
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือน ตุลาคม 2561 ถึง เดือน เมษายน 2562 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

วันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 
 

ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 ซ่อมแซมลำโพงและเครือ่งขยายเสยีง 
 

2,400 2,400 เฉพาะเจาะจง นายวเิชยีร  ทาทอง 2,400 นายวเิชยีร  ทาทอง 2,400 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 4 ต.ค. 61 

2 ซ่อมแซมคอมระบบควบคุมและไมลว์ัด 
น้ำมัน 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง อู่นกอิสระออฟโรท 3,000 อู่นกอิสระออฟโรท 3,000 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 30 ต.ค. 61 

3 รายการขอซ้ือพสัด ุ
 

3,031.99 3,031.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร 
จำกัด 

3,031.99 บริษัท สยามแม็คโคร 
จำกัด 

3,031.99 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 5 พ.ย. 61 

4 รายการขอซ้ือพสัด ุ
 

16,980 16,980 เฉพาะเจาะจง STE สหธรรมการไฟฟ้า 16,980 STE สหธรรมการไฟฟ้า 16,980 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 14 พ.ย. 61 

5 รายการขอจา้งพัสด ุ
 

2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค.โอ เซ็น
เตอร์ จำกัด 

2,500 บริษัท เอส.เค.โอ เซ็น
เตอร์ จำกัด 

2,500 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 1 ต.ค. 61 

6 ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร ์
 

6,935 6,935 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอร์แลนด์ 
โอเค จำกดั 

6,935 บริษัท คอมพิวเตอร์แลนด์ 
โอเค จำกดั 

6,935 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 18 พ.ย. 61 

7 ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร ์
 

800 800 เฉพาะเจาะจง บริษัท กนกภัณฑ์ ไฮเทค 
จำกัด 

800 บริษัท กนกภัณฑ์ ไฮเทค 
จำกัด 

800 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 4 พ.ย. 61 

8 ของปฏิคม 
 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ยิ่งเจริญพานิชย ์ 1,000 ยิ่งเจริญพานิชย ์ 1,000 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 23 ต.ค. 61 

9 พวงมาลาดอกไม้สด 
 

1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง ป้าเพ็งดอกไม้สด 1,500 ป้าเพ็งดอกไม้สด 1,500 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 22 ต.ค. 61 

10 น้ำมันไฮดีเซล 
 

500 500 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชือ้
หงษ์ 

500 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชือ้
หงษ์ 

500 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 21 พ.ย. 61 

11 กระดาษถ่ายเอกสาร 
 

950 950 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร 
จำกัด 

950 บริษัท สยามแม็คโคร 
จำกัด 

950 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 20 พ.ย. 61 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือน ตุลาคม 2561 ถึง เดือน เมษายน 2562 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

วันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 
 

ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

12 ป๊ัมน้ำอัตโนมตัิWP-105Q5 4,090 4,090 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกบอลเฮาส์ 
จำกัด 

4,090 บริษัท สยามโกบอลเฮาส์ 
จำกัด 

4,090 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 20 พ.ย. 61 

13 ตราไปรษณียากร 1,395 1,395 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไปรษณีย์ไทย 
จำกัด 

1,395 บริษัท ไปรษณีย์ไทย 
จำกัด 

1,395 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 20 พ.ย. 61 

14 ดูดส้วมโรงเรียน 2,140 2,140 เฉพาะเจาะจง นายอุดม ภดูวงดาษ 
 

2,140 นายอุดม ภดูวงดาษ 
 

2,140 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 20 พ.ย. 61 

15 ซ่อมบำรุงรถตู้ นข 419 264 264 เฉพาะเจาะจง จิตรกรภัณฑ์ (สำนกังาน
ใหญ่) 

264 จิตรกรภัณฑ์ (สำนกังาน
ใหญ่) 

264 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 4 ต.ค. 61 

16 ซ่อมบำรุงรถ นข-2672 3,261.15 3,261.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าเพรชบูรณ ์
 

3,261.15 บริษัท โตโยต้าเพรชบูรณ ์
 

3,261.15 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 15 ต.ค. 61 

17 ซ่อมแซมลำโพง 620 620 เฉพาะเจาะจง ฟิวเจอร์เทคนิค 
(สำนักงานใหญ่) 

620 ฟิวเจอร์เทคนิค 
(สำนักงานใหญ่) 

620 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 15 ต.ค. 61 

18 ซ้ือใบมีดตัดหญ้า 200 200 เฉพาะเจาะจง จิตรกรภัณฑ์ (สำนกังาน
ใหญ่) 

200 จิตรกรภัณฑ์ (สำนกังาน
ใหญ่) 

200 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสดุ 18 ต.ค. 61 

19 ซ่อมบำรุงรถ 10,799.99 10,799.99 เฉพาะเจาะจง อู่นกอิสระออฟโรท 
 

10,799.99 อู่นกอิสระออฟโรท 
 

10,799.99 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 19 ต.ค. 61 

20 ซ้ือสีน้ำ และทนิเนอร ์ 10,730 10,730 เฉพาะเจาะจง ปุ๊ยพัสด ุ
 

10,730 ปุ๊ยพัสด ุ
 

10,730 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 22 ต.ค. 61 

21 เช่าเตน้ท์ในงานวนัปิยมหาราช 1,800 1,800 เฉพาะเจาะจง นายสมพร  ศรีสุข 
 

1,800 นายสมพร  ศรีสุข 
 

1,800 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 24 ต.ค. 61 

22 จัดซื้ออะไหล่เครือ่งดนตร ี 1,065 1,065 เฉพาะเจาะจง ฟิวเจอร์เทคนิค 
(สำนักงานใหญ่) 

1,065 ฟิวเจอร์เทคนิค 
(สำนักงานใหญ่) 

1,065 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 25 ต.ค. 61 

 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือน ตุลาคม 2561 ถึง เดือน เมษายน 2562 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

วันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 
 

ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

23 ซ่อมบำรุงรถ 
 

700 700 เฉพาะเจาะจง ร้านค้ำคูณ ออโต้ซาวด ์ 700 ร้านค้ำคูณ ออโต้ซาวด ์ 700 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 31 ต.ค. 61 

24 ซ่อมบำรุงรถ นข-2672 
 

4,224.36 4,224.36 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าเพชรบูรณ ์ 4,224.36 บริษัท โตโยต้าเพชรบูรณ ์ 4,224.36 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 19 พ.ย. 61 

25 จัดทำไวนิลผังบุคลากรและผลสัมฤทธิท์างการ
เรียน 

1,650 1,650 เฉพาะเจาะจง ร้านแม ่ 1,650 ร้านแม ่ 1,650 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 19 พ.ย. 61 

26 ซ่อมเครือ่งขยายเสยีง 
 

2,890.01 2,890.01 เฉพาะเจาะจง สยามโทรทัศน ์ 2,890.01 สยามโทรทัศน ์ 2,890.01 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 20 พ.ย. 61 

27 ซ่อมบำรุงรถ นข-2672 
 

3,380.13 3,380.13 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าเพชรบูรณ ์ 3,380.13 บริษัท โตโยต้าเพชรบูรณ ์ 3,380.13 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 19 ก.ย. 61 

28 จัดซื้อเครื่องสำนักงาน 
 

23,138.97 23,138.97 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้มตัง
คุง 

23,138.97 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้มตัง
คุง 

23,138.97 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 29 พ.ย. 61 

29 ลงวินโดว์โนต๊บุ๊ค 
 

300 300 เฉพาะเจาะจง โอ เพน่ ไนน์ คอมพิวเตอร ์ 300 โอ เพน่ ไนน์ คอมพิวเตอร ์ 300 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 29 พ.ย. 61 

30 จัดทำไวนิล วนัวชริาวุธ 
 

650 650 เฉพาะเจาะจง ร้านแม ่ 650 ร้านแม ่ 650 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 29 พ.ย. 61 

31 จัดซื้อเตน็ทน์อน สำหรับเข้าค่ายลูกเสือ 
 

27,500 27,500 เฉพาะเจาะจง บริษัท สนามเดนิป่า 
จำกัด 

27,500 บริษัท สนามเดนิป่า 
จำกัด 

27,500 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 24 พ.ย. 61 

32 เปลี่ยนหม้อน้ำ รถโตโยต้า นข-419 
 

5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง อู่สุเทพออโต้เซอรว์ิส 5,000 อู่สุเทพออโต้เซอรว์ิส 5,000 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 7 ธ.ค. 61 

33 เช่าเครือ่งถ่ายเอกสาร 
 

3,859.05 3,859.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค.โอ เอ เซ็น
เตอร์ จำกัด 

3,859.05 บริษัท เอส.เค.โอ เอ เซ็น
เตอร์ จำกัด 

3,859.05 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 17 ธ.ค. 61 

 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือน ตุลาคม 2561 ถึง เดือน เมษายน 2562 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

วันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 
 

ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

34 จัดซื้อวัสดทุี่ใช้เตรยีมงานวันคริสต์มาส 311.99 311.99 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรบูรณ์ศึกษา
ภัณฑ์ 

311.99 หจก.เพชรบูรณ์ศึกษา
ภัณฑ์ 

311.99 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 15 ธ.ค. 61 

35 จัดซื้อวัสดทุี่ใช้ในงานวนัคริสตม์าส 
 

353.10 353.10 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
ซุปเปอร์บ๊ิกเพชรบูรณ ์

353.10 ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
ซุปเปอร์บ๊ิกเพชรบูรณ ์

353.10 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 21 ธ.ค. 61 

36 จัดซื้อวัสดทุี่ใช้ในงานวนัคริสตม์าส 
 

494.99 494.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร 
จำกัด 

494.99 บริษัท สยามแม็คโคร 
จำกัด 

494.99 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 23 ธ.ค. 61 

37 จัดซื้อวัสดทุี่ใช้ในงานวนัคริสตม์าส 
 

1,289 1,289 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมก้าโปรดกัส์ เซ็น
เตอร์ จำกัด 

1,289 บริษัท เมก้าโปรดกัส์ เซ็น
เตอร์ จำกัด 

1,289 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 26 ธ.ค. 61 

38 จัดซื้อวัสดทุี่ใช้ในงานวนัคริสตม์าส 
 

1,393.01 1,393.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.อาร์.ซุปเปอร์
มาร์ท จำกัด 

1,393.01 บริษัท เอส.อาร์.ซุปเปอร์
มาร์ท จำกัด 

1,393.01 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 26 ธ.ค. 61 

39 เช่าพรอ็พที่ใช้ในงานวนัคริสต์มาส 
 

500 500 เฉพาะเจาะจง นางสายชล บุญยืน 500 นางสายชล บุญยืน 500 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 26 ธ.ค. 61 

40 จัดซื้อของรางวัลสำหรับงานวันปีใหม ่
 

930 930 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร 
จำกัด (มหาชน) 

930 บริษัท สยามแม็คโคร 
จำกัด (มหาชน) 

