
                                                สรุปการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุรายเดือน มกราคม 2563 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563                          แบบ สขร.1

ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือ
จัดจ้าง

แผนงาน/โครงการ

 วงเงินท่ี
จัดซ้ือ
หรือจัด
จ้าง 
(บาท)

 ราคา
กลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
 ราคาท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ี
ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

1
จัดจ้างเหมา
ท าอาหาร

โครงการอาหาร
ส าหรับนักเรียน
ยากจนพิเศษ

25,920   25,920   เฉพาะเจาะจง นางประนอม  เช้ือก๋อง 25,920   นางประนอม  เช้ือก๋อง 25,920   
     9/2563      

(8 ม..ค. 63)

2
จัดจ้างท าป้าย

สต๊ิกเกอร์
โครงการปรับปรุง
อาคารสถานท่ี

1,800     1,800    เฉพาะเจาะจง ร้านพรีเม่ียม โฆษณา 1,800    ร้านพรีเม่ียม โฆษณา 1,800     
    10/2563      

(8 ม.ค. 63)

3
จัดซ้ือวัสดุ

ประเภทส้ินเปลือง
โครงการป้องกันภัย
ยาเสพติดในโรงเรียน

1,000     1,000    เฉพาะเจาะจง ร้าน 3T ปัญญา 1,000    ร้าน 3T ปัญญา 1,000     
    15/2563    
(13 ม.ค. 63)

4
จัดซ้ือวัสดุ

ประเภทส้ินเปลือง

โครงการพัฒนา
ปรับปรุงห้องสมุด 
3D เพ่ือส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน

4,500     4,500    เฉพาะเจาะจง ร้าน 3T ปัญญา 4,500    ร้าน 3T ปัญญา 4,500     
    16/2563    
(13 ม.ค. 63)

5
จัดซ้ือวัสดุ

อุปกรณ์กีฬา

โครงการส่งเสริม
การพัฒนา

ศักยภาพทางด้าน
ร่างกาย

20,000   20,000   เฉพาะเจาะจง ร้านวงศพัทธ์การค้า 20,000   ร้านวงศพัทธ์การค้า 20,000   
    17/2563    
(13 ม.ค. 63)



                                                สรุปการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุรายเดือน มกราคม 2563 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563                          แบบ สขร.1

ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือ
จัดจ้าง

แผนงาน/โครงการ

 วงเงินท่ี
จัดซ้ือ
หรือจัด
จ้าง 
(บาท)

 ราคา
กลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
 ราคาท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ี
ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

6
จัดซ้ือวัสดุ

ประเภทส้ินเปลือง

โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอน

คณิตศาสตร์แบบ
ศึกษาช้ันเรียน

(Lesson Study) 
และวิธีการแบบเปิด
 (Open Approach)

2,000     2,000    เฉพาะเจาะจง ร้าน 3T ปัญญา 2,000    ร้าน 3T ปัญญา 2,000     
    18/2563    
(15 ม.ค. 63)

7
จัดจ้างท าป้าย

พลาสติกสีน้ าเงิน
ช่ือช้ันเรียน

โครงการปรับปรุง
อาคารสถานท่ี

1,980     1,980    เฉพาะเจาะจง ร้านพรีเม่ียม โฆษณา 1,980    ร้านพรีเม่ียม โฆษณา 1,980     
    11/2563    
(15 ม.ค. 63)

8
จัดซ้ือวัสดุ

ประเภทส้ินเปลือง

โครงการจัดซ้ือส่ือ
การเรียนรู้ระดับ

ปฐมวัย
6,621     6,621    เฉพาะเจาะจง ร้านนพคุณ 6,621    ร้านนพคุณ 6,621     

    19/2563    
(20 ม.ค. 63)

9
จัดซ้ือหมึกเคร่ือง

ถ่ายเอกสาร
โครงการซ่อมแซม
ครุภัณฑ์โรงเรียน

2,500     2,500    เฉพาะเจาะจง
ร้านเอส.พี.โอเอ แอนด์

โทนเนอร์
2,500    

ร้านเอส.พี.โอเอ 
แอนด์โทนเนอร์

2,500     
    20/2563    
(20 ม.ค. 63)

10
จัดซ้ือเส้ือฟอร์ม
นักเรียนสีชมพู

โครงการจัดซ้ือเส้ือ
ฟอร์มนักเรียน

2,000     2,000    เฉพาะเจาะจง ร้านสมพิศการปัก 2,000    ร้านสมพิศการปัก 2,000     
    21/2563    
(20 ม.ค. 63)



