
 
 
 

แบบสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

โรงเรียนบ้านท่าเกษม 
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
                                          บันทึกข้อความ  
 

ส่วนราชการ    โรงเรียนบ้านท่าเกษม 
ที ่                                              วันที่    5  พฤศจิกายน  2562 
เรื่อง สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือนตุลาคม  2562 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
               ตามท่ีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันที่ 16  มกราคม  2558 เรื่องก าหนดให้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้
ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้ 
หน่วยงานของรัฐจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นรายเดือนทุกๆเดือน นั้น 
              กลุ่มงานบริหารงบประมาณ โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ .
พ.ศ. 2563 ในรอบเดือนตุลาคม  2562  จ านวน     -    รายการ  ตามแบบ สขร. 1 ดังแนบ   
              เห็นควรประกาศลงหน้าเว็บไซต์ โรงเรียนบ้านท่าเกษม ต่อไป 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่  
             (นางขะจี  บุญสมนึก) 
  

1.  ทราบ  
2. เห็นชอบ 

 
 

                                                            ลงชื่อ  
                                                                           (นางปราณี  อาทิตย์วงษ์) 
                                                                   ครโูรงเรียนบ้านท่าเกษม รักษาราชการแทน 
                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม  2562 
โรงเรียนบ้านท่าเกษม  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว 

 
 

ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 

 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 
วันท่ี/เลขที ่

สัญญา/ข้อตกลง 
  

 
ไม่มีการจัดซื้อ/จ้าง 

 
 

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
                                          บันทึกข้อความ  
 

ส่วนราชการ    โรงเรียนบ้านท่าเกษม 
ที ่                                              วันที่    4  ธันวาคม  2562 
เรื่อง สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือนพฤศจิกายน  2562 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
               ตามท่ีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันที่ 16  มกราคม  2558 เรื่องก าหนดให้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้
ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้ 
หน่วยงานของรัฐจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นรายเดือนทุกๆเดือน นั้น 
              กลุ่มงานบริหารงบประมาณ โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ .
พ.ศ. 2563 ในรอบเดือนพฤศจิกายน  2562  จ านวน     10   รายการ  ตามแบบ สขร. 1 ดังแนบ   
              เห็นควรประกาศลงหน้าเว็บไซต์ โรงเรียนบ้านท่าเกษม ต่อไป 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่  
             (นางขะจี  บุญสมนึก) 
  

1.  ทราบ  
2. เห็นชอบ 

 

ลงชื่อ  
       (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์) 

                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม

 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน  2562 
โรงเรียนบ้านท่าเกษม  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว 

 
 

ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 

 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 
วันท่ี/เลขที ่

สัญญา/ข้อตกลง 
1 ซื้ออาหารกลางวัน 

303*10 วัน*20 บาท 
60,600 เร่งด่วน นางวาสนา  พูลชาต ิ

ผู้ส ารองจ่าย 
- - - 

2 จ้างเหมาอาหารกลางวัน 236,340 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุกญัญา  ผลาหาญ น.ส.สุกญัญา  ผลาหาญ เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดจา้ง 

ลว. 14 พ.ย.62
จ. 1/63 

3 ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริม
ความสัมพันธ์สถานศึกษากับชุมชน 

450 เฉพาะเจาะจง ร้านเลศินิยมพาณิชย ์ ร้านเลศินิยมพาณิชย ์ เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 19 พ.ย. 62 

4 จ้างถ่ายเอกสารกิจกรรมคัดลายมอื 4,588.50 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวัฒน์  อาทิตย์วงษ ์ นายณัฐวัฒน์  อาทิตย์วงษ์ เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดจา้ง 

ลว. 22 พ.ย. 62 

5 ซื้อวัสดุกิจกรรมส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ 

1,880 เฉพาะเจาะจง บ.ปิโตรเลี่ยมไทยคอร์
ปอเรช่ัน 

บ.ปิโตรเลี่ยมไทยคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 25 พ.ย. 62 

6 จ้างเหมารถกิจกรรมทัศนศึกษา 44,000 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน์  แสงวิจิตรสกุล นายธีรวัฒน์  แสงวิจิตรสกุล เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 25 พ.ย. 62 
จ. 2/63 

7 ซื้ออาหาร จ้างท าป้ายไวนิล 
กิจกรรมทัศนศึกษา 

7,764 เฉพาะเจาะจง นางเติอนใจ  จิตตพานิช 
ร้าน 999 อิงค์เจ็ท 

นางเติอนใจ  จิตตพานิช 
ร้าน 999 อิงค์เจ็ท 

เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ/จ้าง 

ลว. 25 พ.ย. 62 

8 ซือ้วัสดุกิจกรรมค่ายวิชาการ 7,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเมธาวีการค้า ร้านเมธาวีการค้า เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 26 พ.ย. 62 

9 จ้างเหมาโครงการพัฒนาและปรับ
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน 

39,695 เฉพาะเจาะจง น.ส.สิน  บางพระอินทร ์ น.ส.สิน  บางพระอินทร ์ เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดจา้ง 

