
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 
โรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง 

 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิง 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สรรพกิจ  
เอส.เค.(1991) จ้ากัด  

3,800.00 บริษัท สรรพกิจ  
เอส.เค.(1991) จ้ากัด 

3,800.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

1/2565 
ลว 1 ต.ค. 2564 

2 จัดจ้างท้าป้ายไวนิล 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมายอาร์ตท้าป้าย 300.00 ร้านมายอาร์ตท้าป้าย 300.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

2/2565 
ลว 8 ต.ค. 2564 

3 จัดจ้างท้าป้ายไวนิล 870.00 870.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมายอาร์ตท้าป้าย 870.00 ร้านมายอาร์ตท้าป้าย 870.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

3/2565 
ลว 22 ต.ค. 2564 

4 จัดจ้างท้าป้ายไวนิล 1,450.00 1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมายอาร์ตท้าป้าย 1,450.00 ร้านมายอาร์ตท้าป้าย 1,450.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

4/2565 
ลว 26 ต.ค. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 
โรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง 

 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิง 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สรรพกิจ  
เอส.เค.(1991) จ้ากัด  

700.00 บริษัท สรรพกิจ  
เอส.เค.(1991) จ้ากัด 

700.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

5/2565 
ลว 1 พ.ย. 2564 

2 จัดจ้างท้าสติ๊กเกอร์ตดั
ติดป้ายท้าเนยีบ 

250.00 250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมายอาร์ต ท้าป้าย 
 

250.00 ร้านมายอาร์ต ท้าป้าย 
 

250.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

6/2565 
ลว 2 พ.ย. 2564 

3 จัดซื้อเครื่องตดัหญา้ 9,095.00 9,095.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ตากเกษตรยนต ์ 9,095.00 หจก.ตากเกษตรยนต ์ 9,095.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

7/2565 
ลว 3 พ.ย. 2564 

4 จัดซื้อชุดตรวจ ATK 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐเศรษฐ์ บัวงามชื่น 10,000.00 นายณัฐเศรษฐ์ บัวงามชื่น 10,000.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

8/2565 
ลว 8 พ.ย. 2564 

5 จัดจ้างท้าสติ๊กเกอร์ตดั 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมายอาร์ต ท้าป้าย 
 

500.00 ร้านมายอาร์ต ท้าป้าย 
 

500.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

9/2565 
ลว 10 พ.ย. 2564 

6 จัดซื้อถุงขยะ 256.00 256.00 เฉพาะเจาะจง ไทวัสดุ สาขาตาก 256.00 ไทวัสดุ สาขาตาก 256.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

10/2565 
ลว 16 พ.ย. 2564 

7 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ปรับปรุงซ่อมแซม 

4,961.00 4,961.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กมลทรัพย ์
ค้าวัสดุก่อสร้าง 

4,961.00 หจก.กมลทรัพย ์
ค้าวัสดุก่อสร้าง 

4,961.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

11/2565 
ลว 17 พ.ย. 2564 

8 จัดซื้อฟิวส์กระบอก 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคงศิรไิฟฟ้า 200.00 ร้านคงศิรไิฟฟ้า 200.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

12/2565 
ลว 17 พ.ย. 2564 

9 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ปรับปรุงซ่อมแซม 

4,928.00 4,928.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กมลทรัพย ์
ค้าวัสดุก่อสร้าง 

4,928.00 หจก.กมลทรัพย ์
ค้าวัสดุก่อสร้าง 

4,928.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

13/2565 
ลว 18 พ.ย. 2564 

10 จัดซื้อน้้ามันเครื่อง 288.00 288.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวิชัยอะไหล ่ 288.00 ร้านวิชัยอะไหล ่ 288.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

14/2565 
ลว 19 พ.ย. 2564 

11 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ปรับปรุงซ่อมแซม 

4,380.00 4,380.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กมลทรัพย ์
ค้าวัสดุก่อสร้าง 

4,380.00 หจก.กมลทรัพย ์
ค้าวัสดุก่อสร้าง 

4,380.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

15/2565 
ลว 19 พ.ย. 2564 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 
โรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง 

 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

12 จัดซื้อถุงมือยางทาง 
การแพทย์ 

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยาตรีเวช 500.00 ร้านยาตรีเวช 500.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

