
 
 
 

แบบสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

โรงเรียนบ้านท่าเกษม 
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                          บันทึกข้อความ  
 

ส่วนราชการ    โรงเรียนบ้านท่าเกษม 
ที ่                                              วันที่    5  พฤศจิกายน  2564 
เรื่อง สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือนตุลาคม  2564 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
               ตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันที่ 16  มกราคม  2558 เรื่องก าหนดให้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้
ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้ หน่วยงาน
ของรัฐจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นรายเดือนทุกๆเดือน นั้น 
              กลุ่มงานบริหารงบประมาณ โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ .
พ.ศ. 2565 ในรอบเดือนตุลาคม 2564  จ านวน  8  รายการ  ตามแบบ สขร. 1 ดังแนบ   
              เห็นควรประกาศลงหน้าเว็บไซต์ โรงเรียนบ้านท่าเกษม ต่อไป 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 

  
                                                                          ลงชื่อ                                  เจ้าหน้าที่  

       (นางสาวศศิประภา ช่วยณรงค์) 
   

1.  ทราบ  
2. เห็นชอบ 

 
 

ลงชื่อ  
       (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์) 

                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2564 
โรงเรียนบ้านท่าเกษม  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว 

 
 

ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 

 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 
วันท่ี/เลขที ่

สัญญา/ข้อตกลง 
1 ซื้ออาหารกลางวัน 

295 คน* 20 วัน * 20 บาท 
118,000.- เร่งด่วน นางสมหมาย บรรดิษเสน 

ผู้ส ารองจ่าย 
- - - 

2 จ้างเชื่อมทองเหลืองท่อไอเสียรถตัดหญ้า 500.- เฉพาะเจาะจง โรงกลึง ศ. รุ่งเรืองการช่าง โรงกลึง ศ. รุ่งเรืองการช่าง เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดจา้ง 

ลว. 1 ต.ค. 64 

3 ซื้อหนังสือเรียน ป.5-6 1,166.- เฉพาะเจาะจง ศ.ศึกษาภัณฑ ์ ศ.ศึกษาภัณฑ ์ เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 1 ต.ค. 64 

4 จ้างเหมท าโรงเห็ด พร้อมก้อนเห็ด 32,000.- เฉพาะเจาะจง ร้อยตรี ทองพูน คมสันต ์ ร้อยตรี ทองพูน คมสันต ์ เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดจา้ง 

ลว. 4 ต.ค. 64 
จ.01/2565 

5 จ้างเหมาตดัหญ้าบริเวณสนามฟุตบอล
และบรเิวณนอกก าแพงโรงเรียน 

700.- เฉพาะเจาะจง นายนิพนธ์ อาธะนู นายนิพนธ์ อาธะนู เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดจา้ง 

ลว. 8 ต.ค. 64 

6 ซื้อตู้เอกสาร ขนาด 80x30x85 ซม. 14,000.- เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทองเฟอร์นิเจอร ์ ร้านศรีทองเฟอร์นิเจอร ์ เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 15 ต.ค. 64 
ซ.01/2565 

7 จ้างถ่ายเอกสารแบบส ารวจความเสี่ยง 
Covid-19 

150.- เฉพาะเจาะจง นายณัฐวัฒน์ อาทิตน์วงษ์ นายณัฐวัฒน์ อาทิตน์วงษ ์ เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดจา้ง 

ลว. 26 ต.ค. 64 

8 จ้างเหมาบริการนักการภารโรง 18,000.- เฉพาะเจาะจง ร้อยตรี ทองพูน คมสันต ์ ร้อยตรี ทองพูน คมสันต ์ เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดจา้ง 

ลว. 29 ต.ค. 64 
จ.02/2565 

 

 
 

 



  
                                          บันทึกข้อความ  
 

ส่วนราชการ    โรงเรียนบ้านท่าเกษม 
ที ่                                              วันที่    3  ธันวาคม  2564 
เรื่อง สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือนพฤศจิกายน  2564 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
               ตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันที่ 16  มกราคม  2558 เรื่องก าหนดให้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้
ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้ หน่วยงาน
ของรัฐจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นรายเดือนทุกๆเดือน นั้น 
              กลุ่มงานบริหารงบประมาณ โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ .
พ.ศ. 2565 ในรอบเดือนพฤศจิกายน  2564  จ านวน  12  รายการ  ตามแบบ สขร. 1 ดังแนบ   
              เห็นควรประกาศลงหน้าเว็บไซต์ โรงเรียนบ้านท่าเกษม ต่อไป 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 
  

                                                                          ลงชื่อ                                  เจ้าหน้าที่  
       (นางสาวศศิประภา ช่วยณรงค์) 
  

1.  ทราบ  
2. เห็นชอบ 

 

ลงชื่อ  
       (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์) 

                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม

 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน  2565 
โรงเรียนบ้านท่าเกษม  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว 

 
 

ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 

 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 
วันท่ี/เลขที ่

สัญญา/ข้อตกลง 
1 ซื้อวัสดุป้องกัน covid-19 โครงการ

เรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ 
3,454.- เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.เรือนเพชร 

บริษัทโพซิทิฟ อินเอตร์เทรค 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

ร้าน พ.เรือนเพชร 
บริษัทโพซิทิฟ อินเอตร์เทรค 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 2 พ.ย. 64 

2 ซื้อวัสดุโครงการอาหารกลางวัน 2,877.- เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 

เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 5 พ.ย. 64 

3 จ้างถ่ายเอกสาร โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 

150.- เฉพาะเจาะจง นายณัฐวัฒน์ อาทิตย์วงษ ์ นายณัฐวัฒน์ อาทิตย์วงษ ์ เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดจา้ง 

ลว. 5 พ.ย. 64 

4 จ้างท าป้ายไวนิล โครงการเรียนฟรี
อย่างมีคุณภาพ 

2,400.- เฉพาะเจาะจง นพรัตน์อิงค์เจ็ท นพรัตน์อิงค์เจ็ท เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดจา้ง 