                                                สรุปการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุรายเดือน มกราคม 2563 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563                          แบบ สขร.1

ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือ
จัดจ้าง

แผนงาน/โครงการ

 วงเงินท่ี
จัดซ้ือ
หรือจัด
จ้าง 
(บาท)

 ราคา
กลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
 ราคาท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ี
ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

11 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง
โครงการปรับปรุง
อาคารสถานท่ี

13,973   13,973   เฉพาะเจาะจง
บริษัท ภัทรวดีน้ าแพร่

วัสดุ จ ากัด
13,973   

บริษัท ภัทรวดีน้ าแพร่
วัสดุ จ ากัด

13,973   
    22/2563    
(22 ม.ค. 63)

12

จัดจ้างเหมา
บริการรถบัสปรับ
อากาศ ขนาด VIP

 พร้อมน้ ามัน
เช้ือเพลิงและ

พนักงานขับรถ 
จ านวน 2 คัน

โครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้

110,000 110,000 เฉพาะเจาะจง
บริษัท อรทัยทรานส์

เซอร์วิส จ ากัด
110,000 

บริษัท อรทัยทรานส์
เซอร์วิส จ ากัด

110,000 
    12/2563    
(22 ม.ค. 63)

13
จัดจ้างเช่าท่ีพัก
ส าหรับนักเรียน

โครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้

13,800   13,800   เฉพาะเจาะจง

กิจการสวัสดิการ
ภายใน อู่ราชนาวี

มหิดลอดุลยเดช กรม
อู่ทหารเรือ

13,800   

กิจการสวัสดิการ
ภายใน อู่ราชนาวี

มหิดลอดุลยเดช กรม
อู่ทหารเรือ

13,800   
    13/2563    
(22 ม.ค. 63)

14

จัดจ้างเช่าท่ีพัก
ส าหรับคณะครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา

โครงการพัฒนา
บุคลากร

9,060     9,060    เฉพาะเจาะจง

กิจการสวัสดิการ
ภายใน อู่ราชนาวี

มหิดลอดุลยเดช กรม
อู่ทหารเรือ

9,060    

กิจการสวัสดิการ
ภายใน อู่ราชนาวี

มหิดลอดุลยเดช กรม
อู่ทหารเรือ

9,060     
    14/2563    
(22 ม.ค. 63)



                                                สรุปการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุรายเดือน มกราคม 2563 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563                          แบบ สขร.1

ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือ
จัดจ้าง

แผนงาน/โครงการ

 วงเงินท่ี
จัดซ้ือ
หรือจัด
จ้าง 
(บาท)

 ราคา
กลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
 ราคาท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ี
ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

15

จัดจ้างเหมารถ
โดยสารน า

นักเรียนช้ัน ม.3 
ไปสอบโอเน็ต

โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ

ศึกษา
       800        800 เฉพาะเจาะจง นายสุทัศน์  จันทร์ต๊ิบ        800 นายสุทัศน์  จันทร์ต๊ิบ        800

    15/2563    
(27 ม.ค. 63)

16

จัดจ้างเหมารถ
โดยสารน า

นักเรียนช้ัน ป.6 
ไปสอบโอเน็ต

แผนงานพ้ืนฐาน
และพัฒนา

ศักยภาพคน/
โครงการการจัด
การศึกษา   (งบ 
สพป.ชม เขต 4)

     1,500     1,500 เฉพาะเจาะจง นายสุทัศน์  จันทร์ต๊ิบ     1,500 นายสุทัศน์  จันทร์ต๊ิบ      1,500
    16/2563    
(27 ม.ค. 63)

17
จัดจ้างเหมา

ท าอาหารกลางวัน
โครงการอาหาร
กลางวันนักเรียน

   62,720    62,720 เฉพาะเจาะจง นางประนอม  เช้ือก๋อง    62,720 นางประนอม  เช้ือก๋อง    62,720
    17/2563    
(31 ม.ค. 63)

18
จัดจ้างเหมา
ท าอาหาร

โครงการอาหาร
ส าหรับนักเรียน
ยากจนพิเศษ

   30,780    30,780 เฉพาะเจาะจง นางประนอม  เช้ือก๋อง    30,780 นางประนอม  เช้ือก๋อง    30,780
    18/2563    
(31 ม.ค. 63)

หมายเหตุ แยกประเภทของเลขท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง






