
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 
โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 

 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 

ล าดับ
ที ่

งานที่จักซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่
จัดซื้อหรือ
จัดจ้าง
(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีซื่อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอ
ราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

วันที่ของ
สัญญา 

1 จัดเก็บเอกสารในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

2,500  2,500 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
อุดรปภาวีร์ 2,500 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
อุดรปภาวีร์ 2,500 

เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

24 ก.ย. 2562 

2 จ่ายค่าโทรศัพท์ 1,082 1,082 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากัด
(มหาชน) 

บริษัท ทีโอที จ ากัด
(มหาชน) 

เป็นผู้ให้บริการ
โดยตรง 

2 ต.ค. 2562 

3 จัดซื้อวัสดุเพ่ือใช้ในการ
แข่งขันทักษะวิชาการ 

2,580 2,580 เฉพาะเจาะจง สว่างวรรธนะ สว่างวรรธนะ เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

12 ก.ย. 2562 

4 จ่ายค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์
ประจ าเดือน กันยายน 2562 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร
ทุ่งฝน จ ากัด 

สหกรณ์การเกษตร
ทุ่งฝน จ ากัด 

เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

4 ต.ค. 2562 

5 จักซื้อวัสดุเพื่อเตรียมรับการ
ประเมินศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3,720 3,720 เฉพาะเจาะจง เจเจสติกเกอร์ เจเจสติกเกอร์ เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

11 มิ.ย. 2562 

6 จัดเตรียมกิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ 2562 

2,600 2,600 เฉพาะเจาะจง เอ่ียวเฮงล้ง เอ่ียวเฮงล้ง เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

7 ส.ค. 2562 

7 งานซ่อมบ ารุงพาหนะ 2,400 2,400 เฉพาะเจาะจง อู่ ช.ไดนาโม-แอร์ อู่ ช.ไดนาโม-แอร์ เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง 

13 ก.ย. 2562 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 จัดซื้อพัสดุเพ่ือใช้ประโยชน์
ภายในโรงเรียน 

1,720 1,720 เฉพาะเจาะจง ยุผ้าฝ้าย ยุผ้าฝ้าย เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

7 ต.ค. 2562 

9 จัดซื้อพัสดุเพ่ือใช้ประโยชน์
ภายในโรงเรียน 

3,120 3,120 เฉพาะเจาะจง แมรี่ ตาร์เฟท แมรี่ ตาร์เฟท เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

7 ต.ค. 2562 

 สรุปรวมการจัดซื้อจัดจ้าง
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 
จ านวน 9 รายการ รวมงบ
ประมานทั้งสิ้น 

28,722  บาท  จ านวน 9 รายการ    



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิศกายน พ.ศ. 2562 
โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 

 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

ล าดับ
ที ่

งานที่จักซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่
จัดซื้อหรือ
จัดจ้าง
(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีซื่อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอ
ราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป 

วันที่ของ
สัญญา 

1 งานกิจกรรมแข่งขันนาฎศิลป์
ในงานศิลปหัตถกรรมวิชาการ 

1,870 1,870 เฉพาะเจาะจง ร้านนันท์ ร้านนันท์ เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

13 ก.ย. 2562 

2 กิจกรรมแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมวิชาการ 

2,640 2,640 เฉพาะเจาะจง สหชัย ค้าผ้า สหชัย ค้าผ้า เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

13 ก.ย. 2562 

3 จ่ายค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 
2562 

4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร
ทุ่งฝน จ ากัด 

สหกรณ์การเกษตร
ทุ่งฝน จ ากัด 

เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

6 พ.ย. 2562 

4 จักซื้อวัสดุอุปกรณ์ นาฏศิลป์ 1,585 1,585 เฉพาะเจาะจง ฉวีวรรณเรซิ่น ฉวีวรรณเรซิ่น เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

18 มิ.ย. 2562 

5 จักซื้อวัสดุอุปกรณ์ นาฏศิลป์ 4,600 4,600 เฉพาะเจาะจง สรศิลป์ สรศิลป์ เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