ลว. 5 พ.ย. 64 

5 จ้างท าอาหารว่าง โครงการส่งเสรมิ
บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

475.- เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกัญญา ผลาหาญ นางสาวสุกัญญา ผลาหาญ เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดจา้ง 

ลว. 17 พ.ย. 64 

6 จ้างท าป้ายไวนิล โครงการเรียนฟรี
อย่างมีคุณภาพ 

100.- เฉพาะเจาะจง นพรัตน์อิงค์เจ็ท นพรัตน์อิงค์เจ็ท เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดจา้ง 

ลว. 17 พ.ย. 64 

7 จ้างเย็บเลม่แผนปฏิบัติการประจ าปี 420.- เฉพาะเจาะจง นายณัฐวัฒน์ อาทิตย์วงษ ์ นายณัฐวัฒน์ อาทิตย์วงษ ์ เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดจา้ง 

ลว. 19 พ.ย. 64 

8 จ้างเปลี่ยนประตหู้องน้ านักเรียน 
โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ฯ 

3,618.- เฉพาะเจาะจง นายเสริมศักดิ์ พะวงสัตย ์ นายเสริมศักดิ์ พะวงสัตย ์ เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดจา้ง 

ลว. 19 พ.ย. 64 

9 ซื้อวัสดุโครงการอาหารกลางวัน 760.- เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเจริญการค้า ร้านรุ่งเจริญการค้า เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 
 

ลว. 23 พ.ย. 64 



 

ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 

 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 
วันท่ี/เลขที ่

สัญญา/ข้อตกลง 
10 สถานการณ์ covid-19 โครงการ

อาหารกลางวัน 
61,740.- เฉพาะเจาะจง จ่ายเงินให้นักเรียน - - - 

11 ซื้ออาหารกลางวัน 
294 คน* 21 บาท *10 วัน 
 

61,740.- เฉพาะเจาะจง นางสมหมาย บรรดิษเสน 
ผู้ส ารองจ่าย 

- - - 

12 จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวัน 185,220.- เฉพาะเจาะจง นางสาวพิศมัย สรุะขันธ ์ นางสาวพิศมัย สรุะขันธ ์ เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดจา้ง 

ลว. 26 พ.ย. 64 
จ.03/2565 

 



  
                                         บันทึกข้อความ  
 

ส่วนราชการ    โรงเรียนบ้านท่าเกษม 
ที ่                                              วันที่    5  มกราคม  2565 
เรื่อง สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือนธันวาคม  2564 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
               ตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันที่ 16  มกราคม  2558 เรื่องก าหนดให้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้
ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้ หน่วยงาน
ของรัฐจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นรายเดือนทุกๆเดือน นั้น 
              กลุ่มงานบริหารงบประมาณ โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ .
พ.ศ. 2565 ในรอบเดือนธันวาคม 2564  จ านวน   21  รายการ  ตามแบบ สขร. 1 ดังแนบ   
              เห็นควรประกาศลงหน้าเว็บไซต์ โรงเรียนบ้านท่าเกษม ต่อไป 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 
  

                                                                          ลงชื่อ                                  เจ้าหน้าที่  
       (นางสาวศศิประภา ช่วยณรงค์) 
  

1.  ทราบ  
2. เห็นชอบ 

 

ลงชื่อ  
       (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์) 

                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 
 
 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม  2564 
โรงเรียนบ้านท่าเกษม  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว 

 
 

ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 

 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 
วันท่ี/เลขที ่

สัญญา/ข้อตกลง 
1 จ้างซ่อมเครื่องปริ้น Kyocera 

mita / ซื้อขาตั้งทีวี โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ 

300.- 
1,197.- 

เฉพาะเจาะจง เจอาร์คอมพิวเตอร ์
บริษัทโคเวส (ไทนแลนด์) 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

เจอาร์คอมพิวเตอร ์
บริษัทโคเวส (ไทนแลนด์) 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ/จ้าง 

ลว. 1 ธ.ค. 64 
ลว. 8 ธ.ค. 64 

2 จ้างเปลี่ยนไส้กรองน้ า 1,900.- เฉพาะเจาะจง ภูกานวอเตอร ์ ภูกานวอเตอร ์ เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดจา้ง 

ลว. 7 ธ.ค. 64 

3 จ้างท าบ่ดักไขมัน โครงการอาหาร
กลางวัน 

31,000.- เฉพาะเจาะจง ร้านวัชรินทร ์ ร้านวัชรินทร ์ เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดจา้ง 

ลว. 7 ธ.ค. 64 
จ.04/2565 

4 จ้างท าหลังคาคลมุทางเดิน 
โครงการพัฒนาโรงเรยีนรอบด้าน 

75,000.- เฉพาะเจาะจง ร้านวัชรินทร ์ ร้านวัชรินทร ์ เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดจา้ง 

ลว. 7 ธ.ค. 64 
จ.05/2565 

5 ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาโรงเรียน
รอบด้าน 

1,360.- เฉพาะเจาะจง หจก.เคพี สระแก้ว 
บริษัท แอลอีอี อินโนเวช่ัน 
จ ากัด 

หจก.เคพี สระแก้ว 
บริษัท แอลอีอี อินโนเวช่ัน 
จ ากัด 

เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 10 ธ.ค. 64 

6 ซื้อวัสดุโครงการอาหารกลางวัน 794.- เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 

เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 13 ธ.ค. 64 

7 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โครงการ
พัฒนาโรงเรียนรอบด้าน 

3,070.- เฉพาะเจาะจง บี.ที.คอมพิวเตอร์ สระแก้ว บี.ที.คอมพิวเตอร์ สระแก้ว เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดจา้ง 

ลว. 13 ธ.ค. 64 

8 ซื้อธง โครงการวันส าคญั 1,255.- เฉพาะเจาะจง หจก.เคพี สระแก้ว หจก.เคพี สระแก้ว เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 13 ธ.ค. 64 

