
 

 

 

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2563 

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจา้งในปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 

ประจำเดือน ตุลาคม 2562 

ลำดับ 
ท่ี 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินท่ีจัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

ราคาท่ี 
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลง

ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา 

ข้อตกลงใน
การซื้อ
หรือจ้าง ซื้อ จ้าง 

1 ค่าซ่อมบำรุงรถโรงเรียน 5,902.66 5,902.66   บริษัทโตโยต้า
ประจวบคีรีขันธ์ 

จำกัด 

5,902.66 บริษัทโตโยต้า
ประจวบคีรีขันธ์ 

จำกัด 

ผู้มีอาชีพ 498/62 
10/10/2562 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

2 ค่าน้ำมันตัดหญ้า 500.00 500.00   หจก.ณรงค์(95)การ
ปิโตรเลียม 

500.00 หจก.ณรงค์(95)การ
ปิโตรเลียม 

ผู้มีอาชีพ 500/62 
24/10/2562 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจา้งในปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 

ลำดับ 
ท่ี 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินท่ีจัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

ราคาท่ี 
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลง

ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา 

ข้อตกลงใน
การซื้อ
หรือจ้าง ซื้อ จ้าง 

1 นิทรรศการวิชาการ 572.00 572.00   พ.วิจิตรภัณฑ์ 572.00 พ.วิจิตรภัณฑ์ ผู้มีอาชีพ 513/62 
6/11/2562 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

2 งานชุมชนสัมพันธ์ 350.00 350.00   ร้านอภิญญาเครื่อง
เขียน 

350.00 ร้านอภิญญาเครื่อง
เขียน 

ผู้มีอาชีพ 514/62 
6/11/2562 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

3 น้ำมันตัดหญ้า 500.00 500.00   หจก.ณรงค์(95)การ
ปิโตรเลียม 

500.00 หจก.ณรงค์(95)การ
ปิโตรเลียม 

ผู้มีอาชีพ 515/62 
6/11/2562 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

4 พัฒนาสถานศึกษา 4,370.00 4,370.00   ร้านบ้านกรูดการ
ไฟฟ้า 

4,370.00 ร้านบ้านกรูดการ
ไฟฟ้า 

ผู้มีอาชีพ 516/62 
6/11/2562 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

5 ซ่อมบำรุงยานพาหนะ 670.00 670.00   ร้านพัฒนายนต์ 670.00 ร้านพัฒนายนต์ ผู้มีอาชีพ 517/62 
6/11/2562 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

6 สนับสนุนการแข่งขันทางวิชาการ 235.00 235.00   ร้านรัตนชัย 235.00 ร้านรัตนชัย ผู้มีอาชีพ 518/62 
6/11/2562 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

7 พัฒนาแผนปฏิบัติการประจำปี 2,215.00 2,215.00   ร้านปิยมิตร 2,215.00 ร้านปิยมิตร ผู้มีอาชีพ 519/62 
6/11/2562 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

8 สนับสนุนการแข่งขันทางวิชาการ 3,241.00 3,241.00   นางสาววราพร 
กำบัง 

3,241.00 นางสาววราพร 
กำบัง 

ผู้มีอาชีพ 520/62 
6/11/2562 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

9 สนับสนุนการแข่งขันทางวิชาการ 2,000.00 2,000.00   นายละออง  
น่ิมเขียว 

2,000.00 นายละออง  
น่ิมเขียว 

ผู้มีอาชีพ 521/62 
7/11/2562 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

10 ซ่อมบำรุงยานพาหนะ 1,167.00 1,167.00   สถานตรวจสภาพ
รถเอกชนสุวัจน์ 2 

1,167.00 สถานตรวจสภาพ
รถเอกชนสุวัจน์ 2 

ผู้มีอาชีพ 522/62 
7/11/2562 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

11 สนับสนุนการแข่งขันทางวิชาการ 1,776.00 1,776.00   นางสาววราพร 
กำบัง 

1,776.00 นางสาววราพร 
กำบัง 

ผู้มีอาชีพ 523/62 
8/11/2562 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 



12 สนับสนุนการแข่งขันทางวิชาการ 635.00 635.00   ร้านรัตนชัย 635.00 ร้านรัตนชัย ผู้มีอาชีพ 524/62 
8/11/2562 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

13 สนับสนุนการแข่งขันทางวิชาการ 848.00 848.00   พ.วิจิตรภัณฑ์ 848.00 พ.วิจิตรภัณฑ์ ผู้มีอาชีพ 525/62 
8/11/2562 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

14 สนับสนุนการแข่งขันทางวิชาการ 1,390.00 1,390.00   ร้านศึกษาภัณฑ์ 
บางสะพาน 

1,390.00 ร้านศึกษาภัณฑ์ 
บางสะพาน 

ผู้มีอาชีพ 526/62 
9/11/2562 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

15 บริหารสำนักงาน(งานบริหารทั่วไป) 900.00 900.00   ร้านบางเค็มเทคนิค 900.00 ร้านบางเค็มเทคนิค ผู้มีอาชีพ 528/62 
12/11/2562 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

16 พัฒนาสถานศึกษา 4,692.00 4,692.00   ร้านบ้านกรูดการ
ไฟฟ้า 

4,692.00 ร้านบ้านกรูดการ
ไฟฟ้า 

ผู้มีอาชีพ 529/62 
12/11/2562 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจา้งในปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 

ประจำเดือน ธนัวาคม 2562 

ลำดับ 
ท่ี 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินท่ีจัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

ราคาท่ี 
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลง

ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา 

ข้อตกลงใน
การซื้อ
หรือจ้าง ซื้อ จ้าง 

1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 13,500.00 13,500.00   นายชำนาญ เนตร
ประไพ 

13,500.00 นายชำนาญ เนตร
ประไพ 

ผู้มีอาชีพ 539/62 
6/12/2562 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

2 พัฒนาระบบประกันคุณภาพ 11,780.00 11,780.00   ร้านปิยมิตร 11,780.00 ร้านปิยมิตร ผู้มีอาชีพ 552/62 
13/12/2562 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

3 วัสดุสำนักงาน(อำนวยการ) 16,528.00 16,528.00   ร้านปิยมิตร 16,528.00 ร้านปิยมิตร ผู้มีอาชีพ 555/62 
13/12/2562 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

4 ซ่อมบำรุงยานพาหนะ 250.00 250.00   ร้านธนวัฒน์การยาง 250.00 ร้านธนวัฒน์การยาง ผู้มีอาชีพ 557/62 
13/12/2562 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

