตรา 11  ให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและ
หน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ
หน่วยงานของรัฐ นั้น 
              โรงเรียนบ้านท่าเกษม  ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ได้จัดท าประกาศเผยแพร่ผู้
ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาโรงเรียนรอบด้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แล้วเสร็จ  

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติประกาศเพ่ือเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ดังกล่าว โดยปิดประกาศ ณ บอร์ดของโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

 
  

                                                                          ลงชื่อ                                  เจ้าหน้าที่  
       (นางสาวศศิประภา ช่วยณรงค์) 
  

√  -  เห็นชอบ  
√  -  อนุมัต ิ

 

ลงชื่อ  
       (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์) 

                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

 

 

  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าเกษม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาโรงเรียนรอบด้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้มีโครงการ ซื้อโครงการพัฒนาโรงเรียนรอบด้าน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               อุปกรณ์ส านักงาน จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก. เคพี สระแก้ว โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๖,๗๘๐.๐๐ บาท (หกพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

เอกพงศ์ บุตรสงฆ์  
(นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
  
  

 

 

  



                                          บันทึกข้อความ  
 

ส่วนราชการ    โรงเรียนบ้านท่าเกษม 
ที ่                                              วันที่  1 กันยายน 2565 
เรื่อง ขออนุมัติประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาวิชาการ  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
                

    ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  มาตรา 11  ให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและ
หน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ
หน่วยงานของรัฐ นั้น 
              โรงเรียนบ้านท่าเกษม  ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ได้จัดท าประกาศเผยแพร่ผู้
ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แล้วเสร็จ  

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติประกาศเพ่ือเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ดังกล่าว โดยปิดประกาศ ณ บอร์ดของโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

 
  

                                                                          ลงชื่อ                                  เจ้าหน้าที่  
       (นางสาวศศิประภา ช่วยณรงค์) 
  

√  -  เห็นชอบ  
√  -  อนุมัต ิ

 

ลงชื่อ  
       (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์) 

                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

 

 

  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าเกษม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้มีโครงการ ซื้อโครงการพัฒนาวิชาการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               เอกสารธุรการในชั้นเรียน จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก. เคพี สระแก้ว โดย
เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๗๑๒.๐๐ บาท (เจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและ
ภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  
เอกพงศ์ บุตรสงฆ์  

(นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 

 

 