ลว. 25 พ.ย. 62 
จ. 3/63 

10 จ้างเหมาพนักงานบริการ 81,000 เฉพาะเจาะจง ร.ต.ทองพูน  คนสันต ์ ร.ต.ทองพูน  คนสันต ์ เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดจา้ง 

ลว. 28 พ.ย. 62 
จ. 4/63 



 

  
                                          บันทึกข้อความ  
 

ส่วนราชการ    โรงเรียนบ้านท่าเกษม 
ที ่                                              วันที่    6  มกราคม  2563 
เรื่อง สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือนธันวาคม  2562 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
               ตามท่ีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันที่ 16  มกราคม  2558 เรื่องก าหนดให้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้
ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้ 
หน่วยงานของรัฐจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นรายเดือนทุกๆเดือน นั้น 
              กลุ่มงานบริหารงบประมาณ โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ .
พ.ศ. 2563 ในรอบเดือนธันวาคม  2562  จ านวน     10   รายการ  ตามแบบ สขร. 1 ดังแนบ   
              เห็นควรประกาศลงหน้าเว็บไซต์ โรงเรียนบ้านท่าเกษม ต่อไป 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่  
             (นางขะจี  บุญสมนึก) 
  

1.  ทราบ  
2. เห็นชอบ 

 

ลงชื่อ  
       (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์) 

                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 
 
 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม  2562 
โรงเรียนบ้านท่าเกษม  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว 

 
 

ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 

 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 
วันท่ี/เลขที ่

สัญญา/ข้อตกลง 
1 ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมให้ผูเ้รียนมี

คุณธรรม จรยิธรรมและค่านิยมที่
พึงประสงค ์

4,277 เฉพาะเจาะจง หจก.เค พี สระแก้ว หจก.เค พี สระแก้ว เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 12 ธ.ค. 62 

2 ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาโรงเรียน
รอบด้าน 

1,600 เฉพาะเจาะจง ร้านฮาร์ดแวรค์อมพิวเตอร ์ ร้านฮาร์ดแวรค์อมพิวเตอร ์ เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 16 ธ.ค. 62 

3 จ้างท าป้ายไวนิลโครงการส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีคณุธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค ์

350 เฉพาะเจาะจง ร้าน 999 อิงค์เจ็ท ร้าน 999 อิงค์เจ็ท เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดจา้ง 

ลว. 16 ธ.ค. 62 

4 จ้างท าป้ายไวนิลโครงการพัฒนา
และปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่ง
เรียนรู ้

600 เฉพาะเจาะจง ร้านนพรัตน์อิงค์เจ็ท ร้านนพรัตน์อิงค์เจ็ท เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดจา้ง 

ลว. 18 ธ.ค. 62 

5 ซื้อวัสดุโครงการการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

684 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีเจแอล  
คอนสตรัคช่ัน จ ากดั 

บริษัท วีเจแอล  
คอนสตรัคช่ัน จ ากดั 

เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 19 ธ.ค. 62 

6 จ้างเหมาอาหารโครงการเด็ก
นักเรียนยากจนพิเศษ 

13,000 เฉพาะเจาะจง นางส านวน  สาพล นางส านวน  สาพล เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดจา้ง 

ลว. 20 ธ.ค. 62 
จ. 5/63 

7 ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาคณุลักษณะ
ผู้เรยีน 

3,430 เฉพาะเจาะจง นายอเนก  อินต๊ะประเสริฐ นายอเนก  อินต๊ะประเสริฐ เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 20 ธ.ค. 62 

8 ซื้อโน้ตบุ๊คโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศทางการศึกษา 

24,500 เฉพาะเจาะจง ร้านจารุปัฐน์ ไอที แอนด์ 
เน็ตเวิรค์ 2 

ร้านจารุปัฐน์ ไอที แอนด์ 
เน็ตเวิรค์ 2 

เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 20 ธ.ค. 62 
ซ. 2/63 

9 ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาโรงเรียน
รอบด้าน 

765 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีเจแอล  
คอนสตรัคช่ัน จ ากดั 

บริษัท วีเจแอล  
คอนสตรัคช่ัน จ ากดั 

เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 23 ธ.ค. 62 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม  2562 
โรงเรียนบ้านท่าเกษม  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว 

 
 

ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 

 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 
วันท่ี/เลขที ่

สัญญา/ข้อตกลง 
10 จ้างเย็บเลม่แผนปฏิบัติการ

โครงการพัฒนาวิชาการ 
384 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวัฒน์  อาทิตย์วงษ์ นายณัฐวัฒน์  อาทิตย์วงษ์ เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ

ตามที่จัดจา้ง 
ลว. 25 ธ.ค. 62 



 