5 ซ่อมบำรุงยานพาหนะ 2,867.07 2,867.07   บริษัทโตโยต้า
ประจวบคีรีขันธ์ 

จำกัด 

2,867.07 บริษัทโตโยต้า
ประจวบคีรีขันธ์ 

จำกัด 

ผู้มีอาชีพ 558/62 
13/12/2562 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

6 ซ่อมบำรุงยานพาหนะ 1,282.13 1,282.13   บริษัทโตโยต้า
ประจวบคีรีขันธ์ 

จำกัด 

1,282.13 บริษัทโตโยต้า
ประจวบคีรีขันธ์ 

จำกัด 

ผู้มีอาชีพ 559/62 
13/12/2562 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

7 ซ่อมบำรุงยานพาหนะ 397.51 397.51   บริษัทโตโยต้า
ประจวบคีรีขันธ์ 

จำกัด 

397.51 บริษัทโตโยต้า
ประจวบคีรีขันธ์ 

จำกัด 

ผู้มีอาชีพ 560/62 
13/12/2562 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

8 พัฒนาสถานศึกษา 3,440.00 3,440.00   ร้านพรชัย 
เจริญยนต์ 

3,440.00 ร้านพรชัย 
เจริญยนต์ 

ผู้มีอาชีพ 566/62 
16/12/2562 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

9 ค่าน้ำมันตัดหญ้า 1,000.00 1,000.00   หจก.ณรงค์(95)การ
ปิโตรเลียม 

1,000.00 หจก.ณรงค์(95)การ
ปิโตรเลียม 

ผู้มีอาชีพ 567/62 
16/12/2562 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 



10 ฝึกทักษะอาชีพนักเรียนยากจนพิเศษ 5,510.50 5,510.50   บริษัทชมจันทร์ 
ดราฟ จำกัด 

5,510.50 บริษัทชมจันทร์ 
ดราฟ จำกัด 

ผู้มีอาชีพ 568/62 
16/12/2562 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

11 วัสดุสำนักงาน(วิชาการ) 18,297.00 18,297.00   บริษัทริโซ่(ประเทศ
ไทย)จำกัด 

18,297.00 บริษัทริโซ่(ประเทศ
ไทย)จำกัด 

ผู้มีอาชีพ 572/62 
17/12/2562 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

12 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 1,175.00 1,175.00   ร้านแสงเสียงการ
ไฟฟ้า 

1,175.00 ร้านแสงเสียงการ
ไฟฟ้า 

ผูมี้อาชีพ 575/62 
17/12/2562 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

13 สนับสนุนการแข่งขันทางวิชาการ 578.00 578.00   พ.วิจิตรภัณฑ์ 578.00 พ.วิจิตรภัณฑ์ ผู้มีอาชีพ 576/62 
17/12/2562 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

14 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 15,600.00 15,600.00   ร้านพงศกร 
เฟอร์นิเจอร์ 

15,600.00 ร้านพงศกร 
เฟอร์นิเจอร์ 

ผู้มีอาชีพ 579/62 
20/12/2562 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

15 พัฒนาสถานศึกษา 15,040.00 15,040.00   ร้านแสงเสียงการ
ไฟฟ้า 

15,040.00 ร้านแสงเสียงการ
ไฟฟ้า 

ผู้มีอาชีพ 582/62 
20/12/2562 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

16 โครงการเต้นเปลี่ยนชีวิต 1,000.00 1,000.00   ร้านเอ็มเอฟไอเดีย 1,000.00 ร้านเอ็มเอฟไอเดีย ผู้มีอาชีพ 585/62 
20/12/2562 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

17 งานเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย 4,540.00 4,540.00   บริษัทแชมป์เปี้ยน
อินเตอร์เทรด จำกัด 

4,540.00 บริษัทแชมป์เปี้ยน
อินเตอร์เทรด จำกัด 

ผู้มีอาชีพ 588/62 
20/12/2562 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

18 โครงการเต้นเปลี่ยนชีวิต 80.00 80.00   ร้านอภิญญาเครื่อง
เขียน 

80.00 ร้านอภิญญาเครื่อง
เขียน 

ผู้มีอาชีพ 589/62 
20/12/2562 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

19 งานเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย 1,690.00 1,690.00   ร้านเจ๊งึ้ง 1,690.00 ร้านเจ๊งึ้ง ผู้มีอาชีพ 593/62 
23/12/2562 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

20 งานเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย 2,825.00 2,825.00   ร้าน Terminal88 
โดยกัสมา รัดมาน 

2,825.00 ร้าน Terminal88 
โดยกัสมา รัดมาน 

ผู้มีอาชีพ 594/62 
23/12/2562 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

21 วัสดุสำนักงาน(อำนวยการ) 1,742.00 1,742.00   ร้านปิยมิตร 2 1,742.00 ร้านปิยมิตร 2 ผู้มีอาชีพ 595/62 
23/12/2562 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

22 กิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพด้านการแสดง 3,500.00 3,500.00   นางสาวเขมิกา 
หงส์ทอง 

3,500.00 นางสาวเขมิกา 
หงส์ทอง 

ผู้มีอาชีพ 596/62 
23/12/2562 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

23 พัฒนาสถานศึกษา 1,400.00 1,400.00   นายสมนึก ฟักแก้ว 1,400.00 นายสมนึก ฟักแก้ว ผู้มีอาชีพ 597/62 
23/12/2562 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 



24 ฝึกทักษะอาชีพนักเรียนยากจนพิเศษ 2,708.00 2,708.00   ร้านซูเปอร์ก๊ิฟส์ 2,708.00 ร้านซูเปอร์ก๊ิฟส์ ผู้มีอาชีพ 598/62 
24/12/2562 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

25 วัสดุสำนักงาน(งานวิชาการ) 1,100.00 1,100.00   ร้านแสงเสียง
คอมพิวเตอร์ 

1,100.00 ร้านแสงเสยีง
คอมพิวเตอร์ 

ผู้มีอาชีพ 603/62 
24/12/2562 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

26 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 1,993.00 1,993.00   ร้านปิยมิตร 2 1,993.00 ร้านปิยมิตร 2 ผู้มีอาชีพ 604/62 
24/12/2562 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

27 พัฒนาระบบประกันคุณภาพ 18,297.00 18,297.00   บริษัทริโซ่(ประเทศ
ไทย)จำกัด 

18,297.00 บริษัทริโซ่(ประเทศ
ไทย)จำกัด 

ผู้มีอาชีพ 606/62 
25/12/2562 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

