
                    แบบ  สขร. 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม   2563 

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม  อ.แปลงยาว  จ.ฉะเชิงเทรา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
วันที่   31   มกราคม   2563 

ล า 
ดับ 
ที ่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที ่
จะซื้อ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง 

ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ 
ของสัญญาหรือ 
ข้อตกลงในการ 

ซื้อหรือจ้าง 
1 ซื้อผงหมึกสดี าเครื่องถ่ายเอกสาร 14,000 14,000 เฉพาะเจาะจง ร้านส่องแสง ครภุัณฑ์    ร้านส่องแสง ครภุัณฑ์    เป็นผู้มีอาชีพขาย เลขท่ีใบสั่งซื้อ 
       พัสดุดังกล่าว 10/2563 
2 จ้างซ่อมเครื่องดนตรไีทย 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายอดลุ  ศรีเสม    นายอดลุ  ศรีเสม    เป็นผู้มีอาชีพท างาน เลขท่ีใบสั่งจ้าง 

       ประเภทดังกล่าว 18/2563 
3 จ้างซ่อมรถยนต์   1,123.50 1,123.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท  บริษัท  เป็นผู้มีอาชีพท างาน เลขท่ีใบสั่งจ้าง 

 ม 7162  ฉช    ภ.คอนเซ็พท์คาร์  ภ.คอนเซ็พท์คาร์  ประเภทดังกล่าว 19/2563 

     จ ากดั จ ากดั   

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

         
 



    
                    แบบ  สขร. 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์   2563 

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม  อ.แปลงยาว  จ.ฉะเชิงเทรา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
วันที่  28  กุมภาพันธ์   2563 

ล า 
ดับ 
ที ่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที ่
จะซื้อ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง 

ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ 
ของสัญญาหรือ 
ข้อตกลงในการ 

ซื้อหรือจ้าง 
1 ซื้อวัสดุส านักงาน 13,178 13,178 เฉพาะเจาะจง บริษัท แหลมทอง  บริษัท แหลมทอง  เป็นผู้มีอาชีพขาย เลขท่ีใบสั่งซื้อ 

     ศกึษาภณัฑ์ จ ากดั   ศกึษาภณัฑ์ จ ากดั   พัสดุดังกล่าว 11/2563 

2 ซื้อวัสดุส านักงานและคอมพิวเตอร์ 60,275 60,275 เฉพาะเจาะจง ร้าน ยงยทุธพลูสขุ   ร้าน ยงยทุธพลูสขุ   เป็นผู้มีอาชีพขาย เลขท่ีใบสั่งซื้อ 

     อิเลก็ทรอนิกส ์ อิเลก็ทรอนิกส ์ พัสดุดังกล่าว 12/2563 

3 จ้างท าป้ายไวนิล 1,900 1,900 เฉพาะเจาะจง ร้าน ชุมพล อิงค์เจ็ท    ร้าน ชุมพล อิงค์เจ็ท    เป็นผู้มีอาชีพท างาน เลขท่ีใบสั่งจ้าง 
       ประเภทดังกล่าว 23/2563 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 
 
 



 
                    แบบ  สขร. 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  2563 

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม  อ.แปลงยาว  จ.ฉะเชิงเทรา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
วันที่   31   มีนาคม   2563 

ล า 
ดับ 
ที ่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที ่
จะซื้อ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง 

ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ 
ของสัญญาหรือ 
ข้อตกลงในการ 

ซื้อหรือจ้าง 
1 ซื้อวัสดุส านักงานและคอมพิวเตอร์ 87,968 87,968 เฉพาะเจาะจง ร้าน ยงยทุธพลูสขุ   ร้าน ยงยทุธพลูสขุ   เป็นผู้มีอาชีพขาย เลขท่ีใบสั่งซื้อ 