  
                                          บันทึกข้อความ  
 

ส่วนราชการ    โรงเรียนบ้านท่าเกษม 
ที่                                               วันที่    5  กุมภาพันธ์  2563 
เรื่อง สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือนมกราคม  2563 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. 
2563  ในรอบเดือนมกราคม  2563  จ านวน    9   รายการ  ตามแบบ สขร. 1 ดังแนบ   
              เห็นควรประกาศลงหน้าเว็บไซต์ โรงเรียนบ้านท่าเกษม ต่อไป 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่  
             (นางขะจี  บุญสมนึก) 
  

1.  ทราบ  
2. เห็นชอบ 

 

ลงชื่อ  
       (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์) 

                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม  2563 
โรงเรียนบ้านท่าเกษม  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว 

 
 

ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 

 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 
วันท่ี/เลขที ่

สัญญา/ข้อตกลง 
1 ซื้อหมึกโครงการพัฒนาโรงเรียน

รอบด้าน 
874 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเตอรไ์พรส์ 

เน็ตเวิรค์ เทคโนโลยี จ ากดั 
บริษัท เอ็นเตอรไ์พรส์ 
เน็ตเวิรค์ เทคโนโลยี จ ากดั 

เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 5 ม.ค. 63 

2 ซื้อวัสดุกิจกรรมวันเด็กและจ้างท า
ป้ายไวนิล เต็นท์ 

5,651 เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโครฯ, 
ร้านบ้านสวน 
ร้าน 999 อิงค์เจ็ท 
ร้านสังวาลบริการ 

บ.สยามแม็คโครฯ, 
ร้านบ้านสวน 
ร้าน 999 อิงค์เจ็ท 
ร้านสังวาลบริการ 

เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ/จ้าง 

ลว. 8 ม.ค. 63 

3 จ้างซ่อมเครื่องเสียงงานธุรการ 1,200 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงทองอิเล็คทรอนิคส ์ ร้านแสงทองอิเล็คทรอนิคส ์ เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดจา้ง 

ลว. 15 ม.ค. 63 

4 จ้างถ่ายเอกสารข้อสอบ post test 384 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวัฒน์  อาทิตย์วงษ์ นายณัฐวัฒน์  อาทิตย์วงษ์ เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดจา้ง 

ลว. 20 ม.ค. 63 

5 ซื้ออาหารกลางวัน 
303*4 วัน*20 บาท 

24,240 เร่งด่วน นางวาสนา  พูลชาต ิ
ผู้ส ารองจ่าย 

- - - 

6 จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวัน 290,880 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุกญัญา  ผลาหาญ น.ส.สุกญัญา  ผลาหาญ เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดจา้ง 

ลว. 22 ม.ค. 63 

7 ซื้อวัสดุโครงการอาหารกลางวัน 
(เงินรายได้สถานศึกษา) 

7,700 เฉพาะเจาะจง ร้านด่านปรีดา 
ร้านเซ่งเฮง 

ร้านด่านปรีดา 
ร้านเซ่งเฮง 

เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 23 ม.ค. 63 

8 ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาโรงเรียน
รอบด้าน 

515 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีเจแอล  
คอนสตรัคช่ัน จ ากดั 

บริษัท วีเจแอล  
คอนสตรัคช่ัน จ ากดั 

เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 29 ม.ค. 63 

9 จ้างโครงการพฒันาวิชาการ 1,075 เฉพาะเจาะจง ร้านศิลปะโฆษณา 
นายณัฐวัฒน์  อาทิตย์วงษ์ 

ร้านศิลปะโฆษณา 
นายณัฐวัฒน์  อาทิตย์วงษ์ 

เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดจา้ง 

ลว. 31 ม.ค. 63 



 

  
                                          บันทึกข้อความ  
 

ส่วนราชการ    โรงเรียนบ้านท่าเกษม 
ที่                                               วันที่    5  มีนาคม  2563 
เรื่อง สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือนกุมภาพันธ์  2563 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. 
2563 ในรอบเดือนกุมภาพันธ์  2563  จ านวน    13   รายการ  ตามแบบ สขร. 1 ดังแนบ   
              เห็นควรประกาศลงหน้าเว็บไซต์ โรงเรียนบ้านท่าเกษม ต่อไป 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่  
             (นางขะจี  บุญสมนึก) 
  

1.  ทราบ  
2. เห็นชอบ 

 

ลงชื่อ  
       (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์) 

                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 
 
 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์  2563 
โรงเรียนบ้านท่าเกษม  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว 

 
 

ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 

 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 
วันที/่เลขที ่

สัญญา/ข้อตกลง 
1 จ้างเย็บเลม่ข้อมูลสารสนเทศ

โครงการประกันคณุภาพการศึกษา 
140 เฉพาะเจาะจง ร้านท่าเกษม ก๊อปปี้  

เซนเตอร ์
ร้านท่าเกษม ก๊อปปี้  
เซนเตอร ์

เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดจา้ง 

ลว. 6 ก.พ. 63 

2 จ้างเย็บเลม่แผนพัฒนาการศึกษา
โครงการประกันคณุภาพการศึกษา 

70 เฉพาะเจาะจง ร้านท่าเกษม ก๊อปปี้  
เซนเตอร ์

ร้านท่าเกษม ก๊อปปี้  
เซนเตอร ์

เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดจา้ง 

ลว. 6 ก.พ. 63 

3 ซื้อ/จ้างวัสดโุครงการอาหาร
กลางวัน 
(เงินรายได้สถานศึกษา) 