28 ค่าน้ำมันยานพาหนะ 10,490.00 10,490.00   หจก.ณรงค์(95)การ
ปิโตรเลียม 

10,490.00 หจก.ณรงค์(95)การ
ปิโตรเลียม 

ผู้มีอาชีพ 503/62 
12/2562 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินการจดัซือ้จัดจา้งในปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 

ประจำเดือน มกราคม 2563 

ลำดับ 
ท่ี 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินท่ีจัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอ
ราคา 

ราคาท่ี 
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลง

ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา 

ข้อตกลงใน
การซื้อ
หรือจ้าง ซื้อ จ้าง 

1 งานเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย 819.00 819.00   ร้านเจ๊ียบพลาสติก 819.00 ร้านเจ๊ียบพลาสติก ผู้มีอาชีพ 2/63 
2/01/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

2 งานเตรียมความพร้อมสูร่ั้วมหาวิทยาลัย 545.00 545.00   ร้านจีรศักดิ์แก๊ส 545.00 ร้านจีรศักดิ์แก๊ส ผู้มีอาชีพ 3/63 
2/01/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

3 งานส่งเสริมการอ่าน 440.00 440.00   ร้านต.รุ่งเรือง 440.00 ร้านต.รุ่งเรือง ผู้มีอาชีพ 4/63 
2/01/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

4 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 1,300.00 1,300.00   ร้านเอ็มเอฟไอเดีย 1,300.00 ร้านเอ็มเอฟไอเดีย ผู้มีอาชีพ 5/63 
2/01/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

5 งานเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย 3,630.00 3,630.00   ร้านAunchan 
2010 

3,630.00 ร้านAunchan 
2010 

ผู้มีอาชีพ 10/63 
3/01/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

6 งานเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย 495.00 495.00   ร้านธนพนธ์อีเล็ค
โทรนิคส์ 

495.00 ร้านธนพนธ์อีเล็ค
โทรนิคส์ 

ผู้มีอาชีพ 11/63 
3/01/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

7 งานเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย 1,182.00 1,182.00   ร้านซูเปอร์ก๊ิฟส์ 1,182.00 ร้านซูเปอร์ก๊ิฟส์ ผู้มีอาชีพ 12/63 
3/01/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

8 พัฒนาสถานศึกษา 104,000.00 104,000.00   นายวรวุฒิ 
วรกาญจน์ 

104,000.00 นายวรวุฒิ 
วรกาญจน์ 

ผู้มีอาชีพ 16/63 
8/01/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

9 กิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพด้านการ
แสดง 

3,500.00 3,500.00   นายตรีชฎา ใหม่แท้ 3,500.00 นายตรีชฎา ใหม่แท้ ผู้มีอาชีพ 18/63 
8/01/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

10 ฝึกทักษะอาชีพนักเรียนยากจนพิเศษ 17,990.00 17,990.00   บริษัทเอ้าท์เล็ท 
108 จำกัด 

17,990.00 บริษัทเอ้าท์เล็ท 
108 จำกัด 

ผู้มีอาชีพ 24/63 
17/01/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

11 งานชุมชนสัมพันธ์ 10,800.00 10,800.00   ร้านทับสะแกไทร์ 10,800.00 ร้านทับสะแกไทร์ ผู้มีอาชีพ 24/63 
17/01/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 



12 งานส่งเสริมการอ่าน 1,400.00 1,400.00   ร้านปิยมิตร 2 1,400.00 ร้านปิยมิตร 2 ผู้มีอาชีพ 27/63 
17/01/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

13 วัสดุสำนักงาน(อำนวยการ) 1,080.00 1,080.00   ร้านไทอาร์ตคัล
เลอร์แล็ป 

1,080.00 ร้านไทอาร์ตคัล
เลอร์แล็ป 

ผู้มีอาชีพ 28/63 
20/01/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

14 พัฒนาสถานศึกษา 780.00 780.00   หจก.จรูญวรรณ
ก่อสร้าง 

780.00 หจก.จรูญวรรณ
ก่อสร้าง 

ผู้มีอาชีพ 29/63 
20/01/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

15 งานส่งเสริมการอ่าน 2,856.00 2,856.00   ร้านอภิญญาเครื่อง
เขียน 

2,856.00 ร้านอภิญญาเครื่อง
เขียน 

ผู้มีอาชีพ 30/63 
20/01/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

16 โครงการเต้นเปลี่ยนชีวิต 5,000.00 5,000.00   ร้านปิยมิตร 5,000.00 ร้านปิยมิตร ผู้มีอาชีพ 46/63 
31/01/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

17 ค่าน้ำมันยานพาหนะ 16,870.00 16,870.00   หจก.ณรงค์(95)การ
ปิโตรเลียม 

16,870.00 หจก.ณรงค์(95)การ
ปิโตรเลียม 

ผู้มีอาชีพ 503/62 
01/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจา้งในปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 

ลำดับ 
ท่ี 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินท่ีจัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

ราคาท่ี 
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลง

ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา 

ข้อตกลงใน
การซื้อ
หรือจ้าง ซื้อ จ้าง 

1 ค่ายยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 5,000.00 5,000.00   นายละออง น่ิม
เขียว 

5,000.00 นายละออง น่ิม
เขียว 

ผู้มีอาชีพ 49/63 
10/02/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

2 นิทรรศการวิชาการ 2,895.00 2,895.00   บ.โฮมโปรดักส์ เซ็น
เตอร์จำกัด(มหาชน) 

2,895.00 บ.โฮมโปรดักส์ เซ็น
เตอร์จำกัด(มหาชน) 

ผู้มีอาชีพ 55/63 
4/02/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

3 วัสดุสำนักงาน(งานวิชาการ) 4,688.00 4,688.00   ร้านปิยมิตร 2 4,688.00 ร้านปิยมิตร 2 ผู้มีอาชีพ 63/63 
6/02/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

4 งานโสตทัศนูปกรณ์ 2,160.00 2,160.00   ร้านไทอาร์ตคัล
เลอร์แล็ป 

2,160.00 ร้านไทอาร์ตคัล
เลอร์แล็ป 

ผู้มีอาชีพ 64/63 
6/02/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

5 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 2,300.00 2,300.00   ร้านจูพานิช 2,300.00 ร้านจูพานิช ผู้มีอาชีพ 65/63 
6/02/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

6 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 2,600.00 2,600.00   ร้านปามารวตี ศรี
นาฎย 

2,600.00 รา้นปามารวตี ศรี
นาฎย 

ผู้มีอาชีพ 66/63 
6/02/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

7 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 110.00 110.00   ร้านปิยมิตร 2 110.00 ร้านปิยมิตร 2 ผู้มีอาชีพ 67/63 
7/02/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