930 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 27 ธ.ค. 61 

41 บำรุงซ่อมแซมรางน้ำประปา 
 

4,200.01 4,200.01 เฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิกส ุไลท์ติ้ง 4,200.01 ร้านบ๊ิกส ุไลท์ติ้ง 4,200.01 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 27 ธ.ค. 61 

42 จัดซื้อกระดาษหน้าตักของกิจกรรมเชียร์และ
แปลอักษร 

3,210 3,210 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรง
พิมพ์สระบุร ี

3,210 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรง
พิมพ์สระบุร ี

3,210 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 4 ม.ค. 62 

43 จ้างทำไวนลิ “ในหลวงรัชกาลที ่9” ขนาด 
4x2 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ร้านแม ่ 1,000 ร้านแม ่ 1,000 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 27 ธ.ค. 61 

44 เช่าเครือ่งถ่ายเอกสาร 
 

3,032.35 3,032.35 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค.โอ เอ เซ็น
เตอร์ จำกัด 

3,032.35 บริษัท เอส.เค.โอ เอ เซ็น
เตอร์ จำกัด 

3,032.35 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 4 ม.ค. 62 

 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือน ตุลาคม 2561 ถึง เดือน เมษายน 2562 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

วันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 
 

ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

45 จ้างทำไวนลิ “รกัษ์ป่า” ขนาด 4x2 ม. 
 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ร้านแม ่ 1,000 ร้านแม ่ 1,000 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 27 ธ.ค. 61 

46 จัดซื้อวัสดทุี่ใช้ในการทำความสะอาด 
 

2,062 2,062 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร 
จำกัด (มหาชน) 

2,062 บริษัท สยามแม็คโคร 
จำกัด (มหาชน) 

2,062 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 27 ธ.ค. 61 

47 จัดซื้อไม้กวาดทางมะพร้าว 
 

960 960 เฉพาะเจาะจง เจรญิจกัสาน 960 เจรญิจกัสาน 960 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 27 ธ.ค. 61 

48 จัดซื้อยาสามัญเข้าหอ้งพยาบาล 
 

5,981.30 5,981.30 เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรบูรณ์ ฟามา-แคร ์ 5,981.30 ร้านเพชรบูรณ์ ฟามา-แคร ์ 5,981.30 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 28 ธ.ค. 61 

49 ซ่อมบำรุงระบบประปา 
 

363.80 363.80 เฉพาะเจาะจง แสงจันทรอ์ีเล็คโทรนิค 
(สำนักงานใหญ่) 

363.80 แสงจันทรอ์ีเล็คโทรนิค 
(สำนักงานใหญ่) 

363.80 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 2 ม.ค. 62 

50 จัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน 
 

883 883 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร 
จำกัด (มหาชน) 

883 บริษัท สยามแม็คโคร 
จำกัด (มหาชน) 

883 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 9 ม.ค. 62 

51 จ้างรถเดินทางวนัที ่9-11 
 

16,000 16,000 เฉพาะเจาะจง นายสรุเดช ตรีพทิักษ์ 16,000 นายสรุเดช ตรีพทิักษ์ 16,000 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 9 ม.ค. 62 

52 จัดซื้ออุปกรณก์ีฬา 
 

2,857.01 2,857.01 เฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์ ซอคเกอร ์ 2,857.01 เพชรบูรณ์ ซอคเกอร ์ 2,857.01 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 17 ธ.ค. 61 

53 จัดซื้อของรางวัลงานกีฬาสีภายใน 
 

2,919.01 2,919.01 เฉพาะเจาะจง นางสายชล บูญยืน 2,919.01 นางสายชล บูญยืน 2,919.01 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 19 ธ.ค. 61 

54 จัดจ้างทำป้ายไวนิลสำหรับใช้ในงานกฬีาส ี
 

1,540 1,540 เฉพาะเจาะจง ร้านแม ่ 1,540 ร้านแม ่ 1,540 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 19 ธ.ค. 61 

55 จัดเช่าเครื่องเสยีง 
 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายสทิธิชยั  อุทธอนิทร ์ 3,000 นายสทิธิชยั  อุทธอนิทร ์ 3,000 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 21 ธ.ค. 61 

 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือน ตุลาคม 2561 ถึง เดือน เมษายน 2562 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

วันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 
 

ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

56 เช่าเตน็ท ์
 

1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  กนันิล 1,500 นายประเสริฐ  กนันิล 1,500 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 21 ธ.ค. 61 

57 จัดซื้อวัสดทุี่ใช้สำหรับงานกฬีาสีภายใน 
 

2,440.01 2,440.01 เฉพาะเจาะจง ร้านปุ้ยวัสด ุ 2,440.01 ร้านปุ้ยวัสด ุ 2,440.01 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 25 ธ.ค. 61 

58 จัดซื้อวัสดกุิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสวนกุหลาบ 
 

5,500 5,500 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ้แตว๋ 5,500 ร้านเจ้แตว๋ 5,500 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสดุ 7 ธ.ค. 61 

59 จัดซื้อพัสดุสำหรับค่ายลกูเสอืสวนกุหลาบ 
 

4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง เจรญิภัณฑ์วัสดุ 
(สำนักงานใหญ่) 

4,000 เจรญิภัณฑ์วัสดุ 
(สำนักงานใหญ่) 

4,000 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 7 ธ.ค. 61 

60 จ้างเหมาทาสีอาคารเรียน 
 

4,601 4,601 เฉพาะเจาะจง นายอรุณ  หนูขาว 4,601 นายอรุณ  หนูขาว 4,601 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 15 ก.พ. 62 

61 จัดซื้อสีและไม้อัด 
 

1,190 1,190 เฉพาะเจาะจง ร้านปุ้ยวัสด ุ 1,190 ร้านปุ้ยวัสด ุ 1,190 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 18 ก.พ. 62 

62 จัดซื้อวัสดอุุปกรณ์สำหรับโครงการพัฒนางาน 
 

612.99 612.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร 
จำกัด 

612.99 บริษัท สยามแม็คโคร 
จำกัด 

612.99 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 18 ก.พ. 62 

63 จัดซื้อวัสดุสำหรับโครงการพฒันางานแนะแนว 
 

769.99 769.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมก้าโปรดกัส์เซ็น
เตอร์ จำกัด 

769.99 บริษัท เมก้าโปรดกัส์เซ็น
เตอร์ จำกัด 

769.99 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 18 ก.พ. 62 

64 จัดซื้อวัสดเุพื่อใช้ในโครงการพัฒนางานแนะ
แนว 

140 140 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมก้าโปรดกัส์เซ็น
เตอร์ จำกัด 

140 บริษัท เมก้าโปรดกัส์เซ็น
เตอร์ จำกัด 

140 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 18 ก.พ. 62 

65 จัดซื้อวัสดเุพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงอาคาร
สถานที ่

3,979.98 3,979.98 เฉพาะเจาะจง เจรญิภัณฑ์วัสดุ 
(สำนักงานใหญ่) 

3,979.98 เจรญิภัณฑ์วัสดุ 
(สำนักงานใหญ่) 

3,979.98 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 14 ก.พ. 62 

66 จัดซื้อวัสดเุพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงอาคาร
สถานที ่

800.01 800.01 เฉพาะเจาะจง เจรญิภัณฑ์วัสดุ 
(สำนักงานใหญ่) 

800.01 เจรญิภัณฑ์วัสดุ 
(สำนักงานใหญ่) 

800.01 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 14 ก.พ. 62 

 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือน ตุลาคม 2561 ถึง เดือน เมษายน 2562 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

วันที ่9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 
 

ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

67 จัดจ้างเครื่องเสียงเพื่อใช้ในงานเลี้ยงวัน
คริสต์มาส 

3,000  3,000  เฉพาะเจาะจง นายรุ่ง  ขวัญมอม 3,000  นายรุ่ง  ขวัญมอม 3,000  เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 28 ธ.ค. 61 

68 จะเช่าเครือ่งถ่ายเอกสาร 
 

2,500  2,500  เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค.โอ เอ เซ็น
เตอร์ จำกัด 

2,500  บริษัท เอส.เค.โอ เอ เซ็น
เตอร์ จำกัด 

2,500  เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 1 ม.ค. 62 

69 จัดซื้อวัสดเุพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชา
ศิลปะ 

384.01 384.01 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตติ
ศึกษาภัณฑ์ 

384.01 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตติ
ศึกษาภัณฑ์ 

384.01 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 17 ม.ค. 62 

70 จัดซื้อวัสดอุุปกรณ์สำหรับซ่อมบำรุง 
 

600 600 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมรศนูยร์วม
อะไหล่อิเล็คโทรนิคส ์

600 บริษัท อมรศนูยร์วม
อะไหล่อิเล็คโทรนิคส ์

600 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 22 ม.ค. 62 

71 จัดซื้อวัสดตุามโครงการเปิดบ้านสวนชวนนอ้ง 
 

1,009.99 1,009.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมก้าโปรดกัส์เซ็น
เตอร์ จำกัด 

1,009.99 บริษัท เมก้าโปรดกัส์เซ็น
เตอร์ จำกัด 

1,009.99 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 22 ม.ค. 62 

72 จัดซื้อวัสดุใช้ในโครงการเปิดบ้านสวนชวนนอ้ง 
 

1,510.02 1,510.02 เฉพาะเจาะจง นางจินตนา คำนวล 1,510.02 นางจินตนา คำนวล 1,510.02 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 22 ม.ค. 62 

73 จัดซื้อวัสดุใช้ในโครงการเปิดบ้านสวนชวนนอ้ง 
 

300 300 เฉพาะเจาะจง จิตรกรภัณฑ์ (สำนกังาน
ใหญ่) 

300 จิตรกรภัณฑ์ (สำนกังาน
ใหญ่) 

300 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 30 ม.ค. 62 

74 จัดซื้อวัสดุใช้ในโครงการเปิดบ้านสวนชวนนอ้ง 
 

1,006 1,006 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศึกษาภณัฑ์
ขอนแกน่ หล่มสกั จำกัด 

1,006 บริษัท ศึกษาภณัฑ์
ขอนแกน่ หล่มสกั จำกัด 

1,006 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 30 ม.ค. 62 

75 จัดซื้อวัสดเุพื่อใช้ในโครงการเปิดบ้านสวนชวน
น้อง 

3,592 3,592 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร 
จำกัด (มหาชน) 

3,592 บริษัท สยามแม็คโคร 
จำกัด (มหาชน) 

3,592 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 29 ม.ค. 62 

76 จัดซื้อวัสดุใช้ในโครงการเปิดบ้านสวนชวนนอ้ง 
 

282 282 เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยพร ศรีสว่าง 282 นางสาวปิยพร ศรีสว่าง 282 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 29 ม.ค. 62 

77 จัดซื้อวัสดุใช้ในโครงการเปิดบ้านสวนชวนนอ้ง 
 

379.99 379.99 เฉพาะเจาะจง ร้านเต่งศิลป์ 379.99 ร้านเต่งศิลป์ 379.99 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 29 ม.ค. 62 