1,837 เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโครฯ 
ร้าน 999  อิงค์เจ็ท 

บ.สยามแม็คโครฯ 
ร้าน 999  อิงค์เจ็ท 

เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ/จ้าง 

ลว. 11 ก.พ. 63 

4 จ้างถ่ายเอกสารโครงการพัฒนา
วิชาการ 

4,678 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวัฒน์  อาทิตย์วงษ์ นายณัฐวัฒน์  อาทิตย์วงษ์ เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดจา้ง 

ลว. 11 ก.พ. 63 

5 จ้างเหมารถโครงการเรียนฟร ี
(ค่ายธรรมะ) 

800 เฉพาะเจาะจง นายละเมียด  ใจสงัด นายละเมียด  ใจสงัด เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดจา้ง 

ลว. 12 ก.พ. 63 

6 จ้างเหมากล้องวงจรปดิโครงการ
พัฒนาโรงเรียนรอบด้าน 

21,370 เฉพาะเจาะจง ร้านจารุปัฐน์ ไอที แอนด์ 
เน็ตเวิรค์ 2 

ร้านจารุปัฐน์ ไอที แอนด์ 
เน็ตเวิรค์ 2 

เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดจา้ง 

ลว. 12 ก.พ. 63 
จ. 7/63 

7 จ้างท าที่เก็บไม้กวาดโครงการ
พัฒนาโรงเรียนรอบด้าน 

6,000 เฉพาะเจาะจง นายศุภวิชญ์  พูลกิจศริ ิ นายศุภวิชญ์  พูลกิจศริ ิ เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดจา้ง 

ลว. 12 ก.พ. 63 
จ. 8/63 

8 จ้างเปลี่ยนสารเครื่องกรองน้ า
โครงการพัฒนาโรงเรยีนรอบด้าน 

5,800 เฉพาะเจาะจง นายภูสิทธ์ิ  ศรโีพธิ์ นายภูสิทธ์ิ  ศรโีพธิ์ เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดจา้ง 

ลว. 14 ก.พ. 63 
จ. 9/63 

9 จ้างท าประตเูหล็กโครงการพัฒนา
โรงเรียนรอบด้าน 

3,500 เฉพาะเจาะจง นายศุภวิชญ์  พูลกิจศริ ิ นายศุภวิชญ์  พูลกิจศริ ิ เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดจา้ง 

ลว. 19 ก.พ. 63 

10 
 

จ้างท าป้ายไวนิลโครงการอาหาร
กลางวัน   (เงินรายไดฯ้) 

400 เฉพาะเจาะจง ร้าน 999  อิงค์เจ็ท ร้าน 999  อิงค์เจ็ท เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดจา้ง 

ลว. 24 ก.พ. 63 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์  2563 
โรงเรียนบ้านท่าเกษม  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว 

 
 

ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 

 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 
วันท่ี/เลขที ่

สัญญา/ข้อตกลง 
11 จ้างท าป้ายไวนิลกจิกรรมสวน

สมุนไพร 
1,250 เฉพาะเจาะจง ร้าน 999  อิงค์เจ็ท ร้าน 999  อิงค์เจ็ท เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ

ตามที่จัดจา้ง 
ลว. 24 ก.พ. 63 

12 ซื้อหมึกโครงการพัฒนาโรงเรียน
รอบด้าน 

2,499.98 เฉพาะเจาะจง ซี.เจ.เจนเนอรลั ซัพพลาย ซี.เจ.เจนเนอรลั ซัพพลาย เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 24 ก.พ. 63 

13 จ้างเปลี่ยนไสเ้ครื่องกรองน้ า
อนุบาล 

900 เฉพาะเจาะจง นายภูสิทธ์ิ  ศรโีพธิ์ นายภูสิทธ์ิ  ศรโีพธิ์ เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดจา้ง 

ลว. 24 ก.พ. 63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
                                          บันทึกข้อความ  
 

ส่วนราชการ    โรงเรียนบ้านท่าเกษม 
ที่                                               วันที่    3  เมษายน  2563 
เรื่อง สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือนมีนาคม  2563 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. 
2563 ในรอบเดือนมีนาคม  2563  จ านวน    7   รายการ  ตามแบบ สขร. 1 ดังแนบ   
              เห็นควรประกาศลงหน้าเว็บไซต์ โรงเรียนบ้านท่าเกษม ต่อไป 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่  
             (นางขะจี  บุญสมนึก) 
  

1.  ทราบ  
2. เห็นชอบ 

 

ลงชื่อ  
       (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์) 

                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 
 
 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม  2563 
โรงเรียนบ้านท่าเกษม  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว 

 
 

ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 

 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 
วันท่ี/เลขที ่

สัญญา/ข้อตกลง 
1 ซื้อ/จ้างวัสดุกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 607 เฉพาะเจาะจง บ.ศรีกิจเครื่องเขียน 

ร้านเลศินิยมพาณิชย ์
ร้าน 999 อิงค์เจ็ท 

บ.ศรีกิจเครื่องเขียน 
ร้านเลศินิยมพาณิชย ์
ร้าน 999 อิงค์เจ็ท 

เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ/จ้าง 

ลว. 2 มี.ค. 63 

2 ซื้อวัสดุโครงการอาหารกลางวัน 
(เงินรายได้สถานศึกษา) 

3,885 เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโครฯ 
ร้านกวีพานิช 

บ.สยามแม็คโครฯ 
ร้านกวีพานิช 

เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 6 มี.ค. 63 

3 จ้างจัดท า/เช่าพื้นที่เว็บไซต ์ 3,500 เฉพาะเจาะจง ร้านจารุปัฐน์ ไอที แอนด์ 
เน็ตเวิรค์ 2 

ร้านจารุปัฐน์ ไอที แอนด์ 
เน็ตเวิรค์ 2 

เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดจา้ง 

ลว. 6 มี.ค. 63 

4 ซื้อวัสดุโครงการโรงเรยีนส่งเสริม
สขุภาพ 

990 เฉพาะเจาะจง ร้านรามาเวชภณัฑ ์
นานาภัณฑ์ซุปเปอรม์าร์ท 

ร้านรามาเวชภณัฑ ์
นานาภัณฑ์ซุปเปอรม์าร์ท 

เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 6 มี.ค. 63 

5 ซื้อเครื่องพิมพ์โครงการพัฒนา
โรงเรียนรอบด้าน 

5,534.79 เฉพาะเจาะจง บจก.สตาร์ดสั เทคโน 
หจก.อุบลคอมพิวเตอร ์

บจก.สตาร์ดสั เทคโน 
หจก.อุบลคอมพิวเตอร ์

เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 25 มี.ค. 63 

6 ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาโรงเรียน
รอบด้าน 

798 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีเจแอล  
คอนสตรัคช่ัน จ ากดั 

บริษัท วีเจแอล  
คอนสตรัคช่ัน จ ากดั 

เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 31 มี.ค. 63 

7 ซื้อหนังสือเรียน  เฉพาะเจาะจง บ.พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
บ.สื่อสร้างสรรค ์

บ.พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
บ.สื่อสร้างสรรค ์

เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 31 มี.ค. 63 
จ. 3/63 
จ. 4/63 

 
 
 
 
 



 

  
                                          บันทึกข้อความ  
 

ส่วนราชการ    โรงเรียนบ้านท่าเกษม 
ที่                                               วันที่    7  พฤษภาคม  2563 
เรื่อง สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือนเมษายน  2563 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. 
2563 ในรอบเดือนเมษายน  2563  จ านวน    3   รายการ  ตามแบบ สขร. 1 ดังแนบ   
              เห็นควรประกาศลงหน้าเว็บไซต์ โรงเรียนบ้านท่าเกษม ต่อไป 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่  
             (นางขะจี  บุญสมนึก) 
  

1.  ทราบ  
2. เห็นชอบ 

 

ลงชื่อ  
       (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์) 

                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน  2563 
โรงเรียนบ้านท่าเกษม  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว 

 
 

ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 

 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 
วันท่ี/เลขที ่

สัญญา/ข้อตกลง 
1 จ้างเหมาปรบัปรุงห้องน้ า 

โครงการพัฒนาโรงเรยีนรอบด้าน 
9,900 เฉพาะเจาะจง นายองอาจ  ปะลิเตสังข์ นาองอาจ  ปะลิเตสังข์ เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ

ตามที่จัดจา้ง 
ลว. 2 เม.ย. 63 

จ. 10/63 
2 ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาโรงเรียน

รอบด้าน 
2,490 เฉพาะเจาะจง บ.เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จ ากดั บ.เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จ ากดั เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ

ตามที่จัดซื้อ 
ลว. 30 เม.ย. 63 

 
3 จ้างเหมาพนักงานบริการใน

โรงเรียน 
45,000 เฉพาะเจาะจง ร.ต.ทองพูน  คมสันต ์ ร.ต.ทองพูน  คมสันต ์ เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ

ตามที่จัดจา้ง 
ลว. 30 เม.ย. 63 

จ. 11/63 
 

 

 



 

  
                                          บันทึกข้อความ  
 

ส่วนราชการ    โรงเรียนบ้านท่าเกษม 
ที่                                               วันที่    5  มิถุนายน  2563 
เรื่อง สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือนพฤษภาคม  2563 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. 
2563 ในรอบเดือนพฤษภาคม  2563  จ านวน    10   รายการ  ตามแบบ สขร. 1 ดังแนบ   
              เห็นควรประกาศลงหน้าเว็บไซต์ โรงเรียนบ้านท่าเกษม ต่อไป 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่  
             (นางขะจี  บุญสมนึก) 
  