16/2565 
ลว 22 พ.ย. 2564 

13 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ปรับปรุงซ่อมแซม 

4,962.00 4,962.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กมลทรัพย ์
ค้าวัสดุก่อสร้าง 

4,962.00 หจก.กมลทรัพย ์
ค้าวัสดุก่อสร้าง 

4,962.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

17/2565 
ลว 22 พ.ย. 2564 

14 จัดจ้างท้าตรายาง 
 

1,670.00 1,670.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแก้ว แสตมป ์ 1,670.00 ร้านแก้ว สแตมป ์ 1,670.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

18/2565 
ลว 23 พ.ย. 2564 

15 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ปรับปรุงซ่อมแซม 

4,880.00 4,880.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กมลทรัพย ์
ค้าวัสดุก่อสร้าง 

4,880.00 หจก.กมลทรัพย ์
ค้าวัสดุก่อสร้าง 

4,880.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

19/2565 
ลว 24 พ.ย. 2564 

16 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ปรับปรุงซ่อมแซม 

4,850.00 4,850.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กมลทรัพย ์
ค้าวัสดุก่อสร้าง 

4,850.00 หจก.กมลทรัพย ์
ค้าวัสดุก่อสร้าง 

4,850.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

20/2565 
ลว 25 พ.ย. 2564 

17 จัดซื้อผงหมึกถ่าย
เอกสาร 

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามเซ็นเตอร์ 
โอเอ จ้ากัด 

2,000.00 บริษัท สยามเซ็นเตอร์ 
โอเอ จ้ากัด 

2,000.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

21/2565 
ลว 26 พ.ย. 2564 

18 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ปรับปรุงซ่อมแซม 

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กมลทรัพย ์
ค้าวัสดุก่อสร้าง 

5,000.00 หจก.กมลทรัพย ์
ค้าวัสดุก่อสร้าง 

5,000.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

22/2565 
ลว 29 พ.ย. 2564 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 
โรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง 

 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 จัดจ้างปรับปรุงผนัง
หอพักชาย 

40,400.00 40,400.00 เฉพาะเจาะจง นายตุลยวัต อินหม ี 40,400.00 นายตุลยวัต อินหม ี 40,400.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

23/2565 
ลว 1 ธ.ค. 2564 

2 จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิง 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สรรพกิจ  
เอส.เค.(1991) จ้ากัด 

700.00 บริษัท สรรพกิจ  
เอส.เค.(1991) จ้ากัด 

700.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

24/2565 
ลว 1 ธ.ค. 2564 

3 จัดจ้างถ่ายเอกสาร 852.00 852.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ประสิทธ์ิดีไซน ์ 852.00 บริษัท ประสิทธ์ิดีไซน ์ 852.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

25/2565 
ลว 1 ธ.ค. 2564 

4 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร ์ 3,560.00 3,560.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กอ๊ปปี้ซิสเทม็ 3,560.00 หจก.กอ๊ปปี้ซิสเทม็ 3,560.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

26/2565 
ลว 1 ธ.ค. 2564 

5 จัดซื้อน้้าหมึกเติมเครื่อง
ปริ้นเตอร ์

840.00 840.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กอ๊ปปี้ซิสเทม็ 840.00 หจก.กอ๊ปปี้ซิสเทม็ 840.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

27/2565 
ลว 1 ธ.ค. 2564 

6 จัดซื้อสว่านไรส้าย 6,955.00 6,955.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน๊อต 6,955.00 ร้านน๊อต 6,955.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

28/2565 
ลว 2 ธ.ค. 2564 

7 จัดซื้อจอ 21.5 4,790.00 4,790.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กอ๊ปปี้ซิสเทม็ 4,790.00 หจก.กอ๊ปปี้ซิสเทม็ 4,790.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

29/2565 
ลว 2 ธ.ค. 2564 

8 จัดจ้างแก้ไขสายไฟเบอร์
ออฟติก 

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กอ๊ปปี้ซิสเทม็ 400.00 หจก.กอ๊ปปี้ซิสเทม็ 400.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

