
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม  ต าบลเขาทะลุ  อ าเภอสวี  จังหวัดชุมพร     
ที ่ศธ04346.045/       วันที ่    1   ตุลาคม 2564    
เรื่อง    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 6 เดือนแรก  (1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565) 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 
 งานงบประมาณ โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ได้ด าเนินการใช้จ่ายเงินตามแผนงบประมาณประจ าปีงบประมาณ2564 งาน
งบประมาณได้สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 6 เดือนแรก  (1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565)                        
ดังเอกสารแนบท้าย 
 จึงเรียนมาเพ่ือ 
  1. โปรดทราบ 
  2. พิจารณาอนุญาตน าข้อมูลการรายงานประชาสัมพันธ์ทางเว็ปไซต์โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 
 
 
                                                            ลงชื่อ......................................................... 
                                                                      (นางสาวไสว โจมกลาง) 
                                                                           เจ้าหน้าที่ธุรการ 
 

ลงชื่อ............................................................ 
(นางเพชรรัตน์ ยุติมิตร) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

ลงชื่อ..................... ....................................... 
(นางสาวดวงกมล ศรีไสยเพชร) 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ...................................................... 
(นางเกษร ศิลปกุล) 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 

 
ความคิดเห็นของผู้อ านวยการฯ 
 

 ทราบ  
 อนุมัติ  
 ไม่อนุมัติ 
 
 
 

ลงชื่อ...................................................... 
(นายสนอง ศิลปกุล) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 
 
 

 

 

 

 

 
 
 



สรปุผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
ในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 
วิธีการที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่และวันทีข่อง
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

๑. วัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 
- เครื่องวัดอุณหภูมิ 
- เจลล้างมือแอลกอฮอร์ 
- หน้ากากอนามัย 
- สบู่เหลมล้างมือ 

๓๕,๙๗๐
  

เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาลศึกษาภัณฑ์ 
๓๕,๙๗๐.- 

ร้านไพศาลศึกษาภัณฑ์ 
๓๕,๙๗๐.- 

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง ราคาตาม

ท้องตลาด 

๐๐๑/๒๕๖๕ 
๑๕ ต.ค. ๖๔ 

๒. จ้างปูกระเบื้องอาคาร ข ๒ ห้องเรียน ๗๗,๒๐๐
  

เฉพาะเจาะจง นายไพศาล  นวลขยาย 
๗๗,๒๐๐.- 

นายไพศาล  นวลขยาย 
๗๗,๒๐๐,- 

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง ราคาตาม

ท้องตลาด 

จ๐๐๑/๒๕๖๕ 
๔ ต.ค. ๖๔ 

๓. จ้างท าป้ายโฟมบอร์ด โควิด-๑๙ ๓,๙๐๐  เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ศรจีันทร์  
(นายอุดม พรหมเพชร) 

โรงพิมพ์ศรีจันทร์  
(นายอุดม พรหมเพชร) 

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง ราคาตาม

ท้องตลาด 

จ๐๐๒//๒๕๖๕ 
๑๑ ต.ค. ๖๔ 

๔. จ้างฉีดยาหญ้าสวนปาล์ม ๓๐๐ เฉพาะเจาะจง นายอานัส   จันทร์มุ่ย 
๓๐๐.- 

นายอานัส   จันทร์มุ่ย 
๓๐๐.- 

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง ราคาตาม

ท้องตลาด 

จ๐๐๓//๒๕๖๕ 
๑๑ ต.ค. ๖๔ 

๕. จ้างรื้อสายไฟภายในห้องคอมฯ๒ ๑,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นางนิภาวรรณ  รอดปราณี 
๑,๐๐๐.- 

นางนิภาวรรณ  รอดปราณี 
๑,๐๐๐.- 

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง ราคาตาม

ท้องตลาด 

จ๐๐๔//๒๕๖๕ 
๑๑ ต.ค. ๖๔ 

๖. วัสดุการเกษตร 
- คราดด าด้ามเหล็ก 

๒๔๕ เฉพาะเจาะจง ร้าน PETCHSRI GROUP 
(๑๙๙๘) Co.,Ltd. 

ร้าน PETCHSRI GROUP 
(๑๙๙๘) Co.,Ltd. 

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง ราคาตาม

ท้องตลาด 

๐๐๒/๒๕๖๕ 
๑๑ ต.ค. ๖๔ 

๗. วัสดุการเกษตร 
- กลูโฟซิเนดแอมโมเนีย 

๙๒๐ เฉพาะเจาะจง ร้านโตมั่นคง เขาทะลุ ร้านโตมั่นคง เขาทะลุ ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง ราคาตาม

ท้องตลาด 
 
 

๐๐๓/๒๕๖๕ 
๑๑ ต.ค. ๖๔ 

 



๘. วัสดุส านักงาน 
- เก้าอ้ีพลาสติก 

๔๔,๐๐๐
  

เฉพาะเจาะจง ร้านโชว์รูมเมืองทอง ๒ 
๔๔,๐๐๐  

ร้านโชว์รูมเมืองทอง ๒ 
๔๔,๐๐๐  

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง ราคาตาม

ท้องตลาด 

๐๐๓/๒๕๖๕ 
๑ ต.ค. ๖๔ 

๙. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
- สายไฟ THW ๑x๒๕ เมตร  
- พุก No.๗  
- เกลียวปล่อย ๑ นิ้ว  
- เทปพันสายไฟ ๓ M ใหญ่  
- กราวด์คู่ Panasonic  
- หน้ากาก ๒x๔ Chang  
- Box ลอย ๒x๔  
- Magnetic CT SN๑๐ ๒๒๐V  