21 มิ.ย. 2562 

6 จักซื้อวัสดุอุปกรณ์ นาฏศิลป์ 1,365 1,365 เฉพาะเจาะจง ส.เจริญชัย ส.เจริญชัย เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

21 มิ.ย. 2562 

7 แข่งขันรายการหนังสือเล่ม
เล็กในงานศิลปหัตถกรรม
วิชาการ 

1,871 1,871 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาภัณฑ์ 
ซูเปอร์เซนเตอร์ 

บริษัท วิทยาภัณฑ์ 
ซูเปอร์เซนเตอร์ 

เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

16 ก.ย. 2562 



8 แข่งขันรายการหนังสือเล่ม
เล็กในงานศิลปหัตถกรรม
วิชาการ 

1,580 1,580 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีทูเอส 
จ ากัด อุดรธานี 

บริษัท บีทูเอส จ ากัด 
อุดรธานี 

เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

16 ก.ย. 2562 

9 แข่งขันรายการหนังสือเล่ม
เล็กในงานศิลปหัตถกรรม
วิชาการ 

2,200 2,200 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุดรศึกษา 
จ ากัด 

บริษัท อุดรศึกษา 
จ ากัด 

เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

16 ก.ย. 2562 

10 แข่งขันรายการหนังสือเล่ม
เล็กในงานศิลปหัตถกรรม
วิชาการ 

1,620 1,620 เฉพาะเจาะจง ร้านน าโชคทุ่งฝน ร้านน าโชคทุ่งฝน เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

16 ก.ย. 2652 

11 งานซ่อมบ ารุงพาหนะ 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง อู่ ช.ไดนาโม-แอร์ อู่ ช.ไดนาโม-แอร์ เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง 

23 ก.ย. 2562 

12 ซ่อมแซมอุปกรณ์ในห้องเรียน 2,944 2,944 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออลเซอร์วิส
มาสเตอร์ 

บริษัท ออลเซอร์วิส
มาสเตอร์ 

เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

21 ต.ค. 2562 

13 จัดซื้อวัสดุ ท าความสะอาด 
ห้องเรียน 

2,370 2,370 เฉพาะเจาะจง หนองหานซุปเปอร์ หนองหานซุปเปอร์ เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

28 ต.ค. 2562 

14 จัดซื้อวัสดุ ท าความสะอาด 
ห้องเรียน 

3,630 3,630 เฉพาะเจาะจง หนองบัวจักรสาน หนองบัวจักรสาน เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

28 ต.ค. 2562 

15 จัดซื้อวัสดุแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรม 

1,350 1,350 เฉพาะเจาะจง น าโชคทุ่งฝน น าโชคทุ่งฝน เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

16 ก.ย. 2562 

16 จัดซื้อวัสดุแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรม 

1,350 1,350 เฉพาะเจาะจง เกษมทรัพย์จักสาน เกษมทรัพย์จักสาน เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

15 ก.ย. 2562 

17 จัดซื้อวัสดุแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรม 

2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง ร้านพรทวีผลไม้ ร้านพรทวีผลไม้ เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

15 ก.ย. 2562 

18 จ้างเหมาประกอบอาหารใน
วันรับสมัครนักเรียน 

3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง นางอัมรา กัลยา นางอัมรา กัลยา เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง 

21 ก.ย. 2562 



19 งานรับสมัครนักเรียนประจ าปี
การศึกษา 2562 

1,890 1,890 เฉพาะเจาะจง สิริมงคลการพิมพ์ สิริมงคลการพิมพ์ เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

21 ก.ย. 2562 

20 กิจกรรมเพ่ือพัฒนากีฬา
วอลเลย์บอลชายหาด 

2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง สตาร์แม็คไทย
แลนด์ 

สตาร์แม็คไทยแลนด์ เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

28 ต.ค.2562 

21 จัดกิจกรรมวันภาษาไทย 2,350 2,350 เฉพาะเจาะจง นายสุรเนตร สาร
สิน 

นายสุรเนตร สารสิน เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

6 ส.ค. 2562 

22 จัดกิจกรรมวันภาษาไทย 2,115 2,115 เฉพาะเจาะจง บริษัทวิทยาภัณฑ์ บริษัทวิทยาภัณฑ์ เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