30/2565 
ลว 2 ธ.ค. 2564 

9 จัดจ้างซ่อมรถตู ้ 63,010.00 63,010.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวัฒนยนต์ เซอร์วิส 63,010.00 ร้านวัฒนยนต์ เซอร์วิส 63,010.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

31/2565 
ลว 3 ธ.ค. 2564 

10 จัดจ้างท้าตรายาง 1,040.00 1,040.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแก้ว แสตมป ์ 1,040.00 ร้านแก้ว แสตมป ์ 1,040.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

32/2565 
ลว 3 ธ.ค. 2564 

11 จัดจ้างทาสรีาวบันได 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญเชิด แก้วสีนวล 3,000.00 นายบุญเชิด แก้วสีนวล 3,000.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

33/2565 
ลว 3 ธ.ค. 2564 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 
โรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง 

 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

12 จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า 13,120.00 13,120.00 เฉพาะเจาะจง นายประดับ ปิ่นค้า 13,120.00 นายประดับ ปิ่นค้า 13,120.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

34/2565 
ลว 17 ธ.ค. 2564 

13 จัดซื้อธงชาติ 2,160.00 2,160.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านคุรภุัณฑ ์ 2,160.00 ร้านบ้านคุรภุัณฑ ์ 2,160.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

35/2565 
ลว 20 ธ.ค. 2564 

14 จัดซื้อเครื่องวัดอณุหภมู ิ 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านคุรภุัณฑ ์ 3,800.00 ร้านบ้านคุรภุัณฑ ์ 3,800.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

36/2565 
ลว 20 ธ.ค. 2564 

15 จัดซื้อวัสดสุ้านักงาน 1,875.00 1,875.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านคุรภุัณฑ ์ 1,875.00 ร้านบ้านคุรภุัณฑ ์ 1,875.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

37/2565 
ลว 20 ธ.ค. 2564 

16 จัดซื้อวัสดสุ้านักงาน 3,120.00 3,120.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านคุรภุัณฑ ์ 3,120.00 ร้านบ้านคุรภุัณฑ ์ 3,120.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

38/2565 
ลว 21 ธ.ค. 2564 

17 จัดซื้อวัตถุดิบในการ
ประกอบอาหาร 

1,665.00 1,665.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กชกร ใจป่วน 1,665.00 น.ส.กชกร ใจป่วน 1,665.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

39/2565 
ลว 21 ธ.ค. 2564 

18 จัดซื้อวัสดสุ้านักงาน 3,450.00 3,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านคุรภุัณฑ ์ 3,450.00 ร้านบ้านคุรภุัณฑ ์ 3,450.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

40/2565 
ลว 22 ธ.ค. 2564 

19 จัดซื้อวัสดสุ้านักงาน 460.00 460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านคุรภุัณฑ ์ 460.00 ร้านบ้านคุรภุัณฑ ์ 460.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

41/2565 
ลว 22 ธ.ค. 2564 

20 จัดซื้อวัสดสุ้านักงาน 1,890.00 1,890.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านคุรภุัณฑ ์ 1,890.00 ร้านบ้านคุรภุัณฑ ์ 1,890.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

42/2565 
ลว 22 ธ.ค. 2564 

21 จัดซื้อวัสดสุ้านักงาน 1,630.00 1,630.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านคุรภุัณฑ ์ 1,630.00 ร้านบ้านคุรภุัณฑ ์ 1,630.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

43/2565 
ลว 22 ธ.ค. 2564 

22 จัดซื้อวัสดสุ้านักงาน 2,165.00 2,165.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านคุรภุัณฑ ์ 2,165.00 ร้านบ้านคุรภุัณฑ ์ 2,165.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

44/2565 
ลว 22 ธ.ค. 2564 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 
โรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง 

 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

23 จัดซื้อป๊ัมน้้าไฟฟ้า 8,025.00 8,025.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ตากเกษตรยนต ์ 8,025.00 หจก.ตากเกษตรยนต ์ 8,025.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

45/2565 
ลว 22 ธ.ค. 2564 

24 จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร ์ 4,990.00 4,990.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ตากคอมพิวเตอร ์ 4,990.00 หจก.ตากคอมพิวเตอร ์ 4,990.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

46/2565 
ลว 27 ธ.ค. 2564 

25 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 1,995.00 1,995.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พรเทพ อะโกร 1,995.00 หจก.พรเทพ อะโกร 1,995.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