๕,๗๘๐  เฉพาะเจาะจง ร้านโชว์รูมเมืองทอง ๒ 
๕,๗๘๐  

ร้านโชว์รูมเมืองทอง ๒ 
๕,๗๘๐  

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง ราคาตาม

ท้องตลาด 

๐๐๔/๒๕๖๕ 
๑ ต.ค. ๖๔ 

๑๐. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
- cable marker no.๐-no.๙  
- อุปกรณ์ทดสอบสัญญาณ  
- Plun RJ ๔๕ Cat๖ Ling  
- Plun Boots  Cat๖ Ling  
- Cat ๖ UTP (๓๐๕ M/Box)  
- Gigavit Sritding HUB ๒๔ Port - 
- Cisco  

๒๑,๑๓๐
  

เฉพาะเจาะจง โมเดิร์นคอมพิวเตอร์ 
๒๑,๑๓๐  

โมเดิร์นคอมพิวเตอร์ 
๒๑,๑๓๐  

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง ราคาตาม

ท้องตลาด 

๐๐๕/๒๕๖๕ 
๑๘ ต.ค. ๖๔ 

๑๑. วัสดุ-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
- ถุงขยะด า  
- ซันไลต์ขวดเล็ก  
- ซันไลต์ถุง  
- กาแฟมอคโคน่าโกลด์  

๓๔๑ เฉพาะเจาะจง ร้านณัฐภัทรการค้า 
๓๔๑ 

ร้านณัฐภัทรการค้า 
๓๔๑ 

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง ราคาตาม

ท้องตลาด 

๐๐๖/๒๕๖๕ 
๑๘ ต.ค. ๖๔ 

๑๒. วัสดุ-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
- ถุงขยะด า 
 
 

๕๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านนก-อุ๋ย 
๕๐๐ 

ร้านนก-อุ๋ย 
๕๐๐ 

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง ราคาตาม

ท้องตลาด 

๐๐๗/๒๕๖๕ 
๑๘ ต.ค. ๖๔ 



๑๓. วัสดุ-ครุภัณฑ์การศึกษา 
- กระดาษร้อยปอนด์ 

๓,๖๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านไชยชนะก๊ิฟช็อป 
๓,๖๐๐ 

ร้านไชยชนะก๊ิฟช็อป 
๓,๖๐๐ 

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง ราคาตาม

ท้องตลาด 

๐๐๘/๒๕๖๕ 
๑๑ ต.ค. ๖๔ 

๑๔. วัสดุ-ครุภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 
- หมอนผ้าห่มรวม  
- หมอนอิงรวม  
- กระเป๋าสะพายข้างรวม  
- หมอนรองคอรวม  
- กระเป๋าหูรูด,ไอแพด,ดินสอ  
- กระเป๋าเหรียญ  
- กระเป๋าเหรียญ ,พวงกุญแจ  
- กระเป๋าพับได้  

๑,๙๓๑  เฉพาะเจาะจง ร้านขายดี ขายทุกอย่าง 
ตามกระแส 
๑,๙๓๑  

ร้านขายดี ขายทุกอย่าง ตาม
กระแส 

๑,๙๓๑  

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง ราคาตาม

ท้องตลาด 

๐๐๙/๒๕๖๕ 
๑๑ ต.ค. ๖๔ 

 
ค่าจ้างบุคลากรทางการศึกษา นักการภารโรง 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

๑. ค่าจ้างบุคลากรทางการศึกษา 
นักการภารโรง 
ค่าจ้างนักการ ประจ าเดือน ต.ค. ๖๔ 
ค่าจ้างแม่บ้าน ประจ าเดือน ต.ค. ๖๔ 
ค่าจ้างครูอัตราจ้าง ประจ าเดือน 
ต.ค. ๖๔ 
ค่าตอบแทนวิทยากรชีววิทยา 
ค่าตอบแทนวิทยากรคณิตศาสตร์ 

 
 

๘,๐๐๐.๐๐  
 ๖,๗๗๔.๑๙  
 ๘,๕๑๖.๑๓ 

 
๘,๕๑๖.๑๓  
 ๘,๕๑๖.๑๓ 

     

 
 
 



ค่าสาธารณูปโภค 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

๑. ค่าบริการอินเตอร์เน็ต  ๓,๗๘๗.๒๕      
 
 

ลงชื่อ…………………………………………………………… ผู้รายงาน   ลงชื่อ……………………………………………………………ผู้อ านวยการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
ในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔  โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

๑. วัสดุ-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
ตะไบกลม  
ไดเกียว  
แก๊ส ๙๕  
ดีเซล  

๖๙๔  เฉพาะเจาะจง ร้านเขาทะลุบริการ 
๖๙๔  

ร้านเขาทะลุบริการ 
๖๙๔  

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง ราคาตาม

ท้องตลาด 

๐๑๐/๒๕๖๕ 
๑ พ.ย. ๖๔ 

๒. วัสดุ-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
ดอกสว่าน ๑/๘  
ดอกสว่านโรตารี่ ๖.๕ mm  
โซเน็ก ๒๐๐ ml  
เซลส์ไดร์ท  
แม่กุญแจ  
น้ ายาล้างห้องน้ าวิคซอล  
โซดาไฟ  
ต่อตรง ๓/๔  
น้ ายาล้างห้องน้ าวิคซอลใหญ่  
น้ ายาล้างห้องน้ าวิคซอลกลาง  
เทปพันเกลียว  
เซลส์ไดร์ท  
กิบ ๙mm  