8 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 600.00 600.00   ร้านตรีชฎา 600.00 ร้านตรีชฎา ผู้มีอาชีพ 69/63 
7/02/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

9 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 900.00 900.00   น.ส.พิมพิไล บุญ
น้อม 

900.00 น.ส.พิมพไิล บุญ
น้อม 

ผู้มีอาชีพ 71/63 
10/02/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

10 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 2,000.00 2,000.00   นายนิกร หนูหล่อ 2,000.00 นายนิกร หนูหล่อ ผู้มีอาชีพ 72/63 
10/02/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

11 วัสดุสำนักงาน(อำนวยการ) 270.00 270.00   บ.จำรัสพลาสติก 
จำกัด 

270.00 บ.จำรัสพลาสติก 
จำกัด 

ผู้มีอาชีพ 70/63 
10/02/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 



12 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 4,440.00 4,440.00   ร้านเอ็มเอฟไอเดีย 4,440.00 ร้านเอ็มเอฟไอเดีย ผู้มีอาชีพ 74/63 
11/02/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

13 ค่าน้ำมันตัดหญ้า 1,000.00 1,000.00   หจก.ณรงค์(95)การ
ปิโตรเลียม 

1,000.00 หจก.ณรงค์(95)การ
ปิโตรเลียม 

ผู้มีอาชีพ 86/63 
20/02/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

14 พัฒนาสถานศึกษา 6,525.00 6,525.00   ร้านแสงเสียงการ
ไฟฟ้า 

6,525.00 ร้านแสงเสียงการ
ไฟฟ้า 

ผู้มีอาชีพ 88/63 
20/02/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

15 ค่าพวงหรีด 400.00 400.00   ร้านอภิญญาเครื่อง
เขียน 

400.00 ร้านอภิญญาเครื่อง
เขียน 

ผู้มีอาชีพ 90/63 
20/02/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

16 ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ 3,518.70 3,518.70   บริษัทโตโยต้า
ประจวบคีรีขันธ์ 

จำกัด 

3,518.70 บริษัทโตโยต้า
ประจวบคีรีขันธ์ 

จำกัด 

ผู้มีอาชีพ 91/63 
20/02/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

17 งานเตรียมความพร้อมสูร่ั้วมหาวิทยาลัย 338.00 338.00   ร้านปิยมิตร 2 338.00 ร้านปิยมิตร 2 ผู้มีอาชีพ 94/63 
20/02/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

18 งานเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย 4,997.00 4,997.00   ร้านก้าวไกล 
บรรจุภัณฑ ์

4,997.00 ร้านก้าวไกล 
บรรจุภัณฑ ์

ผู้มีอาชีพ 95/63 
20/02/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

19 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

2,000.00 2,000.00   ร้านปิยมิตร 2 2,000.00 ร้านปิยมิตร 2 ผู้มีอาชีพ 96/63 
20/02/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

20 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 580.00 580.00   ร้านปิยมิตร 2 580.00 ร้านปิยมิตร 2 ผู้มีอาชีพ 97/63 
21/02/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

21 พัฒนาสถานศึกษา 4,730.00 4,730.00   ร้านบ้านกรูดการ
ไฟฟ้า 

4,730.00 ร้านบ้านกรูดการ
ไฟฟ้า 

ผู้มีอาชีพ 98/63 
21/02/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

22 เพิ่มพูนศักยภาพครู 600.00 600.00   ร้านลอกลาย 600.00 ร้านลอกลาย ผูมี้อาชีพ 99/63 
21/02/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

23 วัสดุสำนักงาน 435.00 435.00   ร้านวรวรรณการค้า 435.00 ร้านวรวรรณการค้า ผู้มีอาชีพ 100/63 
21/02/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

24 พัฒนาสถานศึกษา 1,250.00 1,250.00   ร้านสวนพันธ์ุไม้น้อง
อาร์ม 

1,250.00 ร้านสวนพันธ์ุไม้น้อง
อาร์ม 

ผู้มีอาชีพ 101/63 
21/02/2563 

 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 



25 งานเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย 4,985.00 4,985.00   ร้านชามด 4,985.00 ร้านชามด ผู้มีอาชีพ 106/63 
24/02/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

26 งานเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย 4,966.00 4,966.00   ร้านก้าวไกล 
บรรจุภัณฑ ์

4,966.00 ร้านก้าวไกล 
บรรจุภัณฑ ์

ผู้มีอาชีพ 107/63 
24/02/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

27 พัฒนาสถานศึกษา 2,850.00 2,850.00   ร้านเง็กการไฟฟ้า 2,850.00 ร้านเง็กการไฟฟ้า ผู้มีอาชีพ 108/63 
24/02/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

28 ค่าน้ำมันยานพาหนะ 18,630.00 18,630.00   หจก.ณรงค์(95)การ
ปิโตรเลียม 

18,630.00 หจก.ณรงค์(95)การ
ปิโตรเลียม 

ผู้มีอาชีพ 503/62 
02/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจา้งในปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 

ประจำเดือน มีนาคม 2563 

ลำดับ 
ท่ี 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินท่ีจัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

ราคาท่ี 
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลง

ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา 

ข้อตกลงใน
การซื้อ
หรือจ้าง ซื้อ จ้าง 

1 ค่าน้ำมันตัดหญ้า 500.00 500.00   หจก.ณรงค์(95)การ
ปิโตรเลียม 

500.00 หจก.ณรงค์(95)การ
ปิโตรเลียม 

ผู้มีอาชีพ 135/63 
13/03/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

2 เพิ่มพูนศักยภาพครู 540.00 540.00   ร้านศึกษาภัณฑ์ 
บางสะพาน 

540.00 ร้านศึกษาภัณฑ์ 
บางสะพาน 

ผูมี้อาชีพ 136/63 
13/03/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

3 กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1,234.00 1,234.00   ร้านปิยมิตร 2 1,234.00 ร้านปิยมิตร 2 ผู้มีอาชีพ 137/63 
13/03/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพ 1,100.00 1,100.00   ร้านแสงเสียง
คอมพิวเตอร์ 