47/2565 
ลว 28 ธ.ค. 2564 

26 จัดจ้างซ่อมสวา่น 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก้าธรทีว ี 600.00 ร้านก้าธรทีว ี 600.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

48/2565 
ลว 28 ธ.ค. 2564 

27 จัดจ้างเคาะพ่นสีรถยนต์
เก๋ง 

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง อู่กาวใจ 3,500.00 อู่กาวใจ 3,500.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

49/2565 
ลว 28 ธ.ค. 2564 

28 จัดจ้างเหมาตัดหญ้าและ
ท้าความสะอาดสวนหิน 

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยยุทธ 3,000.00 นายชัยยุทธ 3,000.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

50/2565 
ลว 29 ธ.ค. 2564 

29 จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า 803.00 803.00 เฉพาะเจาะจง ไทวัสดุ สาขาตาก 803.00 ไทวัสดุ สาขาตาก 803.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

51/2565 
ลว 29 ธ.ค. 2564 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2565 
โรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง 

 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิง 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สรรพกิจ  
เอส.เค.(1991) จ้ากัด 

1,800.00 บริษัท สรรพกิจ  
เอส.เค.(1991) จ้ากัด 

1,800.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

52/2565 
ลว 4 ม.ค. 2565 

2 จัดจ้างท้าป้ายไวนิล 980.00 980.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมายอาร์ต ท้าป้าย 
 

980.00 ร้านมายอาร์ต ท้าป้าย 
 

980.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

53/2565 
ลว 4 ม.ค. 2565 

3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปักผ้า 592.00 592.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปล่า กวินยรรยง 592.00 น.ส.ปล่า กวินยรรยง 592.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

54/2565 
ลว 4 ม.ค. 2565 

4 จัดจ้างไถท่ีแปลงเกษตร 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง นายธงชัย มั่นใจ 2,100.00 นายธงชัย มั่นใจ 2,100.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

55/2565 
ลว 5 ม.ค. 2565 

5 จัดจ้างปรับที่ข้างหอพัก
นักกีฬาและหอพักหญิง 

2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง นายธงชัย มั่นใจ 2,100.00 นายธงชัย มั่นใจ 2,100.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

56/2565 
ลว 5 ม.ค. 2565 

6 จัดซื้อวัตถุดิบในการ 
ชงเครื่องดื่ม 

1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจูเนียร ์ 1,100.00 ร้านจูเนียร ์ 1,100.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

57/2565 
ลว 5 ม.ค. 2565 

7 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 390.00 390.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พรเทพ อะโกร 390.00 หจก.พรเทพ อะโกร 390.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

58/2565 
ลว 6 ม.ค. 2565 

8 จัดซื้อวัตถุดิบในการ
ประกอบอาหาร 

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง นางทองศรี กลัดทอง 800.00 นางทองศรี กลัดทอง 800.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

59/2565 
ลว 7 ม.ค. 2565 

9 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ปรับปรุงซ่อมแซม 

4,998.00 4,998.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กมลทรัพย ์
ค้าวัสดุก่อสร้าง 

4,998.00 หจก.กมลทรัพย ์
ค้าวัสดุก่อสร้าง 

4,998.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

60/2565 
ลว 10 ม.ค. 2565 

10 จัดซื้อชุดปลูกผัก 
ไฮโดรโปรนิกส ์

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน Farm Hug D 1,000.00 ร้าน Farm Hug D 1,000.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

61/2565 
ลว 10 ม.ค. 2565 

11 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ปรับปรุงซ่อมแซม 

4,777.00 4,777.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กมลทรัพย ์
ค้าวัสดุก่อสร้าง 

4,777.00 หจก.กมลทรัพย ์
ค้าวัสดุก่อสร้าง 

4,777.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

62/2565 
ลว 11 ม.ค. 2565 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2565 
โรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง 

 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

12 จัดซื้อยาสามัญประจา้
บ้าน 

590.00 590.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยาตรีเวช 590.00 ร้านยาตรีเวช 590.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

63/2565 
ลว 11 ม.ค. 2565 

13 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ปรับปรุงซ่อมแซม 

4,893.00 4,893.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กมลทรัพย ์
ค้าวัสดุก่อสร้าง 

