
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

โรงเรียนบ้านท่าเกษม 
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



                                          บันทึกข้อความ  
 

ส่วนราชการ    โรงเรียนบ้านท่าเกษม 
ที ่                                              วันที่   14  พฤศจิกายน  2562 
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  
             (นางขะจี  บุญสมนึก) 
  

√   -  เห็นชอบ  
√   -  อนุมัติ 

 

ลงชื่อ  
       (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์) 

                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

 

 

 

 

 



                                                                                          

 
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าเกษม 

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

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้มีโครงการ จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               อาหารกลางวัน จ านวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวสุกัญญา ผลาหาญ โดยเสนอราคา เป็น
เงินทั้งสิ้น ๒๓๖,๓๔๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
 ประกาศ ณ วันที่  ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  
  

 

เอกพงศ์ บุตรสงฆ์  

(นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
                                          บันทึกข้อความ  
 

ส่วนราชการ    โรงเรียนบ้านท่าเกษม 
ที ่                                              วันที่   25  พฤศจิกายน  2562 
เรื่อง ขออนุมัติประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโครงการเรียนฟรี(ทัศนศึกษา) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 จ้างเหมารถโครงการเรียนฟรี(ทัศนศึกษา)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แล้วเสร็จ   

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติประกาศเพ่ือเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ดังกล่าว โดยปิดประกาศ ณ บอร์ดของโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

ลงชื่อ .เจ้าหน้าที่  
             (นางขะจี  บุญสมนึก) 
  

√  -  เห็นชอบ  
√  -  อนุมัต ิ

ลงชื่อ  
       (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์) 

                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

       
 

 

 



                                                                                          

 
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าเกษม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการเรียนฟรี (ทัศนศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้มีโครงการ จ้างเหมาโครงการเรียนฟรี (ทัศนศึกษา) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               การจ้างเหมาโครงการเรียนฟรี (ทัศนศึกษา) จ านวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายธีรวัฒน์   
แสงวิจิตรสกุล โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษี
อ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
 ประกาศ ณ วันที่  ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  
  

 

เอกพงศ์ บุตรสงฆ์  

(นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 

  
  

 
 
 
 
 
 
 

  



                                          บันทึกข้อความ  
 

ส่วนราชการ    โรงเรียนบ้านท่าเกษม 
ที ่                                              วันที่   26  พฤศจิกายน  2562 
เรื่อง ขออนุมัติประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการค่ายวิชาการ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ซื้อวัสดุ โครงการค่ายวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แล้วเสร็จ   

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติประกาศเพ่ือเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ดังกล่าว โดยปิดประกาศ ณ บอร์ดของโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่  
             (นางขะจี  บุญสมนึก) 
  

√  -  เห็นชอบ  
√  -  อนุมัต ิ

 

ลงชื่อ  
       (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์) 

                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

 

 

       

 



 

 

                                                                                          

 
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าเกษม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการค่ายวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุโครงการค่ายวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ผ้าคลุมโต๊ะระบาย จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เมธาวีการค้า (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต)   
โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
 ประกาศ ณ วันที่  ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  
  

 

เอกพงศ์ บุตรสงฆ์  

(นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 

  

 
 
 
 
 
 
 



บันทึกข้อความ 
 

 

ส่วนราชการ    โรงเรียนบ้านท่าเกษม 
ที ่                                              วันที่   26  พฤศจิกายน  2562 
เรื่อง ขออนุมัติประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 าประกาศเผยแพร่ 
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แล้วเสร็จ   

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติประกาศเพ่ือเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ดังกล่าว โดยปิดประกาศ ณ บอร์ดของโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่  
             (นางขะจี  บุญสมนึก) 
  

√  -  เห็นชอบ  
                                                                                   √  -  อนุมัต ิ

 

ลงชื่อ  
       (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์) 

                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

 



 

 

 

                                                                                          

 
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าเกษม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาโครงการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้มีโครงการ จ้างเหมาโครงการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               จ้างเหมาโครงการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ จ านวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวสิน  
บางพระอินทร์  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๓๙,๖๙๕.๐๐ บาท (สามหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
 ประกาศ ณ วันที่  ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกพงศ์ บุตรสงฆ์  

(นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 

  

 
 
 
 

 
 

 



                                   บันทึกข้อความ  
 

ส่วนราชการ    โรงเรียนบ้านท่าเกษม 
ที ่                                              วันที่    29  พฤศจิกายน  2562 
เรื่อง ขออนุมัติประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานบริการในโรงเรียน 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  จ้างเหมางานบริการในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แล้วเสร็จ   

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติประกาศเพ่ือเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ดังกล่าว โดยปิดประกาศ ณ บอร์ดของโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่  
             (นางขะจี  บุญสมนึก) 
  

√  -  เห็นชอบ  
√  -  อนุมัต ิ

 

                                                             ลงชื่อ  
                                                                            (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์) 
                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                      

 
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าเกษม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมางานบริการในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้มีโครงการ จ้างเหมางานบริการในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               งานบริการในโรงเรียน จ านวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร.ต.ทองพูน  คมสันต์  โดยเสนอราคา 
เป็นเงินทั้งสิ้น  ๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
 ประกาศ ณ วันที่  ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

                                                                            
เอกพงศ์ บุตรสงฆ์ 

(นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



                                          บันทึกข้อความ  
 

ส่วนราชการ    โรงเรียนบ้านท่าเกษม 
ที ่                                              วันที่    20  ธันวาคม  2562 
เรื่อง ขออนุมัติประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารเช้านักเรียนยากจนพิเศษ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  จ้างเหมาอาหารเช้านักเรียนยากจนพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แล้วเสร็จ   

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติประกาศเพ่ือเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ดังกล่าว โดยปิดประกาศ ณ บอร์ดของโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่  
             (นางขะจี  บุญสมนึก) 
  

√  -  เห็นชอบ  
√  -  อนุมัต ิ

 

ลงชื่อ  
       (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์) 

                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                      

 
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าเกษม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาอาหารเช้านักเรียนยากจนพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้มีโครงการ จ้างเหมาอาหารเช้านักเรียนยากจนพิเศษ  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               อาหารเช้านักเรียนยากจนพิเศษ จ านวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางส านวน  สาพล  โดยเสนอ
ราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
 ประกาศ ณ วันที่  ๒๐  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

เอกพงศ์ บุตรสงฆ์ 

(นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 

  

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

                                          บันทึกข้อความ  
 

ส่วนราชการ    โรงเรียนบ้านท่าเกษม 
ที ่                                              วันที่    20  ธันวาคม  2562 
เรื่อง ขออนุมัติประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  ซื้อวัสดุครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แล้วเสร็จ   

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติประกาศเพ่ือเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ดังกล่าว โดยปิดประกาศ ณ บอร์ดของโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่  
             (นางขะจี  บุญสมนึก) 
  

√  -  เห็นชอบ  
√  -  อนุมัต ิ

 

ลงชื่อ  
       (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์) 

                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

 



 

 

 

                                                                                                                      

 
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าเกษม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซือ้วัสดุครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ จารุปัฐน์ ไอที แอนด์ เน็ตเวิร์ค2 
(ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๒๔,๕๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  

 
ประกาศ ณ วันที่  ๒๐  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
  
  

 

เอกพงศ์ บุตรสงฆ์ 

(นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 

  

 
 
 
 

 



 

 

                                           
                                      บันทกึข้อความ  

 

ส่วนราชการ    โรงเรียนบ้านท่าเกษม 
ที ่                                              วันที่    22  มกราคม  2563 
เรื่อง ขออนุมัติประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารกลางวัน 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  จ้างเหมาอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แล้วเสร็จ   

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติประกาศเพ่ือเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ดังกล่าว โดยปิดประกาศ ณ บอร์ดของโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่  
             (นางขะจี  บุญสมนึก) 
  

√  -  เห็นชอบ  
√  -  อนุมัต ิ

 

ลงชื่อ  
       (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์) 

                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

 



 

 

 

                                                                                                                      

 
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าเกษม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้มีโครงการ จ้างเหมาอาหารกลางวัน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               อาหารกลางวัน จ านวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวสุกัญญา  ผลาหาญ  โดยเสนอราคา 
เป็นเงินทั้งสิ้น  ๒๙๐,๘๘๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
                                                                   ประกาศ ณ วันที่  ๒๒  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
 

  

 

                                                   เอกพงศ์ บุตรสงฆ ์

                                                   (นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์) 

                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 

  

 
 
 
 
 

 

 

 



                                                             บันทึกข้อความ  
 

ส่วนราชการ    โรงเรียนบ้านท่าเกษม 
ที ่                                              วันที่    12  กุมภาพันธ์  2563 
เรื่อง ขออนุมัติประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างโครงการพัฒนาโรงเรียนรอบด้าน 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แล้วเสร็จ   

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติประกาศเพ่ือเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว 
โดยปิดประกาศ ณ บอร์ดของโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

ลงชื่อ .เจ้าหน้าที่  
             (นางขะจี  บุญสมนึก) 
  

√  -  เห็นชอบ  
√  -  อนุมัต ิ

 

ลงชื่อ  
       (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์) 

                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 



                                                                                                                      

 
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าเกษม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างโครงการพัฒนาโรงเรียนรอบด้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้มีโครงการ จ้างโครงการพัฒนาโรเรียนรอบด้าน  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ติดตั้งกล้องวงจรปิด จ านวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ จารุปัฐน์ ไอที แอนด์ เน็ตเวิร์ค2 (ขายปลีก
,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๒๑,๓๗๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  

 
ประกาศ ณ วันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
  
  

 

เอกพงศ์ บุตรสงฆ์ 

(นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 

  

 
 
 
 
 

 
 

 



                                                              บันทึกข้อความ  
 

ส่วนราชการ    โรงเรียนบ้านท่าเกษม 
ที ่                                              วันที่    12  กุมภาพันธ์  2563 
เรื่อง ขออนุมัติประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างโครงการพัฒนาโรงเรียนรอบด้าน 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
                

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  มาตรา 11  ให้หน่วยงานของรัฐ
จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและหน่วยงาน
ของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ 
นั้น 
              โรงเรียนบ้านท่าเกษม  ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ได้จัดท าประกาศเผยแพร่ผู้ชนะ 
การเสนอราคา  จ้างโครงการพัฒนาโรงเรียนรอบด้าน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แล้วเสร็จ   

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติประกาศเพ่ือเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว 
โดยปิดประกาศ ณ บอร์ดของโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่  
             (นางขะจี  บุญสมนึก) 
  

√  -  เห็นชอบ  
√  -  อนุมัต ิ

 

ลงชื่อ  
       (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์) 

                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

  



                                                                                                                          

 
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าเกษม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างโครงการพัฒนาโรงเรียนรอบด้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้มีโครงการ จ้างโครงการพัฒนาโรงเรียนรอบด้าน  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ท าท่ีเก็บไม้กวาด จ านวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายศุภวิชญ์  พูลกิจศิริ โดยเสนอราคา เป็น
เงินทั้งสิ้น   ๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  

 

                                                          ประกาศ ณ วันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

                                      เอกพงศ์ บุตรสงฆ์ 

                                    (นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์) 

                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 

 
 
  
  

 

 

 

 

  

 
 



                                                              บันทึกข้อความ  
 

ส่วนราชการ    โรงเรียนบ้านท่าเกษม 
ที ่                                              วันที่    14  กุมภาพันธ์  2563 
เรื่อง ขออนุมัติประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างโครงการพัฒนาโรงเรียนรอบด้าน 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แล้วเสร็จ   

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติประกาศเพ่ือเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว 
โดยปิดประกาศ ณ บอร์ดของโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่  
             (นางขะจี  บุญสมนึก) 
  

√  -  เห็นชอบ  
√  -  อนุมัต ิ

 

ลงชื่อ  
       (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์) 

                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 



                                                                                                                      

 
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าเกษม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างโครงการพัฒนาโรงเรียนรอบด้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้มีโครงการ จ้างโครงการพัฒนาโรเรียนรอบด้าน  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               เปลี่ยนสารเครื่องกรองน้ า จ านวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายภูสิทธิ์  ศรีโพธิ์ โดยเสนอราคา 
เป็นเงินทั้งสิ้น   ๕,๘๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  

 
ประกาศ ณ วันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
  
  

 

เอกพงศ์ บุตรสงฆ์ 

(นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 

  

 
 
 
 
 

 
 



                                                               บันทึกข้อความ  
 

ส่วนราชการ    โรงเรียนบ้านท่าเกษม 
ที ่                                              วันที่    2    เมษายน   2563 
เรื่อง ขออนุมัติประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แล้วเสร็จ   