1.  ทราบ  
2. เห็นชอบ 

 

ลงชื่อ  
       (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์) 

                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม  2563 
โรงเรียนบ้านท่าเกษม  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว 

 
 

ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 

 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 
วันท่ี/เลขที ่

สัญญา/ข้อตกลง 
1 จ้างเหมาประตเูหล็กช้ันอนุบาล 3,000 เฉพาะเจาะจง นายศุภวิชญ์  พูลกิจศริ ิ นายศุภวิชญ์  พูลกิจศริ ิ เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ

ตามที่จัดจา้ง 
ลว. 7 พ.ค. 63 

2 จ้างถ่ายเอกสารการจดัการศึกษา
ปฐมวัย 

459 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวัฒน์  อาทิตย์วงษ์ นายณัฐวัฒน์  อาทิตย์วงษ์ เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดจา้ง 

ลว. 8 พ.ค. 63 

3 จ้างถ่ายเอกสารการเรียนออนไลน์
นักเรียน โครงการพัฒนาวิชาการ 

26,969 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวัฒน์  อาทิตย์วงษ์ นายณัฐวัฒน์  อาทิตย์วงษ์ เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดจา้ง 

ลว. 12 พ.ค. 63 
จ. 12/63 

4 ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาวิชาการ 2,410 เฉพาะเจาะจง บ.โคเวส (ไทยแลนด์) จ ากัด บ.โคเวส (ไทยแลนด์) จ ากัด เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 12 พ.ค. 63 

5 ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาวิชาการ 3,615 เฉพาะเจาะจง บ.โคเวส (ไทยแลนด์) จ ากัด บ.โคเวส (ไทยแลนด์) จ ากัด เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 18 พ.ค. 63 

6 ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาวชิาการ 1,330 เฉพาะเจาะจง ร้าน Zee  dspyshop ร้าน Zee  dspyshop เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 21 พ.ค. 63 

7 ซื้อหมึกกิจกรรมรักการอ่าน 950 เฉพาะเจาะจง ร้านฮาร์ดแวรค์อมพิวเตอร ์ ร้านฮาร์ดแวรค์อมพิวเตอร ์ เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 25 พ.ค. 63 

8 ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาโรงเรียน
รอบด้าน 

900 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวัฒน์  อาทิตย์วงษ์ นายณัฐวัฒน์  อาทิตย์วงษ์ เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 26 พ.ค. 63 

9 จ้างถ่ายเอกสารแผนยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

210 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวัฒน์  อาทิตย์วงษ์ นายณัฐวัฒน์  อาทิตย์วงษ ์ เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดจา้ง 

ลว. 27 พ.ค. 63 

10 จ้างถ่ายเอกสารแบบบันทึก
พัฒนาการระดับปฐมวัย 

350 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวัฒน์  อาทิตย์วงษ์ นายณัฐวัฒน์  อาทิตย์วงษ์ เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดจา้ง 

ลว. 29 พ.ค. 63 

 

 



 

  
                                          บันทึกข้อความ  
 

ส่วนราชการ    โรงเรียนบ้านท่าเกษม 
ที่                                               วันที่    8  กรกฎาคม  2563 
เรื่อง สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือนมิถุนายน  2563 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. 
2563 ในรอบเดือนมิถุนายน  2563  จ านวน    10   รายการ  ตามแบบ สขร. 1 ดังแนบ   
              เห็นควรประกาศลงหน้าเว็บไซต์ โรงเรียนบ้านท่าเกษม ต่อไป 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่  
             (นางขะจี  บุญสมนึก) 
  

1.  ทราบ  
2. เห็นชอบ 

 

ลงชื่อ  
       (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์) 

                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน  2563 
โรงเรียนบ้านท่าเกษม  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว 

 
 

ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 

 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 
วันท่ี/เลขที ่

สัญญา/ข้อตกลง 
1 จ้างถ่ายเอกสารการเรียนออนไลน์

นักเรียน โครงการพัฒนาวิชาการ 
2,922 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวัฒน์  อาทิตย์วงษ์ นายณัฐวัฒน์  อาทิตย์วงษ์ เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ

ตามที่จัดจา้ง 
ลว. 5 มิ.ย. 63 

2 จ้างถ่ายเอกสารโครงการระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 

1,720 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวัฒน์  อาทิตย์วงษ์ นายณัฐวัฒน์  อาทิตย์วงษ์ เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดจา้ง 

ลว. 17 มิ.ย. 63 

3 ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาโรงเรียน
รอบด้าน 

1,355 เฉพาะเจาะจง หจก.เค พี สระแก้ว หจก.เค พี สระแก้ว เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 19 มิ.ย. 63 

4 ซื้อแบบ ปพ. โครงการพัฒนา
วิชาการ 

6,364 เฉพาะเจาะจง หจก.เค พี สระแก้ว หจก.เค พี สระแก้ว เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 19 มิ.ย. 63 
ซ. 5/63 