9 ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาโรงเรียน
รอบด้าน 
 

320.- เฉพาะเจาะจง องค์การค้าของ สกสค. องค์การค้าของ สกสค. เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 15 ธ.ค. 64 



 

ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 

 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 
วันท่ี/เลขที ่

สัญญา/ข้อตกลง 
10 ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาการเรียน

การสอนวิทยาศาสตร ์
3,089.40 เฉพาะเจาะจง องค์การค้าของ สกสค. องค์การค้าของ สกสค. เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ

ตามที่จัดซื้อ 
ลว. 15 ธ.ค. 64 

11 ซื้อหนังสือ โครงการห้องสมุดมีชีวิต 4,040.- เฉพาะเจาะจง ร้านต้นกลา้ฟอร์คิดส ์ ร้านต้นกลา้ฟอร์คิดส ์ เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 15 ธ.ค. 64 

12 ซื้อวัสดุโครงการอาหารกลางวัน 2,840.- เฉพาะเจาะจง ร้านทวีพานิช ร้านทวีพานิช เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 20 ธ.ค. 64 

13 ซื้อแอร์ / จ้างล้างแอร์ /  จ้างท า
ป้ายไวนิล โครงการพัฒนาโรงเรียน
รอบด้าน 

12,750.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพบูลย์แอร์ สระแก้ว 
จ ากัด 
นพรัตน์อิงค์เจ็ท 

บริษัท ไพบูลย์แอร์ สระแก้ว 
จ ากัด 
นพรัตน์อิงค์เจ็ท 

เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ/จ้าง 

ลว. 20 ธ.ค. 64 
ซ.02/2565 

14 จ้างถ่ายเอกสาร โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทางวิชาการฯ 

1,551.- เฉพาะเจาะจง นายณัฐวัฒน์ อาทิตย์วงษ ์ นายณัฐวัฒน์ อาทิตย์วงษ ์ เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดจา้ง 

ลว. 24 ธ.ค. 64 

15 จ้างท าป้ายไวนิล/ซ่อมปริ้นเตอร์ 
โครงการพัฒนาโรงเรยีนรอบด้าน 

2,550.- เฉพาะเจาะจง นพรัตน์อิงค์เจ็ท 
ฮารด์แวร์คอมพิวเตอร ์

นพรัตน์อิงค์เจ็ท 
ฮารด์แวร์คอมพิวเตอร ์

เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดจา้ง 

ลว. 24 ธ.ค. 64 

16 ซื้อชุดตรวจ covid-19 โครงการ
เรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ 

2,600.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท สบายคอม แอนด์ 
เน็ตเวิรค์ จ ากัด (ส านกังานใหญ่) 

บริษัท สบายคอม แอนด์ 
เน็ตเวิรค์ จ ากัด (ส านกังานใหญ่) 

เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 24 ธ.ค. 64 

17 จ้างท าอาหารว่าง โครงการส่งเสรมิ
บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

625.- เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกัญญา ผลาหาญ นางสาวสุกัญญา ผลาหาญ เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดจา้ง 

ลว. 24 ธ.ค. 64 

18 ซื้อวัสดุโครงการประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

12,155.- เฉพาะเจาะจง ร้านเฮยีหนุ่ม 
บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด  
นางกมลทิพย์ โพธิศิระวงศ ์

ร้านเฮยีหนุ่ม 
บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด  
นางกมลทิพย์ โพธิศิระวงศ ์
 

เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 24 ธ.ค. 64 

19 ซื้อชุดตรวจ covid-19 โครงการ
เรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ 
 

1,300.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท สบายคอม แอนด์ 
เน็ตเวิรค์ จ ากัด (ส านกังานใหญ่) 

บริษัท สบายคอม แอนด์ 
เน็ตเวิรค์ จ ากัด (ส านกังานใหญ่) 

เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 30 ธ.ค. 64 



 

ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 

 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 
วันท่ี/เลขที ่

สัญญา/ข้อตกลง 
20 ซื้อวัสดุ/จ้างซ่อมปริ้นเตอร์ 

โครงการพัฒนาโรงเรยีนรอบด้าน 
1,550.- เฉพาะเจาะจง ร้านไวส์ เฮาส ์

บริษัท อเีจแอล คอนสตรัคชัน่ จ ากัด 

บี.ที.คอมพิวเตอร ์

ร้านไวส์ เฮาส ์
บริษัท อเีจแอล คอนสตรัคชัน่ จ ากัด 

บี.ที.คอมพิวเตอร ์

เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ/จ้าง 

ลว. 30 ธ.ค. 64 

21 จ้างโครงการจ้างเหมาบริการ
นักการภารโรง 

18,000.- เฉพาะเจาะจง ร้อยตรี ทองพูน คมสันต ์ ร้อยตรี ทองพูน คมสันต ์ เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดจา้ง 

ลว. 30 ธ.ค. 64
จ.06/2565 

 



  
                                          บันทึกข้อความ  
 

ส่วนราชการ    โรงเรียนบ้านท่าเกษม 
ที ่                                              วันที่    4  กุมภาพันธ์  2565 
เรื่อง สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือนมกราคม  2565 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------- 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
               ตามท่ีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันที่ 16  มกราคม  2558 เรื่องก าหนดให้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้ หน่วยงานของรัฐจัดท าสรุปผลการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นรายเดือนทุกๆเดือน นั้น 
              กลุ่มงานบริหารงบประมาณ โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ .พ.ศ. 
2565  ในรอบเดือนมกราคม  2565  จ านวน   12  รายการ  ตามแบบ สขร. 1 ดังแนบ   
              เห็นควรประกาศลงหน้าเว็บไซต์ โรงเรียนบ้านท่าเกษม ต่อไป 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 
  

                                                                          ลงชื่อ                                  เจ้าหน้าที่  
       (นางสาวศศิประภา ช่วยณรงค์) 
  

