
 
          

แบบ สขร.1 
 

    สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตลุาคม ๒๕๖๒    
          
    

 
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 

    
    

 
วันที่ ๑ เดือน พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๒     

             
ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ขอสัญญา 

ที ่     หรือจ้าง   จ้าง ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 
คัดเลือก

โดย 
หรือข้อตกลงในการ 

                    สรุป ซ้ือหรือจ้าง 

๑ น้้ามันเชื้อเพลิง 43,610.60 _ เฉพาะเจาะจง หจก.ภคพรปิโตรเลียม หจก.ภคพรปิโตรเลียม ราคาท้องถิ่น ซ.๑/๒๕๖3 

  ๑ รายการ จ้านวน ๑ งาน       ๐-๕๒๓๕๓๑๐๐๐๒๗๑ ๐-๕๒๓๕๓๑๐๐๐๒๗๑   ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

  งบประมาณ       43,610.60 43,610.60     

๒ ปูนขาว 3,991.10 _ เฉพาะเจาะจง ร้านคมสันพาณิชย์ ร้านคมสันพาณิชย์ ราคาท้องถิ่น ซ.2/2563 

  3 รายการ จ้านวน 1 งาน       ๓๕๐๙๙๐๑๓๘๗๙๒๒ ๓๕๐๙๙๐๑๓๘๗๙๒๒   ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

  บริหารท่ัวไป       3,991.10 3,991.10     

๓ น้้ามันเชื้อเพลิง       30,524.25  _ เฉพาะเจาะจง หจก.ภคพรปิโตรเลียม หจก.ภคพรปิโตรเลียม ราคาท้องถิ่น ซ.2.1/2563 

  ประจ้าเดือน พ.ย. 2562       ๐-๕๒๓๕๓๑๐๐๐๒๗๑ ๐-๕๒๓๕๓๑๐๐๐๒๗๑   ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

  งบประมาณ       30,524.25 30,524.25     

๔ ของรางวัล 4,682.00 _ เฉพาะเจาะจง ร้านนายมานิตย์ ร้านนายมานิตย์ ราคาท้องถิ่น ซ.3/2563 

  12 รายการ จ้านวน 1 งาน             ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       4,682.00 4,682.00     

๕ วัสดุส้านักงาน 3,326.00 _ เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ ซี ซี สเตช่ันเนอรี  ร้าน เอ ซี ซี สเตช่ันเนอรี  ราคาท้องถิ่น ซ.4/2563 

  10 รายการ จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๙๙๐๐๐๑๙๔๖๖ ๓๕๒๙๙๐๐๐๑๙๔๖๖   ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       3,326.00 3,326.00     

๖ วัสดุก่อสร้าง 3,466.80 _ เฉพาะเจาะจง หจก.ศิริชัยรุ่งเรือง หจก.ศิริชัยรุ่งเรือง ราคาท้องถิ่น ซ.5/2563 

  9 รายการ จ้านวน 1 งาน       ๐-5๒๓๕๒๗๐๐๐๓๕๑ ๐-5๒๓๕๒๗๐๐๐๓๕๑   ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       3,466.80 3,466.80     

  ยอดยกไป 89,600.75                   



 

 

ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ 
ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ขอสัญญา 

ที ่     หรือจ้าง 
  

จ้าง ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 
คัดเลือก

โดย 
หรือข้อตกลงในการ 

                    สรุป ซ้ือหรือจ้าง 

  ยอดยกมา 89,600.75                   

๗ ถุงด้า 1,800.00 _ เฉพาะเจาะจง ร้าน ดี ดี กิ๊ฟ บูติค ร้าน ดี ดี กิ๊ฟ บูติค ราคาท้องถิ่น ซ.6/2563 

  1 รายการ จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๔๗๙๖ ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๔๗๙๖   ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

  งานอาคารสถานท่ี       1,800.00 1,800.00     

๘ วัสดุก่อสร้าง 1,508.70 _ เฉพาะเจาะจง หจก.ศิริชัยรุ่งเรือง หจก.ศิริชัยรุ่งเรือง ราคาท้องถิ่น ซ.7/2563 

  5 รายการ จ้านวน 1 งาน       ๐-5๒๓๕๒๗๐๐๐๓๕๑ ๐-5๒๓๕๒๗๐๐๐๓๕๑   ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

  งานอาคารสถานท่ี       1,508.70 1,508.70     

๙ 
จ้างเหมาท้าอาหาร นร.พัก

นอน 
31,500.00 

_ 
เฉพาะเจาะจง นาย สมบูรณ์ จิตตา นาย สมบูรณ์ จิตตา ราคาท้องถิ่น จ.1/๒๕๖3 

  
ประจ้าเดือนพฤศจิกายน 

2562 
      ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๗๒๑๓ ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๗๒๑๓   ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

  วิชาการ       31,500.00 31,500.00     

  รวมท้ังสิ้น 124,409.45                   
 

 

 

 

 

 

 

 



 
          

แบบ สขร.1 
 

    สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจกิายน ๒๕๖๒    
          
    

 
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 

    
          
    

 
วันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒     

             ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ขอสัญญา 

ที ่     หรือจ้าง   จ้าง ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 
คัดเลือก

โดย 
หรือข้อตกลงในการ 

                    สรุป ซ้ือหรือจ้าง 

๑ 
เครื่อง Sewer ระบบดูแล

นักเรียน 
55,640.00 

_ 
เฉพาะเจาะจง บ.อีไลพ์ ซิสเต็มส์ บ.อีไลพ์ ซิสเต็มส์ ราคาท้องถิ่น ซ.8/๒๕๖3 

  1 เครื่อง จ้านวน 1 งาน             ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       55,640.00 55,640.00     

๒ วัสดุส้านักงาน 5,264.00 _ เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ ราคาท้องถิ่น ซ.9/๒๕๖3 

  3 รายการ จ้านวน 1 งาน       0-523527000351 0-523527000351   ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

  แนะแนว       5,264.00 5,264.00     

๓ วัสดุเชื้อเพลิง        2,150.00  _ เฉพาะเจาะจง ร้าน ภักดี ร้าน ภักดี ราคาท้องถิ่น ซ.10/๒๕๖3 

  4 รายการ จ้านวน 1 งาน             ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       2,150.00 2,150.00     

๔ ปลอกหลอดไมค์ 140.00 _ เฉพาะเจาะจง ร้านชัยวัฒน์ ร้านชัยวัฒน์ ราคาท้องถิ่น ซ.๑1/๒๕๖3 

  5 อัน จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๔๘๕๑ ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๔๘๕๑   ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

  การงานอาชีพ       140.00 140.00     

๕ สายไมค์ วัสดุไฟฟ้าวิทยุ 200.00 _ เฉพาะเจาะจง ร้านฉัตรชัยอิเล็คทรอนิคส์ ร้านฉัตรชัยอิเล็คทรอนิคส์ ราคาท้องถิ่น ซ.๑2/๒๕๖3 