๑,๗๕๕  เฉพาะเจาะจง ร้านเขาทะลุบริการ 
๑,๗๕๕ 

ร้านเขาทะลุบริการ 
๑,๗๕๕  

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง ราคาตาม

ท้องตลาด 

๐๑๑/๒๕๖๕ 
๑ พ.ย. ๖๔ 

๓. วัสดุ-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
เบเยอร์#R-๓๕๗๕   
SOMIC#ลูกกลิ้งทาสี  
SOLO#แปลงทาสี ๒"no.๕๕๕  
SOLO#แปลงทาสี ๑.๑/๒"no.๕๕๕

๕,๖๔๔  เฉพาะเจาะจง บริษัท ไถ่เชียงวัสดุก่อสร้าง 
จ ากัด 

๕,๖๔๔  

บริษัท ไถ่เชียงวัสดุก่อสร้าง 
จ ากัด 

๕,๖๔๔  

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง ราคาตาม

ท้องตลาด 

๐๑๒/๒๕๖๕ 
๑ พ.ย. ๖๔ 



Hachi#แปลงทาสีขนสัตว์แท้๑๐๐% 
Hachi#ถาดลูกกลิ้ง  
เบเยอร์ไดร้สูตรน้ า  
ที่กดสบู่  

๔. วัสดุ-ครุภัณฑ์การเกษตร 
กรรไกรตัดกิ่ง 

๖๐ เฉพาะเจาะจง รา้นเขาทะลุบริการ 
๖๐ 

ร้านเขาทะลุบริการ 
๖๐ 

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง ราคาตาม

ท้องตลาด 

๐๑๓/๒๕๖๕ 
๑ พ.ย. ๖๔ 

๕. วัสดุ-ครุภัณฑ์เคมีภัณฑ์ 
น้ ายาแอนตี้สเกล 

๒,๖๐๐  เฉพาะเจาะจง บริษัท บ้านน้ าอาร์โอ 
๒,๖๐๐  

บริษัท บ้านน้ าอาร์โอ 
๒,๖๐๐  

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง ราคาตาม

ท้องตลาด 

๐๑๔/๒๕๖๕ 
๑ พ.ย. ๖๔ 

๖. วัสดุ-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
เป็ดโปร ๙๐๐ มล.  
มาจิกคลีน ๑๘๐๐ มล.  
สก๊อตไปรท์ ๓๗  

๗๓๕ เฉพาะเจาะจง ร้านนก-อุ๋ย 
๗๓๕ 

ร้านนก-อุ๋ย 
๗๓๕ 

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง ราคาตาม

ท้องตลาด 

๐๑๕/๒๕๖๕ 
๑ พ.ย. ๖๔ 

๗. วัสดุ-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
ถุงขยะด า 

๓๖๐ เฉพาะเจาะจง ร้านณัฐภัทรการค้า 
๓๖๐ 

ร้านณัฐภัทรการค้า 
๓๖๐ 

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง ราคาตาม

ท้องตลาด 

๐๑๖/๒๕๖๕ 
๑ พ.ย. ๖๔ 

๘. วัสดุ-ครุภัณฑ์ส านักงาน 
ตัวหนีบสี  
ป้านสติ๊กเกอร์หอประชุม  
ป้ายสติ๊กเกอร์  
ป้ายสติ๊กเกอร์หอประชุม  
ป้ายสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง  
สติ๊กเกอร์ขาวด้าน  
สติ๊กเกอร์ขาวเงา  
สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง  
เทปผ้า  
ธงชาติ  
 

๑,๑๗๕  เฉพาะเจาะจง ร้านไชยชนะก๊ิฟช็อป 
๑,๑๗๕ 

ร้านไชยชนะก๊ิฟช็อป 
๑,๑๗๕ 

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง ราคาตาม

ท้องตลาด 

๐๑๗/๒๕๖๕ 
๑ พ.ย. ๖๔ 



๙. ครุภัณฑ์ส านักงาน 
Printer brother dcp-t๕๒๐w  
Printer brother dcp-t๗๒๐dw  

๑๔,๐๐๐
  

เฉพาะเจาะจง ร้านไฮเทคคอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เน็ตเวอร์ค 
๑๔,๐๐๐  

ร้านไฮเทคคอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เน็ตเวอร์ค 
๑๔,๐๐๐  

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง ราคาตาม

ท้องตลาด 

๐๑๘/๒๕๖๕ 
๑ พ.ย. ๖๔ 

๑๐. จ้างตัดหญ้าสนามฟุตบอล ๓,๕๐๐  เฉพาะเจาะจง นายนิรัณย์  ชินผา นายนิรัณย์  ชินผา ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง ราคาตาม

ท้องตลาด 

จ๐๐๗/๒๕๖๕ 
๑ พ.ย. ๖๔ 

๑๑. จ้างเดินระบบสายไฟพร้อมติดตั้งทีวี 
๕ เครื่อง 

๑๘,๐๐๐
  

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไฮเทค 
คอมพิวเตอร์ แอนด์ 

เน็ตเวอร์ค 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไฮเทค 
คอมพิวเตอร์ แอนด์ 

เน็ตเวอร์ค 

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง ราคาตาม

ท้องตลาด 

จ๐๐๘/๒๕๖๕ 
๑ พ.ย. ๖๔ 

๑๒. จ้างปรับพื้นเทคอนกรีตหน้าอาคาร
ส านักงาน 

๒๒,๐๐๐
  

เฉพาะเจาะจง นายไพศาล  นวลขยาย นายไพศาล  นวลขยาย ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง ราคาตาม

ท้องตลาด 

จ๐๐๙/๒๕๖๕ 
๑ พ.ย. ๖๔ 

๑๓. จ้างท าอาหารกลางวันส าหรับจิต
อาสาท าความสะอาดโรงเรียน 

๘,๒๐๐  เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรีย์รัตน์  พันธุ์ชา 
๘,๒๐๐  