     อิเลก็ทรอนิกส ์ อิเลก็ทรอนิกส ์ พัสดุดังกล่าว 14/2563 

2 จ้างเดินท่อประปา 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายสุรพล  พรมห ู นายสุรพล  พรมห ู เป็นผู้มีอาชีพท างาน เลขท่ีใบสั่งจ้าง 
       ประเภทดังกล่าว 30/2563 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 



 
                    แบบ  สขร. 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน   2563 

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม  อ.แปลงยาว  จ.ฉะเชิงเทรา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
วันที่   30   เมษายน   2563 

ล า 
ดับ 
ที ่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที ่
จะซื้อ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง 

ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ 
ของสัญญาหรือ 
ข้อตกลงในการ 

ซื้อหรือจ้าง 
1 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  230,000 230,000 เฉพาะเจาะจง นายภาคภมูิ   ไชโย นายภาคภมูิ   ไชโย เป็นผู้มีอาชีพท างาน เลขท่ีใบสั่งจ้าง 
 เบ็ดเสร็จ  แบบ ก      ประเภทดังกล่าว 33/2563 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 
 
 



 
 
                    แบบ  สขร. 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม   2563 

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม  อ.แปลงยาว  จ.ฉะเชิงเทรา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
วันที่   29   พฤษภาคม   2563 

ล า 
ดับ 
ที ่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที ่
จะซื้อ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง 

ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ 
ของสัญญาหรือ 
ข้อตกลงในการ 

ซื้อหรือจ้าง 
1 หนังสือเรียน ปีการศึกษา  2563 482,228 482,228 คัดเลือก 3  ราย บริษัท จันทราทิตย์  เป็นผู้มีอาชีพขาย เลขท่ีใบสั่งซื้อ 
      จ ากัด พัสดุดังกล่าว 16/2563 
2 จ้างท าป้ายไวนิล 1,400 1,400 เฉพาะเจาะจง ร้าน ชุมพล อิงค์เจ็ท    ร้าน ชุมพล อิงค์เจ็ท    เป็นผู้มีอาชีพท างาน เลขท่ีใบสั่งจ้าง 
       ประเภทดังกล่าว 35/2563 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 



 
 
                    แบบ  สขร. 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน   2563 

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม  อ.แปลงยาว  จ.ฉะเชิงเทรา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
วันที่   30   มิถุนายน   2563 

ล า 
ดับ 
ที ่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที ่
จะซื้อ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง 

ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ 
ของสัญญาหรือ 
ข้อตกลงในการ 

ซื้อหรือจ้าง 
1 ซื้อคอมพิวเตอร ์ 22,000 22,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน ยงยทุธพลูสขุ   ร้าน ยงยทุธพลูสขุ   เป็นผู้มีอาชีพขาย เลขท่ีใบสั่งซื้อ 

     อิเลก็ทรอนิกส ์ อิเลก็ทรอนิกส์ พัสดุดังกล่าว 17/2563 

2 ซื้อวัสดุส านักงาน 19,300 19,300 เฉพาะเจาะจง บริษัท แหลมทอง  บริษัท แหลมทอง  เป็นผู้มีอาชีพขาย เลขท่ีใบสั่งซื้อ 