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติประกาศเพ่ือเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว 
โดยปิดประกาศ ณ บอร์ดของโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

ลงชื่อ .เจ้าหน้าที่  
             (นางขะจี  บุญสมนึก) 
  

√  -  เห็นชอบ  
√  -  อนุมัต ิ

 

ลงชื่อ  
       (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์) 

                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 



                                                                                                                      

 
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าเกษม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้้า  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้มีโครงการ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า  จ านวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายองอาจ  ปะลิเตสังข์ โดยเสนอ
ราคา เป็นเงินทั้งสิ้น   ๙,๙๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
 ประกาศ ณ วันที่  ๒  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  
  

 

เอกพงศ์ บุตรสงฆ์ 

(นายเอกพงศ ์บุตรสงฆ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 

  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



                                                             บันทึกข้อความ  
 

ส่วนราชการ    โรงเรียนบ้านท่าเกษม 
ที ่                                              วันที่    30  เมษายน  2563 
เรื่อง ขออนุมัติประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานบริการในโรงเรียน 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 าประกาศเผยแพร่ผู้ชนะ
การเสนอราคา  จ้างเหมางานบริการในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แล้วเสร็จ   

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติประกาศเพ่ือเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว 
โดยปิดประกาศ ณ บอร์ดของโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่  
             (นางขะจี  บุญสมนึก) 
  

√  -  เห็นชอบ  
√  -  อนุมัต ิ

 

ลงชื่อ  
       (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์) 

                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

 



 

                                                                                                                      

 
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าเกษม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมางานบริการในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้มีโครงการ จ้างเหมางานบริการในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               งานบริการในโรงเรียน จ านวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร.ต.ทองพูน  คมสันต์  โดยเสนอราคา 
เป็นเงินทั้งสิ้น  ๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
 ประกาศ ณ วันที่  ๓๐  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

                                                                            
เอกพงศ์ บุตรสงฆ์ 

(นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

ส่วนราชการ    โรงเรียนบ้านท่าเกษม 
ที ่                                              วันที่    12  พฤษภาคม  2563 
เรื่อง ขออนุมัติประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาวิชาการ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  จ้างโครงการพัฒนาวิชาการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แล้วเสร็จ   

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติประกาศเพ่ือเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ดังกล่าว โดยปิดประกาศ ณ บอร์ดของโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่  
             (นางขะจี  บุญสมนึก) 
  

√  -  เห็นชอบ  
√  -  อนุมัต ิ

 

ลงชื่อ  
       (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์) 

                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

                                                             บันทึกข้อความ  



 

 

                                                                                                                      

 
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าเกษม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างโครงการพัฒนาวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้มีโครงการ จ้างโครงการพัฒนาวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ถ่ายเอกสารการเรียนระบบออนไลน์ จ านวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก ่นายณัฐวัฒน์  อาทิตย์วงษ์  
โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๒๖,๙๖๙.๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันเก้าร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม
และภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
 ประกาศ ณ วันที่  ๑๒  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

                                                                            
เอกพงศ์ บุตรสงฆ์ 

(นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

ส่วนราชการ    โรงเรียนบ้านท่าเกษม 
ที ่                                              วันที่    19  มิถุนายน  2563 
เรื่อง ขออนุมัติประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเรียนฟรี 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  ซื้อวัสดุโครงการเรียนฟรี  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แล้วเสร็จ   

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติประกาศเพ่ือเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ดังกล่าว โดยปิดประกาศ ณ บอร์ดของโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่  
             (นางขะจี  บุญสมนึก) 
  

√  -  เห็นชอบ  
√  -  อนุมัต ิ

 

ลงชื่อ  
       (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์) 

                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

                                                             บันทึกข้อความ  



 

                                                                                                                      

 
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าเกษม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุโครงการเรียนฟรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุโครงการเรียนฟรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               แบบบันทึกงานธุรการห้องเรียน จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เค พี สระแก้ว  โดยเสนอราคา 
เป็นเงินทั้งสิ้น  ๖,๓๖๔.๐๐ บาท (หกพันสามร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
 ประกาศ ณ วันที่  ๑๙  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