นางสาวสุรีย์รัตน์  พันธุ์ชา 
๘,๒๐๐  

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง ราคาตาม

ท้องตลาด 

จ๐๑๐/๒๕๖๕ 
๑ พ.ย. ๖๔ 

๑๔. วัสดุ-ครุภัณฑ์ส านักงาน 
กระดาษถ่ายเอกสาร Idea MaxA๔ 
๗๐ แกรม 

๑๘,๔๐๐
  

 บริษัท สหไทยศึกษาภัณฑ์ 
(๒๐๐๐) จ ากัด 

๑๘,๔๐๐  

บริษัท สหไทยศึกษาภัณฑ์ 
(๒๐๐๐) จ ากัด 

๑๘,๔๐๐  

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง ราคาตาม

ท้องตลาด 

๐๑๙/๒๕๖๕ 
๑ พ.ย. ๖๔ 

จ๐๑๐/๒๕๖๕ 
๑ พ.ย. ๖๔ 

๑๕. ค่าสมัครระบบ Zoom รายเดือน ๑๑,๖๕๘.๗๗ เฉพาะเจาะจง     
 
ค่าจ้างบุคลากรทางการศึกษา นักการภารโรง 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

๑. ค่าจ้างบุคลากรทางการศึกษา 
นักการภารโรง 
ค่าจ้างนักการ ประจ าเดือน พ.ย. ๖๔ 
ค่าจ้างแม่บ้าน ประจ าเดือน พ.ย. 
๖๔ 

 
 

๘,๐๐๐.๐๐  
 ๖,๕๓๓.๐๐  

 

     



ค่าจ้างครูอัตราจ้าง ประจ าเดือน 
พ.ย. ๖๔ 
ค่าตอบแทนวิทยากรชีววิทยา พ.ย. 
๖๔ 
ค่าตอบแทนวิทยากรคณิตศาสตร์ 
พ.ย. ๖๔ 

๑๒,๐๐๐.๐๐ 
  
 

๑๒,๐๐๐.๐๐  
 
 

๑๒,๐๐๐.๐๐ 
 
ค่าสาธารณูปโภค 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

๑. ค่าไฟ ส.ค.-ต.ค.๖๔ ๕๒๒๕๘.๔๘      
๒. ค่าบริการอินเตอร์เน็ต  ๑,๘๙๔.๖๗       
๓. ค่าไปรษณี  ๕๖๙.๐๐       
 
 
 

ลงชื่อ…………………………………………………………… ผู้รายงาน   ลงชื่อ……………………………………………………………ผู้อ านวยการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
ในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔  โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 

 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

๑. ค่าเช่าบริการถ่ายเอกสารเพื่อใช้ใน
การท าเอกสารการเรียน 

๑๙,๑๓๖.๖๓ เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง ราคาตาม

ท้องตลาด 

ช๐๐๘/๒๕๖๕ 
๑ ธ.ค. ๖๔ 

๒. วัสดุส านักงาน 
ชุดพานเครื่องทองน้อย 

๗๙๐  เฉพาะเจาะจง ร้านไชยชนะก๊ิฟช็อป 
๗๙๐  

ร้านไชยชนะก๊ิฟช็อป 
๗๙๐  

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง ราคาตาม

ท้องตลาด 

๐๒๑/๒๕๖๕ 
๑ ธ.ค. ๖๔ 

๓. วัสดุก่อสร้าง 
ท่อถนน ๔๐  
ท่อถนน ๖๐  

๑๓,๕๖๐
  

เฉพาะเจาะจง ร้านเขาปีบพืชผล ๒ (เขา
ทะลุ) 

๑๓,๕๖๐  

ร้านเขาปีบพืชผล ๒ (เขา
ทะลุ) 

๑๓,๕๖๐  

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง ราคาตาม

ท้องตลาด 

๐๒๒/๒๕๖๕ 
๖ ธ.ค. ๖๔ 

๔. วัสดุ-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
ถุงขยะด าใหญ่  
ถุงขยะอันตราย  
ถังขยะแบบเหยียบ  
กล่องใส่กระดาทิชชู่  

๑,๙๒๘  เฉพาะเจาะจง ร้านณัฐภัทรการค้า 
๑,๙๒๘ 

ร้านณัฐภัทรการค้า 
๑,๙๒๘ 

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง ราคาตาม

ท้องตลาด 

๐๒๓/๒๕๖๕ 
๖ ธ.ค. ๖๔ 

๕. วัสดุ-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
ขั้วหลอดไฟ  
หลอดไฟ LED  ๓๐ w  
หลอดไฟ LED  ๒๐ w  
ใบมีดตัดเหล็ก ๑๖ นิ้ว  
เทปพันสายไฟ  

๑,๐๖๕  เฉพาะเจาะจง ร้านเขาทะลุบริการ 
๑,๐๖๕  

ร้านเขาทะลุบริการ 
๑,๐๖๕  

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง ราคาตาม

ท้องตลาด 

๐๒๔/๒๕๖๕ 
๖ ธ.ค. ๖๔ 

๖. น้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับตัดหญ้า ๑๘๐ เฉพาะเจาะจง ร้านเขาทะลุบริการ 
๑๘๐ 

ร้านเขาทะลุบริการ 
๑๘๐ 

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง ราคาตาม

ท้องตลาด 

๐๒๕/๒๕๖๕ 
๖ ธ.ค. ๖๔ 



๗. น้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับรถตู้โรงเรียน ๙๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัทปิโตเลียมไทยคอร์
ปอเรชั่น จ ากัด 