  2 รายการ จ้านวน 1 งาน       ๓๕๐๐๑๐๐๓๑๒๐๘๐ ๓๕๐๐๑๐๐๓๑๒๐๘๐   ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

  การงานอาชีพ       200.00 200.00     

๖ หลอด LED วัสดุไฟฟ้าวิทยุ 2,500.00 _ เฉพาะเจาะจง หจก.เจียวพานิช หจก.เจียวพานิช ราคาท้องถิ่น ซ.๑3/๒๕๖3 

  3 รายการ จ้านวน 1 งาน       ๐-๕๒๓๕๖๐๐๐๒๑๘๐ ๐-๕๒๓๕๖๐๐๐๒๑๘๐   ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

  การงานอาชีพ       2,500.00 2,500.00     

  ยอดยกไป 65,894.00                   
 



 

ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ขอสัญญา 

ที ่     หรือจ้าง 
  

จ้าง ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 
คัดเลือก

โดย 
หรือข้อตกลงในการ 

                    สรุป ซ้ือหรือจ้าง 

  ยอดยกมา 65,894.00                   

๗ กระดาษโรเนียว        2,680.00  _ เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ ราคาท้องถิ่น ซ.๑4/๒๕๖3 

  40 ห่อ จ้านวน 1 งาน       0-523527000351 0-523527000351   ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

  วิชาการ       2,680.00 2,680.00     

๘ หนังสือเรียนวิท ม.2 เล่ม 2 9,350.00 _ เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ ซี ซี สเตช่ันเนอรี  ร้าน เอ ซี ซี สเตช่ันเนอรี  ราคาท้องถิ่น ซ.๑5/๒๕๖3 

  110 เล่ม จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๙๙๐๐๐๑๙๔๖๖ ๓๕๒๙๙๐๐๐๑๙๔๖๖   ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

  วิชาการ       9,350.00 9,350.00     

๙ ต้นไม้หูกระโจง        4,500.00  _ เฉพาะเจาะจง สวนไม้ไทย สวนไม้ไทย ราคาท้องถิ่น ซ.๑6/๒๕๖3 

  3 รายการ จ้านวน 1 งาน             ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

  อาคารสถานท่ี       4,500.00 4,500.00     

๑๐ วัสดุส้านักงาน 680.00 _ เฉพาะเจาะจง ร้านอุบล ร้านอุบล ราคาท้องถิ่น ซ.๑7/๒๕๖3 

  2 รายการ จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๗๑๓๒ ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๗๑๓๒   ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

  งานทะเบียน       680.00 680.00     

๑๑ ปริ้นเตอร์        4,590.00  _ เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ ราคาท้องถิ่น ซ.๑8/๒๕๖3 

  1 เครื่อง จ้านวน 1 งาน       0-523527000351 0-523527000351   ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

  แผนงาน       4,590.00 4,590.00     

๑๒ วัสดุส้านักงาน 4,323.00 _ เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ ราคาท้องถิ่น ซ.๑9/๒๕๖3 

  5 รายการ จ้านวน 1 งาน       0-523527000351 0-523527000351   ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

  แผนงาน       4,323.00 4,323.00     

๑๓ วัสดุเผยแพร่ 2,060.00 _ เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ ไอ ไพศาลล้าปาง ร้าน เอ ไอ ไพศาลล้าปาง ราคาท้องถิ่น ซ.20/๒๕๖3 

  4 รายการ จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๙๙๐๐๐๑๒๐๓๘ ๓๕๒๙๙๐๐๐๑๒๐๓๘   ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

  งบประมาณ       2,060.00 2,060.00     

  ยอดยกไป 94,077.00                   
 



 

ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ขอสัญญา 

ที ่     หรือจ้าง 
  

จ้าง ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 
คัดเลือก

โดย 
หรือข้อตกลงในการ 

                    สรุป ซ้ือหรือจ้าง 

  ยอดยกมา 94,077.00                   

๑๔ กระดานไวท์บอร์ด 1,710.00 _ เฉพาะเจาะจง ร้านนนท์วัสดุ ร้านนนท์วัสดุ ราคาท้องถิ่น ซ.2๑/๒๕๖3 

  3 แผ่น จ้านวน 1 งาน       0-992000631926 0-992000631926   ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

  การงานอาชีพ       1,710.00 1,710.00     

๑๕ พัดลม วสัดุไฟฟ้า 8,070.00 _ เฉพาะเจาะจง หจก.เจียวพานิช หจก.เจียวพานิช ราคาท้องถิ่น ซ.22/๒๕๖3 

  4 รายการ จ้านวน 1 งาน       ๐-๕๒๓๕๖๐๐๐๒๑๘๐ ๐-๕๒๓๕๖๐๐๐๒๑๘๐   ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

  การงานอาชีพ       8,070.00 8,070.00     

๑๖ วัสดุส้านักงาน 1,400.00 _ เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ ราคาท้องถิ่น ซ.23/๒๕๖3 

  6 รายการ จ้านวน 1 งาน       0-523527000351 0-523527000351   ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

  การงานอาชีพ       1,400.00 1,400.00     

๑๗ วัสดุส้านักงาน 3,390.00 _ เฉพาะเจาะจง ร้าน ดี ดี กิ๊ฟ บูติค ร้าน ดี ดี กิ๊ฟ บูติค ราคาท้องถิ่น ซ.24/๒๕๖3 

  16 รายการ จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๔๗๙๖ ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๔๗๙๖   ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       3,390.00 3,390.00     

๑๘ วัสดุส้านักงาน 960.00 _ เฉพาะเจาะจง ร้านอุบล ร้านอุบล ราคาท้องถิ่น ซ.25/๒๕๖3 

  5 รายการ จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๗๑๓๒ ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๗๑๓๒   ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       960.00 960.00     

๑๙ หมึก + ไข 34,240.00 _ เฉพาะเจาะจง บ.ริโซ่ (ประเทศไทย) จ้ากัด บ.ริโซ่ (ประเทศไทย) จ้ากัด ราคาท้องถิ่น ซ.26/๒๕๖3 

  2 รายการ จ้านวน 1 งาน       0-105537139145 0-105537139145   ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

  วิชาการ       34,240.00 34,240.00     

๒๐ วัสดุงานบ้าน 4,940.00 _ เฉพาะเจาะจง ร้าน ดี ดี กิ๊ฟ บูติค ร้าน ดี ดี กิ๊ฟ บูติค ราคาท้องถิ่น ซ.27/๒๕๖3 

  9 รายการ จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๔๗๙๖ ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๔๗๙๖   ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

  การงานอาชีพ       4,940.00 4,940.00     

  ยอดยกไป 148,787.00                   
 



 

ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ขอสัญญา 

ที ่     หรือจ้าง 
  

จ้าง ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 
คัดเลือก

โดย 
หรือข้อตกลงในการ 

                    สรุป ซ้ือหรือจ้าง 

  ยอดยกมา 148,787.00                   

๒๑ วัสดุงานบ้าน 1,959.00 _ เฉพาะเจาะจง ร้าน ดี ดี กิ๊ฟ บูติค ร้าน ดี ดี กิ๊ฟ บูติค ราคาท้องถิ่น ซ.28/๒๕๖3 

  2 รายการ จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๔๗๙๖ ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๔๗๙๖   ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

  บริหารท่ัวไป       1,959.00 1,959.00     

๒๒ วัสดุก่อสร้าง 481.50 _ เฉพาะเจาะจง ร้านคมสันพาณิชย์ ร้านคมสันพาณิชย์ ราคาท้องถิ่น ซ.29/๒๕๖3 

  4 รายการ จ้านวน 1 งาน       ๓๕๐๙๙๐๑๓๘๗๙๒๒ ๓๕๐๙๙๐๑๓๘๗๙๒๒   ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

  บริหารท่ัวไป       481.50 481.50     

๒๓ วัสดุงานฝีมือ 5,700.00 _ เฉพาะเจาะจง ร้าน ดี ดี กิ๊ฟ บูติค ร้าน ดี ดี กิ๊ฟ บูติค ราคาท้องถิ่น ซ.30/๒๕๖3 

  2 รายการ จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๔๗๙๖ ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๔๗๙๖   ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

  การงานอาชีพ       5,700.00 5,700.00     

๒๔ จอบ เสียม 7,950.00 _ เฉพาะเจาะจง  ร้าน ชูพาณิชย์  ร้าน ชูพาณิชย์ ราคาท้องถิ่น ซ.31/๒๕๖3 

  2 รายการ จ้านวน 1 งาน             ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

  อาคารสถานท่ี       7,950.00 7,950.00     

๒๕ วัสดุก่อสร้าง 4,343.13 _ เฉพาะเจาะจง ร้านคมสันพาณิชย์ ร้านคมสันพาณิชย์ ราคาท้องถิ่น ซ.32/๒๕๖3 

  14 รายการ จ้านวน 1 งาน       ๓๕๐๙๙๐๑๓๘๗๙๒๒ ๓๕๐๙๙๐๑๓๘๗๙๒๒   ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

  อาคารสถานท่ี       4,343.13 4,343.13     

๒๖ จ้างท้ากรอบรูป 750.00 _ เฉพาะเจาะจง ร้านเอกศิลป์ ร้านเอกศิลป์ ราคาท้องถิ่น จ.๑.1/๒๕๖3 

  จ้านวน 1 งาน       ๑๕๒๐๕๐๐๐๐๕๐๐๕ ๑๕๒๐๕๐๐๐๐๕๐๐๕   ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

  อาคารสถานท่ี       750.00 750.00     

๒๗ จ้างท้าป้ายไวนิล 1,000.00 _ เฉพาะเจาะจง ร้านเอกศิลป์ ร้านเอกศิลป์ ราคาท้องถิ่น จ.2/๒๕๖3 

  จ้านวน 1 งาน       ๑๕๒๐๕๐๐๐๐๕๐๐๕ ๑๕๒๐๕๐๐๐๐๕๐๐๕   ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

  อาคารสถานท่ี       1,000.00 1,000.00     

  ยอดยกไป 170,970.63                   
 



 

ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ขอสัญญา 

ที ่     หรือจ้าง 
  

จ้าง ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 
คัดเลือก

โดย 
หรือข้อตกลงในการ 

                    สรุป ซ้ือหรือจ้าง 

  ยอดยกมา 170,970.63                   

๒๘ เช่าเครื่องเสียง 1,500.00 _ เฉพาะเจาะจง นายอุทัย นายอุทัย ราคาท้องถิ่น จ.3/๒๕๖3 

  จ้านวน 1 งาน       ๑๕๒๐๕๐๐๐๐๕๐๐๕ ๑๕๒๐๕๐๐๐๐๕๐๐๕   ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

  บริหารท่ัวไป       1,500.00 1,500.00     

๒๙ จ้างท้าป้ายไวนิล งานกีสี 500.00 _ เฉพาะเจาะจง ร้านเอกศิลป์ ร้านเอกศิลป์ ราคาท้องถิ่น จ.4/๒๕๖3 

  จ้านวน 1 งาน       ๑๕๒๐๕๐๐๐๐๕๐๐๕ ๑๕๒๐๕๐๐๐๐๕๐๐๕   ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

  อาคารสถานท่ี       500.00 500.00     

๓๐ จ้างท้าพวงมาลา 1,000.00 _ เฉพาะเจาะจง ร้านดรุณีดอกไม้ ร้านดรุณีดอกไม้ ราคาท้องถิ่น จ.5/๒๕๖3 

  จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๐๕๐๐๓๓๙๑๑๒ ๓๕๒๐๕๐๐๓๓๙๑๑๒   ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

  บริหารท่ัวไป       1,000.00 1,000.00     

๓๑ จ้างท้าพวงมาลา 1,000.00 _ เฉพาะเจาะจง ร้านดรุณีดอกไม้ ร้านดรุณีดอกไม้ ราคาท้องถิ่น จ.6/๒๕๖3 

  จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๐๕๐๐๓๓๙๑๑๒ ๓๕๒๐๕๐๐๓๓๙๑๑๒   ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

  บริหารท่ัวไป       1,000.00 1,000.00     

๓๒ ซ่อมรถหกล้อ      84,572.80  _ เฉพาะเจาะจง กลการออโต้อาร์ กลการออโต้อาร์ ราคาท้องถิ่น จ.7/๒๕๖3 

  จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๑๒๐๐๔๒๐๒๔๑ ๓๕๒๑๒๐๐๔๒๐๒๔๑   ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

  ยานพาหนะ       84,572.80 84,572.80     

๓๓ ซ่อมรถบัส 30,600.00 _ เฉพาะเจาะจง รา้นเชิดชัยไดนาโม ร้านเชิดชัยไดนาโม ราคาท้องถิ่น จ.8/๒๕๖3 

  จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๐๖๐๐๐๔๐๕๕๔ ๓๕๒๐๖๐๐๐๔๐๕๕๔   ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

  ยานพาหนะ       30,600.00 30,600.00     

๓๔ จ้างท้าป้าย รร. หินแกรนิต 72,000.00 
_ 

เฉพาะเจาะจง 
ร้านล้าปางแกรนิตและนานา

ดีไซน์ 
ร้านล้าปางแกรนิตและนานา

ดีไซน์ 
ราคาท้องถิ่น จ.9/๒๕๖3 

  จ้านวน 1 งาน       ๑๖๓๙๙๐๐๐๐๖๖๘๕ ๑๖๓๙๙๐๐๐๐๖๖๘๕   ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

