
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือน พฤศจิกายน  2562 
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อ
หรือจ้าง 

วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง(บาท)      

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรอืจ้าง 

วันที่ของสญัญาหรอื
ข้อตกลงในการซื้อหรอืจ้าง 

1 น้้ำมันเชื้อเพลิง 10,850.00  เฉพำะเจำะจง หจก.ทรัพยป์ระสิทธิ์
ธุรกิจ(1999) 

10,850.00 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.1/2563 7 พ.ย.2562 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน  2562 
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือ
จ้าง 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง(บาท)      

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรอืจ้าง 

วันที่ของสญัญาหรอื
ข้อตกลงในการซื้อหรอืจ้าง 

1 ค่ำซ่อมรถตู้(นข-
4637สฎ) 

9,016.36  เฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำ 
สุรำษฎร์ธำนี 

9,016.36 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.7/2563 7 พ.ย. 2562 

2 ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำย
เอกสำร 

6,436.80  เฉพำะเจำะจง หจก.สุรำษฎร์
พิมพ์ดีด (2018) 

6,436.80 ตกลงรำคำตำม 

กฎกระทรวง 

พส.3/2563 15 พ.ย. 2562 



แบบสรุปผลการด าเนินการรวมจัดซื้อ ในรอบเดือน ธันวาคม  2562 
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  

 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือ
จ้าง 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง(บาท)      

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรอืจ้าง 

วันที่ของสญัญาหรอื
ข้อตกลงในการซื้อหรอืจ้าง 

1 เครื่องพริน้เตอร์ 
Canon G3010 

4,990.00  เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอ็ม เจ 
คอมพิวเตอร ์

4,990.00 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.11/2563 20 ธ.ค. 2562 

2 วัสดุอุปกรณ์ท้ำ
กระทงส่งเข้ำ

ประกวด 

2,351.00  เฉพำะเจำะจง ร้ำนถำวรพำณิชย์ 2,351.00 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.12/2563 20 ธ.ค.2562 

3 หมึกพิมพ์ Canon 
CARTRIDGE-337 

8,000.00  เฉพำะเจำะจง หจก.ท๊อปเทล 
เพำเวอร์ 

8,000.00 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.15/2563 20 ธ.ค.2562 

4 หมึกพิมพ์ส้ำเนำ RZ 
สีด้ำ 

64,200.00  เฉพำะเจำะจง บ.ริโซ่ (ประเทศ
ไทย) จ้ำกัด 

64,200.00 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.16/2563 20 ธ.ค.2562 

5 น้้ำมันเชื้อเพลิง 3,450.00  เฉพำะเจำะจง หจก.ทรัพย์
ประสิทธิ์ธุรกิจ 

(1999) 

3,450.00 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.20/2563 20 ธ.ค.2562 

6 อุปกรณ์กำรเรียน
กำรสอนคหกรรม 

21,110.00  เฉพำะเจำะจง ร้ำนทำงคริสต์มนิิ
มำทร์ 

21,110.00 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.23/2563 20 ธ.ค.2562 



แบบสรุปผลการด าเนินการรวมจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม  2562 
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  

 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือ
จ้าง 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง(บาท)      

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรอืจ้าง 

วันที่ของสญัญาหรอื
ข้อตกลงในการซื้อหรอืจ้าง 

1 ก่อสร้ำงโรงจอดรถ 238,885.51  เฉพำะเจำะจง นำยสุรศักดิ์  วิเชียร
วงค ์

238,885.51 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.18/2563 2 ธ.ค.2562 

2 จ้ำงเหมำตัดต้นไม ้ 15,000.00  เฉพำะเจำะจง นำยสุรศักดิ์  วิเชียร
วงค ์

15,000.00 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.19/2563 2 ธ.ค.2562 

3 ค่ำตัดเยบ็เบำะรอง
นั่ง 

5,250.00  เฉพำะเจำะจง น.ส.กำญจนำ ทรัพย์
พร้อม 

6,436.80 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.4/2563 20 ธ.ค. 2562 

4 ค่ำช่อดอกไม้
ต้อนรับครูผู้ช่วย 

1,050.00  เฉพำะเจำะจง นำยสนธยำ จรงค์
หน ู

1,050.00 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.6/2563 20 ธ.ค. 2562 