๙๐๐ 

บริษัทปิโตเลียมไทยคอร์
ปอเรชั่น จ ากัด 

๙๐๐ 

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง ราคาตาม

ท้องตลาด 

๐๒๖/๒๕๖๕ 
๗ ธ.ค. ๖๔ 

๘. วัสดุ-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
TPS ๗๕D๓๑R แบตเตอร์รี่รถตู้ 

๒,๔๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านนานาแบตเตอรี่เขาปีบ 
๒,๔๐๐ 

ร้านนานาแบตเตอรี่เขาปีบ 
๒,๔๐๐ 

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง ราคาตาม

ท้องตลาด 

๐๒๗/๒๕๖๕ 
๗ ธ.ค. ๖๔ 

๙. จ้างตัดหญ้าสนามปุตบอล ๔,๙๐๐ เฉพาะเจาะจง นายนิรัณย์  ชินผา 
๔,๙๐๐ 

นายนิรัณย์  ชินผา 
๔,๙๐๐ 

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง ราคาตาม

ท้องตลาด 

จ๐๑๔/๒๕๖๕ 
๗ ธ.ค. ๖๔ 

๑๐. ค่าจ้างรถแบคโฮในการขุดวางท่อ
ระบายน้ าภายในโรงเรียน 

๑๑,๖๐๐
  

เฉพาะเจาะจง นายยงยุทธ  วงศ์สุวัฒน์ 
๑๑,๖๐๐  

นายยงยุทธ  วงศ์สุวัฒน์ 
๑๑,๖๐๐  

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง ราคาตาม

ท้องตลาด 

จ๐๑๕/๒๕๖๕ 
๖ ธ.ค. ๖๔ 

 
ค่าจ้างบุคลากรทางการศึกษา นักการภารโรง 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

๑. ค่าจ้างบุคลากรทางการศึกษา 
นักการภารโรง 
ค่าจ้างนักการ ประจ าเดือน ธ.ค.๖๔ 
ค่าจ้างแม่บ้าน ประจ าเดือน ธ.ค.๖๔ 
ค่าตอบแทนวิทยากรชีววิทยา ธ.ค.
๖๔ 
ค่าตอบแทนวิทยากรคณิตศาสตร์ 
ธ.ค.๖๔ 

 
 

๘,๐๐๐.๐๐  
 ๖,๕๔๘.๐๐  

 
๑๒,๐๐๐.๐๐  

  
๑๒,๐๐๐.๐๐ 

     

 
 
 
 



ค่าสาธารณูปโภค 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

๑. - - - - - - - 
 
 
 
ค่าเงินอุดหนุน 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

๑. จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนนักเรียน 
๒/๖๔ 

๘๐,๒๑๐.๐๐      

 
 
 

ลงชื่อ…………………………………………………………… ผู้รายงาน   ลงชื่อ……………………………………………………………ผู้อ านวยการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
ในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๕  โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 

 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

๑. วัสดุ-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
ชุดตรวจ ATK SARS-CoV-๒ 
Antigen Rapid Test Kit 

๒๖,๐๐๐
  

เฉพาะเจาะจง ร้านไชยชนะก๊ิฟช็อฟ 
๒๖,๐๐๐  

ร้านไชยชนะก๊ิฟช็อฟ 
๒๖,๐๐๐  

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง ราคาตาม

ท้องตลาด 

๐๒๘/๒๕๖๕ 
๑ ม.ค. ๖๕ 

๒. วัสดุ-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
กระดาษทรายซ้อน N.๔๐  
ทินเนอร์ ๓A  
กระดาษทรายขัดไม้ n.๓  
ยูริเทน N .๔  
ทินเนอร์ยูริเทน N.๐  
แปลงขัดสี ๓"  
เกรียงเหล็ก ๓"  
หัวแฉกใส่สว่าน  
กระดาษทรายขัดไม้ n.๐  

๓,๐๓๐  เฉพาะเจาะจง ร้านเขาทะลุบริการ 
๓,๐๓๐  

ร้านเขาทะลุบริการ 
๓,๐๓๐  

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง ราคาตาม

ท้องตลาด 

๐๒๙/๒๕๖๕ 
๑ ม.ค. ๖๕ 

๓. วัสดุ-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
วาว ๑ นิ้ว  
ต่อตรง ๑ นิ้ว  
ข้องอ ๓ นิ้ว  
เกลียวนอก ๓ นิ้ว  
ผ้าเทป  
กาว ๑๐๐g  
 

๑๗๗  เฉพาะเจาะจง ร้านเขาทะลุบริการ 
๑๗๗  

ร้านเขาทะลุบริการ 
๑๗๗  

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง ราคาตาม

ท้องตลาด 

๐๓๐/๒๕๖๕ 
๑ ม.ค. ๖๕ 



๔. น้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับตัดหญ้า 
แก๊สโซฮอร์ 

๑๔๐  เฉพาะเจาะจง ร้านเขาทะลุบริการ 
๑๔๐  

ร้านเขาทะลุบริการ 
๑๔๐  

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง ราคาตาม

ท้องตลาด 

๐๓๑๒๕๖๕ 
๑ ม.ค. ๖๕ 

๕. วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ปากกา  
เฟรชชิว  
ถุงหิ้ว  
PPE S  
PPE M  
PPE L  
ถุงมือยาง  
ถุงซิปล็อค  
กระบอกฉีด  