                                                                            
เอกพงศ์ บุตรสงฆ์ 

(นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

ส่วนราชการ    โรงเรียนบ้านท่าเกษม 
ที ่                                              วันที่    19  มิถุนายน  2563 
เรื่อง ขออนุมัติประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แล้วเสร็จ   

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติประกาศเพ่ือเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ดังกล่าว โดยปิดประกาศ ณ บอร์ดของโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่  
             (นางขะจี  บุญสมนึก) 
  

√  -  เห็นชอบ  
√  -  อนุมัต ิ

 

ลงชื่อ  
       (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์) 

                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

                                                             บันทึกข้อความ  



 

                                                                                                                      

 
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าเกษม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จ านวน ๑ ชดุ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เค พี สระแก้ว  โดยเสนอ
ราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๑,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
 ประกาศ ณ วันที่  ๑๙  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

                                                                            
เอกพงศ์ บุตรสงฆ์ 

(นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

ส่วนราชการ    โรงเรียนบ้านท่าเกษม 
ที ่                                              วันที่    14  กรกฎาคม  2563 
เรื่อง ขออนุมัติประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการการจัดการศึกษาปฐมวัย 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  ซื้อวัสดุโครงการการจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยวธิีเฉพาะเจาะจง แล้วเสร็จ   

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติประกาศเพ่ือเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ดังกล่าว โดยปิดประกาศ ณ บอร์ดของโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่  
             (นางขะจี  บุญสมนึก) 
  

√  -  เห็นชอบ  
√  -  อนุมัต ิ

 

ลงชื่อ  
       (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์) 

                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

                                                             บันทึกข้อความ  



                                                                                                                      

 
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าเกษม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุโครงการการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุโครงการการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

     วัสดุการจัดการศึกษาปฐมวัย จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เค พี สระแก้ว  โดยเสนอราคา 
เป็นเงินทั้งสิ้น  ๕,๙๒๘.๐๐ บาท (ห้าพันเก้าร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) รวมมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
 ประกาศ ณ วันที่  ๑๔  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

                                                                            
เอกพงศ์ บุตรสงฆ์ 

(นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



ส่วนราชการ    โรงเรียนบ้านท่าเกษม 
ที ่                                              วันที่    21  กรกฎาคม  2563 
เรื่อง ขออนุมัติประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาวิชาการ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาวิชาการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แล้วเสร็จ   

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติประกาศเพ่ือเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ดังกล่าว โดยปิดประกาศ ณ บอร์ดของโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่  
             (นางขะจี  บุญสมนึก) 
  

√  -  เห็นชอบ  
√  -  อนุมัต ิ

 

ลงชื่อ  
       (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์) 

                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

 

                                                             บันทึกข้อความ  



                                                                                                                      

 
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าเกษม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาวิชาการ กิจกรรมรักการอ่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาวิชาการ กิจกรรมรักการอ่าน 
 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

     วัสดุกิจกรรมรักการอ่าน จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  นายณัฐวัฒน์  อาทิตย์วงษ์  โดยเสนอ 
ราคาเป็นเงินทั้งสิ้น  ๖,๑๕๐.๐๐ บาท (หกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด

ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
 ประกาศ ณ วันที่  ๒๑  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

                                                                            
เอกพงศ์ บุตรสงฆ์ 

(นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนราชการ    โรงเรียนบ้านท่าเกษม 
ที ่                                              วันที่    3  สิงหาคม  2563 
เรื่อง ขออนุมัติประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  ซื้อวัสดุโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แล้วเสร็จ   

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติประกาศเพ่ือเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ดังกล่าว โดยปิดประกาศ ณ บอร์ดของโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่  
             (นางขะจี  บุญสมนึก) 
  

√  -  เห็นชอบ  
√  -  อนุมัต ิ

 

ลงชื่อ  
       (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์) 

                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

 

                                                             บันทึกข้อความ  



                                                                                                                      

 
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าเกษม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ   โดยวิธ ี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 

     แปรงสีฟันและยาสีฟัน จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  เค พี สระแก้ว  โดยเสนอ 
ราคาเป็นเงินทั้งสิ้น  ๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) รวมมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
 ประกาศ ณ วันที่  ๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

                                                                            
เอกพงศ์ บุตรสงฆ์ 

(นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

 