5 ค่ำพวงมำลำวันปิย
มหำรำช 

1,000.00  เฉพำะเจำะจง นำยสนธยำ จรงค์
หน ู

1,000.00 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.8/2563 20 ธ.ค. 2562 

6 ค่ำพวงมำลำคล้ำย
วันสวรรคต ร.9 

1,000.00  เฉพำะเจำะจง นำยสนธยำ จรงค์
หน ู

1,000.00 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.9/2563 20 ธ.ค. 2563 

7 ค่ำเช่ำเก้ำอี้ประชุม
ผู้ปกครอง 

3,500.00  เฉพำะเจำะจง นำงสุนันทำ ขน
นวล 

3,500.00 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.13/2563 20 ธ.ค.2562 

8 พำนพุ่มดอกไม้
ประดษิฐ์ (5 ธ.ค.

2562) 

500.00  เฉพำะเจำะจง นำยสนธยำ จรงค์
หน ู

500.00 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.26/2563 20 ธ.ค. 2562 



แบบสรุปผลการด าเนินการรวมจัดซื้อ ในรอบเดือน มกราคม  2563 
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือ
จ้าง 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง(บาท)      

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรอืจ้าง 

วันที่ของสญัญาหรอื
ข้อตกลงในการซื้อหรอืจ้าง 

1 กระดำษกำร์ดสีและ
สันรูด 

843.00  เฉพำะเจำะจง หจก.ภีม์ฟ้ำ
(ส้ำนักงำนใหญ)่ 

843.00 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.10/2563 10 ม.ค.2562 

2 วัสดุส้ำนักงำน 28,607.00  เฉพำะเจำะจง หจก.ภีม์ฟ้ำ 28,607.00 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.14/2533 10 ม.ค.2563 

3 พัดลมโคจร 16 นิ้ว 2,546.60  เฉพำะเจำะจง บ. รำชำไฟฟ้ำ จ้ำกัด 2,546.60 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

 10 ม.ค. 2563 

4 กระดำษ A4 55,000.00  เฉพำะเจำะจง หจก.ภีม์ฟ้ำ 55,000.00 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.24/2563 10 ม.ค. 2563 

5 วัสดุอุปกรณ์
ซ่อมแซมเครื่องตัด

หญ้ำ 

5,050.00  เฉพำะเจำะจง 
 

ศรีประคองพำณิชย์ 5,050.00 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.28/2563 10 ม.ค. 2563 

6 ลส.8(ทะเบียนกอง
ลูกเสือสำมัญรุ่น

ใหญ่) 

1,560.00  เฉพำะเจำะจง 
 

บ. นภำพรรณคอม
เพล็กซ์ จ้ำกัด 

(ส้ำนักงำนใหญ)่ 

1,560.00 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.31/2563 10 ม.ค. 2563 

7 หนังสือเรียนภำค
เรียนที1่/2562 

165,852.00  เฉพำะเจำะจง 
 

บ.บัณฑิตไทย จ้ำกัด 165,852.00 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.33/2563 10 ม.ค.2563 

8 น้้ำมันเชื้อเพลิง 8,180.00  เฉพำะเจำะจง 
 

หจก.ทรัพย์
ประสิทธิ์ธุรกิจ 
(1999) 

8,180.00 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.34/2563 10 ม.ค.2563 



แบบสรุปผลการด าเนินการรวมจัดซื้อ ในรอบเดือน มกราคม  2563 
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  

 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง(บาท)      

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

วันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

9 วัสดุอุปกรณ์วันเฉลิม
พระชนมพรรษำ 

12,450.00  เฉพำะเจำะจง 
 

บ.นภำพรรณคอม
เพล็กซ์ จ้ำกัด 

(ส้ำนักงำนใหญ)่ 

12,450.00 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.35/2563 10 ม.ค. 2563 

10 น้้ำมันเชื้อเพลิง 8,250.00  เฉพำะเจำะจง 
 

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด 
ทรัพย์ประสิทธิ์ธุรกิจ

(1999) 

8,250.00 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.44/2563 10 ม.ค 2563 