๒,๗๘๗  เฉพาะเจาะจง ร้านไชยชนะก๊ิปช๊อป 
๒,๗๘๗ 

ร้านไชยชนะก๊ิปช๊อป 
๒,๗๘๗ 

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง ราคาตาม

ท้องตลาด 

๐๓๒/๒๕๖๕ 
๗ ม.ค. ๖๕ 

๖. วัสดุ-ครุภัณฑ์ส านักงาน 
คลิปบอร์ด  
แท่นหมึกประทับ  
หมึกเติมเครื่องปริ้น  

๗๑๕ เฉพาะเจาะจง ร้านไชยชนะก๊ิปช๊อป 
๗๑๕ 

ร้านไชยชนะก๊ิปช๊อป 
๗๑๕ 

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง ราคาตาม

ท้องตลาด 

๐๓๓/๒๕๖๕ 
๔ ม.ค. ๖๕ 

๗. วัสดุ-ครุภัณฑ์การเกษตร 
สายถังฉีดยา  
ไกลโพเซต ๔๘  

๘๕๐ เฉพาะเจาะจง วาสนาการเกษตร 
๘๕๐ 

วาสนาการเกษตร 
๘๕๐ 

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง ราคาตาม

ท้องตลาด 

๐๓๔/๒๕๖๕ 
๔ ม.ค. ๖๕ 

๘. วัสดุ-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
สตาร์เตอร์ ฟิลลิป  
ปลั๊กกราวคู่ Pana  
หน้ากาก ๒x๔ Pana  
Box ลอย ๒x๔  
ใบพัดลม ๑๖ "  
กิ้บ SUN  
พัก n.๗  
สกรู ๑.๕  

๙,๙๗๐  เฉพาะเจาะจง ร้านโชว์รูมเมืองทอง ๒ 
๙,๙๗๐  

ร้านโชว์รูมเมืองทอง ๒ 
๙,๙๗๐  

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง ราคาตาม

ท้องตลาด 

๐๓๕/๒๕๖๕ 
๔ ม.ค. ๖๕ 



ประแจเลือน  
เทป ๓ M ใหญ ่  
VAF ๒x๒.๕ ทอนาโด  
ฟิลลิป ๒๔ W ทอนาโด  
นิออน ๔๐W ฟิลลิป  
นิออน ๔๐W ไดชิ  

๙. วัสดุ-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
น้ ายาล้างห้องน้ าเป็ดโปรม่วง  
ถุงขยะด าใหญ่  
ถุงขยะด าเล็ก  
กระดาทิชชู่  
ถังขยะกลมขาเหยียบ ๑๒ ลิตร  

๒,๑๘๕  เฉพาะเจาะจง ร้านณัฐภัทรการค้า 
๒,๑๘๕  

ร้านณัฐภัทรการค้า 
๒,๑๘๕  

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง ราคาตาม

ท้องตลาด 

๐๓๖/๒๕๖๕ 
๔ ม.ค. ๖๕ 

๑๐. วัสดุ-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
ถุงขยะด าใหญ่  
ถุงขยะด าเล็ก  
น้ ายาล้างห้องน้ าเป็ดโปรม่วง ใหญ่  
น้ ายาล้างห้องน้ าเป็ดโปรม่วง กลาง  
น้ ายาท าความสะอาดพ้ืน  

๘๙๒ เฉพาะเจาะจง ร้านณัฐภัทรการค้า 
๘๙๒ 

 

ร้านณัฐภัทรการค้า 
๘๙๒ 

 

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง ราคาตาม

ท้องตลาด 

๐๓๗/๒๕๖๕ 
๔ ม.ค. ๖๕ 

๑๑. วัสดุ-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
กาแฟม็อคโครน่าโกลล์  
ถุงขยะด าใหญ่  
ถุงขยะด าเล็ก  
น้ ายาล้างห้องน้ าเป็ดโปรม่วง กลาง  
โอวัลตินซอง  
น้ าตาล ทิชชู่  

๒,๒๒๘  เฉพาะเจาะจง ร้านนก-อุ๋ย 
๒,๒๒๘  

ร้านนก-อุ๋ย 
๒,๒๒๘  

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง ราคาตาม

ท้องตลาด 

๐๓๘/๒๕๖๕ 
๒๔ ม.ค. ๖๕ 

๑๒. วัสดุ-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
สก็อตกิฟบล็อกเพียวเร่x๑๑  
สก็อตกิฟบล็อกซุปไก่x๑๐  
สก็อตกิฟบล็อกเพียวเร่x๑๑  

๓,๗๘๓  เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร สาขา
ชุมพร 

๓,๗๘๓  

บริษัท สยามแม็คโคร สาขา
ชุมพร 

๓,๗๘๓  

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง ราคาตาม

ท้องตลาด 

๐๓๙/๒๕๖๕ 
๒๔ ม.ค. ๖๕ 



๑๓. ค่าเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร ๑๙๔.๔๓ เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

๑๙๔.๔๓ 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

๑๙๔.๔๓ 

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง ราคาตาม

ท้องตลาด 

ช.๐๑๖-๖๕ 
๒๘ ม.ค. ๖๕ 

๑๔. จ้างซ่อมแซมโต๊ะนักเรียน ๓๖,๐๐๐
  

เฉพาะเจาะจง นางนิภาวรรณ  รอดปราณี 
๓๖,๐๐๐  

นางนิภาวรรณ  รอดปราณี 
๓๖,๐๐๐  

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง ราคาตาม

ท้องตลาด 

จ๐๑๖/๒๕๖๕ 
๒๘ ม.ค. ๖๕ 

๑๕. จ้างท าอาหารว่างและอาหาร
กลางวัน 
อบรมเชิงปฏิบัติการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน SCSS 

๒,๘๐๐  เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรีรัตน์  บุญ
ประเสริฐ 
๒,๘๐๐ 