1,100.00 ร้านแสงเสียง
คอมพิวเตอร์ 

ผู้มีอาชีพ 138/63 
13/03/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

5 พัฒนาสถานศึกษา 4,870.00 4,870.00   ร้านบ้านกรูดการ
ไฟฟ้า 

4,870.00 ร้านบ้านกรูดการ
ไฟฟ้า 

ผู้มีอาชีพ 139/63 
16/03/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

6 ค่าน้ำมันตัดหญ้า 1,000.00 1,000.00   หจก.ณรงค์(95)การ
ปิโตรเลียม 

1,000.00 หจก.ณรงค์(95)การ
ปิโตรเลียม 

ผู้มีอาชีพ 140/63 
17/03/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

7 เพิ่มพูนศักยภาพครู 1,370.00 1,370.00   ร้านปิยมิตร 2 1,370.00 ร้านปิยมิตร 2 ผู้มีอาชีพ 141/63 
17/03/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

8 ซ่อมบำรุงยานพาหนะ 1,382.00 1,382.00   สถานตรวจสภาพ
รถเอกชนสุวัจน์ 2 

1,382.00 สถานตรวจสภาพ
รถเอกชนสุวัจน์ 2 

ผู้มีอาชีพ 142/63 
17/03/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

9 พัฒนาแผนปฏิบัติการประจำปี 4,190.00 4,190.00   ร้านแสงเสียง
คอมพิวเตอร์ 

4,190.00 ร้านแสงเสียง
คอมพิวเตอร์ 

ผู้มีอาชีพ 144/63 
17/03/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

10 งานวิชาการ 350.00 350.00   ร้านวรวรรณการค้า 350.00 ร้านวรวรรณการค้า ผู้มีอาชีพ 145/63 
17/03/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

11 โครงการโรงเรียนประชารัฐ(มัคคุเทศก์
น้อย) 

1,640.00 1,640.00   ร้านโรส เซอร์วิส 1,640.00 ร้านโรส เซอร์วิส ผู้มีอาชีพ 146/63 
18/03/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 



12 กิจกรรมส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ 2,885.00 2,885.00   ร้านบ้านกรูดการ
ไฟฟ้า 

2,885.00 ร้านบ้านกรูดการ
ไฟฟ้า 

ผู้มีอาชีพ 147/63 
18/03/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

13 โครงการโรงเรียนไร้ถัง 1,305.00 1,305.00   ร้านรัตนชัย 1,305.00 ร้านรัตนชัย ผู้มีอาชีพ 148/63 
19/03/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

14 โครงการโรงเรียนไร้ถัง 1,740.00 1,740.00   หจก.ศูนย์รวมกิจ
ภัณฑ์ 

1,740.00 หจก.ศูนย์รวมกิจ
ภัณฑ์ 

ผู้มีอาชีพ 149/63 
19/03/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

15 โครงการโรงเรียนไร้ถัง 3,000.00 3,000.00   ร้านแอลซีซีเซรามิค 3,000.00 ร้านแอลซีซีเซรามิค ผู้มีอาชีพ 150/63 
20/03/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

16 โครงการโรงเรียนประชารัฐ(มัคคุเทศก์
น้อย) 

2,610.00 2,610.00   ร้านปิยมิตร 2,610.00 ร้านปิยมิตร ผู้มีอาชีพ 154/63 
20/03/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

17 วัสดุสำนักงาน(วิชาการ) 4,990.00 4,990.00   ร้านบ้านกรูดการ
ไฟฟ้า 

4,990.00 ร้านบ้านกรูดการ
ไฟฟ้า 

ผูมี้อาชีพ 155/63 
23/03/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

18 เพิ่มพูนศักยภาพครู 600.00 600.00   ร้านลอกลาย 600.00 ร้านลอกลาย ผู้มีอาชีพ 156/63 
26/03/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

19 โครงการโรงเรียนประชารัฐ(มัคคุเทศก์
น้อย) 

4,500.00 4,500.00   ร้านปิยมิตร 4,500.00 ร้านปิยมิตร ผู้มีอาชีพ 157/63 
26/03/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

20 ค่าน้ำมันยานพาหนะ 15,270.00 15,270.00   หจก.ณรงค์(95)การ
ปิโตรเลียม 

15,270.00 หจก.ณรงค์(95)การ
ปิโตรเลียม 

ผู้มีอาชีพ 503/62 
03/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจา้งในปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 

ประจำเดือน เมษายน 2563 

ลำดับ 
ท่ี 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินท่ีจัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอ
ราคา 

ราคาท่ี 
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลง

ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา 

ข้อตกลงใน
การซื้อ
หรือจ้าง ซื้อ จ้าง 

1 ค่าหนังสือเรียน 400,409.60 400,409.60   ร้านสุพรรณ
บุ๊คสเตชั่นเนอรี่ 

400,409.60 ร้านสุพรรณ
บุ๊คสเตชั่นเนอรี่ 

ผู้มีอาชีพ 161/63 
8/04/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

2 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 63,088.00 63,088.00   ร้านแสงเสียง
คอมพิวเตอร์ 

63,088.00 ร้านแสงเสียง
คอมพิวเตอร์ 

ผู้มีอาชีพ 165/63 
24/04/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

3 วัสดุสำนักงาน(อำนวยการ) 18,890.00 18,890.00   ร้านแสงเสียง
คอมพิวเตอร์ 

18,890.00 ร้านแสงเสียง
คอมพิวเตอร์ 

ผู้มีอาชีพ 168/63 
30/04/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจา้งในปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 

ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 

ลำดับ 
ท่ี 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินท่ีจัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

ราคาท่ี 
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลง

ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา 

ข้อตกลงใน
การซื้อ
หรือจ้าง ซื้อ จ้าง 

1 ส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 16,900.00 16,900.00   ร้านแสงเสียง
คอมพิวเตอร์ 

16,900.00 ร้านแสงเสียง
คอมพิวเตอร์ 

ผู้มีอาชีพ 177/63 
19/05/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

2 งานโสตทัศนูปกรณ์ 815.00 815.00   ร้านแสงเสียงการ
ไฟฟ้า 

815.00 ร้านแสงเสียงการ
ไฟฟ้า 

ผู้มีอาชีพ 180/63 
25/05/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

3 ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยี 19,900.00 19,900.00   ร้านแสงเสียง
คอมพิวเตอร์ 

19,900.00 ร้านแสงเสียง
คอมพิวเตอร์ 

ผู้มีอาชีพ 182/62 
26/05/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจา้งในปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 

ประจำเดือน มิถุนายน 2563 

ลำดับ 
ท่ี 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินท่ีจัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