11 พำนอลูมิเนียมสีทอง 2,175.00  เฉพำะเจำะจง 
 

สมอทอง 2,175.00 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.36/2563 20 ม.ค.2563 

12 อุปกรณ์ซ่อมแซม
มอเตอร์ดูดน้้ำหลัง

อำคำรคหกรรม 

1699.00  เฉพำะเจำะจง บริษทั รำชำไฟฟ้ำ 
จ้ำกัด 

1699.00 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.38/2563 20 ม.ค.2563 

13 แอร์ พำรำโซนิค 
14000 BTU รุ่น 

CS/CU-PN 24 VKT 

33,900.00  เฉพำะเจำะจง ศักดิ์ศิลป์เครื่องเยน็ 33,900.00 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.39/2563 20 ม.ค.2563 

14 โต๊ะท้ำงำนเหล็กและ
เก้ำอ้ี 

49,650.00  เฉพำะเจำะจง ประธำนเฟอร์นเิจอร์ 
(1993) 

49,650.00 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.17/2563 23 ม.ค.2563 

15 เก้ำอ้ีส้ำนักงำน
วิชำกำร 

15,600.00  เฉพำะเจำะจง ประธำนเฟอร์นเิจอร์
(1993) 

15,600.00 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.40/2563 23 ม.ค.2563 



แบบสรุปผลการด าเนินการรวมจัดซื้อ ในรอบเดือน มกราคม  2563 
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  

 

 

 ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง(บาท)      

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

วันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

16 วัสดุอุปกรณ์ส้ำหรับ
ซ่อมแซมระบบ

ประปำและไฟฟ้ำใน
โรงเรียน 

5,512.00  เฉพำะเจำะจง ร้ำนปกรณ์ค้ำวัสดุ 5,512.00 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.46/2563 23 ม.ค 2563 

17 น้้ำมันเชื้อเพลิง 1,000.00  เฉพำะเจำะจง  1,000.00 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.47/2563 23 ม.ค 2563 

18 กรอบรูป A4 3,600.00  เฉพำะเจำะจง 
 

ว.เครื่องประดับ 
(ส้ำนักงำนใหญ)่ 

3,600.00 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.52/2563 23 ม.ค 2563 

19 ฟลัดไลน์ LED 50W 
Dโซล่ำเซลล์ Zeb 

3,424.00  เฉพำะเจำะจง บริษทัรำชำไฟฟ้ำ 
จ้ำกัด 

3,424.00 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.55/2563 23 ม.ค 2563 

20 น้้ำยำท้ำควำมสะอำด
เอนกประสงค์หลุยส์

พีน่ำ สปำ 

999.00  เฉพำะเจำะจง บริษทั พัชรินทร์ 
เพำเวอร์คลีน จ้ำกัด 

999.00 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.56/2563 23 ม.ค 2563 

21 อุปกรณ์งำนช่ำง 16,542.20  เฉพำะเจำะจง 
 

ภูฤทธิ์เกษตรภัณฑ ์ 16,542.20 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.29/2563 31 ม.ค. 2563 



แบบสรุปผลการด าเนินการรวมจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม  2563 
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  

 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง(บาท)      

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

วันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 พวงมำลำวันวชิรำวุธ 700.00  เฉพำะเจำะจง นำยสนธยำ จรงค์หน ู 700.00 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.21/2563 10 ม.ค. 2563 

2 อุปกรณ์ส้ำหรับกอง
ลูกเสือ 

7,310.00  เฉพำะเจำะจง ครูพรปักคอม 7,310.00 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.25/2563 10 ม.ค.2563 

3 ค่ำถ่ำยเอกสำร 7,441.60  เฉพำะเจำะจง 
 
 

หจก.สุรำษฎร์พิมพ์ดีด 7,441.60 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.27/2563 10 ม.ค. 2563 

4 ตัดหญ้ำในสนำมกีฬำ 3,000.00  เฉพำะเจำะจง นำยอนวัตร ทอง
จันทร ์

3,000.00 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.22/2563 20 ม.ค.2563 

5 ตัดหญ้ำในสนำมกีฬำ
และบริเวณรอบๆ 

3,000.00  เฉพำะเจำะจง นำยจ้ำเดิม เพชรทอง 3,000.00 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.37/2563 20 ม.ค.2563 