6 ส.ค. 2562 

23 จัดกิจกรรมวันภาษาไทย 1,667 1,667 เฉพาะเจาะจง น าโชค ทุ่งฝน น าโชค ทุ่งฝน เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

6 ส.ค. 2562 

24 จัดซื้อพัสดุเพ่ือใช้ในห้องสมุด 3,495 3,495 เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์เพรชใน
ตม 

ส านักพิมพ์เพรชใน
ตม 

เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

23 ก.ย. 2562 

25 จ่ายค่าไฟฟ้า 58,449.08 58,449.08 เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค อ.หนอง
หาน 

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค อ.หนองหาน 

เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

13 พ.ย. 2562 

26 จัดจ้างพิมพ์ ปพ.5 25,000 25,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภาคอีสาน
การพิมพ์ 

บริษัท ภาคอีสาน
การพิมพ์ 

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง 

30 ต.ค. 2562 

27 จ้างเหมารถโดยสารประจ า
ทางน านักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ไปสอบโอ
เน็ต 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายบุญเลิศ วิเชียร
เครือ 

นายบุญเลิศ วิเชียร
เครือ 

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง 

1 ก.พ.2562 

28 จ่ายค่าอินเตอร์เน็ต 4,226.25 4,226.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเปิลที 
อินเตอร์เน็ต จ ากัด 
(มหาชน) 

บริษัท ทริปเปิลที 
อินเตอร์เน็ต จ ากัด 
(มหาชน) 

เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

15 พ.ย. 2562 



29 งานซ่อมบ ารุงรถตัดหญ้า 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายทองค า ทอง
กันยา 

นายทองค า ทอง
กันยา 

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง 

12 พ.ย. 2562 

30 จัดซื้อวัสดุเพ่ือใช้ในงาน
บริหารทั่วไป 

4,980 4,980 เฉพาะเจาะจง สหร่วมเจริญการ
ช่าง 

สหร่วมเจริญการช่าง เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

12 พ.ย. 2562 

31 จัดซื้อวัสดุเพ่ือใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนใน
วิชาการงานอาชีพ 

4,965 4,965 เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามโกบอล
เฮาส์ จ ากัด 

บริษัทสยามโกบอล
เฮาส์ จ ากัด 

เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

12 พ.ย. 2562 

32 จดัซื้อวัสดุ เพ่ือพัฒนาระบบ
เครื่องประชาสัมพันธ์ 

3,200 3,200 เฉพาะเจาะจง ประดิษฐ์เจริญเชอร์
วิส 

ประดิษฐ์เจริญเชอร์
วิส 

เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

12 พ.ย.2562 

33 จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เพ่ือใช้
ประโยชน์ในโรงเรียน 

4,964 4,964 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไท
วัสดุ จ ากัด 

บริษัท ซีอาร์ซี ไท
วัสดุ จ ากัด 

เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

12 พ.ย.2562 

34 ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน
โรงเรียน 

4,880 4,880 เฉพาะเจาะจง หจก.อุดรศิริธรรม
การไฟฟ้า 

หจก.อุดรศิริธรรม
การไฟฟ้า 

เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

12 พ.ย. 2562 

35 จัดซื้อวัสดุเพ่ือใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนใน
วิชาการงานอาชีพ 

4,040 4,040 เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามโกบอล
เฮาส์ จ ากัด 

บริษัทสยามโกบอล
เฮาส์ จ ากัด 

เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

15 พ.ย. 2562 

36 ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน
โรงเรียน 

4,640 4,640 เฉพาะเจาะจง หจก. อุดรศริิธรรม
การไฟฟ้า 

หจก. อุดรศิริธรรม
การไฟฟ้า 

เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

15 พ.ย.2562 

37 จัดซื้อวัสดุ เพื่อพัฒนาระบบ
เครื่องประชาสัมพันธ์ 

4,700 4,700 เฉพาะเจาะจง ประดิษฐ์เจริญเชอร์
วิส 

ประดิษฐ์เจริญเชอร์
วิส 

เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

18 พ.ย. 2562 

38 จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เพ่ือใช้
ประโยชน์ในโรงเรียน 