5 ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 

11,500 เฉพาะเจาะจง หจก.เค พี สระแก้ว หจก.เค พี สระแก้ว เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 19 มิ.ย. 63 
ซ. 6/63 

6 ซื้อวัสดุโครงการประกันคณุภาพ
การศึกษา 

2,500 เฉพาะเจาะจง นางรัตนาภรณ์ ถิรวงศ์วรรณ นางรัตนาภรณ์ ถิรวงศ์วรรณ เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 22 มิ.ย. 63 

7 ซื้อแบบ ปพ. 1 โครงการพัฒนา
โรงเรียนรอบด้าน 

530 เฉพาะเจาะจง สกสค. สกสค. เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 25 มิ.ย. 63 

8 จ้างลงโปรแกรมโครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศทางการศึกษา 

300 เฉพาะเจาะจง บี ที คอมพิวเตอร ์ บี ที คอมพิวเตอร ์ เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดจา้ง 

ลว. 26 มิ.ย. 63 

9 ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาคณุลักษณะ
ผู้เรยีน 

8,721 เฉพาะเจาะจง นางสาวหวัน ป้องกัน 
นายธานี  ศรีเกษ 
บ.สยามแม็คโครฯ 
หจก.เค พี สระแก้ว 

นางสาวหวัน ป้องกัน 
นายธานี  ศรีเกษ 
บ.สยามแม็คโครฯ 
หจก.เค พี สระแก้ว 

เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 29 มิ.ย. 63 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน  2563 
โรงเรียนบ้านท่าเกษม  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว 

 
 

ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 

 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 
วันท่ี/เลขท่ี 

สัญญา/ข้อตกลง 
10 จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวัน 303,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุกญัญา  ผลาหาญ น.ส.สุกญัญา  ผลาหาญ เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ

ตามที่จัดจา้ง 
ลว. 30 มิ.ย. 63 

 



 

  
                                          บันทึกข้อความ  
 

ส่วนราชการ    โรงเรียนบ้านท่าเกษม 
ที่                                               วันที่    5  สิงหาคม  2563 
เรื่อง สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือนกรกฎาคม  2563 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
               ตามทีค่ณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 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. 
2563 ในรอบเดือนกรกฎาคม  2563  จ านวน    14   รายการ  ตามแบบ สขร. 1 ดังแนบ   
              เห็นควรประกาศลงหน้าเว็บไซต์ โรงเรียนบ้านท่าเกษม ต่อไป 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

ลงชื่อ .เจ้าหน้าที่  
             (นางขะจี  บุญสมนึก) 
  

1.  ทราบ  
2. เห็นชอบ 

 

ลงชื่อ  
       (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์) 

                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม  2563 
โรงเรียนบ้านท่าเกษม  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว 

 
 

ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 

 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 
วันท่ี/เลขท่ี 

สัญญา/ข้อตกลง 
1 ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาวิชาการ 3,199 เฉพาะเจาะจง LAZADA  LIMITED LAZADA  LIMITED เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ

ตามที่จัดซื้อ 
ลว. 7 ก.ค. 63 

2 จ้างท าป้ายไวนิล มาตรการป้องกนั
โควิด 19 

4,200  ร้านศิลปะโฆษณา ร้านศิลปะโฆษณา เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดจา้ง 

ลว. 8 ก.ค. 63 

3 จ้างท าที่แขวนป้ายช้ันเรียน 1,800  ร้าน ศ. สแตนเลส ร้าน ศ. สแตนเลส เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดจา้ง 

ลว. 8 ก.ค. 63 

4 ซื้อวัสดุโครงการการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

5,928  หจก. เค พี สระแก้ว หจก. เค พี สระแก้ว เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 14 ก.ค. 63 
ซ. 7/63 

5 ซื้อวัสดุกิจกรรมปรับปรุงห้อง
วิทยาศาสตร ์

2,476  หจก. เค พี สระแก้ว หจก. เค พี สระแก้ว เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จดัซื้อ 

ลว. 14 ก.ค. 63 

6 ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาโรงเรียน
รอบด้าน 

1,952  หจก. เค พี สระแก้ว 
ร้านต้นไม้เจเ้ตือน 

หจก. เค พี สระแก้ว 
ร้านต้นไม้เจเ้ตือน 

เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 14 ก.ค. 63 

7 ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 

480  นายณัฐวฒัน์  อาทิตย์วงษ ์ นายณัฐวัฒน์  อาทิตย์วงษ์ เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 15 ก.ค. 63 

8 ซื้อวัสดุกิจกรรมมาตรการป้องกัน
โควิด 19 

798  ร้าน พ เรือนเพชร ร้าน พ เรือนเพชร เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 17 ก.ค. 63 

9 จ้างถ่ายเอกสารโครงการพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 

450  นายณัฐวัฒน์  อาทิตย์วงษ์ นายณัฐวัฒน์  อาทิตย์วงษ์ เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดจา้ง 