6 เปลี่ยนบำนประตูและ
ซ่อมแซมบำน

หน้ำต่ำง อำคำรเรียน 
3 

51,300.00  เฉพำะเจำะจง นำยสุรศักดิ์  วิเชียร
วงค ์

51,300.00 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.54/2563 20 ม.ค 2563 

7 ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำย
เอกสำร 

7,314.00  เฉพำะเจำะจง 
 

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัดสุ
รำษฎร์พิมพ์ดีด 

(2018) 

7,314.00 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.51/2563 23 ม.ค 2563 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือน กุมภาพันธ์  2563 
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  

 

 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง(บาท)      

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

วันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 กำรจัดกิจกรรมปใีหม ่ 5,997.00  เฉพำะเจำะจง ร้ำนโอเพ่นอำร์ต ดีไซน์ 
สตูดิโอ  

5,997.00 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.41/2563 21 ก.พ 2563 

2 จัดกิจกรรมวันเด็ก 
(สภำนักเรียน) 

4,995.00  เฉพำะเจำะจง บริษทันภำพรรณคอม
เพล็กซ์ จ้ำกัด  

4,995.00 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.48/2563 21 ก.พ 2563 

3 ตู้เอกสำร ตู้เก็บแฟ้ม 10,600.00  เฉพำะเจำะจง ประธำนเฟอร์นเิจอร์
(1993) 

10,600.00 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.57/2563 21 ก.พ 2563 

4 ตู้เก็บเอกสำร 11,360.00  เฉพำะเจำะจง 
 

ประธำนเฟอร์นเิจอร์ 
(1993) 

11,360.00 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.32/2563 27 ก.พ. 2563 

5 เครื่องพิมพ์ Epson L 
3150 

5,000.00   ร้ำนอินไซด์คอมพ์ 5,000.00 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.42/2563 27ก.พ 2563 

6 อุปกรณ์ส้ำหรับจดั
กิจกรรมวันวิชำกำร
และวันคริสต์มำส 

5,165.00  เฉพำะเจำะจง บริษทั นภำพรรฯคอม
เพล็กซ์ จ้ำกัด  

5,165.00 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.53/2563 27 ก.พ 2563 

7 วัสดุส้ำนักงำน 11,459.00  เฉพำะเจำะจง 
 

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ภีม์
ฟ้ำ(ส้ำนักงำนใหญ่) 

11,459.00 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.60/2563 27 ก.พ 2563 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  2563 
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  

 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง(บาท)      

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

วันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 เหมำรถประจ้ำทำง 
คำรำวำนวิทย์ฯ 

9,000.00  เฉพำะเจำะจง 
 

นำยจิรชัย รัชชะ 9,000.00 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.30/2563 11 ก.พ.2563 

2 ค่ำเหมำรถบัส ทัศน
ศึกษำและบูรณำกำร

แหล่งเรียนรู้ ม.4 

33,000.00  เฉพำะเจำะจง นำยจีรศักดิ์ คงภักด ี 33,000.00 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.49/2563 11 ก.พ 2563 

3 ครูผูท้รงคุณค่ำ 15,000.00  เฉพำะเจำะจง นำยวีระ ห้วยนุ้ย 15,000.00 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.62/2563 11 ก.พ 2563 

4 ครูผูท้รงคุณค่ำ 15,000.00  เฉพำะเจำะจง นำยวีระ ห้วยนุ้ย 15,000.00 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.63/2563 11 ก.พ 2563 

5 ค่ำเหมำรถบัส ทัศน
ศึกษำและแหล่ง

เรียนรู้ ม.6 

33,000.00  เฉพำะเจำะจง นำยวัชรำวุฒิ  พุทธแก้ว 33,000.00 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.66/2563 11 ก.พ 2563 

6 ค่ำเหมำรถบัส, , และ
ทัศนศึกษำแหลง่

เรียนรู้ ม.5 

33,000.00  เฉพำะเจำะจง 
 

นำงสุภำวดี  คชไกร 33,000.00 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.59/2563 11 ก.พ 2563 