1.  ทราบ  
2. เห็นชอบ 

 

ลงชื่อ  
       (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์) 

                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม  2565 
โรงเรียนบ้านท่าเกษม  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว 

 
 

ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 

 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 
วันท่ี/เลขที ่

สัญญา/ข้อตกลง 
1 ซื้อขาตั้งทีวี โครงการพัฒนา

โรงเรียนรอบด้าน 
878.- เฉพาะเจาะจง บริษัท แอลอีอี อินโนเวช่ีน 

จ ากัด 
บริษัท แอลอีอี อินโนเวช่ีน 
จ ากัด 

เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 4 ม.ค. 65 

2 ซื้อหมึกเตมิปริ้นเตอร์ โครงการ
พัฒนาโรงเรียนรอบด้าน 

480.- เฉพาะเจาะจง บริษัทแอดไวซ์ ไอที อินฟินิท 
จ ากัด 

บริษัทแอดไวซ์ ไอที อินฟินิท 
จ ากัด 

เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 10 ม.ค. 65 

3 ซื้อวัสดุ โครงการส่งเสรมิความเปน็
เลิศทางวิชาการฯ 

4,600.- เฉพาะเจาะจง เค แอนด์ เจ ช็อป เค แอนด์ เจ ช็อป เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 10 ม.ค. 65 

4 ซื้อวัสดุห้องเรยีนคุณภาพ โครงการ
พัฒนาโรงเรียนรอบด้าน 

28,173.- เฉพาะเจาะจง หจก. เคพี สระแก้ว หจก. เคพี สระแก้ว เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 10 ม.ค. 65 
ซ.03/2565 

5 ซื้อวัสดุโครงการภาษาอังกฤษวัน
ละประโยค 

4,115.- เฉพาะเจาะจง  หจก. เคพี สระแก้ว  หจก. เคพี สระแก้ว เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 17 ม.ค. 65 

6 ซื้อวัสดุโครงการจดัท าแผนปฏิบัติ
การประจ าป ี

580.- เฉพาะเจาะจง  หจก. เคพี สระแก้ว  หจก. เคพี สระแก้ว เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 17 ม.ค. 65 

7 ซื้อวัสดุโครงการพัฒนางานไอซีทฯี 2,250.- เฉพาะเจาะจง เค แอนด์ เจ ช็อป เค แอนด์ เจ ช็อป เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 17 ม.ค. 65 

8 ซื้อหนังสือ  โครงการจดัการศึกษา
ปฐมวัย 

2,260.- เฉพาะเจาะจง ร้านสวสัดีดาวเหนือ ร้านสวสัดีดาวเหนือ เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 18 ม.ค. 65 

9 ซื้อ/จ้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
และแหล่งเรียนรู ้

1,208.- เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสแอล โฮมโพรดักส์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ๋) 
โรงกลึง ศ.รุ่งเรืองการช่าง 

บริษัท เอสแอล โฮมโพรดักส์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ๋) 
โรงกลึง ศ.รุ่งเรืองการช่าง 

เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดจา้ง 

ลว. 21 ม.ค. 65 

10 ซื้ออาหารกลางวัน 
298 คน*21 บาท* 10 วัน 

62,580.- เร่งด่วน นางสมหมาย บรรดิษเสน 
ผู้ส ารองจ่าย 

- - - 



 

ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 

 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 
วันท่ี/เลขที ่

สัญญา/ข้อตกลง 
11 จ้างโครงการอาหารกลางวัน 

298 คน*21 บาท* 40 วัน 
250,320.- เฉพาะเจาะจง นางสาวพิศมัย สรุะขันธ ์ นางสาวพิศมัย สรุะขันธ ์ เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ

ตามที่จัดจา้ง 
ลว. 28 ม.ค. 65 

จ.07/2565 
12 ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาโรงเรียน

รอบด้าน 
1,875.- เฉพาะเจาะจง  หจก. เคพี สระแก้ว  หจก. เคพี สระแก้ว เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ

ตามที่จัดซื้อ 
ลว. 28 ม.ค. 65 



  
                                          บันทึกข้อความ  
 

ส่วนราชการ    โรงเรียนบ้านท่าเกษม 
ที ่                                              วันที่    4  มีนาคม  2565 
เรื่อง สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือนกุมภาพันธ์  2565 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------- 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
               ตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันที่ 16  มกราคม  2558 เรื่องก าหนดให้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้ หน่วยงานของรัฐจัดท าสรุปผลการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นรายเดือนทุกๆเดือน นั้น 
              กลุ่มงานบริหารงบประมาณ โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ .พ.ศ. 
2565 ในรอบเดือนกุมภาพันธ์  2565  จ านวน   8  รายการ  ตามแบบ สขร. 1 ดังแนบ   
              เห็นควรประกาศลงหน้าเว็บไซต์ โรงเรียนบ้านท่าเกษม ต่อไป 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 
  

                                                                          ลงชื่อ                                  เจ้าหน้าที่  
       (นางสาวศศิประภา ช่วยณรงค์) 
  

1.  ทราบ  
2. เห็นชอบ 

 

ลงชื่อ  
       (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์) 

                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 
 
 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์  2565 
โรงเรียนบ้านท่าเกษม  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว 

 
 

ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 

 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 
วันที/่เลขที ่

สัญญา/ข้อตกลง 
1 ซื้อวัสดุ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

และแหล่งเรียนรู ้
2,340.- เฉพาะเจาะจง ร้านต้นไม้ (เจ้เตือน)  เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ

ตามที่จัดจา้ง 
ลว. 1 ก.พ. 65 

2 ซื้อวัสดุโครงการจดัการศึกษา
ปฐมวัย 

4,190.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอที ซิตี้ จ ากัด 
(มหาชน) 

 เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดจา้ง 

ลว. 1 ก.พ. 65 

3 จ้างถ่ายเอกสาร โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทางวิชาการฯ 