  อาคารสถานท่ี       72,000.00 72,000.00     

  ยอดยกไป 362,143.43                   



ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ขอสัญญา 

ที ่     หรือจ้าง 
  

จ้าง ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 
คัดเลือก

โดย 
หรือข้อตกลงในการ 

                    สรุป ซ้ือหรือจ้าง 

  ยอดยกมา 362,143.43                   

๓๕ จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดต้นไม้      40,000.00  _ เฉพาะเจาะจง นายทวี นัณทะศรี นายทวี นัณทะศรี ราคาท้องถิ่น จ.๑0/๒๕๖3 

  จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๖๕๐๐๑๔๖๖๗๕ ๓๕๒๖๕๐๐๑๔๖๖๗๕   ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

  อาคารสถานท่ี       40,000.00 40,000.00     

๓๖ จ้างท้าป้ายโฟมมอบเงิน 200.00 _ เฉพาะเจาะจง ร้านเอกศิลป์ ร้านเอกศิลป์ ราคาท้องถิ่น จ.๑1/๒๕๖3 

  จ้านวน 1 งาน       ๑๕๒๐๕๐๐๐๐๕๐๐๕ ๑๕๒๐๕๐๐๐๐๕๐๐๕   ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

  อาคารสถานท่ี       200.00 200.00     

๓๗ ซ่อมจานดาวเทียม 
          
300.00  

_ 
เฉพาะเจาะจง ร้านชัยวัฒน์ ร้านชัยวัฒน์ ราคาท้องถิ่น จ.๑2/๒๕๖3 

  จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๔๘๕๑ ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๔๘๕๑   ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

  อาคารสถานท่ี       300.00 300.00     

๓๘ จ้างท้าตรายาง 1,058.00 _ เฉพาะเจาะจง ร้านอุบล ร้านอุบล ราคาท้องถิ่น จ.๑3/๒๕๖3 

  2 รายการ จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๗๑๓๒ ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๗๑๓๒   ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

  วัดผล       1,058.00 1,058.00     

๓๙ 
ซ่อมมอเตอร์สปีดสูง ห้อง 

Sever 
       1,850.00  

_ 
เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ราคาท้องถิ่น จ.๑4/๒๕๖3 

  จ้านวน 1 งาน       0-523561000377 0-523561000377   ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

  อาคารสถานท่ี       1,850.00 1,850.00     

๔๐ เช่าชุดไทย 3,500.00 _ เฉพาะเจาะจง นายอิสระพงษ์ โลกค้าลือ นายอิสระพงษ์ โลกค้าลือ ราคาท้องถิ่น จ.๑5/๒๕๖3 

  จ้านวน 1 งาน       ๑๕๔๙๙๐๐๑๓๙๐๐๗ ๑๕๔๙๙๐๐๑๓๙๐๐๗   ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

  บริหาร       3,500.00 3,500.00     

๔๑ ซ่อมปริ้นเตอร์ 200.00 _ เฉพาะเจาะจง บริษัทเอฟ เอ็ม เน็ต จ้ากัด บริษัทเอฟ เอ็ม เน็ต จ้ากัด ราคาท้องถิ่น จ.๑6/๒๕๖3 

  จ้านวน 1 งาน       0-525557000262 0-525557000262   ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

  อาคารสถานท่ี       200.00 200.00     

  ยอดยกไป 409,251.43                   
 



 

ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ขอสัญญา 

ที ่     หรือจ้าง 
  

จ้าง ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 
คัดเลือก

โดย 
หรือข้อตกลงในการ 

                    สรุป ซ้ือหรือจ้าง 

  ยอดยกมา 409,251.43                   

๔๒ ซ่อมรถ (แอร์รถบัส)        5,740.00  _ เฉพาะเจาะจง นาย เชิดชัย นาย เชิดชัย ราคาท้องถิ่น จ.๑7/๒๕๖3 

  จ้านวน 1 งาน       ๑๕๒๐๖๐๐๐๔๐๕๕๔ ๑๕๒๐๖๐๐๐๔๐๕๕๔   ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

  ยานพาหนะ       5,740.00 5,740.00     

๔๓ จ้างท้าป้ายไวนิลลอยกระทง 700.00 _ เฉพาะเจาะจง ร้านเอกศิลป์ ร้านเอกศิลป์ ราคาท้องถิ่น จ.๑8/๒๕๖3 

  จ้านวน 1 งาน       ๑๕๒๐๕๐๐๐๐๕๐๐๕ ๑๕๒๐๕๐๐๐๐๕๐๐๕   ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

  อาคารสถานท่ี       700.00 700.00     

๔๔ เช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต      20,000.00  _ เฉพาะเจาะจง TOT TOT ราคาท้องถิ่น จ.๑9/๒๕๖3 

  จ้านวน 1 งาน             ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

  วิชาการ       20,000.00 20,000.00     

๔๕ 
จ้างเหมาท้าอาหาร นร. พัก

นอน 
25,500.00 

_ 
เฉพาะเจาะจง นาย สมบูรณ์ จิตตา นาย สมบูรณ์ จิตตา ราคาท้องถิ่น จ.9.๑/๒๕๖3 

  ประจ้าเดือน ธ.ค. 2562       ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๗๒๑๓ ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๗๒๑๓   ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

  วิชาการ       25,500.00 25,500.00     

  รวมท้ังสิ้น 461,191.43                   
 

 

 

 

 

 

 

 



           
แบบ สขร.1 

 
    สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธนัวาคม ๒๕๖๒    
          
    

 
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 

    
          
    

 
วันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖3     

             
ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ 

เลขที่และวันที่ขอ
สัญญา 

ที ่     หรือจ้าง   จ้าง ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 
คัดเลือก

โดย 
หรือข้อตกลงในการ 

                    สรุป ซ้ือหรือจ้าง 

๑ วัสดุส้านักงาน 7,644.00 _ เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ ราคาท้องถิ่น ซ.33/๒๕๖3 

  8 รายการ จ้านวน 1 งาน       0-523527000351 0-523527000351   ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

  วิชาการ       7,644.00 7,644.00     

๒ น้้ามันเชื้อเพลิง 21,820.00 _ เฉพาะเจาะจง หจก.ภคพรปิโตรเลียม หจก.ภคพรปิโตรเลียม ราคาท้องถิ่น ซ.34/๒๕๖3 

  1 รายการ จ้านวน 1 งาน       ๐-๕๒๓๕๓๑๐๐๐๒๗๑ ๐-๕๒๓๕๓๑๐๐๐๒๗๑   ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

  งบประมาณ       21,820.00 21,820.00     

๓ วัสดุยานพาหนะ        1,119.00  _ เฉพาะเจาะจง แหม่มสติกเกอร์ แหม่มสติกเกอร์ ราคาท้องถิ่น ซ.35/๒๕๖3 