 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือน ตุลาคม 2561 ถึง เดือน เมษายน 2562 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

วันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 
ต 

ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

78 จัดซื้อวัสดุใช้ในโครงการเปิดบ้านสวนชวนนอ้ง 
 

928 928 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรทีองเพชรบูรณ ์ 928 หจก.ศรทีองเพชรบูรณ ์ 928 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 29 ม.ค. 62 

79 จัดซื้อวัสดุใช้ในโครงการเปิดบ้านสวนชวนนอ้ง 
 

605 605 เฉพาะเจาะจง ร้านหน้าโรงเรยีน 605 ร้านหน้าโรงเรยีน 605 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 29 ม.ค. 62 

80 จัดซื้อวัสดุใช้ในโครงการเปิดบ้านสวนชวนนอ้ง 
 

2,850.02 2,850.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมก้าโปรดกัส์ เซ็น
เตอร์ จำกัด 

2,850.02 บริษัท เมก้าโปรดกัส์ เซ็น
เตอร์ จำกัด 

2,850.02 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 29 ม.ค. 62 

81 จัดซื้อวัสดุใช้ในโครงการเปิดบ้านสวนชวนนอ้ง 
 

300 300 เฉพาะเจาะจง ร้านอัพทยู ู 300 ร้านอัพทยู ู 300 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 30 ม.ค. 62 

82 จัดเช่าชุดเครือ่งแต่งกายสำหรับโชว์เปิดงาน 
 

2,800 2,800 เฉพาะเจาะจง นางฐิตา  ทองวนั 2,800 นางฐิตา  ทองวนั 2,800 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 31 ม.ค. 62 

83 จัดจ้างไหซอง 
 

2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง นายฐิติวัฒน์ บุญชเูชิด 2,000 นายฐิติวัฒน์ บุญชเูชิด 2,000 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 31 ม.ค. 62 

84 จัดซื้อวัสดเุครือ่งดนตรีใช้ในงานเปิดบ้านสวน
ชวนนอ้ง 

1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง ดีดี มิวสิค 1,500 ดีดี มิวสิค 1,500 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 31 ม.ค. 62 

85 จัดเช่าเต้นท ์
 

1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  กนันิล 1,500 นายประเสริฐ  กนันิล 1,500 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 31 ม.ค. 62 

86 จัดเช่าเครื่องเสยีง 
 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ  ชมสุข 3,000 นายอภิชาติ  ชมสุข 3,000 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 31 ม.ค. 62 

87 จัดจ้างทำป้ายไวนิล 
 

5,050.01 5,050.01 เฉพาะเจาะจง ร้านแม ่ 5,050.01 ร้านแม ่ 5,050.01 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 31 ม.ค. 62 

88 จัดจ้างตัดสติก๊เกอร ์
 

249.99 249.99 เฉพาะเจาะจง นายชัชวาล ทะล ิ 249.99 นายชัชวาล ทะล ิ 249.99 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 31 ม.ค. 62 

 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือน ตุลาคม 2561 ถึง เดือน เมษายน 2562 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

วันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 
 

ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

89 จัดซื้อสีทาไม้ 
 

200 200 เฉพาะเจาะจง บ้านเครือ่งเขยีน 200 บ้านเครือ่งเขยีน 200 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 31 ม.ค. 62 

90 จัดซื้อไม้แผน่ 
 

360 360 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด หวัง
แก้วค้าไม ้

360 ห้างหุ้นส่วนจำกัด หวัง
แก้วค้าไม ้

360 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 30 ม.ค. 62 

91 จัดซื้อวัสดทุำซุ้มงานเปิดบ้านสวนชวนน้อง 
 

1,160 1,160 เฉพาะเจาะจง เจรญิภัณฑ์วัสดุ 
(สำนักงานใหญ่) 

1,160 เจรญิภัณฑ์วัสดุ 
(สำนักงานใหญ่) 

1,160 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 30 ม.ค. 62 

92 จัดซื้อวัตถุดิบใช้ในรายวิชาลดเวลาเรยีนเพิ่ม
เวลารู ้

402.02 402.02 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรรณวดี ศรแีสง
จันทร ์

402.02 นางสาวพรรณวดี ศรแีสง
จันทร ์

402.02 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 30 ม.ค. 62 

93 จัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในงานเปิดบ้านสวนชวน
น้อง 

292 292 เฉพาะเจาะจง นางจินตน คำนวล 292 นางจินตน คำนวล 292 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 30 ม.ค. 62 

94 จัดซื้อวัตถุดิบใช้ในรายวิชาลดเวลาเรยีนเพิ่ม
เวลารู ้

645 645 เฉพาะเจาะจง ร้านตะวัน เบเกอรี่ เซ็น
เตอร ์

645 ร้านตะวัน เบเกอรี่ เซ็น
เตอร ์

645 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 30 ม.ค. 62 

95 จัดซื้อวัสดุใช้ในงานเปิดบ้านสวนชวนนอ้ง 
 

450.01 450.01 เฉพาะเจาะจง นางสาวจารุวรรณ ดวง
จันทร ์

450.01 นางสาวจารุวรรณ ดวง
จันทร ์

450.01 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 31 ม.ค. 62 

96 จัดซื้อวัตถุดิบใช้ในงานเปิดบ้านสวนชวนนอ้ง 
 

400 400 เฉพาะเจาะจง นางกมิเฮียง แซ่พยุ 400 นางกมิเฮียง แซ่พยุ 400 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 6 ก.พ. 62 

97 อุปกรณ์ลูกเสือ 
 

4,049.99 4,049.99 เฉพาะเจาะจง นางสายชล บุญยืน 4,049.99 นางสายชล บุญยืน 4,049.99 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 7 ธ.ค. 61 

98 ค่าเช่าชุดการแสดง 
 

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นางทองซ่าน จันทร์ผอ่ง 7,000 นางทองซ่าน จันทร์ผอ่ง 7,000 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 14 ธ.ค. 61 

99 จ้างทำไวนลิภาพระเบียบการแต่งกาย 
 

3,670 3,670 เฉพาะเจาะจง ร้านแม ่ 3,670 ร้านแม ่ 3,670 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 14 ธ.ค. 61 

 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือน ตุลาคม 2561 ถึง เดือน เมษายน 2562 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

วันที่ 9 เดอืน กันยายน พ.ศ. 2562 
 

ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

100 จัดซื้ออุปกรณ์พยาบาลนกักีฬา 
 

477.01 477.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด 477.01 บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด 477.01 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 9 ม.ค. 62 

101 จัดซื้อชุดนักกรีฑา 
 

20,344.99 20,344.99 เฉพาะเจาะจง จงเจริญ 20,344.99 จงเจริญ 20,344.99 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 7 ม.ค. 62 

102 จัดซื้อเสาธงและธง 
 

3,573 3,573 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรบูรณ์ศึกษา
ภัณฑ์ สาขา 1 

3,573 หจก.เพชรบูรณ์ศึกษา
ภัณฑ์ สาขา 1 

3,573 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 8 ม.ค. 62 

103 ค่าเช่าชุดงานกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ครั้งที ่
 

7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นายวสันต์ มีวันเนอืง 7,500 นายวสันต์ มีวันเนอืง 7,500 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 11 ม.ค. 62 

104 จัดซ่อมไมค์ลอย 
 

700 700 เฉพาะเจาะจง นายวเิชยีร ทาทอง 700 นายวเิชยีร ทาทอง 700 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 21 ม.ค. 62 

105 จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ ์
 

4,300.01 4,300.01 เฉพาะเจาะจง ร้านแม ่ 4,300.01 ร้านแม ่ 4,300.01 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 21 ม.ค. 62 

106 ซ่อมบำรุงเครื่องป๊ัมลม 
 

990 990 เฉพาะเจาะจง จงสุข 990 จงสุข 990 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 29 ม.ค. 62 

107 ค่าจ้างดูดสี่งปฏิกูล 
 

500 500 เฉพาะเจาะจง นายอุดร ภูดวงดาษ 500 นายอุดร ภูดวงดาษ 500 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 1 ก.พ. 62 

108 อุปกรณ์ซ่อมบำรุงเครือ่งตัดหน้า 
 

220 220 เฉพาะเจาะจง จิตรกรภัณฑ์(สำนกังาน
ใหญ่) 

220 จิตรกรภัณฑ์(สำนกังาน
ใหญ่) 

220 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 1 ก.พ. 62 

109 จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงเครือ่งตัดหญ้า 
 

249.99 249.99 เฉพาะเจาะจง จิตรกรภัณฑ์(สำนกังาน
ใหญ่) 

249.99 จิตรกรภัณฑ์(สำนกังาน
ใหญ่) 

249.99 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 12 ก.พ. 62 

110 โครงการปรับปรุงห้องประชมุโรงเรยีน 
 

10,500 10,500 เฉพาะเจาะจง ร้านเตียฮั้วฮวด 10,500 ร้านเตียฮั้วฮวด 10,500 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 21 ก.พ. 62 

 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือน ตุลาคม 2561 ถึง เดือน เมษายน 2562 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

วันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 
 

ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

111 โครงการจัดซือ้วัสดอุุปกรณ์แผนกต้อนรับ 
 

2,225 2,225 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมก้าโปรดกัส์ เซ็น
เตอร์ จำกัด 

2,225 บริษัท เมก้าโปรดกัส์ เซ็น
เตอร์ จำกัด 

2,225 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 21 ก.พ. 62 

112 โครงการจัดซือ้วัสดอุุปกรณ์แผนกต้อนรับ 
 

2,709.99 2,709.99 เฉพาะเจาะจง ร้านซ่ือตรงพาณิชย ์ 2,709.99 ร้านซ่ือตรงพาณิชย ์ 2,709.99 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 21 ก.พ. 62 

113 โครงการจัดซือ้วัสดอุุปกรณ์แผนกต้อนรับ 
 

2,560 2,560 เฉพาะเจาะจง ร้านซ่ือตรงพาณิชย ์ 2,560 ร้านซ่ือตรงพาณิชย ์ 2,560 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 21 ก.พ. 62 

114 จัดซื้อวัสดอุุปกรณ์ปรับปรุงห้องประชมุ 
 

6,150 6,150 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมก้าโปรดกัส์ เซ็น
เตอร์ จำกัด 

6,150 บริษัท เมก้าโปรดกัส์ เซ็น
เตอร์ จำกัด 

6,150 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 21 ก.พ. 62 

115 จัดซื้ออุปกรณเ์พื่อจัดสอบปลายภาค 
 

5,235 5,235 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้มตัง
คุง 

5,235 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้มตัง
คุง 

5,235 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 28 ก.พ. 62 

116 ค่าเช่าเครือ่งถ่ายเอกสาร 
 

2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค.โอ เอ เซ็น
เตอร์จำกัด 

2,500 บริษัท เอส.เค.โอ เอ เซ็น
เตอร์จำกัด 

2,500 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 1 ก.พ. 62 

117 จัดจ้างทำไวนิลภาพกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน 
 

3,640 3,640 เฉพาะเจาะจง ร้านแม ่ 3,640 ร้านแม ่ 3,640 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 25 ก.พ. 62 