1,622.- เฉพาะเจาะจง ร้านคลังเอกสาร  เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ/จ้าง 

ลว. 1 ก.พ. 65 

4 ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาโรงเรยีน
รอบด้าน 

3,590.- เฉพาะเจาะจง หจก.สหกล โอ เอ 
(ส านักงานใหญ่) 

 เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดจา้ง 

ลว. 7 ก.พ. 65 

5 ซื้อวัสดุ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
และแหล่งเรียนรู ้

595.- เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.เรือนเพชร  เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดจา้ง 

ลว. 7 ก.พ. 65 

6 ซื้อแอลกอฮอลล์้างมือโครงการ
เรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ 

380.- เฉพาะเจาะจง บิ๊กซี ซุปเปอร์ซันเตอร์ บมจ. 
(สระแก้ว) 

 เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดจา้ง 

ลว. 10 ก.พ. 65 

7 จ้างโครงการจ้างเหมาบริการ
นักการภารโรง 

9,000.- เฉพาะเจาะจง ร้อยตรี ทองพูน คมสันต ์  เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดจา้ง 

ลว. 28 ก.พ. 65
จ.08/2565 

8 ซื้อวัสดุ/จ้าง โครงการพัฒนา
โรงเรียนรอบด้าน 

2,980.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไคเซอร์รีเทลกรุ๊ป จ ากัด 
บริษัท อาณาจักรสระแก้ว จ ากัด 

ไอทีซับพลาย 

 เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ/จ้าง 

ลว. 28 ก.พ. 65 



  
                                          บันทึกข้อความ  

 

ส่วนราชการ    โรงเรียนบ้านท่าเกษม 
ที ่                                              วันที่    5  เมษายน  2565 
เรื่อง สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือนมีนาคม  2565 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
               ตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันที่ 16  มกราคม  2558 เรื่องก าหนดให้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้ หน่วยงานของรัฐจัดท าสรุปผลการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นรายเดือนทุกๆเดือน นั้น 
              กลุ่มงานบริหารงบประมาณ โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ .พ.ศ. 
2565 ในรอบเดือนมีนาคม  2565  จ านวน   7  รายการ  ตามแบบ สขร. 1 ดังแนบ   
              เห็นควรประกาศลงหน้าเว็บไซต์ โรงเรียนบ้านท่าเกษม ต่อไป 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 
  

                                                                          ลงชื่อ                                  เจ้าหน้าที่  
       (นางสาวศศิประภา ช่วยณรงค์) 
  

1.  ทราบ  
2. เห็นชอบ 

 

ลงชื่อ  
       (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์) 

                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 
 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม  2565 
โรงเรียนบ้านท่าเกษม  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว 

 
 

ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 

 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 
วันท่ี/เลขที ่

สัญญา/ข้อตกลง 
1 ค่าสอบ NT / RT 1,603.- - สพป.สระแก้ว เขต 1 

 
- - - 

2 จ้างถ่ายเอกสารโครงการพัฒนา
โรงเรียนรอบด้าน 

434.- เฉพาะเจาะจง ร้านท่าเกษมก๊อปปี้เซ็นเตอร ์ ร้านท่าเกษมก๊อปปี้เซ็นเตอร ์ เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดจา้ง 

ลว. 4 มี.ค. 65 

3 ซื้อเสื้อผ้าไทย เงินรายได้
สถานศึกษา 

13,600.- เฉพาะเจาะจง ร้านชมพูแบรนด ์ ร้านชมพูแบรนด ์ เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 18 มี.ค. 65 
ซ.04/2565 

4 ซื้อเสื้อกีฬา เงินรายไดส้ถานศึกษา 51,200.- เฉพาะเจาะจง ร้านอัยลดา สปอรต์ ร้านอัยลดา สปอรต์ เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 21 มี.ค. 65 
ซ.05/2565 

5 ซื้อ / จ้าง กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์
สถานศึกษากับชุมชน 

10,395.- เฉพาะเจาะจง หจก. เคพี สระแก้ว 
ห้องภาพสยาม 
น.ส.ปิยะฉตัร ไชยฤทธิ์ 
น.ส.สุกญัญา ผลาหาญ 
ด.ต.กิตติภัค เนาเพ็ชร 

หจก. เคพี สระแก้ว 
ห้องภาพสยาม 
น.ส.ปิยะฉตัร ไชยฤทธิ์ 
น.ส.สุกญัญา ผลาหาญ 
ด.ต.กิตติภัค เนาเพ็ชร 

เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ/จ้าง 

ลว. 22 มี.ค. 65 

6 ซื้อหนังสือเรียน โครงการเรียนฟรี
อย่างมีคุณภาพ 

172,260.- เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พร้อมภณัฑ ์ ร้าน ส.พร้อมภณัฑ ์ เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 28 มี.ค. 65 
ซ.06/2565 

7 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 100,000.- เฉพาะเจาะจง ร้านวัชรินทร ์ ร้านวัชรินทร ์ เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดจา้ง 

ลว. 31 มี.ค. 65 
จ.09/2565 

 
 
 



  
                                          บันทึกข้อความ  
 

ส่วนราชการ    โรงเรียนบ้านท่าเกษม 
ที ่                                              วันที่    6  พฤษภาคม  2565 
เรื่อง สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือนเมษายน  2565 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
               ตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันที่ 16  มกราคม  2558 เรื่องก าหนดให้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้ หน่วยงานของรัฐจัดท าสรุปผลการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นรายเดือนทุกๆเดือน นั้น 
              กลุ่มงานบริหารงบประมาณ โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ .พ.ศ. 
2565 ในรอบเดือนเมษายน  2565  จ านวน   1  รายการ  ตามแบบ สขร. 1 ดังแนบ   
              เห็นควรประกาศลงหน้าเว็บไซต์ โรงเรียนบ้านท่าเกษม ต่อไป 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 
  