นางสาวสุรีรัตน์  บุญ
ประเสริฐ 
๒,๘๐๐ 

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง ราคาตาม

ท้องตลาด 

จ๐๑๖/๒๕๖๕ 
๒๘ ม.ค. ๖๕ 

 
ค่าจ้างบุคลากรทางการศึกษา นักการภารโรง 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

๑. ค่าจ้างบุคลากรทางการศึกษา 
นักการภารโรง 
ค่าจ้างนักการ ประจ าเดือน ม.ค.๖๕ 
ค่าจ้างแม่บ้าน ประจ าเดือน ม.ค.๖๕ 
ค่าตอบแทนวิทยากรชีววิทยา ม.ค.
๖๕ 
ค่าตอบแทนวิทยากรคณิตศาสตร์ 
ม.ค.๖๕ 

 
 

๘,๐๐๐.๐๐ 
๖,๗๗๔.๐๐  

๑๒,๐๐๐.๐๐ 
๑๐,๘๓๙.๐๐ 

     

 
ค่าสาธารณูปโภค 

ที ่ งานจัดซื้อจดัจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

๑. ค่าไปรษณีย์ ๑๗๓.๐๐      



 
ค่าเงินอุดหนุน 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

๑. จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนนักเรียน 
๒/๖๔ 

๘๐,๒๑๐.๐๐      

 
 

ลงชื่อ…………………………………………………………… ผู้รายงาน   ลงชื่อ……………………………………………………………ผู้อ านวยการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 

 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

๑. วัสดุ-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
ชุดตรวจโควิด (ATK)  
H:P กล่องฟ้า-ขาว ทางจมูก  

๕,๕๐๐  เฉพาะเจาะจง ร้านยาเขาทะลุ ฟาร์มาซี 
๕,๕๐๐  

ร้านยาเขาทะลุ ฟาร์มาซี 
๕,๕๐๐  

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง ราคาตาม

ท้องตลาด 

๐๔๐/๒๕๖๕ 
๗ ก.พ. ๖๕ 

๒. วัสดุ-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
ชุดตรวจโควิด (ATK)  
H:P กล่องฟ้า-ขาว ทางจมูก  

๑๖,๒๐๐
  

เฉพาะเจาะจง ร้านยาเขาทะลุ ฟาร์มาซี 
๑๖,๒๐๐  

ร้านยาเขาทะลุ ฟาร์มาซี 
๑๖,๒๐๐  

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง ราคาตาม

ท้องตลาด 

๐๔๑/๒๕๖๕ 
๗ ก.พ. ๖๕ 

๓. วัสดุ-ครุภัณฑ์ส านักงาน 
หมึกเครื่องปริ้น Canon ๗๙๐  
กระดาษการ์ดขาว ๑๕๐ แกรม  

๑,๕๑๕  เฉพาะเจาะจง ไชยชนะก๊ิฟช็อป 
๑,๕๑๕  

ไชยชนะก๊ิฟช็อป 
๑,๕๑๕  

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง ราคาตาม

ท้องตลาด 

๐๔๒/๒๕๖๕ 
๗ ก.พ. ๖๕ 

๔. วัสดุ-ครุภัณฑ์ส านักงาน 
COLOUR PENCIL ๑๒PCS QN
๕๑๑๒๐๙-E  
SANITARY BAG WS-๐๒  
CORRECTION TAPE DMS-๔๘๔# 
๘M*๓PCS*VS  
ERASABLE GEL ING PEN ๓PCS 
BLK G๒๘๕๒  
NOTE BOOK HS๑๕-๔๓  
NOTE BOOK ๒๒๐๑๒๐-๖N๐๑  
NOTE BOOK A๕  
๐.๕MM PENCIL SET TM๐๒๐๙๑

๑,๐๗๒  เฉพาะเจาะจง บริษัท มีสเตอร์.ดี.ไอ.วาย
(กรุงเทพ)จ ากัด 

๑,๐๗๒  

บริษัท มีสเตอร์.ดี.ไอ.วาย
(กรุงเทพ)จ ากัด 

๑,๐๗๒  

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง ราคาตาม

ท้องตลาด 

๐๔๓/๒๕๖๕ 
๗ ก.พ. ๖๕ 



  
COLOR PENCIL SET TM๐๒๐๙๑
  
A๔ DOCUMENT FILE LBD-๐๓๒  
BAG XSD๘๑๑-๐๓๗  
SHOPPING BAG  
PVC BAG(M) XSD๙๕-๐๑๙  
COLOUR PENCIL ๑๘PCS YL 
๑๙๑๐๓๙-๑๘  

๕. วัสดุ-ครุภัณฑ์ส านักงาน 
กระดาษการ์ดหอม  

๓๐๐ เฉพาะเจาะจง ไชยชนะก๊ิฟช็อป 
๓๐๐ 

ไชยชนะก๊ิฟช็อป 
๓๐๐ 

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง ราคาตาม

ท้องตลาด 

๐๔๔/๒๕๖๕ 
๗ ก.พ. ๖๕ 

๖. วัสดุ-ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 
ชุดตรวจ ATK 

๑,๒๐๐  เฉพาะเจาะจง ไชยชนะก๊ิฟช็อป 
๑,๒๐๐  

ไชยชนะก๊ิฟช็อป 
๑,๒๐๐  

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง ราคาตาม

ท้องตลาด 

๔๕/๒๕๖๕ 
๗ ก.พ. ๖๕ 

๗. วัสดุ-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
หลอดไฟ Saneluz ๔๐ w 