  6 รายการ จ้านวน 1 งาน             ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

  ยานพาหนะ       1,119.00 1,119.00     

๔ น้้าด่ืม 
          
950.00  

_ 
เฉพาะเจาะจง ร้านโซน่ีบาร์ซ่าร์ ร้านโซน่ีบาร์ซ่าร์ ราคาท้องถิ่น ซ.36/๒๕๖3 

  1 รายการ จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๙๙๐๐๐๐๕๐๓๑ ๓๕๒๙๙๐๐๐๐๕๐๓๑   ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       950.00 950.00     

๕ วัสดุงานบ้าน      11,035.00  _ เฉพาะเจาะจง ร้าน ดี ดี กิ๊ฟ บูติค ร้าน ดี ดี กิ๊ฟ บูติค ราคาท้องถิ่น ซ.37/๒๕๖3 

  6 รายการ จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๔๗๙๖ ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๔๗๙๖   ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       11,035.00 11,035.00     

๖ ครุภัณฑ์ คอม 30,920.00 _ เฉพาะเจาะจง บริษัทเอฟ เอ็ม เน็ต จ้ากัด บริษัทเอฟ เอ็ม เน็ต จ้ากัด ราคาท้องถิ่น ซ.38/๒๕๖3 

  3 รายการ จ้านวน 1 งาน       0-525557000262 0-525557000262   ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

  งบประมาณ       30,920.00 30,920.00     

  ยอดยกไป 73,488.00                   
 



 

ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ 
เลขที่และวันที่ขอ

สัญญา 

ที ่     หรือจ้าง 
  

จ้าง ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 
คัดเลือก

โดย 
หรือข้อตกลงในการ 

                    สรุป ซ้ือหรือจ้าง 

  ยอดยกมา 73,488.00                   

๗ วัสดุก่อสร้าง      14,923.00  _ เฉพาะเจาะจง ร้าน นนท์วัสดุ ร้าน นนท์วัสดุ ราคาท้องถิ่น ซ.39/๒๕๖3 

  27 รายการ จ้านวน 1 งาน       0-525560001576 0-525560001576   ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

  งานโรงอาหาร       14,923.00 14,923.00     

๘ วัสดุ คอม 11,630.00 _ เฉพาะเจาะจง บริษัทเอฟ เอ็ม เน็ต จ้ากัด บริษัทเอฟ เอ็ม เน็ต จ้ากัด ราคาท้องถิ่น ซ.40/๒๕๖3 

  5 รายการ จ้านวน 1 งาน       0-525557000262 0-525557000262   ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

  งบประมาณ       11,630.00 11,630.00     

๙ วัสดุ คอม        9,780.00  _ เฉพาะเจาะจง บริษัทเอฟ เอ็ม เน็ต จ้ากัด บริษัทเอฟ เอ็ม เน็ต จ้ากัด ราคาท้องถิ่น ซ.41/๒๕๖3 

  5 รายการ จ้านวน 1 งาน       0-525557000262 0-525557000262   ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

  งบประมาณ       9,780.00 9,780.00     

๑๐ น้้าแข็ง+น้้าด่ืม 800.00 _ เฉพาะเจาะจง ร้านธนสิน วอเตอร์เวิล์ค ร้านธนสิน วอเตอร์เวิล์ค ราคาท้องถิ่น ซ.42/๒๕๖3 

  3 รายการ จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๐๕๐๐๐๕๑๖๘๒ ๓๕๒๐๕๐๐๐๕๑๖๘๒   ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       800.00 800.00     

๑๑ หลอดPar 38 LED        1,110.00  _ เฉพาะเจาะจง บ.เล่าจิ้นกวาง จ้ากัด บ.เล่าจิ้นกวาง จ้ากัด ราคาท้องถิ่น ซ.43/๒๕๖3 

  3 หลอด จ้านวน 1 งาน       ๐-๕๒๕๕๔๙๐๐๐๑๙๔ ๐-๕๒๕๕๔๙๐๐๐๑๙๔   ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

  บริหรท่ัวไป       1,110.00 1,110.00     

๑๒ วัสดุส้านักงาน 3,530.00 _ เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ ราคาท้องถิ่น ซ.44/๒๕๖3 

  2 รายการ จ้านวน 1 งาน       0-523527000351 0-523527000351   ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       3,530.00 3,530.00     

๑๓ วัสดุส้านักงาน 9,570.00 _ เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ ราคาท้องถิ่น ซ.45/๒๕๖3 

  14 รายการ จ้านวน 1 งาน       0-523527000351 0-523527000351   ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

  กลุ่มสาระสิลปะ       9,570.00 9,570.00     

  ยอดยกไป 124,831.00                   



ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ขอสัญญา 

ที ่     หรือจ้าง 
  

จ้าง ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 
คัดเลือก

โดย 
หรือข้อตกลงในการ 

                    สรุป ซ้ือหรือจ้าง 
  ยอดยกมา 124,831.00                   
๑๔ วัสดุงานบ้าน        3,261.00  _ เฉพาะเจาะจง ร้านเบล ร้านเบล ราคาท้องถิ่น ซ.46/๒๕๖3 

  9 รายการ จ้านวน 1 งาน             ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       3,261.00 3,261.00     

๑๕ วัสดุเข้าค่ายส้านักงาน 9,887.00 _ เฉพาะเจาะจง ร้าน ดี ดี กิ๊ฟ บูติค ร้าน ดี ดี กิ๊ฟ บูติค ราคาท้องถิ่น ซ.47/๒๕๖3 

  40 รายการ จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๔๗๙๖ ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๔๗๙๖   ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       9,887.00 9,887.00     

๑๖ วัสดุเข้าค่ายส้านักงาน (ไม้ไผ่)        2,500.00  _ เฉพาะเจาะจง นาง อนันต์ ฟองเกต นาง อนันต์ ฟองเกต ราคาท้องถิ่น ซ.48/๒๕๖3 

  10 มัด จ้านวน 1 งาน       0-523539000783 0-523539000783   ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       2,500.00 2,500.00     

๑๗ วัสดุเข้าค่ายส้านักงาน (เมล็ดพันธ์ผัก) 80.00 _ เฉพาะเจาะจง หจก.เกียรติเจริญการเกษตร หจก.เกียรติเจริญการเกษตร ราคาท้องถิ่น ซ.49/๒๕๖3 

  3 รายการ จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๐๐๐๐๔๔๔๓ ๓๕๒๐๐๐๐๔๔๔๓   ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       80.00 80.00     

๑๘ วัสดุเข้าค่ายส้านักงาน (เชือกไยยักษ์) 
          

840.00  
_ 

เฉพาะเจาะจง  จิวไถ่อัง  จิวไถ่อัง ราคาท้องถิ่น ซ.50/๒๕๖3 

  4 ม้วน จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๙๙๐๐๔๓๗๕๑๙ ๓๕๒๙๙๐๐๔๓๗๕๑๙   ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       840.00 840.00     