                                                                          ลงชื่อ                                  เจ้าหน้าที่  
       (นางสาวศศิประภา ช่วยณรงค์) 
  

1.  ทราบ  
2. เห็นชอบ 

 

ลงชื่อ  
       (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์) 

                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน  2565 
โรงเรียนบ้านท่าเกษม  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว 

 
 

ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 

 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 
วันท่ี/เลขที ่

สัญญา/ข้อตกลง 
1 จ้างเหมาปรบัปรุงซ่อมแซมอาคาร

เรียน 
167,150.- เฉพาะเจาะจง ร้านวัชรินทร ์ ร้านวัชรินทร ์ เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ

ตามที่จัดจา้ง 
ลว. 29 เม.ย. 65 

จ. 10/2565 
 

 

 



  
                                          บันทึกข้อความ  
 

ส่วนราชการ    โรงเรียนบ้านท่าเกษม 
ที ่                                              วันที่    6  มิถุนายน  2565 
เรื่อง สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือนพฤษภาคม  2565 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------- 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
               ตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันที่ 16  มกราคม  2558 เรื่องก าหนดให้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้ หน่วยงานของรัฐจัดท าสรุปผลการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นรายเดือนทุกๆเดือน นั้น 
              กลุ่มงานบริหารงบประมาณ โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ .พ.ศ. 
2565 ในรอบเดือนพฤษภาคม  2565  จ านวน   14  รายการ  ตามแบบ สขร. 1 ดังแนบ   
              เห็นควรประกาศลงหน้าเว็บไซต์ โรงเรียนบ้านท่าเกษม ต่อไป 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 
  

                                                                          ลงชื่อ                                  เจ้าหน้าที่  
       (นางสาวศศิประภา ช่วยณรงค์) 
  

1.  ทราบ  
2. เห็นชอบ 

 

ลงชื่อ  
       (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์) 

                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม  2565 
โรงเรียนบ้านท่าเกษม  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว 

 
 

ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 

 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 
วันท่ี/เลขที ่

สัญญา/ข้อตกลง 
1 จ้างถ่ายเอกสาร โครงการพัฒนา

โรงเรียนรอบด้าน 
420.- เฉพาะเจาะจง ร้านคลังเอกสาร ร้านคลังเอกสาร เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ

ตามที่จัดจา้ง 
ลว. 3 พ.ค. 65 

2 จ้างเปลี่ยนไส้กรองน้ า โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ 

3,300.- เฉพาะเจาะจง บริษัท เธียรสรุัตน์ จ ากดั 
(มหาชน) 

บริษัท เธียรสรุัตน์ จ ากดั 
(มหาชน) 

เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดจา้ง 

ลว. 9 พ.ค. 65 

3 จ้างโครงการจ้างเหมาบริการ
นักการภารโรง 

4,500.- เฉพาะเจาะจง ร้อยตรี ทองพูน คมสันต ์ ร้อยตรี ทองพูน คมสันต ์ เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดจา้ง 

ลว. 12 พ.ค. 65 

4 ซื้อช้ันวางของ / ถังดับเพลิง 
โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ฯ 

5,500.- เฉพาะเจาะจง ร้านชนะชัยพานิชย์ 
หจก. น.วัฒนาภัณฑ ์

ร้านชนะชัยพานิชย์ 
หจก. น.วัฒนาภัณฑ ์

เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 17 พ.ค. 65 

5 ซื้อไม้กวาด โครงการประชาธิปไตย
ในโรงเรียน 

2,800.- เฉพาะเจาะจง นางกมลทิพย์ โพธิศิระวงศ ์ นางกมลทิพย์ โพธิศิระวงศ ์ เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 27 พ.ค. 65 

6 จ้างถ่ายเอกสาร โครงการพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 

2,620.- เฉพาะเจาะจง ร้านท่าเกษม  ก๊อปปี้เซ็นเตอร ์ ร้านท่าเกษม  ก๊อปปี้เซ็น
เตอร ์

เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดจา้ง 

ลว. 30 พ.ค. 65 

7 ซื้อวัสดุ โครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพตดิและอบายมุข 

230.- เฉพาะเจาะจง ร้านวัลดี  เครื่องครัว ร้านวัลดี  เครื่องครัว เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 30 พ.ค. 65 

8 ค่าเดินทางอบรม โครงการพัฒนา
บุคคลากร  

2,568.- - นางสาวศศิประภา ช่วยณรงค ์
ผู้เข้ารับการอบรม 

- - ลว. 31 พ.ค. 65 

9 ซื้อวัสดุโครงการอาหารกลางวัน 66,066.- เร่งด่วน นางสมหมาย บรรดิษเสน 
ส ารองจ่าย 

- - - 

10 ซื้อเจลล้างมือ โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 
 

3,054.- เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 

บริษัท สยามแม็คโคร 
จ ากัด (มหาชน) 

เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 31 พ.ค. 65 



 

ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 

 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 
วันท่ี/เลขที ่

สัญญา/ข้อตกลง 
11 ซื้อวัสดุโครงการโรงเรยีนส่งเสริม

สุขภาพ กิจกรรมฟันสวยยิ้มใส 
3,895.- เฉพาะเจาะจง หจก. เคพี สระแก้ว หจก. เคพี สระแก้ว เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ

ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 31 พ.ค. 65 

12 ซื้อวัสดุโครงการภาษาอังกฤษวัน
ละประโยค 

990.- เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ์ ไอทีอินฟินิท 
จ ากัด 

บริษัท แอดไวซ์ ไอทีอินฟิ
นิท จ ากัด 

เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 31 พ.ค. 65 

13 จ้างโครงการอาหารกลางวัน 41,895.- เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกัญญา ผลาหาญ นางสาวสุกัญญา ผลาหาญ เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดจา้ง 