118 จัดซื้อวัสดอุุปกรณ์ตกแต่งสถานที ่
 

3,260 3,260 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมก้าโปรดกัส์ เซ็น
เตอร์ จำกัด 

3,260 บริษัท เมก้าโปรดกัส์ เซ็น
เตอร์ จำกัด 

3,260 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 25 ก.พ. 62 

119 ค่าซ้ือวัสดุอุปกรณส์ำหรับเตรียมอาคารสถานที ่
 

2,000.01 2,000.01 เฉพาะเจาะจง นายชัชวาล ทะล ิ 2,000.01 นายชัชวาล ทะล ิ 2,000.01 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 26 ก.พ. 62 

120 ค่าจ้างล้างแอร์พร้อมเติมน้ำยาแอร ์
 

1,200.01 1,200.01 เฉพาะเจาะจง นางชญานี แพระบำ 1,200.01 นางชญานี แพระบำ 1,200.01 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 26 ก.พ. 62 

121 จัดซื้อวัสดอุุปกรณ์ตกแต่งสถานที ่
 

813.20 813.20 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
ซุปเปอร์บ๊ิกเพชรบูรณ ์

813.20 ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
ซุปเปอร์บ๊ิกเพชรบูรณ ์

813.20 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 26 ก.พ. 62 

 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือน ตุลาคม 2561 ถึง เดือน เมษายน 2562 

โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

วันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 
 

ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

122 จัดซื้อวัสดอุุปกรณ์เตรยีมตกแต่งสถานที ่
 

200 200 เฉพาะเจาะจง ร้านเค่งศิลป์ 200 ร้านเค่งศิลป์ 200 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 27 ก.พ. 62 

123 จัดซื้อวัสดอุุปกรณ์สำนักงาน 
 

185 185 เฉพาะเจาะจง ร้านเค่งศิลป์ 185 ร้านเค่งศิลป์ 185 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 27 ก.พ. 62 

124 จ้างซ่อมบำรุงคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊คของโรงเรยีน 
 

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง โอ เพน่ ไนน์ คอมพิวเตอร ์ 500.00 โอ เพน่ ไนน์ คอมพิวเตอร ์ 500.00 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 27 ก.พ. 62 

125 จัดซื้อวัสดอุุปกรณ์ของงานโสตทัศนศกึษา 
 

5,429.99 5,429.99 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อดิศร
วิทยโุทรทัศน ์

5,429.99 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อดิศร
วิทยโุทรทัศน ์

5,429.99 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 27 ก.พ. 62 

126 จัดจ้างตัดผ้าคลมุโต๊ะประชุม 
 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวทับทิม ทองมีศร ี 3,000 นางสาวทับทิม ทองมีศร ี 3,000 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 28 ก.พ. 62 

127 จัดซื้อวัสดอุุปกรณ์ใช้ในงานปัจฉมินเิทศ 
 

370.01 370.01 เฉพาะเจาะจง นางสาวสายชล บุญยืน 370.01 นางสาวสายชล บุญยืน 370.01 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 1 มี.ค. 62 

128 จัดจ้างทำไวนิลประชาสัมพนัธ์รับสมัคร
นักเรยีน 

1,020 1,020 เฉพาะเจาะจง ร้านแม ่ 1,020 ร้านแม ่ 1,020 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 4 มี.ค. 62 

129 จัดจ้างเช่าเครือ่งเสยีงในงานปัจฉิมนเิทศ 
 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ์ สิงห์ทอง 3,000 นายประสิทธิ์ สิงห์ทอง 3,000 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 4 มี.ค. 62 

130 จัดเช่าซุ้มประตูดอกไม้งานปัจฉมินเิทศ 
 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง นายสรุิยา รกิากรณ ์ 1,000 นายสรุิยา รกิากรณ ์ 1,000 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 4 มี.ค. 62 

131 จัดซื้อวัสดอุุปกรณ์ซ่อมบำรุงสถานที ่
 

8,085.01 8,085.01 เฉพาะเจาะจง ร้านปุ้ยวัสด ุ 8,085.01 ร้านปุ้ยวัสด ุ 8,085.01 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 11 มี.ค. 62 

132 จัดซื้อวัสดอุุปกรณท์ี่ใช้ในค่ายลูกเสือ
มัธยมศึกษา 

1,550 1,550 เฉพาะเจาะจง หน่อยแนเ่ครือ่งเขียน 1,550 หน่อยแนเ่ครือ่งเขียน 1,550 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 6 ก.พ. 62 

 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือน ตุลาคม 2561 ถึง เดือน เมษายน 2562 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

วันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 
 

ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรปุ 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

133 จัดซื้อโตะ๊ เอนกประสงค์หน้า โฟเมก้าสีขาว 
 

37,000 37,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮม
เฟอรน์ิเจอร์ 2004 

37,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮม
เฟอรน์ิเจอร์ 2004 

37,000 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 28 ก.พ. 62 

134 จัดซื้อหนังสอืเรียน(ภาคเรยีนที่2) ป2ี561 
 

44,104 44,104 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรทีองเพชรบูรณ ์ 44,104 หจก.ศรทีองเพชรบูรณ ์ 44,104 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 11 มี.ค. 62 

135 จัดซื้อหมกึเครือ่งปริน้ 
 

7,560 7,560 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวริ์ล
อิงค์ เทรดดิ้ง 

7,560 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวริ์ล
อิงค์ เทรดดิ้ง 

7,560 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 21 มี.ค. 62 

136 ค่าน้ำมันรถของโรงเรียนของเดอืนพฤศจกิายน 
 

5,160 5,160 เฉพาะเจาะจง หจก.เชื้อพงษ์ 5,160 หจก.เชื้อพงษ์ 5,160 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 16 พ.ย. 61 

137 ค่าน้ำมันรถของโรงเรียนของเดอืนธันวาคม 
 

9,784.01 9,784.01 เฉพาะเจาะจง หจก.เชื้อพงษ์ 9,784.01 หจก.เชื้อพงษ์ 9,784.01 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 3 ธ.ค. 61 

138 ค่าน้ำมันรถของโรงเรียนของเดอืนมกราคม 
 

12,875 12,875 เฉพาะเจาะจง หจก.เชื้อพงษ์ 12,875 หจก.เชื้อพงษ์ 12,875 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 2 ม.ค. 62 

139 ค่าน้ำมันรถของโรงเรียนของเดอืนกุมภาพนัธ์ 
 

15,047 15,047 เฉพาะเจาะจง หจก.เชื้อพงษ์ 15,047 หจก.เชื้อพงษ์ 15,047 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 1 ก.พ. 63 

140 ค่าน้ำมันรถของโรงเรียนของเดอืนมีนาคม 
 

2,909.99 2,909.99 เฉพาะเจาะจง หจก.เชื้อพงษ์ 2,909.99 หจก.เชื้อพงษ์ 2,909.99 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 4 มี.ค. 62 

141 จัดจ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์เลอืกตั้งสมาชกิ 
 

2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง ร้านแม ่ 2,000 ร้านแม ่ 2,000 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 11 มี.ค. 62 

142 ค่าน้ำมันรถทะเบียน 40-0148 พช 
 

500 500 เฉพาะเจาะจง หจก.เชื้อพงษ์ 500 หจก.เชื้อพงษ์ 500 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 15 ธ.ค. 61 

143 จัดจ้างทำป้ายไวนิลภาพกจิกรรม 
 

600 600 เฉพาะเจาะจง ไทรงามอาร์ต 600 ไทรงามอาร์ต 600 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 30 ม.ค. 62 

 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือน ตุลาคม 2561 ถึง เดือน เมษายน 2562 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

วันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 
 

ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

144 จัดซ้ือวัสดอุุปกรณ์เพือ่เตรยีมงานปัจฉิมนิเทศ 
 

110 110 เฉพาะเจาะจง ร้านเค่งศิลป์ 110 ร้านเค่งศิลป์ 110 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 1 มี.ค. 62 

145 จัดซื้อวัสดอุุปกรณ์เพือ่เตรยีมงานปัจฉิมนิเทศ 
 

180 180 เฉพาะเจาะจง ร้านเค่งศิลป์ 180 ร้านเค่งศิลป์ 180 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 1 มี.ค. 62 

146 จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสมัพันธร์ับสมัคร
นักเรยีน 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง เอแอนด์ทีมลัติมีเดีย
(สำนักงานใหญ่) 

1,000 เอแอนด์ทีมลัติมีเดีย
(สำนักงานใหญ่) 

1,000 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 6 มี.ค. 62 

147 จัดซื้อวัสดอุุปกรณ์เพือ่ใช้ติดตั้งพระบรมฉายา
ลักษณ ์

249.99 249.99 เฉพาะเจาะจง เจรญิภัณฑ์วัสด ุ 249.99 เจรญิภัณฑ์วัสด ุ 249.99 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 25 มี.ค. 62 

148 จัดซื้อวัสดอุุปกรณ์เพือ่ใช้ในงานปัจฉมินเิทศ 
 

900 900 เฉพาะเจาะจง นางหมุน จันม ี 900 นางหมุน จันม ี 900 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 4 มี.ค. 62 

149 จัดจ้างซ่อมบำรุงแอรข์องห้องวิชาการ 
 

2,900 2,900 เฉพาะเจาะจง คุณปอ 88 อิเล็คตริค 2,900 คุณปอ 88 อิเล็คตริค 2,900 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 29 มี.ค. 62 

150 จัดซื้อวัสดอุุปกรณ์สำนักงาน 
 

5,500 5,500 เฉพาะเจาะจง บริษัท รโิก้(ประเทศไทย) 
จํากัด 

5,500 บริษัท รโิก้(ประเทศไทย) 
จํากัด 

5,500 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 14 มี.ค. 62 

151 กิจกรรมเข้าค่ายลกูเสอืระดับชั้นม.1 
 

900 900 เฉพาะเจาะจง นายวทิย์ สิงห์โต 900 นายวทิย์ สิงห์โต 900 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 7 มี.ค. 62 

152 กิจกรรมค่ายลูกเสือระดับชัน้ม.1 
 

2,099.99 2,099.99 เฉพาะเจาะจง นางประจวบ พัฒนทวีสนิ
สกุล 

2,099.99 นางประจวบ พัฒนทวีสนิ
สกุล 

2,099.99 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 7 ก.พ. 62 

153 กิจกรรมค่ายลูกเสือระดับชัน้ม.1 
 

90 90 เฉพาะเจาะจง ร้านเมฆสวุรรณ 90 ร้านเมฆสวุรรณ 90 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 7 ก.พ. 62 