ราคาท่ี 
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลง

ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา 

ข้อตกลงใน
การซื้อ
หรือจ้าง ซื้อ จ้าง 

1 จัดหาครุภัณฑ์ 18,490.00 18,490.00   ร้านแสงเสียง
คอมพิวเตอร์ 

18,490.00 ร้านแสงเสียง
คอมพิวเตอร์ 

ผู้มีอาชีพ 198/63 
1/06/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

2 กิจกรรมอนามัยโรงเรียน 780.00 780.00   บริษัทกู๊ดแคร์
ซุปเปอร์สโตร์จำกัด 

780.00 บริษัทกู๊ดแคร์
ซุปเปอร์สโตร์จำกัด 

ผู้มีอาชีพ 216/62 
30/06/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจา้งในปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 

ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 

ลำดับ 
ท่ี 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินท่ีจัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

ราคาท่ี 
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลง

ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา 

ข้อตกลงใน
การซื้อ
หรือจ้าง ซื้อ จ้าง 

1 พัฒนาสถานศึกษา 460.10 460.10   หจก.กลอเรียเอ็นจิ
เนียริ่ง 

460.10 หจก.กลอเรียเอ็นจิ
เนียริ่ง 

ผู้มีอาชีพ 217/63 
1/07/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

2 ส่งเสริมการอ่าน 190.00 190.00   ร้าน ต.รุ่งเรือง 190.00 ร้าน ต.รุ่งเรือง ผู้มีอาชีพ 219/63 
1/07/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

3 ค่าน้ำมันตัดหญ้า 1,000.00 1,000.00   หจก.ณรงค์(95)การ
ปิโตรเลียม 

1,000.00 หจก.ณรงค์(95)การ
ปิโตรเลียม 

ผู้มีอาชีพ 220/63 
1/07/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

4 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ 3,030.00 3,030.00   ร้านบ้านกรูดการ
ไฟฟ้า 

3,030.00 ร้านบ้านกรูดการ
ไฟฟ้า 

ผู้มีอาชีพ 221/63 
1/07/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

5 กิจกรรมอนามัยโรงเรียน 4,600.00 4,600.00   ร้านเฮียย้งคลังยา 4,600.00 ร้านเฮียย้งคลังยา ผู้มีอาชีพ 222/63 
1/07/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

6 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ 1,170.00 1,170.00   หจก.จรูญวรรณ
ก่อสร้าง1997 

1,170.00 หจก.จรูญวรรณ
ก่อสร้าง1997 

ผู้มีอาชีพ 223/63 
2/07/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

7 แข่งขันกีฬาภายใน 14,180.00 14,180.00   ร้านเครปแอนด์โค้ด
สปอร์ต 

14,180.00 ร้านเครปแอนด์โค้ด
สปอร์ต 

ผู้มีอาชีพ 225/63 
3/07/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

8 กิจกรรมอนามัยโรงเรียน 919.00 919.00   ร้านเฮียย้งคลังยา 919.00 ร้านเฮียย้งคลังยา ผู้มีอาชีพ 231/63 
10/07/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

9 พัฒนาสถานศึกษา 7,580.00 7,580.00   ร้านแสงเสียงการ
ไฟฟ้า 

7,580.00 ร้านแสงเสียงการ
ไฟฟ้า 

ผู้มีอาชีพ 233/63 
10/07/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

10 ซ่อมบำรุงยานพาหนะ 5,453.15 5,453.15   บริษัทโตโยต้า
ประจวบคีรีขันธ์ 

จำกัด 

5,453.15 บริษัทโตโยต้า
ประจวบคีรีขันธ์ 

จำกัด 
 

ผู้มีอาชีพ 236/63 
10/07/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 



11 สำนักงาน(อำนวยการ) 4,140.00 4,140.00   ร้านเฮียย้งคลังยา 4,140.00 ร้านเฮียย้งคลังยา ผู้มีอาชีพ 243/63 
13/07/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

12 กิจกรรมอนามัยโรงเรียน 2,783.00 2,783.00   ร้านเฮียย้งคลังยา 2,783.00 ร้านเฮียย้งคลังยา ผู้มีอาชีพ 244/63 
14/07/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

13 ค่าจดทะเบียนเว็บไซต์ 2,675.00 2,675.00   บ.ไทยเว็บ
อินเตอร์เน็ตแอนด์

มาร์เก็ตติ้ง 

2,675.00 บ.ไทยเว็บ
อินเตอร์เน็ตแอนด์

มาร์เก็ตติ้ง 

ผู้มีอาชีพ 251/63 
17/07/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

14 ค่าน้ำมันตัดหญ้า 1,000.00 1,000.00   หจก.ณรงค์(95)การ
ปิโตรเลียม 

1,000.00 หจก.ณรงค์(95)การ
ปิโตรเลียม 

ผู้มีอาชีพ 258/63 
21/07/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

15 งานวิชาการ 3,340.00 3,340.00   ร้านปิยมิตร 2 3,340.00 ร้านปิยมิตร 2 ผู้มีอาชีพ 259/63 
21/07/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

16 พัฒนาสถานศึกษา 1,660.00 1,660.00   ร้านแสงเสียงการ
ไฟฟ้า 

1,660.00 ร้านแสงเสียงการ
ไฟฟ้า 

ผู้มีอาชีพ 260/63 
21/07/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

17 กิจกรรมค่าสาธารณูปโภค 695.00 695.00   ร้านดุลย์ 695.00 ร้านดุลย์ ผู้มีอาชีพ 261/63 
21/07/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

18 วัสดุสำนักงาน(อำนวยการ) 18,927.00 18,927.00   ร้านปิยมิตร 18,927.00 ร้านปิยมิตร ผู้มีอาชีพ 263/63 
21/07/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

19 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 1,579.00 1,579.00   ร้านปิยมิตร 2 1,579.00 ร้านปิยมิตร 2 ผู้มีอาชีพ 266/63 
22/07/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

20 พัฒนาสถานศึกษา 4,500.00 4,500.00   นางศรีพร ใจยินดี 4,500.00 นางศรีพร ใจยินดี ผู้มีอาชีพ 268/63 
22/07/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

21 วัสดุสำนักงาน(อำนวยการ) 340.00 340.00   ร้านเปเปอร์ เพรส 340.00 ร้านเปเปอร์ เพรส ผู้มีอาชีพ 269/63 
22/07/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

22 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

360.00 360.00   ร้านปิยมิตร 2 360.00 ร้านปิยมิตร 2 ผู้มีอาชีพ 270/63 
23/07/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

23 ค่าน้ำมันตัดหญ้า 500.00 500.00   หจก.ณรงค์(95)การ
ปิโตรเลียม 

500.00 หจก.ณรงค์(95)การ
ปิโตรเลียม 

ผู้มีอาชีพ 272/63 
24/07/2563 

 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 



24 กิจกรรมจัดทำเอกสารประกอบการเรียนรู้ 6,984.00 6,984.00   บ.สยามแม็คโคร
จำกัด (มหาชน) 