7 กิจกรรมต่ำงๆในกำร
จัดค่ำยลูกเสือ ม.3 

42,000.00  เฉพำะเจำะจง นำยจีรศักดิ์ คงภักด ี 42,000.00 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.50/2563 13 ก.พ 2563 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  2563 
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  

 

 

 

 

 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง(บาท)      

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

วันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

8 ตัดต้นไมห้น้ำอำคำร
เรียน 3 

6,000.00  เฉพำะเจำะจง นำยมำนิตย์  ลือชำ 6,000.00 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.65/2563 21 ก.พ 2563 

9 ปรับปรุงระบบไฟฟ้ำ
ด้ำนหน้ำประตู

โรงเรียน 

22,500.00  เฉพำะเจำะจง นำยสุรศักดิ์  วิเชียร์วงค์ 22,500.00 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.71/2563 21 ก.พ 2563 

10 ค่ำถ่ำยเอกสำร 6,114.20  เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด สุ
รำษฎร์พิมพ์ดีด (2918) 

6,114.20 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.73/2563 27 ก.พ 2563 

11 ป้ำยไวนิละพระฉำยำ
ลักษณ์กรมสมเด็จ

พระเทพรัตรำชสุดำ
สยำมบรมรำชกุมำรี 

2,477.00  เฉพำะเจำะจง ร้ำนโอเพ่นอำร์ต ดีไซน์ 
สตูดิโอ 

2,477.00 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.77/2563 27 ก.พ 2563 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มีนาคม  2563 
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง(บาท)      

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

วันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 ปอด, หัวใจ ,ไตหม ู 500.00  เฉพำะเจำะจง นำยณัฐพงศ์ สุขข ี 500.00 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.61/2563 13 มี.ค 2563 

2 วัสดุอุปกรณ์ใช้แนะ
แนวสัญจร 

7,360.00  เฉพำะเจำะจง สมอทอง 7,360.00 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.64/2563 13 มี.ค 2563 

3 LG/65UM7290 PTD 
/LED 65”และขำตั้ง
พื้น /MT-F8300/37-

70”อลูมิเนียม 

65,960.00  เฉพำะเจำะจง บริษทั สิริสินกรุ๊ป 
จ้ำกัด 

65,960.00 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.72/2563 13 มี.ค 2563 

4 อุปกรณ์ส้ำหรับท้ำ
ควำมสะอำด 

1,329.00  เฉพำะเจำะจง 
 

บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิว
ช้ัน ซิสเทม 

1,329.00 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.74/2563 13 มี.ค 2563 

5 สำยยำงและวำล์วน้้ำ 3,350.00  เฉพำะเจำะจง 
 

บริษทั ส้ำพันธ์ค้ำวัสดุ
จ้ำกัด (ส้ำนักงำนใหญ)่ 

3,350.00 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.752563 13 มี.ค 2563 

6 น้้ำมันเชื้อเพลิง 9,550.00  เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด 
ทรัพย์ประสิทธิ์ธุรกิจ 

(1999) 

9,550.00 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.79/2563 13 มี.ค 2563 

7 หมึกพริ้นเตอร ์ 27,230.00  เฉพำะเจำะจง MJ COMPUTER 27,230.00 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.81/2563 13 มี.ค 2563 

8 อุปกรณ์ไฟฟ้ำเพื่อ
ติดตั้งภำยในโรงเรียน 

3,044.15  เฉพำะเจำะจง 
 

บริษทั รำชำไฟฟ้ำ 
จ้ำกัด 

3,044.15 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.82/2563 13 มี.ค 2563 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มีนาคม  2563 
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง(บาท)      

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

วันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

9 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
กำรจัดกิจกรรมปจัฉิม

นิเทศ 

10,038.00  เฉพำะเจำะจง 
 

ว.เครื่องประดับ 
นภำพรรณคอมเพล็ก 

10,038.00 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.83/2563 13 มี.ค 2563 

10 ซองใส่บัตรขนำด
8*12.5 ซม สำยป้ำย

คล้องคอ 

460.00  เฉพำะเจำะจง สมอทอง 460.00 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.86/2563 13 มี.ค 2563 