3,283 3,283 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮมฮับ 
จ ากัด (หมาชน) 

บริษัท โฮมฮับ จ ากัด 
(หมาชน) 

เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

18 พ.ย. 2562 

39 จัดซื้อวัสดุเพ่ือใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนใน
วิชาการงานอาชีพ 

4,800 4,800 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮมฮับ 
จ ากัด (หมาชน) 

บริษัท โฮมฮับ จ ากัด 
(หมาชน) 

เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

18 พ.ย. 2562 



40 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมบึง
คอมพิวเตอร์ 2006 
จ ากัด 

บริษัท จอมบึง
คอมพิวเตอร์ 2006 
จ ากัด 

เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

8  พ.ย. 2562 

41 จัดซื้อน้ ายาท าความสะอาดฆ่า
เชื้อ 

24,749 24,749 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจนเทรดดิ้ง 
เรียล ซัพพลาย 
จ ากัด 

บริษัท เจนเทรดดิ้ง 
เรียล ซัพพลาย 
จ ากัด 

เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

18 พ.ย. 2562 

42 จัดซื้อวัสดุเพ่ือใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนใน
วิชาการงานอาชีพ 

4,366 4,366 เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามโกบอล
เฮาส์ จ ากัด 

บริษัทสยามโกบอล
เฮาส์ จ ากัด 

เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

19 พ.ย. 2562 

43 จัดซื้อวัสดุการศึกษาและวัสดุ
ส านักงาน 

166,192 166,192 เฉพาะเจาะจง บริษัทนิวง่วนแสง
ไทย 2003 จ ากัด 

บริษัทนิวง่วนแสง
ไทย 2003 จ ากัด 

เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

19 พ.ย. 2562 

44 จัดซื้อวัสดุเพ่ือใช้ในการ
ฝึกซ้อมและร่วมแข็งขันงาน
ศิลปหัตถกรรม 

6,420 6,420 เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามโกบอล
เฮาส์ จ ากัด 

บริษัทสยามโกบอล
เฮาส์ จ ากัด 

เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

12 ก.ย. 2562 

45 จัดอบรมโครงการเตรียมความ
พร้อมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน 
(portfolio) TCAS 62 

4,868.50 4,868.50 เฉพาะเจาะจง หจก. สมาร์ท 
เซอร์วิส ไอที 
(ส านักงานใหญ่) 

หจก. สมาร์ท 
เซอร์วิส ไอที 
(ส านักงานใหญ่) 

เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

4 ต.ค.2562 

46 จัดซื้อวัสดุเพ่ือใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนใน
วิชาการงานอาชีพ 

4,890 4,890 เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามโกบอล
เฮาส์ จ ากัด 

บริษัทสยามโกบอล
เฮาส์ จ ากัด 

เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

22 พ.ย. 2562 

47 จัดซื้อวัสดุ ปรับปรุงห้อง
นาฏศิลป์ 

3,870 3,870 เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามโกบอล
เฮาส์ จ ากัด 

บริษัทสยามโกบอล
เฮาส์ จ ากัด 

เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

26 พ.ย. 2562 

 สรุปรวมการจัดซื้อจัดจ้าง
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 

421,974.8
3 

บาท  จ านวน 47 
รายการ 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ านวน 47 รายการ รวมงบ
ประมานทั้งสิ้น 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 

 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 

ล าดับ
ที ่

งานที่จักซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่
จัดซื้อหรือ
จัดจ้าง
(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีซื่อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป 