๙๙๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านใหญ่ไฟฟ้า 
๙๙๕.๐๐ 

ร้านใหญ่ไฟฟ้า 
๙๙๕.๐๐ 

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง ราคาตาม

ท้องตลาด 

๔๖/๒๕๖๕ 
๗ ก.พ. ๖๕ 

๘. วัสดุ-ครุภัณฑ์การเกษตร 
ข้องอ  
สามทาง  
ต่อตรง  
กาว  
ก๊อก ๔ หุน sanwa  
ท่อแปบ  
ก๊อก ๔ หุน ธรรมดา  
เทปพันเกลียว  
ต่อตรง ๖ หุน  
 

๑,๙๑๕  เฉพาะเจาะจง ร้านเขาทะลุบริการ 
๑,๙๑๕  

ร้านเขาทะลุบริการ 
๑,๙๑๕  

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง ราคาตาม

ท้องตลาด 

๔๗/๒๕๖๕ 
๗ ก.พ. ๖๕ 



๙. วัสดุ-ครุภัณฑ์ส านักงาน 
ธงชาติ ๒*๓ เมตร 

๑,๓๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง น.ส.ฐิติรัตน์  จ้อยสุข 
๑,๓๘๐.๐๐ 

น.ส.ฐิติรัตน์  จ้อยสุข 
๑,๓๘๐.๐๐ 

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง ราคาตาม

ท้องตลาด 

๔๘/๒๕๖๕ 
๗ ก.พ. ๖๕ 

๑๐. จ้างท าอาหารว่างและอาหารกลางวัน
รับรองคณะด าเนินการตรวจ ATK 
นักเรียนและบุคลากร กรณีพบเป็น
กลุ่มเสี่ยง 

๕,๐๐๐  เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรีรัตน์  บุญ
ประเสริฐ 
๕,๐๐๐  

นางสาวสุรีรัตน์  บุญ
ประเสริฐ 
๕,๐๐๐  

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง ราคาตาม

ท้องตลาด 

จ๐๒๒/๒๕๖๕ 
๗ ก.พ. ๖๕ 

๑๑. จ้างแก้ไขระบบไฟฟ้าอาคาร
ส านักงาน 

๑,๐๐๐  เฉพาะเจาะจง นายไพศาล  นวนขนาย 
๑,๐๐๐  

นายไพศาล  นวนขนาย 
๑,๐๐๐  

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง ราคาตาม

ท้องตลาด 

จ๐๒๓/๒๕๖๕ 
๗ ก.พ. ๖๕ 

๑๒. ไปราชการครูศุภชัย น านักเรียนไป
สอบ O-Net ม.๓ 

 ๓,๔๐๐.๐๐       

๑๓. ไปราชการรองเกษร  ศิลปกุล  ๓,๐๐๐.๐๐       
๑๔. ไปราชการครูเอกรินทร์  เพชรกรด  ๒,๗๕๘.๐๐       
 
ค่าจ้างบุคลากรทางการศึกษา นักการภารโรง 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

๑. ค่าจ้างบุคลากรทางการศึกษา 
นักการภารโรง 
ค่าตอบแทนวิทยากร ก.พ. ๖๕   
ค่าตอบแทนวิทยากร ก.พ. ๖๕   
ค่าจ้างนักการ ประจ าเดือน ก.พ. ๖๕ 
ค่าจ้างแม่บ้าน ประจ าเดือนก.พ. ๖๕
  

 
 

๑๒,๐๐๐.๐๐  
๑๒,๐๐๐.๐๐ 
๘,๐๐๐.๐๐ 
๖,๒๕๐.๐๐ 

     

 
 
 



ค่าสาธารณูปโภค 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

๒. ค่าอินเตอร์เน็ต ๓BB ๑,๒๖๒.๕๐      
 
ค่าเงินอุดหนุน 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

๑. จ่ายเงินปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน 
ภาคเรียนที่ ๒/๖๔ 

๗๖,๕๐๐.๐๐      

๒. จ่ายเงินปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน
พิเศษ ภาคเรียนที่ ๒/๖๔ กรณีไม่ได้
โอนเข้าบัญชี 

๖,๐๐๐.๐๐      
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
ในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๕  โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

๑. 
จ้างรถแบคโฮปรับพื้นที่ บ้านพักครู 
โรงช่าง ๑๙,๐๐๐.๐๐ 

เฉพาะเจาะจง นายวิรัตน์  ทองชะอม 
๑๙,๐๐๐.๐๐ 

นายวิรัตน์  ทองชะอม 
๑๙,๐๐๐.๐๐ 

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง ราคาตาม
ท้องตลาด 

นายวิรัตน์  ทอง
ชะอม 

๒. จ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารส าหรับ
ท าเอกสารประกอบการเรียนการ
สอน 

๑๒,๕๐๐.๐๐ 
 

เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

๑๒,๕๐๐.๐๐ 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

๑๒,๕๐๐.๐๐ 

ตกลงราคาตาม 
กฎกระทรวง ราคาตาม
ท้องตลาด 

ช.๐๒๑-๖๕ 
 

ค่าจ้างบุคลากรทางการศึกษา นักการภารโรง 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

๑. ค่าจ้างบุคลากรทางการศึกษา 
นักการภารโรง 
ค่าตอบแทนวิทยากร มี.ค. ๖๕   
ค่าตอบแทนวิทยากร มี.ค. ๖๕   
ค่าจ้างนักการ ประจ าเดือน มี.ค. ๖๕
ค่าจ้างแม่บ้าน ประจ าเดือน มี.ค. ๖๕
  

 
 

๖,๐๐๐.๐๐  
 ๖,๐๐๐.๐๐  
 ๘,๐๐๐.๐๐  
 ๖,๕๔๘.๐๐ 

     

ค่าสาธารณูปโภค 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

- -       
 
 



ค่าเงินอดุหนุน 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

- -       
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