11 ธงชำติ/ธงพระเทพ 2,700.00  เฉพำะเจำะจง สมอทอง 2,700.00 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.87/2563 13 มี.ค 2563 

12 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
ซ่อมแซมหน้ำจั่วเวที

หอประชุม 

3,640.00  เฉพำะเจำะจง บริษทั วจีรำวัสดุภัณฑ์ 3,640.00 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.85/2563 16 มี.ค 2563 

13 น้้ำมันเชื้อเพลิง 4,400.00  เฉพำะเจำะจง 
 

หจก.ทรัพย์ประสิทธิ์
ธุรกิจ 

4,400.00 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.99/2563 30 มี.ค 2563 

14 กิจกรรมตลำดนัด
วิชำกำร 8 กลุ่มสำระ 

77,339.00  เฉพำะเจำะจง ร้ำนโอเพ่นอำร์ต ดีไซน์ 
สตูดิโอ 

77,339.00 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.80/2563 30 มี.ค 2563 

15 แอลกอฮอล์เจล 2,500.00  เฉพำะเจำะจง ร้ำนใหม่เภสัช 2,500.00 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.101/2563 30 มี.ค 2563 

16 กระดำษAAและวัสดุ
ส้ำนักงำน “วิชำกำร” 

65,648.00  เฉพำะเจำะจง 
 

หกจ.ภีม์ฟ้ำ(ส้ำนักงำน
ใหญ่) 

65,648.00 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.90/2563 30 มี.ค 2563 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม  2563 
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง(บาท)      

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

วันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 ปกประกำศนียบัตร 
ขนำด A-5 

22,500.00  เฉพำะเจำะจง หจก.ปกบัณฑิต 22,500.00 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.93/2563 9 มี.ค 2563 

2 ตัดหญ้ำในสนำมกีฬำ 3,000.00  เฉพำะเจำะจง นำยสุรศักดิ์  วิเชียร์วงค์ 3,000.00 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.76/2563 13 มี.ค 2563 

3 ซ่อมเครื่อง
คอมพิวเตอร ์

2,390.00  เฉพำะเจำะจง บริษทั ไอทีพลัสทู 
โซลูช่ัน จ้ำกัด 

2,390.00 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.84/2563 13 มี.ค 2563 

4 รถรับส่งนักเรียน ม.6 
สอบโอเน็ต 

27,000.00  เฉพำะเจำะจง นำยจิรชัย  วัชระ 27,000.00 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.88/2563 13 มี.ค 2563 

5 ท้ำพวงมำลำ ใช้ใน
กิจกรรม “วันวิภำวดี” 

700.00  เฉพำะเจำะจง นำยสนธยำ จรงค์หน ู 700.00 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.89/2563 13 มี.ค 2563 

6 ติดตั้งโคมไฟแสง
สว่ำงรั้วโรงเรียน 

86,600.00  เฉพำะเจำะจง 
 

นำยมำนิตย์  ลือชำ 86,600.00 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.91/2563 13 มี.ค 2563 

7 เชคสภำพและเปลี่ยน
อะไหล่รถ ทะเบียน 

นข-4637 ·สฎ 

2,325.65  เฉพำะเจำะจง บริษทั โตโยต้ำสุรำษฎร์
ธำนี ผู้จ้ำหน่ำยโตโยต้ำ 

จ้ำกัด 

2,325.65 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.92/2563 13 มี.ค 2563 

8 ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำย
เอกสำร 

5,967.80  เฉพำะเจำะจง หจก.สุรำษฎร์พิมพ์ดีด
(2018) 

5,967.80 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.95/2563 30 มี.ค 2563 
 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม  2563 
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง(บาท)      

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

วันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

9 ป้ำยติดทีเ่วที
หอประชุม 

14,000.00  เฉพำะเจำะจง นำยสุรศักดิ์  วิเชียรวงค์ 14,000.00 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.96/2563 30 มี.ค 2563 

10 ทำสีรั้วหน้ำโรงเรียน 64,500.00  เฉพำะเจำะจง นำยสุรศักดิ์  วิเชียรวงค์ 64,500.00 ตกลงรำคำตำม 
กฎกระทรวง 

พส.97/2563 30 มี.ค 2563 