๑๙ วัสดุเข้าค่ายส้านักงาน 280.00 _ เฉพาะเจาะจง เพื่อนักเรียน เพื่อนักเรียน ราคาท้องถิ่น ซ.5๑/๒๕๖3 

  (เข็มติดอกยุวกาชาด)       ๓๕๒๙๙๐๐๒๔๙๔๗๐ ๓๕๒๙๙๐๐๒๔๙๔๗๐   ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

  28 อัน จ้านวน 1 งาน       280.00 280.00     

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน               

๒๐ วัสดุเข้าค่ายส้านักงาน (ผ้าสี) 504.00 _ เฉพาะเจาะจง ร้านโซน่ีบาร์ซ่าร์ ร้านโซน่ีบาร์ซ่าร์ ราคาท้องถิ่น ซ.52/๒๕๖3 

  18 เมตร จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๙๙๐๐๐๐๕๐๓๑ ๓๕๒๙๙๐๐๐๐๕๐๓๑   ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       504.00 504.00     

  ยอดยกไป 142,183.00                   



 

ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ 
เลขที่และวันที่ขอ

สัญญา 

ที ่     หรือจ้าง 
  

จ้าง ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 
คัดเลือก

โดย 
หรือข้อตกลงในการ 

                    สรุป ซ้ือหรือจ้าง 

  ยอดยกมา 142,183.00                   

๒๑ วัสดุเข้าค่ายส้านักงาน (น้้าด่ืม)        1,585.00  _ เฉพาะเจาะจง ร้านธนสิน วอเตอร์เวิล์ค ร้านธนสิน วอเตอร์เวิล์ค ราคาท้องถิ่น ซ.53/๒๕๖3 

  4 รายการ จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๐๕๐๐๐๕๑๖๘๒ ๓๕๒๐๕๐๐๐๕๑๖๘๒   ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       1,585.00 1,585.00     

๒๒ เครื่องกรองน้้า 12,840.00 _ เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมกันทามาศ ร้านอุดมกันทามาศ ราคาท้องถิ่น ซ.54/๒๕๖3 

  4 ชุด จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๙๙๐๐๑๐๐๑๕๘ ๓๕๒๙๙๐๐๑๐๐๑๕๘   ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

  งานโรงอาหาร       12,840.00 12,840.00     

๒๓ กล้วย ไข่ไก่        1,000.00  _ เฉพาะเจาะจง นาง จารุภา สร้อยค้า นาง จารุภา สร้อยค้า ราคาท้องถิ่น ซ.55/๒๕๖3 

  2 รายการ จ้านวน 1 งาน             ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       1,000.00 1,000.00     

๒๔ หมึก 6,450.00 _ เฉพาะเจาะจง บริษัทเอฟ เอ็ม เน็ต จ้ากัด บริษัทเอฟ เอ็ม เน็ต จ้ากัด ราคาท้องถิ่น ซ.56/๒๕๖3 

  5 กล่อง จ้านวน 1 งาน       0-525557000262 0-525557000262   ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

          6,450.00 6,450.00     

๒๕ ป้ายชื้อคล้องคอ        1,296.00  _ เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ ราคาท้องถิ่น ซ.57/๒๕๖3 

  48 อัน จ้านวน 1 งาน       0-523527000351 0-523527000351   ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       1,296.00 1,296.00     

๒๖ วัสดุส้านักงาน 30,871.00 _ เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ ราคาท้องถิ่น ซ.58/๒๕๖3 

  15 รายการ จ้านวน 1 งาน       0-523527000351 0-523527000351   ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

  วัดผล       30,871.00 30,871.00     

๒๗ วัสดุส้านักงาน 15,000.00 _ เฉพาะเจาะจง ร้าน ดี ดี กิ๊ฟ บูติค ร้าน ดี ดี กิ๊ฟ บูติค ราคาท้องถิ่น ซ.59/๒๕๖3 

  14 รายการ จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๔๗๙๖ ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๔๗๙๖   ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

  บริหาร       15,000.00 15,000.00     

  ยอดยกไป 211,225.00                   



 

ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ 
เลขที่และวันที่ขอ

สัญญา 

ที ่     หรือจ้าง 
  

จ้าง ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 
คัดเลือก

โดย 
หรือข้อตกลงในการ 

                    สรุป ซ้ือหรือจ้าง 
  ยอดยกมา 211,225.00                   

๒๘ วัสดุงานบ้าน        6,917.00  _ เฉพาะเจาะจง ร้านนครกิโลเซ็นเตอร์ ร้านนครกิโลเซ็นเตอร์ ราคาท้องถิ่น ซ.60/๒๕๖3 

  9 รายการ จ้านวน 1 งาน       ๓๕๐๙๙๐๑๐๒๓๓๔๓ ๓๕๐๙๙๐๑๐๒๓๓๔๓   ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

  งานปฎิคม       6,917.00 6,917.00     

๒๙ วัสดุงานบ้าน 2,355.00 _ เฉพาะเจาะจง บิ๊กซี ซุปเปอร์ บิ๊กซี ซุปเปอร์ ราคาท้องถิ่น ซ.61/๒๕๖3 

  8 รายการ จ้านวน 1 งาน       0-107563000633 0-107563000633   ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

  งานปฎิคม       2,355.00 2,355.00     

๓๐ วัสดุงานบ้าน        8,600.00  _ เฉพาะเจาะจง ร้านอนันต์ ซารามิค ร้านอนันต์ ซารามิค ราคาท้องถิ่น ซ.62/๒๕๖3 

  5 รายการ จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๐๖๐๐๐๔๔๕๙๙ ๓๕๒๐๖๐๐๐๔๔๕๙๙   ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

  งานปฎิคม       8,600.00 8,600.00     

๓๑ ถุงด้า 1,800.00 _ เฉพาะเจาะจง ร้าน ดี ดี กิ๊ฟ บูติค ร้าน ดี ดี กิ๊ฟ บูติค ราคาท้องถิ่น ซ.63/๒๕๖3 

  30 กิโล จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๔๗๙๖ ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๔๗๙๖   ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

  อาคารสถานท่ี       1,800.00 1,800.00     

๓๒ วัสดุส้านักงาน      10,785.00  _ เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ ราคาท้องถิ่น ซ.64/๒๕๖3 

  12 รายการ จ้านวน 1 งาน       0-523527000351 0-523527000351   ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

  กลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ       10,785.00 10,785.00     

๓๓ จ้างตัดหญ้าและปรับสนาม 2        4,000.00  _ เฉพาะเจาะจง นาย เกษม อินไชยา นาย เกษม อินไชยา ราคาท้องถิ่น จ.20/๒๕๖3 