     ศกึษาภณัฑ์ จ ากดั   ศกึษาภณัฑ์ จ ากดั   พัสดุดังกล่าว 18/2563 

3 ซื้อสื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ 269,680 269,680 เฉพาะเจาะจง 3  ราย บริษัท  สนุกคิด เป็นผู้มีอาชีพขาย เลขท่ีใบสั่งซื้อ 
 การเรยีนรู้ทางวิศวกรรม     อินเตอร์คอม พัสดุดังกล่าว 19/2563 
 เขตพัฒนา  ภาคตะวันออก     มิวนิเคชั่น จ ากัด   
4 ซื้อหน้ากากอนามัย 11,780 11,780 เฉพาะเจาะจง ร้าน   คิดถึงบางคล้า     ร้าน   คิดถึงบางคล้า     เป็นผู้มีอาชีพขาย เลขท่ีใบสั่งซื้อ 
       พัสดุดังกล่าว 20/2563 
5 จ้างรื้อถอนโรงอาหารเก่า 42,120 42,120 เฉพาะเจาะจง นายมนตรี  พุทธรัตน ์ นายมนตรี  พุทธรัตน ์ เป็นผู้มีอาชีพท างาน เลขท่ีใบสั่งจ้าง 
       ประเภทดังกล่าว 39/2563 
6 จ้างท าป้ายส่งมอบอาคารโรงอาหาร 4,300 4,300 เฉพาะเจาะจง ร้าน ชุมพลการพิมพ์ ร้าน ชุมพลการพิมพ์ เป็นผู้มีอาชีพท างาน เลขท่ีใบสั่งจ้าง 
 ทรีมันนี ่      ประเภทดังกล่าว 41/2563 
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 6,674,000 5,440,000 e-bidding เสนอราคา 5 ราย บริษัท นรเสฏฐ ์ เป็นผู้มีอาชีพท างาน สัญญาจ้าง 
 โรงอาหาร ขนาดกลาง 500 ท่ีนั่ง     เอ็นจิเนียริ่ง แอนด ์ ประเภทดังกล่าว เลขท่ี 01/2563 
      คอนสตรัคช่ัน จ ากดั เสนอราคา ต่ าสดุ  
         

 
 



 
 
                    แบบ  สขร. 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม   2563 

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม  อ.แปลงยาว  จ.ฉะเชิงเทรา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
วันที่   31   กรกฎาคม   2563 

ล า 
ดับ 
ที ่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที ่
จะซื้อ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง 

ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ 
ของสัญญาหรือ 
ข้อตกลงในการ 

ซื้อหรือจ้าง 
1 ซื้อวัสดุงานอาคารสถานท่ี 70,127.27 70,127.27 เฉพาะเจาะจง บริษัท   บริษัท   เป็นผู้มีอาชีพขาย เลขท่ีใบสั่งซื้อ 
     มหาพร ซัพพลาย       มหาพร ซัพพลาย       พัสดุดังกล่าว 21/2563 
     จ ากัด จ ากัด   
2 ซื้อโต๊ะสแตนเลส 26,400 26,400 เฉพาะเจาะจง ร้าน คุณอนันฯ     ร้าน คุณอนันฯ     เป็นผู้มีอาชีพขาย เลขท่ีใบสั่งซื้อ 
     เฟอร์นิเจอร ์ เฟอร์นิเจอร ์ พัสดุดังกล่าว 22/2563 
3 ซื้อหนังสือ  EIS 31,620 31,620 เฉพาะเจาะจง บริษัท  บริษัท  เป็นผู้มีอาชีพขาย เลขท่ีใบสั่งซื้อ 
     มี ทู คอนเซ้าท์ติ้ง   มี ทู คอนเซ้าท์ติ้ง   พัสดุดังกล่าว 23/2563 
     จ ากัด จ ากัด   
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 6,806,000 4,894,555 e-bidding เสนอราคา 13 ราย บริษัท นรเสฏฐ ์ เป็นผู้มีอาชีพท างาน สัญญาจ้าง 
 อาคารอเนกประสงค์หลังคาโค้ง      เอ็นจิเนียริ่ง แอนด ์ ประเภทดังกล่าว เลขท่ี 02/2563 
 (Dome) หรือ     คอนสตรัคช่ัน จ ากดั   
 หลังคาคลมุลานอเนกประสงค ์        
5 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการเรียน 19,064 19,064 เฉพาะเจาะจง นายดอกรกั  ประเสริฐด ี นายดอกรกั ประเสริฐด ี เป็นผู้มีอาชีพท างาน เลขท่ีใบสั่งจ้าง 
 (โควิด – 19)      ประเภทดังกล่าว 43/2563 
         
         
         
         
         
         



 