วันที่ของ
สัญญา 

1 ใช้ในโครงการกลุ่มสาระการ
งานพ้ืนฐานอาชีพ 

4,998  4,998 เฉพาะเจาะ
จง 

บริษัทสยามโกลบอล
เฮ้าส์ 

บริษัทสยามโกลบอล
เฮ้าส์ 

เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

29 พ.ย. 2562 

2 ด าเนินโครงการกีฬาสีภายใน 
(บ ารุงคณะสี) 

2,000 2,000 เฉพาะเจาะ
จง 

นายสิทธิพงษ์   
ธุระพันธ์ 

นายสิทธิพงษ์   
ธุระพันธ์ 

เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

25 พ.ย. 2562 

3 จัดซื้อพัสดุเตรียมกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาสีภายใน 

2,456 2,456 เฉพาะเจาะ
จง 

บริษัทวิทยาภัณฑ์ฯ
อุดร 

บริษัทวิทยาภัณฑ์ฯ
อุดร 

เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

22 พ.ย. 2562 

4 จัดซื้อรางวัลการแข่งขันกีฬาสี
ภายใน 

1,993 1,993 เฉพาะเจาะ
จง 

บริษัทสยามแมคโคร
จ ากัด 

บริษัทสยามแมคโคร
จ ากัด 

เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

26 พ.ย. 2562 

5 จัดซื้อพัสดุเตรียมกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาสีภายใน 

4,123 4,123 เฉพาะเจาะ
จง 

บริษัทสยามโกลบอล
เฮ้าส์ 

บริษัทสยามโกลบอล
เฮ้าส์ 

เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

18 พ.ย. 2562 

6 จัดซื้อพัสดุเตรียมกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาสีภายใน 

1,185 1,185 เฉพาะเจาะ
จง 

บริษัทสยามแม็คโคร บริษัทสยามแม็คโคร เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

23 พ.ย. 2562 

7 จ้างเหมาอาหารวิทยากร 46,500 46,500 เฉพาะเจาะ
จง 

นางอัมรา   กัลยา นางอัมรา   กัลยา เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง 

4 พ.ย. 2562 

8 ดูสิ่งปฏิกูลจากห้องส้วม
ภายในโรงเรียน 

3,500 3,500 เฉพาะเจาะ
จง 

นายช านาญ  ทุ่งฝน
ภูม ิ

นายช านาญ  ทุ่งฝน
ภูม ิ

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง 

6 ธ.ค. 2562 



 

 

 

 

 

 

9 จัดซื้อวัสดุซ่อมบ ารุงระบบ
น้ าประปาของโรงเรียน 

30,000 30,000 เฉพาะเจาะ
จง 

สยามเทค  เพาว์เวอร์ สยามเทค  เพาว์เวอร์ เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

18 ธ.ค. 2562 

10 จัดซื้อวัสดุซ่อมบ ารุงระบบน้ า
ดื่มของโรงเรียน 

4,900 4,900 เฉพาะเจาะ
จง 

ร้านอุดร เฮลท์ตี้โฮม 
จ ากัด 

ร้านอุดร เฮลท์ตี้โฮม 
จ ากัด 

เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

27 ธ.ค. 2562 

11 จัดท าป้ายโรงเรียนค าพ่อสอน 3,900 3,900 เฉพาะเจาะ
จง 

ร้านเจเจสติ้กเกอร์ ร้านเจเจสติ้กเกอร์ เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

27 ธ.ค. 2562 

12 จัดซื้อวัสดุในการเตรียมงาน
กิจกรรมอ าลาสถาบัน 

4,500 4,500 เฉพาะเจาะ
จง 

ร้านเจเจสติ้กเกอร์ ร้านเจเจสติ้กเกอร์ เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

1  มี.ค.  
2562 

13 จัดซื้อพันธุ์ไม้ส าหรับเตรียมจัด
กิจกรรมอ าลาสถาบัน 

2,100 2,100 เฉพาะเจาะ
จง 

ร้านบุญกระจ่างพันธุ์
ไม้ 

ร้านบุญกระจ่างพันธุ์
ไม้ 

เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

1  มี.ค.  
2562 

14 จัดซื้อวัสดุในการเตรียมงาน
กิจกรรมอ าลาสถาบัน 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะ
จง 

นางบุญจันทร์  
แจ่มใส 

นางบุญจันทร์  
แจ่มใส 

เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

1  มี.ค.  
2562 

 สรุปรวมการจัดซื้อจัดจ้าง
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 
จ านวน 14 รายการ รวมงบ
ประมานทั้งสิ้น 

115,155 บาท  จ านวน 14 รายการ    



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 
โรงเรียนทุง่ฝนวิทยาคาร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 

เดือน มกราคม 2563 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอ
ราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง

ซื้อ 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

วันที่ของ
สัญญา 

1 จัดซื้อวัสดุซ่อมบ ารุง
ระบบน้ าดื่มใน

โรงเรียน 

4,900 4,900 เฉพาะเจาะจง ร้านอุดร เฮลท์
ตี้โฮม จ ากัด 

ร้านอุดร เฮลท์
ตี้โฮม จ ากัด 

เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

6 ม.ค. 2563 

2 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง 
(ดีเซล) รถยนต์

ส่วนกลาง 

7,800 7,800 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์
การเกษตรทุ่ง

ฝน จ ากัด 

สหกรณ์
การเกษตรทุ่ง

ฝน จ ากัด 

เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

7 ม.ค. 2563 

3 จัดซื้อหมึกปริ๊นส์เตอร์
และกระดาษไข 

64,800 64,800 เฉพาะเจาะจง ศูนย์รวม
เครื่องใช้
ส านักงาน 

ศูนย์รวม
เครื่องใช้
ส านักงาน 

เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

13 ม.ค. 
2563 

4 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพ่ือ
ซ่อมแซมอาคาร

สถานที่ 

60,791 60,791 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.เจริญ
ชัย (ขายปลีก) 

ร้าน ส.เจริญ
ชัย (ขายปลีก) 

เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

15 ม.ค. 563 

5 จัดซื้อวัสดุปรับปรุง
งานประชาสัมพันธ์

ของโรงเรียน 

4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง ร้านมนตรี
ซาวด์ 

ร้านมนตรี
ซาวด์ 

เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

20 ม.ค. 
2563 

6 จ้างเหมารถบัส 60 ที่
นั่งเพ่ือเดินทางไปทัศน

30,900 30,900 เฉพาะเจาะจง นายอัจฐพงษ์ 
วารินอินทร์,

นายอัจฐพงษ์ 
วารินอินทร์,

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง 

17 ม.ค. 
2563 



ศึกษา จังหวัด
สกลนคร 

นายกมล ศรี
อุดร,นายส า

เรียง พันพินิจ 

นายกมล ศรี
อุดร,นายส า

เรียง พันพินิจ 
7 จ้างเหมารถบัส 60 ที่

นั่งเพ่ือเดินทางไปทัศน
ศึกษา จังหวัด

หนองคาย 

24,000 24,000 เฉพาะเจาะจง นายอัจฐพงษ์ 
วารินอินทร์,
นายสันติ 

หลวงวงษ์,นาย
พิชิต เสนา

เจริญ 

นายอัจฐพงษ์ 
วารินอินทร์,
นายสันติ 

หลวงวงษ์,นาย
พิชิต เสนา

เจริญ 

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง 

22 ม.ค. 
2563 

8 จ้างเหมารถบัส 60 ที่
นั่งเพ่ือเดินทางไปทัศน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ 

จังหวัดสกลนคร 

30,600 30,600 เฉพาะเจาะจง นายอัจฐพงษ์ 
วารินอินทร์,
นายสันติ 

หลวงวงษ์,นาย
พิชิต เสนา

เจริญ 

นายอัจฐพงษ์ 
วารินอินทร์,
นายสันติ 

หลวงวงษ์,นาย
พิชิต เสนา

เจริญ 

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง 

24 ม.ค. 
2563 

9 จ้างเหมารถบัส 60 ที่
นั่งเพ่ือน านักเรียนเดิน
ทางเข้าค่ายผู้บ าเพ็ญ
ประประโยชน์ จังหวัด