4,893.00 หจก.กมลทรัพย ์
ค้าวัสดุก่อสร้าง 

4,893.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

64/2565 
ลว 12 ม.ค. 2565 

14 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ปรับปรุงซ่อมแซม 

4,807.00 4,807.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กมลทรัพย ์
ค้าวัสดุก่อสร้าง 

4,807.00 หจก.กมลทรัพย ์
ค้าวัสดุก่อสร้าง 

4,807.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

65/2565 
ลว 12 ม.ค. 2565 

15 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ปรับปรุงซ่อมแซม 

4,970.00 4,970.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กมลทรัพย ์
ค้าวัสดุก่อสร้าง 

4,970.00 หจก.กมลทรัพย ์
ค้าวัสดุก่อสร้าง 

4,970.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

66/2565 
ลว 13 ม.ค. 2565 

16 จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงเหนือไฟฟ้า 1,300.00 ร้านแสงเหนือไฟฟ้า 1,300.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

67/2565 
ลว 14 ม.ค. 2565 

17 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ปรับปรุงซ่อมแซม 

4,633.00 4,633.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กมลทรัพย ์
ค้าวัสดุก่อสร้าง 

4,633.00 หจก.กมลทรัพย ์
ค้าวัสดุก่อสร้าง 

4,633.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

68/2565 
ลว 14 ม.ค. 2565 

18 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ปรับปรุงซ่อมแซม 

4,307.00 4,307.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กมลทรัพย ์
ค้าวัสดุก่อสร้าง 

4,307.00 หจก.กมลทรัพย ์
ค้าวัสดุก่อสร้าง 

4,307.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

69/2565 
ลว 17 ม.ค. 2565 

19 จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า 1,684.00 1,684.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กมลทรัพย ์
ค้าวัสดุก่อสร้าง 

1,684.00 หจก.กมลทรัพย ์
ค้าวัสดุก่อสร้าง 

1,684.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

70/2565 
ลว 18 ม.ค. 2565 

20 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 
การประกวดภาพถ่าย 

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ด.ช.พิสิษฐ์ ดาษดื่น 500.00 ด.ช.พิสิษฐ์ ดาษดื่น 500.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

71/2565 
ลว 21 ม.ค. 2565 

21 รางวัลอันดับ 2 การ
ประกวดภาพถ่าย 

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ด.ญ.พรรณรัตน์  
ภัครเจริญคุณ 

300.00 ด.ญ.พรรณรัตน์  
ภัครเจริญคุณ 

300.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

72/2565 
ลว 21 ม.ค. 2565 

22 รางวัลอันดับ 3 การ
ประกวดภาพถ่าย 

200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิพล แซ่ซ้ง 200.00 นายสิทธิพล แซ่ซ้ง 200.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

73/2565 
ลว 21 ม.ค. 2565 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2565 
โรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง 

 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

23 รางวัลชมเชยการ
ประกวดภาพถ่าย 

100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุศักดิ์  
ธงชัยพัชรกุล  

100.00 นายอนุศักดิ์  
ธงชัยพัชรกุล 

100.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

74/2565 
ลว 21 ม.ค. 2565 

24 รางวัลชมเชยการ
ประกวดภาพถ่าย 

100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ภัทรมน  
หมวกสังข ์

100.00 น.ส.ภัทรมน  
หมวกสังข ์

100.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

75/2565 
ลว 21 ม.ค. 2565 

25 จัดซื้อวัสดสุ้านักงาน 4,919.00 4,919.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านคุรภุัณฑ ์ 4,919.00 ร้านบ้านคุรภุัณฑ ์ 4,919.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

76/2565 
ลว 21 ม.ค. 2565 

26 จัดซื้อยาสามัญประจา้
บ้าน 

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยาตรีเวช 300.00 ร้านยาตรีเวช 300.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

77/2565 
ลว 24 ม.ค. 2565 

27 จัดซื้อวัสดสุ้านักงาน 4,785.00 4,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านคุรภุัณฑ ์ 4,785.00 ร้านบ้านคุรภุัณฑ ์ 4,785.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