ลว. 31 พ.ค. 65 
จ.11/2565 

14 จ้างโครงการจ้างเหมาบริการ
นักการภารโรง 

3,300.- เฉพาะเจาะจง ร้อยตรี ทองพูน คมสันต ์ ร้อยตรี ทองพูน คมสันต ์ เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดจา้ง 

ลว. 31 พ.ค. 65 

 

 



  
                                          บันทึกข้อความ  
 

ส่วนราชการ    โรงเรียนบ้านท่าเกษม 
ที ่                                              วันที่    6  กรกฎาคม  2565 
เรื่อง สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือนมิถุนายน  2565 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------- 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
               ตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันที่ 16  มกราคม  2558 เรื่องก าหนดให้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้ หน่วยงานของรัฐจัดท าสรุปผลการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นรายเดือนทุกๆเดือน นั้น 
              กลุ่มงานบริหารงบประมาณ โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ .พ.ศ. 
2565 ในรอบเดือนมิถุนายน  2565  จ านวน   7   รายการ  ตามแบบ สขร. 1 ดังแนบ   
              เห็นควรประกาศลงหน้าเว็บไซต์ โรงเรียนบ้านท่าเกษม ต่อไป 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 

  
                                                                          ลงชื่อ                                  เจ้าหน้าที่  

       (นางสาวศศิประภา ช่วยณรงค์) 
  

1.  ทราบ  
2. เห็นชอบ 

 

ลงชื่อ  
       (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์) 

                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน  2565 
โรงเรียนบ้านท่าเกษม  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว 

 
 

ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 

 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 
วันท่ี/เลขที ่

สัญญา/ข้อตกลง 
1 จ้างท าอาหารกลางวันโครงการ

อาหารกลางวัน 
188,832.- เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกัญญา ผลาหาญ นางสาวสุกัญญา ผลาหาญ เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ

ตามที่จัดจา้ง 
ลว. 10 มิ.ย. 65 

จ.12/2565 
2 จ้างเปลี่ยนไส้กรองน้ า โครงการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ 
3,500.- เฉพาะเจาะจง ภูกานวอเตอร ์ ภูกานวอเตอร ์ เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ

ตามที่จัดจา้ง 
ลว. 20 มิ.ย. 65 

3 ซื้อวัสดุโครงการรักษ์ภาษาไทบ 3,480.- เฉพาะเจาะจง หจก. เคพี สระแก้ว หจก. เคพี สระแก้ว เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 22 มิ.ย. 65 

4 ซื้อชุดตรวจโควดิ-19 โครงการ
เรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ 

1,016.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สบายคอมแอนด์
เน็ตเวิรค์ จ ากัด (ส านกังานใหญ่) 

บริษัท สบายคอมแอนด์
เน็ตเวิรค์ จ ากัด (ส านกังานใหญ่) 

เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 22 มิ.ย. 65 
 

5 ซื้อวุสดุโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพตดิและอบายมุข 

894.- เฉพาะเจาะจง ร้านวัลดี เครื่องครัว ร้านวัลดี เครื่องครัว เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 24 มิ.ย. 65 

6 จ้างท าป้ายไวนิลโครงการรักษ์
ภาษาไทย 

320.- เฉพาะเจาะจง บริษัท สสระแก้ว อิงค์เจ็ท
ไซน์แอนด์ปริ้นติ้ว จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่) 

บริษัท สสระแก้ว อิงค์เจ็ท
ไซน์แอนด์ปริ้นติ้ว จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่) 

เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดจา้ง 

ลว. 24 มิ.ย. 65 

7 จ้างโครงการจ้างเหมาบริการ
นักการภารโรง 

4,800.- เฉพาะเจาะจง ร้อยตรี ทองพูน คมสันต ์ ร้อยตรี ทองพูน คมสันต ์ เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดจา้ง 

ลว. 30 มิ.ย. 65 

 
 



  
                                          บันทึกข้อความ  
 

ส่วนราชการ    โรงเรียนบ้านท่าเกษม 
ที ่                                              วันที่    5  สิงหาคม  2565 
เรื่อง สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือนกรกฎาคม  2565 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
               ตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันที่ 16  มกราคม  2558 เรื่องก าหนดให้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้ หน่วยงานของรัฐจัดท าสรุปผลการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นรายเดือนทุกๆเดือน นั้น 
              กลุ่มงานบริหารงบประมาณ โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ .พ.ศ. 
2565 ในรอบเดือนกรกฎาคม  2565  จ านวน    8   รายการ  ตามแบบ สขร. 1 ดังแนบ   
              เห็นควรประกาศลงหน้าเว็บไซต์ โรงเรียนบ้านท่าเกษม ต่อไป 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 
  

                                                                          ลงชื่อ                                  เจ้าหน้าที่  
       (นางสาวศศิประภา ช่วยณรงค์) 
  

1.  ทราบ  
2. เห็นชอบ 

 

ลงชื่อ  
       (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์) 

                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม  2565 
โรงเรียนบ้านท่าเกษม  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว 

 
 

ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 

 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 
วันท่ี/เลขท่ี 

สัญญา/ข้อตกลง 
1 ซื้อหมึกเตมิปริ้นเตอร์ brother 

โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ฯ 
987.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเตอรไ์พรส์ 

เน็ตเวิรค์ เทคโนโลยี จ ากดั 
บริษัท เอ็นเตอรไ์พรส์ เน็ตเวริ์ค 
เทคโนโลยี จ ากัด 

เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 4 ก.ค. 65 

2 จ้างป้ายวันเฉลมิพระเกียรติ ร.10 
โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ฯ 

350.- เฉพาะเจาะจง นพรัตน์อิงค์เจ็ท นพรัตน์อิงค์เจ็ท เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดจา้ง 