สุรินทร์ 

20,400 20,400 เฉพาะเจาะจง นายอัจฐพงษ์ 
วารินอินทร์ 

นายอัจฐพงษ์ 
วารินอินทร์ 

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง 

30 ม.ค. 
2563 

10 จัดซื้อวัสดุปรับปรุง
ห้องคอมพิวเตอร์ 

2,780 2,780 เฉพาะเจาะจง บ.ยูนิตี้ ไอที 
ซีสเต็ม จ ากัด 

บ.ยูนิตี้ ไอที 
ซีสเต็ม จ ากัด 

เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

31 ม.ค. 
2563 

 สรุปรวมการจัดซื้อจัด
จ้าง เดือน มกราคม 
2563 มีจ านวน 10 

251,471 บาท  จ านวน 10 
รายการ 

   



รายการ รวม
งบประมาณทั้งสิ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 
โรงเรียนทุง่ฝนวิทยาคาร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 

เดือน กุมภาพันธ์ 2563 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอ
ราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง

ซื้อ 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

วันที่ของ
สัญญา 

1 จัดซื้อวัสดุปรับปรุงงาน
ประชาสัมพันธ์ของ

โรงเรียน 

4,700 4,700 เฉพาะเจาะจง ร้านมนตรี
ซาวด์ 

 

ร้านมนตรี
ซาวด์ 

 

เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

3 ก.พ. 2563 

2 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
เพ่ือใช้ในงานอนามัย

โรงเรียน 

5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง บ.พิบูลย์วิทย์
ฟามาซี 

บ.พิบูลย์วิทย์
ฟามาซี 

เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

3 ก.พ. 2563 

3 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง 
(ดีเซล) รถยนต์

ส่วนกลาง 

11,000 11,000 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์
การเกษตรทุ่ง

ฝน จ ากัด 

สหกรณ์
การเกษตรทุ่ง

ฝน จ ากัด 

เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

4 ก.พ. 2563 

4 จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์
โครงการเดินทางไกล
และอยู่ค่ายพักแรม
ลูกเสือ-เนตรนารี 

4,200 4,200 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญดี ร้านบุญดี เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

6 ก.พ. 2563 

5 ค่าตอบแทนวิทยากร
รอบกองไฟ โครงการ
เดินทางไกลและอยู่

2,400 2,400 เฉพาะเจาะจง นายสุวิทย์ 
ธรรมรัง 

นายสุวิทย์ 
ธรรมรัง 

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง 

6 ก.พ. 2563 



ค่ายพักแรมลูกเสือ-
เนตรนารี 

6 จัดซื้อวัสดุปรับปรุง
อาคารสถานที่ 

4,300 4,300 เฉพาะเจาะจง ร้านมนตรี
ซาวด์ 

 

ร้านมนตรี
ซาวด์ 

 

เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

7 ก.พ. 2563 

7 จ้างเหมารถบัส 60 ที่
นั่งเพ่ือเดินทางไปทัศน

ศึกษา จังหวัด
หนองบัวล าภู-เลย 

40,000 40,000 เฉพาะเจาะจง นายอัจฐพงษ์ 
วารินอินทร์,
นายสันติ 

หลวงวงษ์,นาย
พิชิต เสนา
เจริญ,นาย

ประสาท กุล
สังข ์

นายอัจฐพงษ์ 
วารินอินทร์,
นายสันติ 

หลวงวงษ์,นาย
พิชิต เสนา
เจริญ,นาย

ประสาท กุล
สังข์ 

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง 

7 ก.พ. 2563 

8 จ้างเหมาซ่อม
เครื่องปรับอากาศ 

4,900 4,900 เฉพาะเจาะจง นายสุภชัย คง
ระก า 

นายสุภชัย คง
ระก า 

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง 

11 ก.พ. 
2563 

9 จัดซื้อวัสดุโครงการ
พัฒนากลุ่มสาระการ

เรียนรู้ศิลปะ 

3,220 3,220 เฉพาะเจาะจง ร้านน าโชคทุ่ง
ฝน 

ร้านน าโชคทุ่ง
ฝน 

เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

17 ก.พ. 
2563 

10 จ้างเหมาซ่อม
เครื่องปรับอากาศ 

3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง นายสุภชัย คง
ระก า 

นายสุภชัย คง
ระก า 

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง 

18 ก.พ. 
2563 

11 จ้างเหมารถบัส 60 ที่
นั่งเพ่ือเดินทางไป
ศึกษาแหล่งเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง นายอัจฐพงษ์ 
วารินอินทร์,
นายสันติ 
หลวงวงษ์, 