78/2565 
ลว 24 ม.ค. 2565 

28 จัดซื้อถังน้้าสีด้า 480.00 480.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านคุรภุัณฑ ์ 480.00 ร้านบ้านคุรภุัณฑ ์ 480.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

79/2565 
ลว 24 ม.ค. 2565 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 
โรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง 

 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิง 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สรรพกิจ  
เอส.เค.(1991) จ้ากัด 

2,400.00 บริษัท สรรพกิจ  
เอส.เค.(1991) จ้ากัด 

2,400.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

80/2565 
ลว 1 ก.พ. 2565 

2 จัดซื้อสาย HDMI 2,395.00 2,395.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กอ๊ปปี้ซิสเทม็ 2,395.00 หจก.กอ๊ปปี้ซิสเทม็ 2,395.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

81/2565 
ลว 1 ก.พ. 2565 

3 จัดซื้ออุปกรณ์
คอมพิวเตอร ์

6,120.00 6,120.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กอ๊ปปี้ซิสเทม็ 6,120.00 หจก.กอ๊ปปี้ซิสเทม็ 6,120.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

82/2565 
ลว 2 ก.พ. 2565 

4 จัดซื้อน้้าหมึกเติมเครื่อง
ปริ้นเตอร ์

1,425.00 1,425.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กอ๊ปปี้ซิสเทม็ 1,425.00 หจก.กอ๊ปปี้ซิสเทม็ 1,425.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

83/2565 
ลว 2 ก.พ. 2565 

5 จัดซื้อตลับหมึกเลเซอร ์ 6,450.00 6,450.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กอ๊ปปี้ซิสเทม็ 6,450.00 หจก.กอ๊ปปี้ซิสเทม็ 6,450.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

84/2565 
ลว 2 ก.พ. 2565 

6 จัดซื้อน้้าหมึกเติมเครื่อง
ปริ้นเตอร ์

1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กอ๊ปปี้ซิสเทม็ 1,785.00 หจก.กอ๊ปปี้ซิสเทม็ 1,785.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

85/2565 
ลว 2 ก.พ. 2565 

7 จัดซื้ออุปกรณ์เรยีนช่าง
เชื่อมไฟฟ้า 

13,000.50 13,000.50 เฉพาะเจาะจง ร้านน๊อต 13,000.50 ร้านน๊อต 13,000.50 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

86/2565 
ลว 3 ก.พ. 2565 

8 จัดซื้อวัตถุดิบในการชง
เครื่องดื่ม 

1,136.00 1,136.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจูเนียร ์ 1,136.00 ร้านจูเนียร ์ 1,136.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

87/2565 
ลว 3 ก.พ. 2565 

9 จัดซื้ออุปกรณ์ดนตร ี 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีพีมิวสิค 2,000.00 ร้านพีพีมิวสิค 2,000.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

88/2565 
ลว 7 ก.พ. 2565 

10 จัดซื้อของรางวัล 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางจันทร์ ค้าบู่ 2,500.00 นางจันทร์ ค้าบู ่ 2,500.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

89/2565 
ลว 7 ก.พ. 2565 

11 จัดซื้อตูล้้าโพง
เอนกประสงค์ 

7,990.00 7,990.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญสวัสดิซ์าวด ์ 7,990.00 ร้านบุญสวัสดิซ์าวด ์ 7,990.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

90/2565 
ลว 10 ก.พ. 2565 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 
โรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง 

 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

12 จัดจ้างซ่อมเครื่อง 
ปริ้นเตอร ์

5,580.00 5,580.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ตากคอมพิวเตอร ์ 5,580.00 หจก.ตากคอมพิวเตอร ์ 5,580.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

91/2565 
ลว 10 ก.พ. 2565 

13 จ้างซ่อมโทรทัศน์ 
Smart TV  

2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ไพรสว่าง 2,100.00 นายบัญชา ไพรสว่าง 2,100.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

92/2565 
ลว 10 ก.พ. 2565 

14 จัดซื้อชุดตรวจ ATK 9,750.00 9,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยาศริิเภสัช 9,750.00 ร้านยาศริิเภสัช 9,750.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

93/2565 
ลว 11 ก.พ. 2565 

15 จัดซื้อของรางวัล 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สม้หญิง อวยชัย 500.00 น.ส.สม้หญิง อวยชัย 500.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