154 กิจกรรมค่ายลูกเสือระดับชัน้ม.1 
 

80 80 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชื้อหงษ์ 80 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชื้อหงษ์ 80 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 7 ก.พ. 62 

 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือน ตุลาคม 2561 ถึง เดือน เมษายน 2562 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

วันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 
 

ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

155 กิจกรรมค่ายลูกเสือระดับชัน้ม.1 
 

165 165 เฉพาะเจาะจง ร้านเค่งศิลป์ 165 ร้านเค่งศิลป์ 165 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 7 ก.พ. 62 

156 กิจกรรมค่ายลูกเสือระดับชัน้ม.1 
 

400 400 เฉพาะเจาะจง ร้านพาโชค 400 ร้านพาโชค 400 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 6 ก.พ. 62 

157 จัดซื้อวัสดอุุปกรณก์ลุ่มสาระวิชาศิลปะ 
 

828 828 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตติ
ศึกษาภัณฑ์ 

828 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตติ
ศึกษาภัณฑ์ 

828 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 7 ม.ค. 62 

158 จัดซื้อวัสดอุุปกรณก์ลุ่มการงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

1,600 1,600 เฉพาะเจาะจง บรรจบยิง่เจริญพาณชิย ์ 1,600 บรรจบยิง่เจริญพาณชิย ์ 1,600 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 30 ม.ค. 62 

159 จัดซ้ือวัสดอุุปกรณก์ลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

2,100 2,100 เฉพาะเจาะจง บรรจบยิง่เจริญพาณชิย ์ 2,100 บรรจบยิง่เจริญพาณชิย ์ 2,100 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 31 มี.ค. 62 

160 วัสดุสำนกังาน 
 

585 585 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรบูรณ์ศึกษา
ภัณฑ์ 

585 หจก.เพชรบูรณ์ศึกษา
ภัณฑ์ 

585 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 5 มี.ค. 62 

161 วัสดุอุปกรณ์สำหรับช่อดอกไม ้
 

780 780 เฉพาะเจาะจง นางสายชล บุญยืน 780 นางสายชล บุญยืน 780 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 6 มี.ค. 62 

162 ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสาร 
 

350 350 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.เพชรบูรณก์าร
พิมพ์ 

350 หจก.พี.เค.เพชรบูรณก์าร
พิมพ ์

350 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 12 มี.ค. 62 

163 วัสดุอุปกรณ์ (ดอกกุหลาบ) 
 

900 900 เฉพาะเจาะจง นางหมุน จันม ี 900 นางหมุน จันม ี 900 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 28 มี.ค. 62 

164 จัดจ้างซ่อมแซมระบบอินเทอรเ์นต็ 
 

1,050 1,050 เฉพาะเจาะจง ร้านอาซาด้า AZADA 1,050 ร้านอาซาด้า AZADA 1,050 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 3 พ.ค. 62 

165 จัดจ้างซ่อมแซ่มรถตูข้องโรงเรียน 
 

200 200 เฉพาะเจาะจง ร้านสุเทพออโต้เซอร์วิส 200 ร้านสุเทพออโต้เซอร์วิส 200 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 3 พ.ค. 62 

 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือน ตุลาคม 2561 ถึง เดือน เมษายน 2562 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

วันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 
 

ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

166 ซ่อมแซมรถตู้โรงเรยีนทะเบียน นช-2672 พช 
 

6,489.23 6,489.23 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าเพชรบูรณ ์ 6,489.23 บริษัท โตโยต้าเพชรบูรณ ์ 6,489.23 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 3 พ.ค. 62 

167 จัดซื้อวัสดอุุปกรณ์สำนักงาน 
 

2,520 2,520 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้มตัง
คุง 

2,520 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้มตัง
คุง 

2,520 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 3 พ.ค. 62 

168 จัดซื้อวัสดอุุปกรณ์เตรยีมงานปฐมนิเทศ
นักเรยีน 

1,076.99 1,076.99 เฉพาะเจาะจง ร้านเค่งศิลป์ 1,076.99 ร้านเค่งศิลป์ 1,076.99 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 1 พ.ค. 62 

169 จัดซื้อวัสดอุุปกรณท์ี่ใช้เตรียมงานปฐมนเิทศ
นักเรยีน 

1,444.01 1,444.01 เฉพาะเจาะจง นางสายชล บุญยืน 1,444.01 นางสายชล บุญยืน 1,444.01 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 6 พ.ค. 62 

170 จัดซื้อวัสดอุุปกรณ์สำหรับกิจกรรมโรงเรียน 
 

599.99 599.99 เฉพาะเจาะจง น้ำศิลป์ 599.99 น้ำศิลป์ 599.99 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 23 พ.ค. 62 

171 จัดซื้ออุปกรณต์่อพวงคอมพวิเตอร ์
 

4,090 4,090 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอร์แลนด์ 
โอเอ จำกัด 

4,090 บริษัท คอมพิวเตอร์แลนด์ 
โอเอ จำกัด 

4,090 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 17 พ.ค. 62 

172 จัดซื้ออุปกรณท์ำความสะอาด 
 

120.00 120.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน 9 บาทหาดใหญ่(ท่า
พล) 

120.00 ร้าน 9 บาทหาดใหญ่(ท่า
พล) 

120.00 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 17 พ.ค. 62 

173 ค่างจ้างลูกจ้างรายวนัเดอืนกรกฎาคม 2562 
 

6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวนำ้ฝน วงศ์สอน 6,000 นางสาวนำ้ฝน วงศ์สอน 6,000 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 31 ก.ค. 62 

174 จัดซื้อวัสดอุุปกรณ์ดแูลทำความสะอาด 
 

4,488 4,488 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร 
จำกัด(มหาชน) 

4,488 บริษัท สยามแม็คโคร 
จำกัด(มหาชน) 

4,488 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 17 พ.ค. 62 

175 ค่าเช่าเครือ่งถ่ายเอกสารเดือนมนีาคม 2562 
 

3,260.55 3,260.55 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค.โอ เอเซ็น
เตอร์ จำกัด 

3,260.55 บริษัท เอส.เค.โอ เอเซ็น
เตอร์ จำกัด 

3,260.55 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 1 มี.ค. 62 

176 ค่าเช่าเครือ่งถ่ายเอกสารเดือนเมษายน 2562 
 

2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค.โอ เอเซ็น
เตอร์ จำกัด 

2,500 บริษัท เอส.เค.โอ เอเซ็น
เตอร์ จำกัด 

2,500 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 1 เม.ย. 62 

 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือน ตุลาคม 2561 ถึง เดือน เมษายน 256277 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

วันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 
 

ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาท่ีเสนอ 

ผูไ้ด้รับการคัดเลือกและราคา 

ท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันที่ของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

177 ค่าน้ำมันเดือนมนีาคม 2562 
 

4,050 4,050 เฉพาะเจาะจง หจก.เชื้อหงษ์ 4,050 หจก.เชื้อหงษ์ 4,050 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 26 มี.ค. 62 

178 ค่าน้ำมันเดือนเมษายน 2562 
 

2,020.06 2,020.06 เฉพาะเจาะจง หจก.เชื้อหงษ์ 2,020.06 หจก.เชื้อหงษ์ 2,020.06 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 9 เม.ย. 62 

179 ค่าน้ำมันเดือนพฤษภาคม 2562 
 

13,338.98 13,338.98 เฉพาะเจาะจง หจก.เชื้อหงษ์ 13,338.98 หจก.เชื้อหงษ์ 13,338.98 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 2 มิ.ย. 62 

180 ซ้ืออุปกรณ์เพือ่ซ่อมรถตัดหญ้า 
 

184.99 184.99 เฉพาะเจาะจง จิตรกรภัณฑ์ (สำนกังาน
ใหญ่) 

184.99 จิตรกรภัณฑ์ (สำนกังาน
ใหญ่) 

184.99 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 20 พ.ค. 62 

181 จ้างถ่ายเอกสารพรอ้มเข้าเล่ม 
 

264.00 264.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ี วนั 264.00 ร้านก๊อปป้ี วนั 264.00 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 20 พ.ค. 62 

182 งานยานยนต์และยานพาหนะ 
 

833.99 833.99 เฉพาะเจาะจง ร้านแม ่ 833.99 ร้านแม ่ 833.99 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 28 พ.ค. 62 

183 อุปกรณ์ในห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

11,600 11,600 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรบูรณ์ศูนย์ล้อ 11,600 หจก.เพชรบูรณ์ศูนย์ล้อ 11,600 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 29 พ.ค. 62 

184 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน 
 

1,620 1,620 เฉพาะเจาะจง สหธรรมการไฟฟ้า 1,620 สหธรรมการไฟฟ้า 1,620 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 29 พ.ค. 62 

185 เช่าเครือ่งถ่ายเอกสาร 
 

420.00 420.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแม ่ 420.00 ร้านแม ่ 420.00 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 31 พ.ค. 62 

186 จัดซื้อวัสดทุำความสะอาด 
 

2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค.โอ เอเซ็น
เตอร์ จำกัด 

2,500 บริษัท เอส.เค.โอ เอเซ็น
เตอร์ จำกัด 

2,500 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 1 พ.ค. 62 

187 จัดซื้อวัสดุสำนกังานใหญ ่
 

1,149.99 1,149.99 เฉพาะเจาะจง ร้านอุทยัไม้ประดับ 1,149.99 ร้านอุทยัไม้ประดับ 1,149.99 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 17 พ.ค. 62 

 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือน ตุลาคม 2561 ถึง เดือน เมษายน 2562 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

วันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 
 

ลำดบั งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

188 งานยานยนต์และยานพาหนะ 
 

6,070.01 6,070.01 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรทีองเพชรบูรณ ์ 6,070.01 หจก.ศรทีองเพชรบูรณ ์ 6,070.01 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 1 มิ.ย. 62 

189 จัดซื้อใบมีดตัดหญา้ 
 

150.00 150.00 เฉพาะเจาะจง จิตรกรภัณฑ์(สำนกังาน
ใหญ่) 

150.00 จิตรกรภัณฑ์(สำนกังาน
ใหญ่) 

150.00 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 1 มิ.ย. 62 

190 จัดจ้างปรับแต่งทีน่ั่งในรถตู้ นข2672 
 

2,250 2,250 เฉพาะเจาะจง ช่างต้อย หม้อน้ำ 2,250 ช่างต้อย หม้อน้ำ 2,250 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 1 มิ.ย. 62 

191 จัดซื้อวัสดุสำนกังาน 
 

158.00 158.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร 
จำกัด(มหาชน) 

158.00 บริษัท สยามแม็คโคร 
จำกัด(มหาชน) 

158.00 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 7 มิ.ย. 62 

192 จัดซื้อวัสดทุำความสะอาด 
 

1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง ร้านอุ้ยไม้ประดับ 1,500 ร้านอุ้ยไม้ประดับ 1,500 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 7 มิ.ย. 62 