ลว. 8 ก.ค. 65 

3 จ้างปรับปรุงกล้องรักษาความ
ปลอดภัย โครงการพัฒนางานไอซทีีฯ 

33,000.- เฉพาะเจาะจง จารุปัฐ ไอที แอนด์
เน็ตเวิรค์ จ ากัด 2 

จารุปัฐ ไอที แอนด์เนต็เวิร์ค 
จ ากัด 2 

เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดจา้ง 

ลว. 18 ก.ค. 65 
จ.13/2565 

4 ซื้อตลับหมึกโทนเนอร์ สีด า Brother 
TN-1000 โครงการพัฒนาโรงเรยีน
รอบด้าน 

649.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ไคเซอร์ รีเทลกรุ๊ป 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

บริษัท ไคเซอร์ รีเทลกรุ๊ป จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่) 

เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 20 ก.ค. 65 

5 จ้างจดโดเมนเนมระบบอินเทอร์เนต็ 
โครงการพัฒนางานไอซีทฯี 

5,000.- เฉพาะเจาะจง จารุปัฐ ไอที แอนด์
เน็ตเวิรค์ จ ากัด 2 

จารุปัฐ ไอที แอนด์เนต็เวิร์ค 
จ ากัด 2 

เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดจา้ง 

ลว. 25 ก.ค. 65 
จ.14/2565 

6 ซื้อเก้าอ้ีพลาสติก โครงการอาหาร
กลางวัน 

33,000.- เฉพาะเจาะจง พรนภา เครื่องครัว พรนภา เครื่องครัว เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 27 ก.ค. 65 
ซ.07/2565 

7 ซื้อตลับหมึก canon 810 พร้อม
เปลี่ยน / ถ่ายเอกสารแบบบันทึกการ
วัดอุณหภมูิ โครงการพัฒนาโรงเรยีน
รอบด้าน 

1,300.- เฉพาะเจาะจง ไอที ซัพพลาย 
นายณัฐวัฒน์ อาทิตย์วงษ ์

ไอที ซัพพลาย 
นายณัฐวัฒน์ อาทิตย์วงษ ์

เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ/จ้าง 

ลว. 27 ก.ค. 65 

8 จ้างโครงการจ้างเหมาบริหารนักการ
ภารโรง 

18,000.- เฉพาะเจาะจง ร้อยตรี ทองพูน คมสันต ์ ร้อยตรี ทองพูน คมสันต ์ เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดจา้ง 

ลว. 27 ก.ค. 65 
จ.15/2565 

 



  
                                          บันทึกข้อความ  
 

ส่วนราชการ    โรงเรียนบ้านท่าเกษม 
ที ่                                              วันที่    6  กันยายน  2565 
เรื่อง สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือนสิงหาคม  2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
               ตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันที่ 16  มกราคม  2558 เรื่องก าหนดให้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้ หน่วยงานของรัฐจัดท าสรุปผลการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นรายเดือนทุกๆเดือน นั้น 
              กลุ่มงานบริหารงบประมาณ โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ .พ.ศ. 
2565 ในรอบเดือนสิงหาคม  2565  จ านวน   8   รายการ  ตามแบบ สขร. 1 ดังแนบ   
              เห็นควรประกาศลงหน้าเว็บไซต์ โรงเรียนบ้านท่าเกษม ต่อไป 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 
  

                                                                          ลงชื่อ                                  เจ้าหน้าที่  
       (นางสาวศศิประภา ช่วยณรงค์) 
  

1.  ทราบ  
2. เห็นชอบ 

 

ลงชื่อ  
       (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์) 

                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม  2565 
โรงเรียนบ้านท่าเกษม  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว 

 
 

ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 

 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 
วันท่ี/เลขท่ี 

สัญญา/ข้อตกลง 
1 ซื้อโครงการพัฒนาโรงเรยีนรอบดา้น 1,300.- เฉพาะเจาะจง หจก. เค พี สระแก้ว หจก. เค พี สระแก้ว เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ

ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 1 ส.ค. 65 

2 ซื้อชุดตรวจโควดิ-19 โครงการเรียนฟรี
อย่างมีคุณภาพ 

1,450.39 เฉพาะเจาะจง บริษัท สบายคอม แอนด์ 
เน็ตเวิรค์ จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท สบายคอม แอนด์ 
เน็ตเวิรค์ จ ากัด (มหาชน) 

เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 1 ส.ค. 65 

3 จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวัน 292,950.- เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกัญญา ผลาหาญ นางสาวสุกัญญา ผลาหาญ เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดจา้ง 

ลว. 2 ส.ค. 65 
จ.16/2565 

4 จ้างเหมาปิดรอยรั่วระหว่างช่องหลังคา 
โครงการอาหารกลางวัน 

8,000.- เฉพาะเจาะจง ศ. แสตนเลส ศ. แสตนเลส เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดจา้ง 

ลว. 5 ส.ค. 65 
จ.17/2565 

5 จ้างเหมาท าอาหารว่าง โครงการวนั
ส าคัญ กิจกรรมวันแม่แห่งชาต ิ

4,500.- เฉพาะเจาะจง นางสาวพิศมัย สรุะขันธ ์ นางสาวพิศมัย สรุะขันธ ์ เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดจา้ง 

ลว. 8 ส.ค. 65 

6 จ้างซ่อม TV TOSHIBA โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ 

1,600.- เฉพาะเจาะจง แสงทองอิเล็กทรอนิกส์ 2 แสงทองอิเล็กทรอนิกส์ 2 เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดจา้ง 

ลว. 8 ส.ค. 65 

7 จ้างท าป้ายไวนิลสถานศึกษาปลอดภัย
โครงการพัฒนาโรงเรยีนรอบด้าน 

750.- เฉพาะเจาะจง นพรัตน์อิงค์เจ็ท นพรัตน์อิงค์เจ็ท เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดจา้ง 

ลว. 17 ส.ค. 65 

8 ซื้อโครงการพัฒนาโรงเรยีนรอบดา้น 6,780.- เฉพาะเจาะจง หจก. เค พี สระแก้ว หจก. เค พี สระแก้ว เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 29 ส.ค. 65 
ซ.08/2565 

 

 

 

 