94/2565 
ลว 14 ก.พ. 2565 

16 จัดซื้อวัสดปุระกอบ
กิจกรรมภาษาจีน 

1,810.00 1,810.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ฟ้า แซ่จ้า 1,810.00 น.ส.ฟ้า แซ่จ้า 1,810.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

95/2565 
ลว 14 ก.พ. 2565 

17 จัดซื้อวัตถุดิบท้ายา้
ขนมจีนพม่า 

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางน้้าฝน บุญขึ้น 1,000.00 นางน้้าฝน บุญขึ้น 1,000.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

96/2565 
ลว 22 ก.พ. 2565 

18 จัดซื้อกระจกเงากรอบ
อะลูมิเนยีม 

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายตุลยวัต อินหม ี 9,000.00 นายตุลยวัต อินหม ี 9,000.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

97/2565 
ลว 23 ก.พ. 2565 

19 จัดซื้อวัตถุดิบในการชง
เครื่องดื่ม 

109.00 109.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจูเนียร ์ 109.00 ร้านจูเนียร ์ 109.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

98/2565 
ลว 25 ก.พ. 2565 

20 จัดซื้ออุปกรณ์ในการชง
เครื่องดื่ม 

2,891.00 2,891.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮเต็ลมาร์ท 
กรุ๊ป 

2,891.00 บริษัท โฮเต็ลมาร์ท 
กรุ๊ป 

2,891.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

99/2565 
ลว 25 ก.พ. 2565 

21 จัดซื้อวัสดปุระการเรียน
แอร์โฮสเตส 

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชยากร กาจักร 3,000.00 นายชยากร กาจักร 3,000.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

100/2565 
ลว 25 ก.พ. 2565 

22 จัดจ้างท้าสแตนดี้พร้อม
ขา 

1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมายอาร์ตมเีดีย 1,100.00 ร้านมายอาร์ตมเีดีย 1,100.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

101/2565 
ลว 25 ก.พ. 2565 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 
โรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง 

 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

23 จัดซื้อวัตถุดิบท้าเบเกอรี ่ 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง นายวิโรจน์ มเีปี่ยม 2,400.00 นายวิโรจน์ มเีปี่ยม 2,400.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

102/2565 
ลว 25 ก.พ. 2565 

24 จัดจ้างท้าสติ๊กเกอร์รดี
โฟมฉลุพร้อมติดตั้ง 

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมายอาร์ตมเีดีย 1,500.00 ร้านมายอาร์ตมเีดีย 1,500.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

103/2565 
ลว 25 ก.พ. 2565 

25 จัดซื้อชุดอุปกรณ์ฝึก
ห้องเรียนเมยีนมา 

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภฤกษ์ ทองด้า 1,000.00 นายศุภฤกษ์ ทองด้า 1,000.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

104/2565 
ลว 25 ก.พ. 2565 

26 จัดซื้อตะกร้าพลาสติก 363.00 363.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสินค้าหาดใหญ ่ 363.00 ร้านสินค้าหาดใหญ ่ 363.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

105/2565 
ลว 25 ก.พ. 2565 

27 จัดซื้อกระดูกอ่อนหม ู 201.50 201.50 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอกชัย ดีสทริ
บิวช่ัน ซิสเทม จ้ากัด 

201.50 บริษัทเอกชัย ดีสทริ
บิวช่ัน ซิสเทม จ้ากัด 

201.50 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

106/2565 
ลว 25 ก.พ. 2565 

28 จัดซื้อวัตถุดิบประกอบ
อาหาร 

995.00 995.00 เฉพาะเจาะจง ร้านการ์ตูนคลังไข ่ 995.00 ร้านการ์ตูนคลังไข ่ 995.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

107/2565 
ลว 25 ก.พ. 2565 

29 จัดซื้ออุปกรณ์การปักผ้า 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกร  
ธนจุฬานันท์ 