193 จัดซื้อวัสดเุตรยีมงานวนัไหว้คร ู
 

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง พรนับร้านงานศิลป์ 600.00 พรนับร้านงานศิลป์ 600.00 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 10 มิ.ย. 62 

194 จัดทำป้ายกจิกรรม 
 

195 195 เฉพาะเจาะจง ตี๋วัสดุท่าพล 195 ตี๋วัสดุท่าพล 195 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 10 มิ.ย. 62 

195 จ้างซ่อมรถตัดหญ้า 
 

340.00 340.00 เฉพาะเจาะจง นายธนทั จนัทร์มุข 340.00 นายธนทั จนัทร์มุข 340.00 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 20 มิ.ย. 62 

196 เครื่องพมิพ์สำหรับงานกองทนุกูย้ืมเพื่อ
การศกึษา 

4,690 4,690 เฉพาะเจาะจง บริษัท กนกภัณฑ์ไฮเทค 
จำกัด 

4,690 บริษัท กนกภัณฑ์ไฮเทค 
จำกัด 

4,690 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 29 มิ.ย. 62 

197 ซ่อมเครือ่งขยายเสยีง 
 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง นายวชิัย ทาทอง 1,000 นายวชิัย ทาทอง 1,000 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 3 ก.ค. 62 

198 จัดซือ้หมกึเตมิปากกาไวท์บอร์ด 
 

1,950 1,950 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้มตัง
คุง 

1,950 ห้างหุ้นสว่นจำกัด ลิ้มตัง
คุง 

1,950 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 3 ก.ค. 62 

 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือน ตุลาคม 2561 ถึง เดือน เมษายน 2562 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

วันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 
 

ลำดบั งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

199 จัดซ้ือหลอดสปอร์ตไลท ์
 

180 180 เฉพาะเจาะจง สหธรรมการไฟฟ้า 180 สหธรรมการไฟฟ้า 180 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 3 ก.ค. 62 

200 จัดจ้างทำป้ายไวนิล 
 

980 980 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรนับพัน อุตต
มางคพงศ์ 

980 นางสาวพรนับพัน อุตต
มางคพงศ์ 

980 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 4 ก.ค. 62 

201 เช่าเครือ่งถ่ายเอกสารเดือนมิถนุายน 2562 
 

2,833.55 2,833.55 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค.โอ เอเซ็น
เตอร์ จำกัด 

2,833.55 บริษัท เอส.เค.โอ เอเซ็น
เตอร์ จำกัด 

2,833.55 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 1 มิ.ย. 62 

202 จัดซื้อวัสดทุี่ใช้ในการเตรยีมงานวนัไหว้คร ู
 

2,014.99 2,014.99 เฉพาะเจาะจง นางหมุน จันม ี 2,014.99 นางหมุน จันม ี 2,014.99 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 12 มิ.ย. 62 

203 จัดจ้างดูดสิ่งปฏกิูล 
 

400 400 เฉพาะเจาะจง นายอุดร ภูดวงดาษ 400 นายอุดร ภูดวงดาษ 400 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 21 มิ.ย. 62 

204 จัดซื้อพรม 
 

590 590 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดกัส์เซน็
เตอร์ จำกัด 

590 บริษัท โฮม โปรดกัส์เซน็
เตอร์ จำกัด 

590 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 22 มิ.ย. 62 

205 ซ่อมบำรุงรถตู ้
 

2,800 2,800 เฉพาะเจาะจง อู่สุเทพออโต้เซอรว์ิส 2,800 อู่สุเทพออโต้เซอรว์ิส 2,800 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 25 มิ.ย. 62 

206 จัดจ้างซ่อมแซมเก้าอี้ห้องรับรอง 
 

1,700.01 1,700.01 เฉพาะเจาะจง นายประดู่ เพชรป้อ 1,700.01 นายประดู่ เพชรป้อ 1,700.01 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 27 มิ.ย. 62 

207 ค่าจ้างซ่อมอาคารสถานที ่
 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายอรุณ หูขาว 3,000 นายอรุณ หูขาว 3,000 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 27 มิ.ย. 62 

208 ค่าจัดทำป้ายไวนิล”วนัตอ่ต้านยาเสพติด” 
 

400 400 เฉพาะเจาะจง ร้านแม ่ 400 ร้านแม ่ 400 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 28 มิ.ย. 62 

209 จัดทำป้ายไวนิล”การแต่งกายของนักเรยีน” 
 

1,485 1,485 เฉพาะเจาะจง ร้านแม ่ 1,485 ร้านแม ่ 1,485 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 28 มิ.ย. 62 

 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือน ตุลาคม 2561 ถึง เดือน เมษายน 2562 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

วันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 
 

ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

210 จัดซื้อน้ำยาทำความสะอาด 
 

1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชมุชน 1,500 วิสาหกิจชมุชน 1,500 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 28 มิ.ย. 62 

211 จัดจ้างทำป้ายไวนิลโรงเรยีนด ี4x2 เมตร 
 

960 960 เฉพาะเจาะจง ร้านแม ่ 960 ร้านแม ่ 960 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 28 มิ.ย. 62 

212 จัดจ้างซ่อมรถตู้โรงเรยีน นข 419 
 

1,250 1,250 เฉพาะเจาะจง สุเทพออโต้เซอร์วิส 1,250 สุเทพออโต้เซอร์วิส 1,250 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 30 มิ.ย. 62 

213 จัดจ้างลกูจ้างรายวัน 13 ถึง 24 พฤษภาคม 
 

2,700 2,700 เฉพาะเจาะจง นางสาวนำ้ฝน วงค์สิน 2,700 นางสาวนำ้ฝน วงค์สิน 2,700 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 13 พ.ค. 62 

214 ค่าจ้างลูกจา้งรายวันประจำเดือนมถิุนายน 
 

6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวนำ้ฝน วงค์สิน 6,000 นางสาวนำ้ฝน วงค์สิน 6,000 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 30 มิ.ย. 62 

215 จัดซือ้หนังสอืและวารสารประจำห้องสมุด
โรงเรียน 

965 965 เฉพาะเจาะจง ร้านก็วยฮั้วเซ็ง 965 ร้านก็วนเซ็ง 965 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 1 ต.ค. 61 

216 จัดซื้อหนังสอืวารสารประจำห้องสมุดโรงเรยีน 
 

944.99 944.99 เฉพาะเจาะจง ร้านก็วยฮั้วเซ็ง 944.99 ร้านก็วนเซ็ง 945 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 1 พ.ย. 61 

217 จัดซื้อหนังสอืวารสารประจำห้องสมุดโรงเรยีน 
 

965 965 เฉพาะเจาะจง ร้านก็วยฮั้วเซ็ง 965 ร้านก็วนเซ็ง 965 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 1 ธ.ค. 61 

218 จัดซื้อหนังสอืประจำห้องสมุดโรงเรยีนเดอืน
มกราคม 

965 965 เฉพาะเจาะจง ร้านก็วยฮั้วเซ็ง 965 ร้านก็วนเซ็ง 965 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 4 ม.ค. 62 

219 จัดซื้อหนังสอืวารสารประจำห้องสมุดโรงเรยีน 
 

905 905 เฉพาะเจาะจง ร้านก็วยฮั้วเซ็ง 905 ร้านก็วนเซ็ง 905 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 1 ก.พ. 62 

220 จัดซื้อหนังสอืประจำห้องสมุดโรงเรยีนเดอืน
มีนาคม 

965 965 เฉพาะเจาะจง ร้านก็วยฮั้วเซ็ง 965 ร้านก็วนเซ็ง 965 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 1 มี.ค. 62 

 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือน ตุลาคม 2561 ถึง เดือน เมษายน 2562 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

วันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 
 

ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

221 จัดซ้ือหนังสอืวารสารหอ้งสมุดประจำเดือน
เมษายน 

345 345 เฉพาะเจาะจง ร้านก็วยฮั้วเซ็ง 345 ร้านก็วยฮั้วเซ็ง 345 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 1 เม.ย. 62 

222 จัดซื้อหนังสอืวารสารหอ้งสมุดประจำเดือน
พฤษภาคม 

345 345 เฉพาะเจาะจง ร้านก็วยฮั้วเซ็ง 345 ร้านก็วยฮั้วเซ็ง 345 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 1 พ.ค. 62 

223 จัดซื้อวัสดุสำนกังาน 
 

2,375 2,375 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้มตัง
คุง 

2,375 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้มตัง
คุง 

2,375 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 18 ก.ค. 62 

224 ค่าเช่าเครือ่งถ่ายเอกสาร 
 

2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค.โอ เอเซ็น
เตอร์ จำกัด 

2,500 บริษัท เอส.เค.โอ เอเซ็น
เตอร์ จำกัด 

2,500 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 1 ก.ค. 62 

225 ค่าน้ำมันประจำเดือนมถิุนายน 2562 
 

9,979.99 9,979.99 เฉพาะเจาะจง หจก.เชื้อหงษ์ 9,979.99 หจก.เชื้อหงษ์ 9,979.99 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 26 มิ.ย. 62 

226 ค่าน้ำมันประจำเดือนตุลาคม 2562 
 

9,550 9,550 เฉพาะเจาะจง หจก.เชื้อหงษ์ 9,550 หจก.เชื้อหงษ์ 9,550 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 31 ก.ค. 62 

227 ค่าน้ำมันวันที่ 2-14 สิงหาคม 2562 
 

5,310 5,310 เฉพาะเจาะจง หจก.เชื้อหงษ์ 5,310 หจก.เชื้อหงษ์ 5,310 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 14 ส.ค. 62 

228 ค่านั้นวนัที ่31 พฤษภาคม 2562 
 

2,330 2,330 เฉพาะเจาะจง หจก.เชื้อหงษ์ 2,330 หจก.เชื้อหงษ์ 2,330 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 3 มิ.ย. 62 

229 จัดซือ้อุปกรณเ์ย็บปัก 
 

4,390 4,390 เฉพาะเจาะจง ร้านเตียฮั้วฮวด 4,390 ร้านเตียฮั้วฮวด 4,390 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 22 ก.ค. 62 

230 จัดซื้อวัสดอุุปกรณท์ำความสะอาด 
 

3,730.97 3,730.97 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร 
จำกัด(มหาชน) 

3,730.97 บริษัท สยามแม็คโคร 
จำกัด(มหาชน) 

3,730.97 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 23 ก.ค. 62 

231 จัดซื้อตลับหมกึงานธนาคารโรงเรยีน 
 

1,168 1,168 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพาเวอร์
คอมพิวเตอร ์

1,168 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพาเวอร์
คอมพิวเตอร ์

1,168 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 23 ก.ค. 62 

 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือน ตุลาคม 2561 ถึง เดือน เมษายน 2562 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

วันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 
 

ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

232 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าห้องธนาคารโรงเรียน 
 

4,099.99 4,099.99 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพาเวอร์
คอมพิวเตอร ์

4,099.99 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพาเวอร์
คอมพิวเตอร ์