  จ้านวน 1 งาน       ๑๕๒๐๕๐๐๐๐๕๐๐๕ ๑๕๒๐๕๐๐๐๐๕๐๐๕   ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

  อาคารสถานท่ี       4,000.00 4,000.00     

๓๔ จ้างท้าป้ายประชุมผู้ปกครอง 
          

400.00  
_ 

เฉพาะเจาะจง ร้านเอกศิลป์ ร้านเอกศิลป์ ราคาท้องถิ่น จ.21/๒๕๖3 

  จ้านวน 1 งาน       ๑๕๒๐๕๐๐๐๐๕๐๐๕ ๑๕๒๐๕๐๐๐๐๕๐๐๕   ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

  อาคารสถานท่ี       400.00 400.00     

  ยอดยกไป 246,082.00                   



ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ 
เลขที่และวันที่ขอ

สัญญา 

ที ่     หรือจ้าง 
  

จ้าง ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 
คัดเลือก

โดย 
หรือข้อตกลงในการ 

                    สรุป ซ้ือหรือจ้าง 

  ยอดยกมา 246,082.00                   

๓๕ จ้างเหมาท้าเสาแบตมินตัน        9,000.00  _ เฉพาะเจาะจง นาย สมบูรณ์ ค้าตาบุตร นาย สมบูรณ์ ค้าตาบุตร ราคาท้องถิ่น จ.22/๒๕๖3 

  จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๐๕๐๐๓๗๙๑๕๗ ๓๕๒๐๕๐๐๓๗๙๑๕๗   ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

  กลุ่มสาระ สุขศึกษา       9,000.00 9,000.00     

๓๖ จ้างเหมารถไถปรับหลุมขยะ        3,000.00  _ เฉพาะเจาะจง นาย เกษม อินไชยา นาย เกษม อินไชยา ราคาท้องถิ่น จ.23/๒๕๖3 

  จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๐๕๐๐๔๐๖๐๘๑ ๓๕๒๐๕๐๐๔๐๖๐๘๑   ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

  อาคารสถานท่ี       3,000.00 3,000.00     

๓๗ ซ่อมรถตู้ นข-2659        5,542.60  _ เฉพาะเจาะจง กลการออโต้อาร์ กลการออโต้อาร์ ราคาท้องถิ่น จ.24/๒๕๖3 

  จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๑๒๐๐๔๒๐๒๔๑ ๓๕๒๑๒๐๐๔๒๐๒๔๑   ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

  ยานพาหนะ       5,542.60 5,542.60     

๓๘ จ้างท้าตรายาง 
          

120.00  
_ 

เฉพาะเจาะจง ทีบี แสตมป์ ทีบี แสตมป์ ราคาท้องถิ่น จ.25/๒๕๖3 

  จ้านวน 1 งาน       ๑๕๐๙๙๐๐๓๐๗๙๗๐ ๑๕๐๙๙๐๐๓๐๗๙๗๐   ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

  บุคคล       120.00 120.00     

๓๙ จ้างเหมารถบัส ม.4 ทัศนศึกษา        9,150.00  _ เฉพาะเจาะจง นาย วิทยา วงศ์มา นาย วิทยา วงศ์มา ราคาท้องถิ่น จ.26/๒๕๖3 

  จ้านวน 1 งาน             ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       9,150.00 9,150.00     

๔๐ จ้างเหมารถบัส ม.4 ทัศนศึกษา        9,150.00  _ เฉพาะเจาะจง นาย ศราวุฒิ วงศ์พลกานันท์ นาย ศราวุธ วงศ์พลกานันท์ ราคาท้องถิ่น จ.27/๒๕๖3 

  จ้านวน 1 งาน             ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       9,150.00 9,150.00     

๔๑ จ้างเหมารถบัส ม.4 ทัศนศึกษา        9,150.00  _ เฉพาะเจาะจง นาย ไภไคน์ ไข่แก้ว นาย ไภไคน์ ไข่แก้ว ราคาท้องถิ่น จ.28/๒๕๖3 

  จ้านวน 1 งาน             ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       9,150.00 9,150.00     

  ยอดยกไป 291,194.60                   
 



 

ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ 
เลขที่และวันที่ขอ

สัญญา 
ที ่     หรือจ้าง   จ้าง ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือกโดย หรือข้อตกลงในการ 

                    สรุป ซ้ือหรือจ้าง 
  ยอดยกมา 291,194.60                   

๔๒ จ้างเหมารถบัส ม.4 ทัศนศึกษา        9,150.00  _ เฉพาะเจาะจง นาย ธวัชชัย ทวีเชื้อ นาย ธวัชชัย ทวีเชื้อ ราคาท้องถิ่น จ.29/๒๕๖3 

  จ้านวน 1 งาน             ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       9,150.00 9,150.00     

๔๓ จ้างเหมารถบัส ม.1 ทัศนศึกษา      19,600.00  
_ 

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ล้าปางรัตนพลทรานส

ปอร์ด 
หจก.ล้าปางรัตนพลทรานส

ปอร์ด 
ราคาท้องถิ่น จ.30/๒๕๖3 

  จ้านวน 1 งาน             ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       19,600.00 19,600.00     

๔๔ จ้างเหมารถบัส ม.5 ทัศนศึกษา      10,300.00  
_ 

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ล้าปางรัตนพลทรานส

ปอร์ด 
หจก.ล้าปางรัตนพลทรานส

ปอร์ด 
ราคาท้องถิ่น จ.31/๒๕๖3 

  จ้านวน 1 งาน             ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       10,300.00 10,300.00     

๔๕ จ้างเหมารถบัส ม.5 ทัศนศึกษา      10,300.00  
_ 

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ล้าปางรัตนพลทรานส

ปอร์ด 
หจก.ล้าปางรัตนพลทรานส

ปอร์ด 
ราคาท้องถิ่น จ.32/๒๕๖3 

  จ้านวน 1 งาน             ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       10,300.00 10,300.00     

๔๖ จ้างเหมารถบัส ม.5 ทัศนศึกษา      10,300.00  
_ 

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ล้าปางรัตนพลทรานส

ปอร์ด 
หจก.ล้าปางรัตนพลทรานส

ปอร์ด 
ราคาท้องถิ่น จ.33/๒๕๖3 

  จ้านวน 1 งาน             ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       10,300.00 10,300.00     

๔๗ จ้างเหมารถบัส ปวช. ทัศนศึกษา        8,500.00  
_ 

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ล้าปางรัตนพลทรานส

ปอร์ด 
หจก.ล้าปางรัตนพลทรานส

ปอร์ด 
ราคาท้องถิ่น จ.34/๒๕๖3 

  จ้านวน 1 งาน             ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       8,500.00 8,500.00     

๔๘ จ้างเหมารถบัส ปวช. ทัศนศึกษา        5,500.00  
_ 

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ล้าปางรัตนพลทรานส

ปอร์ด 
หจก.ล้าปางรัตนพลทรานส

ปอร์ด 
ราคาท้องถิ่น จ.35/๒๕๖3 

  จ้านวน 1 งาน             ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       5,500.00 5,500.00     