ลว. 17 ก.ค. 63 

10 จ้างถ่ายเอกสารโครงการพัฒนา
วิชาการ 

880  นายณัฐวัฒน์  อาทิตย์วงษ์ นายณัฐวัฒน์  อาทิตย์วงษ์ เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดจา้ง 

ลว. 20 ก.ค. 63 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม  2563 
โรงเรียนบ้านท่าเกษม  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว 

 
 

ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 

 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 
วันท่ี/เลขท่ี 

สัญญา/ข้อตกลง 
11 จ้างซ่อมแซมกระดานด าโครงการ

พัฒนาโรงเรียนรอบด้าน 
1,399  นายศุภวิชญ์  พูลกิจศริ ิ นายศุภวิชญ์  พูลกิจศริ ิ เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ

ตามที่จัดจา้ง 
ลว. 21 ก.ค. 63 

12 ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาวิชาการ 6,150  นายณัฐวัฒน์  อาทิตย์วงษ ์ นายณัฐวัฒน์  อาทิตย์วงษ์ เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 21 ก.ค. 63 
ซ. 8/63 

13 ซื้อวัสดุกิจกรรมวันภาษาไทย
แห่งชาติ 

4,786  หจก.เค พี สระแก้ว หจก.เค พี สระแก้ว เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 24 ก.ค. 63 

14 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์โครงการ
พัฒนาโรงเรียนรอบด้าน 

880  บี ที คอมพิวเตอร ์ บี ที คอมพิวเตอร ์ เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดจา้ง 

ลว. 29 ก.ค. 63 
 



 

  
                                          บันทึกข้อความ  
 

ส่วนราชการ    โรงเรียนบ้านท่าเกษม 
ที่                                               วันที่    8  กันยายน  2563 
เรื่อง สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือนสิงหาคม  2563 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. 
2563 ในรอบเดือนสิงหาคม  2563  จ านวน    9   รายการ  ตามแบบ สขร. 1 ดังแนบ   
              เห็นควรประกาศลงหน้าเว็บไซต์ โรงเรียนบ้านท่าเกษม ต่อไป 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่  
             (นางขะจี  บุญสมนึก) 
  

1.  ทราบ  
2. เห็นชอบ 

 

ลงชื่อ  
       (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์) 

                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม  2563 
โรงเรียนบ้านท่าเกษม  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว 

 
 

ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 

 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 
วันท่ี/เลขท่ี 

สัญญา/ข้อตกลง 
1 จ้างถ่ายเอกสารโครงการพัฒนา

วิชาการ 
560 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวัฒน์  อาทิตย์วงษ์ นายณัฐวัฒน์  อาทิตย์วงษ์ เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ

ตามที่จัดจา้ง 
ลว. 3 ส.ค. 63 

2 จ้างถ่ายเอกสารโครงการส่งเสรมิให้
ผู้เรยีนมีคณุธรรม จริยธรรมฯ 

216  นายณัฐวัฒน์  อาทิตย์วงษ์ นายณัฐวัฒน์  อาทิตย์วงษ์ เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดจา้ง 

ลว. 3 ส.ค. 63 

3 ซื้อวัสดุโครงการการจัดการเรยีนรู้
ทั้งระบบฯ   (เบิกเขต) 

1,625  หจก. เค พี สระแก้ว หจก. เค พี สระแก้ว เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 3 ส.ค. 63 

4 ซื้อวัสดุโครงการโรงเรยีนส่งเสริม
สุขภาพ 

5,000  หจก. เค พี สระแก้ว หจก. เค พี สระแก้ว เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 3 ส.ค. 63 
ซ. 9/63 

5 ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาโรงเรียน
รอบด้าน 

1,138  ร้านต้นไม้เจเ้ตือน ร้านต้นไม้เจเ้ตือน เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 7 ส.ค. 63 

6 ซื้อวัสดุโครงการโรงเรยีนคุณภาพ 
(เบิกเขต) 

4,300  หจก. เค พี สระแก้ว 
 

หจก. เค พี สระแก้ว 
 

เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 7 ส.ค. 63 

7 จ้างถ่ายเอกสารโครงการส่งเสรมิให้
ผู้เรยีนมีคณุธรรม จริยธรรมฯ 

693  นายณัฐวัฒน์  อาทิตย์วงษ์ นายณัฐวัฒน์  อาทิตย์วงษ์ เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดจา้ง 

ลว. 18 ส.ค. 63 

8 ซื้อวัสดุกจิกรรมสวนครัว 3,515  ร้านเจี่ยเทียมเส็งเกษตร
ภัณฑ ์

ร้านเจี่ยเทียมเส็งเกษตรภณัฑ ์ เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 21 ส.ค. 63 

9 ซื้อวัสดุกิจกรรมห้องพยาบาล 3,939  ร้านวทันยาโอสถ ร้านวทันยาโอสถ เป็นผู้มีคณุสมบัต ิ
ตามที่จัดซื้อ 

ลว. 24 ส.ค. 63 



 