4,099.99 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 23 ก.ค. 62 

233 จัดทำป้ายไวนิล 
 

750 750 เฉพาะเจาะจง พรนับร้านงานศิลป์ 750 พรนับร้านงานศิลป์ 750 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 24 ก.ค. 62 

234 ซ่อมบำรุงแอร์ห้องวิชาการ 
 

1,900 1,900 เฉพาะเจาะจง ร้านคุณปอผ้าม่าน 1,900 ร้านคุณปอผ้าม่าน 1,900 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 25 ก.ค. 62 

235 จัดจ้างทำป้ายไวนิล 
 

240 240 เฉพาะเจาะจง ร้านแม ่ 240 ร้านแม ่ 240 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 26 ก.ค. 62 

236 ค่าจ้างซ่อมบำรุงระบบน้ำปะปาในโรงเรยีน 
 

4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิกส ุไลค์ติ้ง 4,000 ร้านบ๊ิกส ุไลค์ติ้ง 4,000 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 26 ก.ค. 62 

237 จ้างเหมารถตู ้
 

4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง นายสมพร ศรีกุลกลาง 4,500 นายสมพร ศรีกุลกลาง 4,500 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 2 ส.ค. 62 

238 จัดซื้อยาของห้องพยาบาลโรงเรยีน 
 

4,999.99 4,999.99 เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรบูรณ์ฟาร์มา-
แคร ์

4,999.99 ร้านเพชรบูรณ์ฟาร์มา-
แคร ์

4,999.99 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 2 ส.ค. 62 

239 จ้างทำบ้ายไวนิล “ปลกูป่าเฉลมิพระเกียรต”ิ 
 

450 450 เฉพาะเจาะจง ร้านแม ่ 450 ร้านแม ่ 450 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 2 ส.ค. 62 

240 จัดซื้อพรมของห้องโสต 
 

3,400 3,400 เฉพาะเจาะจง นายประจนิ สืบวิเศษ 3,400 นายประจนิ สืบวิเศษ 3,400 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 5 ส.ค. 62 

241 ค่าน้ำมันรถเพื่อนำเดก็ไปเข้ารว่มการอบรม 
 

320 320 เฉพาะเจาะจง สถานีบรกิารน้ำมนั
สวัสดิการ 

320 สถานีบรกิารน้ำมนั
สวัสดิการ 

320 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 14 ส.ค. 62 

242 จัดซื้อใบมีดตัดหญา้ 
 

200 200 เฉพาะเจาะจง จิตรกรภัณฑ์(สำนกังาน
ใหญ่) 

200 จิตรกรภัณฑ์(สำนกังาน
ใหญ่) 

200 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 6 ส.ค. 62 

 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือน ตุลาคม 2561 ถึง เดือน เมษายน 2562 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

วันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 
 

ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

243 จัดจ้างซ่อมลำโพงห้องประชมุชมพู-ฟ้า 1 
 

3,450.01 3,450.01 เฉพาะเจาะจง นายวเิชยีร ทาทอง 3,450.01 นายวเิชยีร ทาทอง 3,450.01 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 13 ส.ค. 62 

244 จ้างปริ้นเอกสารพร้อมเข้าเล่มงานยาเสพติด 
 

933 933 เฉพาะเจาะจง รัตนาการพมิพ ์ 933 รัตนาการพมิพ ์ 933 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 15 ส.ค. 62 

245 จัดเหมารถรับส่งนักเรยีนเข้าร่วมกิจกรรม 
 

1,250 1,250 เฉพาะเจาะจง นางอุไรพนั อนินนัท ์ 1,250 นางอุไรพนั อนินนัท ์ 1,250 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 1 ส.ค. 62 

246 จัดซื้ออุปกรณเ์ตรยีมงานวนัวทิยาศาสตร์ 
 

3,221 3,221 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมก้าโปรดกัส์ เซ็น
เตอร ์

3,221 บริษัท เมก้าโปรดกัส์ เซ็น
เตอร ์

3,221 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 7 ส.ค. 62 

247 จัดซื้ออุปกรณท์ี่ใช้ในงานวนัวทิยาศาสตร ์
 

1,302 1,302 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร 
จำกัด(มหาชน) 

1,302 บริษัท สยามแม็คโคร 
จำกัด(มหาชน) 

1,302 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 7 ส.ค. 62 

248 จัดซื้อวัสดทุี่ใช้ในงานวนัวิทยาศาสตร์ 2562 
 

219 219 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก-ชัย ดีสทริ
บิวชั่น ซิสเทม จำกัด 

219 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริ
บิวชั่น ซิสเทม จำกัด 

219 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 7 ส.ค. 62 

249 จัดซื้อของรางวัลงานวันวทิยาศาสตร ์
 

1,007.03 1,007.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.อาร์.ซุปเปอร์
มาร์ท จำกัด 

1,007.03 บริษัท เอส.อาร์.ซุปเปอร์
มาร์ท จำกัด 

1,007.03 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 7 ส.ค. 62 

250 จ้างลูกจา้งรายวันเดอืนสิงหาคม 
 

5,400 5,400 เฉพาะเจาะจง นางสาวนำ้ฝน วงค์สิน 5,400 นางสาวนำ้ฝน วงค์สิน 5,400 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 30 ส.ค. 62 

251 วัสดุอุปกรณ ์
 

1,266 1,266 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศึกษาภณัฑ์
ขอนแกน่หล่มสกั จำกัด 

1,266 บริษัท ศึกษาภณัฑ์
ขอนแกน่หล่มสกั จำกัด 

1,266 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 5 ส.ค. 62 

252 กระดาษถ่ายเอกสาร 
 

3,800 3,800 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้มตัง
คุง 

3,800 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้มตัง
คุง 

3,800 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 26 ส.ค. 62 

253 จัดซื้อวัสดวุิชาดนตร ี
 

639.99 639.99 เฉพาะเจาะจง ธานินทรอ์ีเล็คโทรนิค 639.99 ธานินทรอ์ีเล็คโทรนิค 639.99 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 18 ก.ค. 62 

 



 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือน ตุลาคม 2561 ถึง เดือน เมษายน 2562 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

วันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 
 

ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

254 ค่าเช่าเครือ่งถ่ายเอกสารประจำเดือนสิงหาคม 
 

2,707.90 2,707.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค.โอ เอ เซ็น
เตอร์ จำกัด 

2,707.90 บริษัท เอส.เค.โอ เอ เซ็น
เตอร์ จำกัด 

2,707.90 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 1 ส.ค. 62 

255 จะทำป้ายไวนิลพระฉายาลกัษณ์พระพันปี
หลวง 

1,200.01 1,200.01 เฉพาะเจาะจง พรนับล้านงานศิลป์ 1,200.01 พรนับล้านงานศิลป์ 1,200.01 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 7 ส.ค. 62 

256 จะทำป้ายไวนิล"ลกูเสอื" 3.5x2 เมตร 
 

840.00 840.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแม ่ 840.00 ร้านแม ่ 840.00 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 7 ส.ค. 62 

257 จัดซื้ออุปกรณก์ารแสดงงานวนัแม ่2562 
 

1,038.99 1,038.99 เฉพาะเจาะจง คิวไอซ์คอสโมติกส ์ 1,038.99 คิวไอซ์คอสโมติกส ์ 1,038.99 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 8 ส.ค. 62 

258 งานนาฏศิลป์ 
 

10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน พัชรวาศริราภรณ์ 
เมืองย่าโม 

10,000 ร้าน พัชรวาศริราภรณ์ 
เมืองย่าโม 

10,000 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 8 ส.ค. 62 

259 จัดซ้ือวัสดอุุปกรณ์งานวันแม่ 2562 
 

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิมเฮยีง แซ่พุย 500.00 นางสาวกิมเฮยีง แซ่พุย 500.00 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 8 ส.ค. 62 

260 จัดซื้อหญ้าเทยีม 
 

1,040 1,040 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอล
เฮาส์ 

1,040 บริษัท สยามโกลบอล
เฮาส ์

1,040 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 4 ก.ย. 62 

261 จัดซื้ออุปกรณต์กแต่งสถานที ่
 

4,980 4,980 เฉพาะเจาะจง ร้านเตียวฮัว้ฮวด 4,980 ร้านเตียวฮัว้ฮวด 4,980 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 4 ก.ย. 62 

262 จัดจ้างทำป้ายไวนิล"ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตรยิ์" 

600 600 เฉพาะเจาะจง สิปปะ ครีเอชั่น 600 สิปปะ ครีเอชั่น 600 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 5 ก.ย. 62 

263 จ้างเข้าเล่มเอกสาร 
 

500 500 เฉพาะเจาะจง ร้าน สมายด ์คอม 500 ร้าน สมายด ์คอม 500 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 5 ก.ย. 62 

264 จัดซื้อวัสดอุุปกรณ์ตกแต่งสถานที ่
 

400 400 เฉพาะเจาะจง ร้านเตียวฮัว้ฮวด 400 ร้านเตียวฮัว้ฮวด 400 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 5 ก.ย. 62 



 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือน ตุลาคม 2561 ถึง เดือน เมษายน 2562 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

วันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 
 

ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

265 จัดซื้อวัสดอุุปกรณ์สำหรับงานศิลปหัตถกรรม 
 

1,091.99 1,091.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมก้าโปรดกัส์เซ็น
เตอร์ จำกัด 

1,091.99 บริษัท เมก้าโปรดกัส์เซ็น
เตอร์ จำกัด 

1,091.99 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 10 ก.ย. 62 

266 จัดซื้อดอกไม้สำหรับกิจกรรมเข้าขวัญเสมา 
 

850 850 เฉพาะเจาะจง นางหมุน จันม ี 850 นางหมุน จันม ี 850 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 15 ก.ค. 62 

267 วารสารหอ้งสมุดโรงเรยีน 
 

645 645 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊วยฮั้วเซง 645 ร้านก๊วยฮั้วเซง 645 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 1 ก.ย. 62 

268 วารสารหอ้งสมุดโรงเรยีน 
 

345 345 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊วยฮั้วเซง 345 ร้านก๊วยฮั้วเซง 345 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 3 มิ.ย. 62 

269 วัสดุอุปกรณ์จดักจิกรรมวันสนุทรภู ่
 

1,800 1,800 เฉพาะเจาะจง นางสายชลบุญยนื 1,800 นางสายชลบุญยนื 1,800 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 24 มิ.ย. 62 

270 วารสารหอ้งสมุดโรงเรยีน 
 

655 655 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊วยฮั้วเซง 655 ร้านก๊วยฮั้วเซง 655 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 1 ก.ค. 62 

271 วัสดุโครงการสง่เสรมิสุขภาพและพัฒนา
สมรรถนะ 

400 400 เฉพาะเจาะจง หจก.พลสนิเครือ่งเขียน 400 หจก.พลสนิเครือ่งเขียน 400 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 13 ส.ค. 62 

272 พิมพ์ป้ายไวนิล 
 

900 900 เฉพาะเจาะจง พรนับร้านงานศิลป์ 900 พรนับร้านงานศิลป์ 900 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 13 ส.ค. 62 

273 วัสดุอุปกรณ์จดักจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
 

3,256 3,256 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร 
จำกัด(มหาชน) 

3,256 บริษัท สยามแม็คโคร 
จำกัด(มหาชน) 

3,256 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 14 ส.ค. 62 

274 วัสดุกฬีาทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 

990 990 เฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์ซอคเกอร ์ 990 เพชรบูรณ์ซอคเกอร ์ 990 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 13 ส.ค. 62 

275 วัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
 

2,668 2,668 เฉพาะเจาะจง นางสายชล บุญยืน 2,668 นางสายชล บุญยืน 2,668 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 13 ส.ค. 62 



 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือน ตุลาคม 2561 ถึง เดือน เมษายน 2562 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

วันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 
 

ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

276 วารสารหอ้งสมุดโรงเรยีน 
 

630 630 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊วยฮั้วเซง 630 ร้านก๊วยฮั้วเซง 630 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 1 ส.ค. 62 

277 จัดซื้อวัสดอุุปกรณ์ปรับปรุงสถานที ่
 

8,946.01 8,946.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลิ้มปัญญา จำกัด 8,946.01 บริษัท ลิ้มปัญญา จำกัด 8,946.01 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 23 ส.ค. 62 

278 จัดจ้างซ่อมบำรุงลำโพง 
 

500 500 เฉพาะเจาะจง สยามโทรทัศน ์ 500 สยามโทรทัศน ์ 500 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 2 ก.ย. 62 

279 จัดจ้างทำแบบพิมพ ์
 

1,640 1,640 เฉพาะเจาะจง สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดกิาร 

1,640 สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดกิาร 

1,640 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 5 ก.ย. 62 

280 จัดซื้อวัสดอุุปกรณ์ฝกึซ้อมแข่งขนังาน
ศิลปหัตถกรรม 

530.10 530.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเอ็ดยเูคชั่น จำกัด
(มหาชน) 

530.10 บริษัท ซีเอ็ดยเูคชั่น จำกัด
(มหาชน) 

530.10 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 7 ก.ย. 62 

281 จัดซื้อวัสดอุุปกรณ์ฝกึซ้อมแข่งขนังาน
ศิลปหัตถกรรม 

670 670 เฉพาะเจาะจง นางสาวสนุิสา อนัแสน 670 นางสาวสนุิสา อนัแสน 670 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 8 ก.ย. 62 

282 จัดซื้อวัสดอุุปกรณ์สำหรับปรับปรุงสถานที ่
 

656 656 เฉพาะเจาะจง บริษัทไดนาสตี้ เซรามิค 
จํากัด(มหาชน) 

656 บริษัทไดนาสตี้ เซรามิค 
จํากัด(มหาชน) 

656 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 8 ก.ย. 62 

283 จัดซื้อวัสดอุุปกรณท์ี่ใช้สำหรับงาน To be 
 

4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง หน่อยแนเ่ครือ่งเขียน 4,000 หน่อยแนเ่ครือ่งเขียน 4,000 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 8 ก.ย. 62 

284 จัดจ้างทำป้ายไวนิล 
 

3,780 3,780 เฉพาะเจาะจง ร้านแม ่ 3,780 ร้านแม ่ 3,780 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 9 ก.ย. 62 

285 จัดซื้อวัสดอุุปกรณท์ี่ใช้สำหรับงาน To be 
 

8,099.99 8,099.99 เฉพาะเจาะจง อ.เจริญวัสด ุ 8,099.99 อ.เจริญวัสด ุ 8,099.99 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 9 ก.ย. 62 

286 จัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการ To be 
 

900 900 เฉพาะเจาะจง ร้านแม ่ 900 ร้านแม ่ 900 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 9 ก.ย. 62 



 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือน ตุลาคม 2561 ถึง เดือน เมษายน 2562 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

วันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 
 

ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

287 จัดซ้ือเครื่องดืม่ในการอบรมตอ่ต้านยาเสพตดิ 
 

1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง น้ำดื่มแสงตะวนั 1,500 น้ำดื่มแสงตะวนั 1,500 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 5 ก.ย. 62 

288 จัดซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมเครื่องตดัหญ้า 
 

370 370 เฉพาะเจาะจง เจรญิภัณฑ์วัสด ุ 370 เจรญิภัณฑ์วัสด ุ 370 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 10 ก.ย. 62 

289 จัดซื้อวัสดอุุปกรณ์ฝกึซ้อมแข่งขนังาน
ศิลปหัตถกรรม 

3,957.98 3,957.98 เฉพาะเจาะจง  ห้างหุ้นส่วนจำกดั จิตติ
ศึกษาภัณฑ์ 

3,957.98  ห้างหุ้นส่วนจำกดั จิตติ
ศึกษาภัณฑ์ 

3,957.98 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 10 ก.ย. 62 

290 จัดซื้อวัสดอุุปกรณ์ฝกึซ้อมแข่งขนังาน
ศิลปหัตถกรรม 

108 108 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมก้าโปรดกัส์เซ็น
เตอร์ จำกัด 

108 บริษัท เมก้าโปรดกัส์เซ็น
เตอร์ จำกัด 

108 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 11 ก.ย. 62 

291 จัดจ้างซ่อมพัดลมอุตสาหกรรม 
 

4,140 4,140 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภาพทีว ี 4,140 ร้านสุภาพทีว ี 4,140 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 12 ก.ย. 62 

292 จัดซื้อป้ายชือ่ห้อยคอ 
 

450 450 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรบูรณ์ศึกษา
ภัณฑ์ 

450 หจก.เพชรบูรณ์ศึกษา
ภัณฑ์ 

450 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 13 ก.ย. 62 

293 จัดซื้อสายคล้องบัตรมีตัวหนีบ 
 

325 325 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตติ
ศึกษาภัณฑ์ 

325 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตติ
ศึกษาภัณฑ์ 

325 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 14 ก.ย. 62 

294 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝกึซ้อมแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรม 

200 200 เฉพาะเจาะจง ร้านเตียวฮัว้ฮวด 200 ร้านเตียวฮัว้ฮวด 200 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 15 ก.ย. 62 

295 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรมคัดแยก 
 

5,999.99 5,999.99 เฉพาะเจาะจง นางจินตนา คำนวล 5,999.99 นางจินตนา คำนวล 5,999.99 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 16 ก.ย. 62 

296 จัดจ้างทำป้ายไวนิล"โครงการลูกสวนมีวินยั
ใส ่

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ร้านไอเดีย 109  1,000 ร้านไอเดีย 109  1,000 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 16 ก.ย. 62 

297 จัดซื้อวัสดอุุปกรณ์ฝกึซ้อมแข่งขนังาน
ศิลปหัตถกรรม 

290 290 เฉพาะเจาะจง จิตรกรภัณฑ์(สำนกังาน
ใหญ่) 

290 จิตรกรภัณฑ์(สำนกังาน
ใหญ่) 

290 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 16 ก.ย. 62 



 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือน ตุลาคม 2561 ถึง เดือน เมษายน 2562 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

วันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 
 

ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

298 จัดซื้อวัสดอุุปกรณ์ฝกึซ้อมการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรม 

255 255 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทอ็ปแลนด์
เพชรบูรณ์ จำกัด 

255 บริษัท ทอ็ปแลนด์
เพชรบูรณ์ จำกัด 

255 เป็นผู้มอีาชีพขายพัสด ุ 17 ก.ย. 62 

299 จัดซ้ือวัสดอุุปกรณ์ฝกึซ้อมแข่งขนังาน
ศิลปหัตถกรรม 

499.98 499.98 เฉพาะเจาะจง ร้าน เค่งศิลป์ 499.98 ร้าน เค่งศิลป์ 499.98 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 17 ก.ย. 62 

300 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์และเช็ค PC 
 

1,427.99 1,427.99 เฉพาะเจาะจง หจก.เพาเวอร์
คอมพิวเตอร์ แอนด ์

1,427.99 หจก.เพาเวอร์
คอมพิวเตอร์ แอนด ์

1,427.99 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 23 ก.ย. 62 

301 จัดซื้อวัสดอุุปกรณ์ฝกึซ้อมแข่งขนังาน
ศิลปหัตถกรรม 

560 560 เฉพาะเจาะจง เจรญิภัณฑ์วัสดุ(สำนกังาน
ใหญ่) 

560 เจรญิภัณฑ์วัสดุ(สำนกังาน
ใหญ่) 

560 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 23 ก.ย. 62 

302 จัดซื้อวัสดอุุปกรณ์ฝกึซ้อมแข่งขนังาน
ศิลปหัตถกรรม 

1,015 1,015 เฉพาะเจาะจง นางสาวจนิตนา คำนวล 1,015 นางสาวจนิตนา คำนวล 1,015 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 24 ก.ย. 62 

303 จ้างซ่อมรถตู้โรงเรียน นข 2672 
 

850.01 850.01 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงกมล กนัล้อม 850.01 นางสาวดวงกมล กนัล้อม 850.01 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 24 ก.ย. 62 

304 ค่าน้ำมันประจำดอืนสิงหาคม 2562 
 

6,290 6,290 เฉพาะเจาะจง หจก.เชื้อหงษ์ 6,290 หจก.เชื้อหงษ์ 6,290 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 27 ส.ค. 62 

305 ค่าน้ำมันประจำวันที่ 3-26 เดอืนกันยายน 
 

15,830 15,830 เฉพาะเจาะจง หจก.เชื้อหงษ์ 15,830 หจก.เชื้อหงษ์ 15,830 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 26 ก.ย. 62 

306 ค่าจ้างลูกจา้งรายวันรายเดอืนกันยายน 2562 
 

5,100.01 5,100.01 เฉพาะเจาะจง นางน้ำฝน วงค์สนิ 5,100.01 นางน้ำฝน วงค์สนิ 5,100.01 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 30 ก.ย. 62 

307 ทาสหีอประชุมโรงเรียน 
 

13,000 13,000 เฉพาะเจาะจง นายพนมวนั ตอ้มทอง 13,000 นายพนมวนั ตอ้มทอง 13,000 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 20 ก.ย. 62 

308 ทาสหีอประชุมโรงเรียน 
 

5,265 5,265 เฉพาะเจาะจง หจก.ลิ้มตังคุง 5,265 หจก.ลิ้มตังคุง 5,265 เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 20 ก.ย. 62 



 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือน ตุลาคม 2561 ถึง เดือน เมษายน 2562 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

วันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 
 

ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรอืจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันที่ของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

309 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกาสารประจำเดือน
กันยายน 

2,500 2,500 
 

เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค.โอ เอ เซ็น
เตอร์ จำกัด 

2,500 
 

บริษัท เอส.เค.โอ เอ เซ็น
เตอร์ จำกัด 

2,500 
 

เป็นผู้มอีาชีพรับจ้าง 1 ก.ย. 62 

 

 