6,984.00 บ.สยามแม็คโคร
จำกัด (มหาชน) 

ผู้มีอาชีพ 278/63 
30/07/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

25 วัสดุสำนักงาน(อำนวยการ) 4,761.00 4,761.00   บ.สยามแม็คโคร
จำกัด (มหาชน) 

4,761.00 บ.สยามแม็คโคร
จำกัด (มหาชน) 

ผู้มีอาชีพ 280/63 
30/07/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

26 ค่าน้ำมันยานพาหนะ 18,270.00 18,270.00   หจก.ณรงค์(95)การ
ปิโตรเลียม 

18,270.00 หจก.ณรงค์(95)การ
ปิโตรเลียม 

ผู้มีอาชีพ 503/62 
07/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจา้งในปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 

ประจำเดือน สิงหาคม 2563 

ลำดับ 
ท่ี 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินท่ีจัดซื้อ 
หรอืจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

ราคาท่ี 
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลง

ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา 

ข้อตกลงใน
การซื้อ
หรือจ้าง ซื้อ จ้าง 

1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 13,200.00 13,200.00   นายธนวิชญ์ 
เพ็ชรเทศ 

13,200.00 นายธนวิชญ์ 
เพ็ชรเทศ 

ผูมี้อาชีพ 286/63 
3/08/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

2 กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ 1,055.00 1,055.00   ร้านปิยมิตร 2 1,055.00 ร้านปิยมิตร 2 ผู้มีอาชีพ 302/63 
6/08/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

3 พัฒนาสถานศึกษา 9,000.00 9,000.00   ร้านวันเพ็ญเคมีคอล 9,000.00 ร้านวันเพ็ญเคมีคอล ผู้มีอาชีพ 307/63 
7/08/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

4 พัฒนาสถานศึกษา 4,500.00 4,500.00   นายศิริชัย เคาวสุต 4,500.00 นายศิริชัย เคาวสุต ผู้มีอาชีพ 316/63 
13/08/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

5 พัฒนาสถานศึกษา 1,040.00 1,040.00   ร้านพรชัย 
เจริญยนต์ 

1,040.00 ร้านพรชัย 
เจริญยนต์ 

ผู้มีอาชีพ 320/63 
13/08/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

6 พัฒนาสถานศึกษา 4,650.00 4,650.00   ร้านแสงเสียงการ
ไฟฟ้า 

4,650.00 ร้านแสงเสียงการ
ไฟฟ้า 

ผู้มีอาชีพ 321/63 
13/08/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

7 กิจกรรมอนามัยโรงเรียน 3,709.00 3,709.00   ร้านแสงเสียงการ
ไฟฟ้า 

3,709.00 ร้านแสงเสียงการ
ไฟฟ้า 

ผู้มีอาชีพ 322/63 
14/08/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

8 พัฒนาสถานศึกษา 2,000.00 2,000.00   ร้านพรชัย 
เจริญยนต์ 

2,000.00 ร้านพรชัย 
เจริญยนต์ 

ผู้มีอาชีพ 327/63 
17/08/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

9 โครงการโรงเรียนสีขาว 500.00 500.00   ร้านปิยมิตร 2 500.00 ร้านปิยมิตร 2 ผู้มีอาชีพ 329/63 
17/08/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

10 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1,998.00 1,998.00   ร้านปิยมิตร 2 1,998.00 ร้านปิยมิตร 2 ผู้มีอาชีพ 330/63 
17/08/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

11 พัฒนาแผนปฏิบัติการประจำปี 2,965.00 2,965.00   ร้านปิยมิตร 2,965.00 ร้านปิยมิตร ผูมี้อาชีพ 331/63 
18/08/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 



12 พัฒนาสถานศึกษา 1,100.00 1,100.00   ร้านวิเชียรค้าเหล็ก
บ้านกรูด 

1,100.00 ร้านวิเชียรค้าเหล็ก
บ้านกรูด 

ผู้มีอาชีพ 332/63 
18/08/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

13 วัสดุสำนักงาน(งบประมาณ) 2,339.00 2,339.00   ร้านปิยมิตร 2 2,339.00 ร้านปิยมิตร 2 ผู้มีอาชีพ 333/63 
18/08/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

14 วัสดุสำนักงาน(อำนวยการ) 250.00 250.00   ร้านเปเปอร์เพรส 250.00 ร้านเปเปอร์เพรส ผู้มีอาชีพ 334/63 
18/08/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

15 ค่าหนังสือเรียน 29,352.00 29,352.00   ร้านสุพรรณ
บุ๊คสเตชั่นเนอรี่ 

29,352.00 ร้านสุพรรณ
บุ๊คสเตชั่นเนอรี่ 

ผู้มีอาชีพ 336/63 
18/08/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

16 พัฒนาสถานศึกษา 1,807.00 1,807.00   ร้านแสงเสียงการ
ไฟฟ้า 

1,807.00 ร้านแสงเสียงการ
ไฟฟ้า 

ผู้มีอาชีพ 343/63 
19/08/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

17 พัฒนาแผนปฏิบัติการประจำปี 4,438.00 4,438.00   ร้านปิยมิตร 2 4,438.00 ร้านปิยมิตร 2 ผู้มีอาชีพ 344/63 
19/08/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

18 พัฒนาแผนปฏิบัติการประจำปี 7,200.00 7,200.00   ร้านปิยมิตร 7,200.00 ร้านปิยมิตร ผู้มีอาชีพ 346/63 
20/08/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

19 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

200.00 200.00   ร้านปิยมิตร 200.00 ร้านปิยมิตร ผู้มีอาชีพ 353/63 
24/08/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

20 พัฒนาแผนปฏิบัติการประจำปี 2,989.00 2,989.00   ร้านปิยมิตร 2,989.00 ร้านปิยมิตร ผู้มีอาชีพ 354/63 
24/08/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

21 พัฒนาแผนปฏิบัติการประจำปี 7,000.00 7,000.00   บ.สยามแม็คโคร
จำกัด (มหาชน) 

7,000.00 บ.สยามแม็คโคร
จำกัด (มหาชน) 