500.00 นายธนกร  
ธนจุฬานันท์ 

500.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

108/2565 
ลว 25 ก.พ. 2565 

30 จัดซื้ออุปกรณ์เรยีนช่าง
เชื่อมไฟฟ้า 

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กมลทรัพย ์
ค้าวัสดุก่อสร้าง 

2,000.00 หจก.กมลทรัพย ์
ค้าวัสดุก่อสร้าง 

2,000.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

109/2565 
ลว 25 ก.พ. 2565 

31 จัดซื้ออุปกรณ์ช่างเชื่อม
ไฟฟ้า 

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.สมาร์ท
เทค 

5,000.00 บริษัท เอส.สมาร์ท
เทค 

5,000.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

110/2565 
ลว 25 ก.พ. 2565 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2565 
โรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง 

 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิง 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สรรพกิจ  
เอส.เค.(1991) จ้ากัด 

600.00 บริษัท สรรพกิจ  
เอส.เค.(1991) จ้ากัด 

600.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

111/2565 
ลว 1 มี.ค. 2565 

2 จัดซื้อเช่าชุดการแสดง
วันปัจฉิม 

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อารีย์  
ศักดิ์เจรญิชัยกุล 

3,000.00 น.ส.อารีย์  
ศักดิ์เจรญิชัยกุล 

3,000.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

112/2565 
ลว 2 มี.ค. 2565 

3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์
จัดสถานท่ีงานปัจฉิม 

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชัย เนื่องเอม 2,000.00 นายฉัตรชัย เนื่องเอม 2,000.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

113/2565 
ลว 2 มี.ค. 2565 

4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์
พิธีการงานปัจฉิม 

1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง นายลี พรมอ้าย 1,300.00 นายลี พรมอ้าย 1,300.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

114/2565 
ลว 2 มี.ค. 2565 

5 จัดซื้อดอกไม้เข็มกลัดตดิ
อกงานปัจฉิม 

2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ประไพ สินจ ู 2,200.00 น.ส.ประไพ สินจ ู 2,200.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

115/2565 
ลว 2 มี.ค. 2565 

6 จัดซื้อวัสดจุัดซุม้งาน
ปัจฉิม ช้ัน ม.4/1 

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พรรณรัตน์  
ภัครเจริญคุณ 

500.00 น.ส.พรรณรัตน์  
ภัครเจริญคุณ 

500.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

116/2565 
ลว 2 มี.ค. 2565 

7 จัดซื้อวัสดจุัดซุม้งาน
ปัจฉิม ช้ัน ม.4/2 

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นายอนนต์  
เล่าไทวนนท์ 

500.00 นายอนนต์  
เล่าไทวนนท์ 

500.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

117/2565 
ลว 2 มี.ค. 2565 

8 จัดซื้อวัสดจุัดซุม้งาน
ปัจฉิม ช้ัน ม.5/1 

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ภมริน แซ่ย่าง 500.00 น.ส.ภมริน แซ่ย่าง 500.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

118/2565 
ลว 2 มี.ค. 2565 

9 จัดซื้อวัสดจุัดซุม้งาน
ปัจฉิม ช้ัน ม.5/2 

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐชฎา  
โรจน์แสงสิทธ์ิกุล 

500.00 น.ส.ณัฐชฎา  
โรจน์แสงสิทธ์ิกุล 

500.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

119/2565 
ลว 2 มี.ค. 2565 

10 จัดซื้อวัสดจุัดซุม้งาน
ปัจฉิม ช้ัน ม.5/3 

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวิทย์ แซ่ม ี 500.00 นายธีรวิทย์ แซ่ม ี 500.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

120/2565 
ลว 2 มี.ค. 2565 

11 จัดจ้างสูบสิ่งปฏิกูล 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง เทศบาลเมืองตาก 3,000.00 เทศบาลเมืองตาก 3,000.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

121/2565 
ลว 7 มี.ค. 2565 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2565 
โรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง 

 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

12 จัดซื้อหัวพิมพ์สี 
Cannon 

1,570.00 1,570.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กอ๊ปปี้ซิสเทม็ 1,570.00 หจก.กอ๊ปปี้ซิสเทม็ 1,570.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

122/2565 
ลว 8 มี.ค. 2565 

13 จัดซื้อรูปถ่ายรูปรวม
นักเรียนช้ัน ม.3,6 

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุกัญญา ข้าเนียม 1,000.00 นางสุกัญญา ข้าเนียม 1,000.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

123/2565 
ลว 8 มี.ค. 2565 

 