นายอัจฐพงษ์ 
วารินอินทร์,
นายสันติ 
หลวงวงษ์, 

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง 

18 ก.พ. 
2563 



12 จักซื้อวัสดุในโครงการ
ส่งเสริมเด็กดี มีท่ีเรียน 

5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเจเจ
สติ๊กเกอร์ 

ร้านเจเจ
สติ๊กเกอร์ 

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง 

20 ก.พ. 
2563 

13 จัดซื้อวัสดุกิจกรรม
ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ร้านน าโชคทุ่ง
ฝน 

ร้านน าโชคทุ่ง
ฝน 

เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

20 ก.พ. 
2563 

14 จัดซื้อวัสดุในงาน
วิชาการ 

2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญ
กระจ่างพันธุ์

ไม้ 

ร้านบุญ
กระจ่างพันธุ์

ไม้ 

เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

21 ก.พ. 
2563 

15 จ้างเหมารถรับ-ส่ง
นักเรียนเพ่ือเดินทางไป

สอบโอเน็ต 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายบุญถม 
อ้วนสะอาด 

นายบุญถม 
อ้วนสะอาด 

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง 

28 ก.พ. 
2563 

 สรุปรวมการจัดซื้อจัด
จ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 
2563 มีจ านวน 15 

รายการ รวม
งบประมาณทั้งสิ้น 

114,220 บาท  จ านวน 15 
รายการ 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 
โรงเรียนทุง่ฝนวิทยาคาร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 

เดือน มีนาคม 2563 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอ
ราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง

ซื้อ 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

วันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน

การซื้อ 
1 จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์

งานกิจการนักเรียน 
3,720 3,720 เฉพาะเจาะจง ร้านน าโชคทุ่ง

ฝน 
ร้านน าโชคทุ่ง

ฝน 
เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

2 มี.ค. 2563 

2 จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์
งานกิจการนักเรียน 

3,380 3,380 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยา
ภัณฑ์ ซูเปอร์

เซ็นเตอร์ 
จ ากัด 

บริษัท วิทยา
ภัณฑ์ ซูเปอร์

เซ็นเตอร์ 
จ ากัด 

เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

3 มี.ค. 2563 

3 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง
รถยนต์ส่วนกลาง 

9,800 9,800 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์
การเกษตรทุ่ง

ฝน 

สหกรณ์
การเกษตรทุ่ง

ฝน 

เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

4 มี.ค. 2563 

4 จัดซื้อวัสุด-อุปกรณใ์น
งานรับสมคัรนักเรียน 

2,420 2,420 เฉพาะเจาะจง ร้านน าโชคทุ่ง
ฝน 

ร้านน าโชคทุ่ง
ฝน 

เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

13 มี.ค. 2563 

5 จ่ายค่าต่ออายุเว็บไซต์
ของโรงเรียน 

1,341.78 1,341.78 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล
เอ็นดับเบิ้ลยู 

โฮสดิ้ง 

บริษัท แอล
เอ็นดับเบิ้ลยู 

โฮสดิ้ง 

เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

20 มี.ค. 2563 

6 จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ใน
การจัดท าหน้ากาก

ป้องกันโรค โควิด-19 

1,490 1,490 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญมี ร้านบุญมี เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

26 มี.ค. 2563 



 สรุปรวมการจัดซื้อ
จัดจ้าง เดือน 

มีนาคม 2563 มี
จ านวน 6 รายการ 
รวมงบประมาณ

ทั้งสิ้น 

22,151.78 บาท  จ านวน 6 
รายการ 

   

 

 