ผู้มีอาชีพ 360/63 
25/08/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

22 ค่าน้ำมันตัดหญ้า 500.00 500.00   หจก.ณรงค์(95)การ
ปิโตรเลียม 

500.00 หจก.ณรงค์(95)การ
ปิโตรเลียม 

ผู้มีอาชีพ 362/63 
25/08/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

23 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 4,940.00 4,940.00   ร้านเอ็มเอฟไอเดีย 4,940.00 ร้านเอ็มเอฟไอเดีย ผู้มีอาชีพ 363/63 
25/08/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

24 วัสดุสำนักงาน(วิชาการ) 2,578.00 2,578.00   ร้านแสงเสียงการ
ไฟฟ้า 

2,578.00 ร้านแสงเสียงการ
ไฟฟ้า 

ผู้มีอาชีพ 364/63 
25/08/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

25 วัสดุสำนักงาน(อำนวยการ) 784.00 784.00   ร้านปิยมิตร 2 784.00 ร้านปิยมิตร 2 ผู้มีอาชีพ 365/63 
25/08/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 



26 กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 10,930.00 10,930.00   ร้านปิยมิตร 2 10,930.00 ร้านปิยมิตร 2 ผู้มีอาชีพ 373/63 
27/08/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

27 พัฒนาแผนปฏิบัติการประจำปี 7,695.00 7,695.00   ร้านปิยมิตร 7,695.00 ร้านปิยมิตร ผู้มีอาชีพ 376/63 
27/08/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

28 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 4,050.00 4,050.00   ร้านเอ็มเอฟไอเดีย 4,050.00 ร้านเอ็มเอฟไอเดีย ผู้มีอาชีพ 379/63 
28/08/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

29 กิจกรรมสาธารณูปโภค 545.00 545.00   ร้านดุลย์ 545.00 ร้านดุลย์ ผู้มีอาชีพ 381/63 
28/08/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

30 ค่าน้ำมันยานพาหนะ 28,655.00 28,655.00   หจก.ณรงค์(95)การ
ปิโตรเลียม 

28,655.00 หจก.ณรงค์(95)การ
ปิโตรเลียม 

ผู้มีอาชีพ 503/62 
08/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจา้งในปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 

ประจำเดือน กันยายน 2563 

ลำดับ 
ท่ี 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินท่ีจัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

ราคาท่ี 
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลง

ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา 

ข้อตกลงใน
การซื้อ
หรือจ้าง ซื้อ จ้าง 

1 พัฒนาแผนปฏิบัติการประจำปี 3,055.00 3,055.00   ร้านปิยมิตร 3,055.00 ร้านปิยมิตร ผู้มีอาชีพ 385/63 
1/09/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 2,140.00 2,140.00   ร้านเอ็มเอฟไอเดีย 2,140.00 ร้านเอ็มเอฟไอเดีย ผู้มีอาชีพ 389/63 
1/09/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

3 พัฒนาแผนปฏิบัติการประจำปี 4,580.00 4,580.00   ร้านปิยมิตร 4,580.00 ร้านปิยมิตร ผู้มีอาชีพ 393/63 
3/09/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 4,297.00 4,297.00   ร้านปิยมิตร 2 4,297.00 ร้านปิยมิตร 2 ผู้มีอาชีพ 397/63 
3/09/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 1,990.00 1,990.00   ร้านปิยมิตร 2 1,990.00 ร้านปิยมิตร 2 ผู้มีอาชีพ 398/63 
3/09/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

6 พัฒนาหลักสูตร 550.00 550.00   ร้านปิยมิตร 2 550.00 ร้านปิยมิตร 2 ผู้มีอาชีพ 399/63 
3/09/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

7 พัฒนาแผนปฏิบัติการประจำปี 14,159.00 14,159.00   ร้านปิยมิตร 14,159.00 ร้านปิยมิตร ผู้มีอาชีพ 401/63 
8/09/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

8 กิจกรรม 5 ส 8,380.00 8,380.00   ร้านปิยมิตร 2 8,380.00 ร้านปิยมิตร 2 ผู้มีอาชีพ 404/63 
8/09/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

9 วัสดุสำนักงาน(อำนวยการ) 5,900.00 5,900.00   ร้านปิยมิตร 5,900.00 ร้านปิยมิตร ผู้มีอาชีพ 408/63 
9/09/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

10 วัสดุสำนักงาน(บริหารทั่วไป) 3,845.00 3,845.00   ร้านปิยมิตร 2 3,845.00 ร้านปิยมิตร 2 ผู้มีอาชีพ 415/63 
10/09/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

11 วัสดุสำนักงาน(บริหารทั่วไป) 2,080.00 2,080.00   ร้านปิยมิตร 2 2,080.00 ร้านปิยมิตร 2 ผู้มีอาชีพ 416/63 
10/09/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 



12 กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 3,000.00 3,000.00   ร้านปิยมิตร 3,000.00 ร้านปิยมิตร ผู้มีอาชีพ 419/63 
10/09/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

13 ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ 2,790.00 2,790.00   ร้านพัฒนายนต์ 2,790.00 ร้านพัฒนายนต์ ผู้มีอาชีพ 420/63 
10/09/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

14 กิจกรรมส่งเสริมการนิเทศภายใน 2,000.00 2,000.00   ร้านปิยมิตร 2,000.00 ร้านปิยมิตร ผู้มีอาชีพ 421/63 
11/09/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

15 วัสดุสำนักงาน(งบประมาณ) 348.00 348.00   ร้านปิยมิตร 2 348.00 ร้านปิยมิตร 2 ผู้มีอาชีพ 422/63 
11/09/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

16 กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน 2,583.75 2,583.75   หจก.เอฟบีทีสปอร์ต
2000 

2,583.75 หจก.เอฟบีทีสปอร์ต
2000 

ผู้มีอาชีพ 425/63 
11/09/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

17 วัสดุสำนักงาน(บริหารทั่วไป) 1,825.00 1,825.00   ร้านปิยมิตร 2 1,825.00 ร้านปิยมิตร 2 ผู้มีอาชีพ 426/63 
14/09/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

18 ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ 2,850.00 2,850.00   ร้านเง็กการไฟฟ้า 2,850.00 ร้านเง็กการไฟฟ้า ผู้มีอาชีพ 427/63 
14/09/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

19 วัสดุสำนักงาน(งบประมาณ) 330.00 330.00   ร้านปิยมิตร 2 330.00 ร้านปิยมิตร 2 ผู้มีอาชีพ 428/63 
14/09/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

20 ค่าน้ำมันยานพาหนะ 7,120.00 7,120.00   หจก.ณรงค์(95)การ
ปิโตรเลียม 

7,120.00 หจก.ณรงค์(95)การ
ปิโตรเลียม 

ผู้มีอาชีพ 503/62 
09/2563 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

 