  ยอดยกไป 364,844.60                   



 

ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ 
เหตุผล

ที ่
เลขที่และวันที่ขอ

สัญญา 

ที ่     หรือจ้าง 
  

จ้าง ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 
คัดเลือก

โดย 
หรือข้อตกลงในการ 

                    สรุป ซ้ือหรือจ้าง 
  ยอดยกมา 364,844.60                   

๔๙ จ้างเหมารถบัส ม.2 ทัศนศึกษา 
     

11,200.00  
_ 

เฉพาะเจาะจง หจก.ล้าปางรัตนพลทรานสปอร์ด หจก.ล้าปางรัตนพลทรานสปอร์ด 
ราคา

ท้องถิ่น 
จ.36/๒๕๖3 

  จ้านวน 1 งาน             ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       11,200.00 11,200.00     

๕๐ จ้างเหมารถบัส ม.2 ทัศนศึกษา 
     

11,200.00  
_ 

เฉพาะเจาะจง หจก.ล้าปางรัตนพลทรานสปอร์ด หจก.ล้าปางรัตนพลทรานสปอร์ด 
ราคา

ท้องถิ่น 
จ.37/๒๕๖3 

  จ้านวน 1 งาน             ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       11,200.00 11,200.00     

๕๑ จ้างเหมารถบัส ม.6 ทัศนศึกษา        8,200.00  
_ 

เฉพาะเจาะจง หจก.ล้าปางรัตนพลทรานสปอร์ด หจก.ล้าปางรัตนพลทรานสปอร์ด 
ราคา

ท้องถิ่น 
จ.38/๒๕๖3 

  จ้านวน 1 งาน             ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       8,200.00 8,200.00     

๕๒ จ้างเหมารถบัส ม.6 ทัศนศึกษา        8,200.00  
_ 

เฉพาะเจาะจง หจก.ล้าปางรัตนพลทรานสปอร์ด หจก.ล้าปางรัตนพลทรานสปอร์ด 
ราคา

ท้องถิ่น 
จ.39/๒๕๖3 

  จ้านวน 1 งาน             ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       8,200.00 8,200.00     

๕๓ จ้างเหมารถบัส ม.6 ทัศนศึกษา        8,200.00  
_ 

เฉพาะเจาะจง หจก.ล้าปางรัตนพลทรานสปอร์ด หจก.ล้าปางรัตนพลทรานสปอร์ด 
ราคา

ท้องถิ่น 
จ.40/๒๕๖3 

  จ้านวน 1 งาน             ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       8,200.00 8,200.00     

๕๔ จ้างปรับปรุง ระบบไฟฟ้า 
     

20,372.48  
_ 

เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ราคา

ท้องถิ่น 
จ.41/๒๕๖3 

  จ้านวน 1 งาน             ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
  อาคารสถานท่ี       20,372.48 20,372.48     

๕๕ จ้างท้าพวงมาลา        1,200.00  
_ 

เฉพาะเจาะจง นาง จันทร์หอม บุญปั๋น นาง จันทร์หอม บุญปั๋น 
ราคา

ท้องถิ่น 
จ.42/๒๕๖3 

  จ้านวน 1 งาน       ๑๕๐๙๙๐๐๓๐๗๙๗๐ ๑๕๐๙๙๐๐๓๐๗๙๗๐   ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       1,200.00 1,200.00     
  ยอดยกไป 433,417.08                   



 

ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ 
เลขที่และวันที่ขอ

สัญญา 

ที ่     หรือจ้าง 
  

จ้าง ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 
คัดเลือก

โดย 
หรือข้อตกลงในการ 

                    สรุป ซ้ือหรือจ้าง 
  ยอดยกมา 433,417.08                   

๕๖ จ้างท้าเครื่องบวงสรวง        1,000.00  _ เฉพาะเจาะจง นาง จันทร์หอม บุญปั๋น นาง จันทร์หอม บุญปั๋น ราคาท้องถิ่น จ.43/๒๕๖3 

  จ้านวน 1 งาน       ๑๕๐๙๙๐๐๓๐๗๙๗๐ ๑๕๐๙๙๐๐๓๐๗๙๗๐   ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       1,000.00 1,000.00     

๕๗ จ้างเหมารถบัส ม.3 ทัศนศึกษา        9,900.00  _ เฉพาะเจาะจง นาย ศราวุฒิ วงศ์พลกานันท์ นาย ศราวุฒิ วงศ์พลกานันท์ ราคาท้องถิ่น จ.44/๒๕๖3 

  จ้านวน 1 งาน             ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       9,900.00 9,900.00     

๕๘ จ้างเหมารถบัส ม.3 ทัศนศึกษา        9,900.00  _ เฉพาะเจาะจง นาย วิทยา วงศ์มา นาย วิทยา วงศ์มา ราคาท้องถิ่น จ.45/๒๕๖3 

  จ้านวน 1 งาน             ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       9,900.00 9,900.00     

๕๙ จ้างเหมาท้าเครื่องบวงสรวงเจ้าท่ี        2,000.00  _ เฉพาะเจาะจง นาง อ่อน โสวะ นาง อ่อน โสวะ ราคาท้องถิ่น จ.46/๒๕๖3 

  จ้านวน 1 งาน             ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       2,000.00 2,000.00     

๖๐ จ้างท้าป้ายกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม        1,660.00  _ เฉพาะเจาะจง ร้านเอกศิลป์ ร้านเอกศิลป์ ราคาท้องถิ่น จ.47/๒๕๖3 

  จ้านวน 1 งาน       ๑๕๒๐๕๐๐๐๐๕๐๐๕ ๑๕๒๐๕๐๐๐๐๕๐๐๕   ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

  อาคารสถานท่ี       1,660.00 1,660.00     

๖๑ 
จ้างเช็คระยะและเปลี่ยน

น้้ามันเครื่อง 
       1,527.50  

_ 
เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าล้าปาง จ้ากัด บ.โตโยต้าล้าปาง จ้ากัด ราคาท้องถิ่น จ.48/๒๕๖3 

  จ้านวน 1 งาน       0-525558000746 0-525558000746   ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

  ยานพาหนะ       1,527.50 1,527.50     

๖๒ จ้างท้าป้ายไวนิล        2,000.00  _ เฉพาะเจาะจง ร้านเอกศิลป์ ร้านเอกศิลป์ ราคาท้องถิ่น จ.49/๒๕๖3 

  จ้านวน 1 งาน       ๑๕๒๐๕๐๐๐๐๕๐๐๕ ๑๕๒๐๕๐๐๐๐๕๐๐๕   ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

  อาคารสถานท่ี       2,000.00 2,000.00     

  ยอดยกไป 461,404.58                   
 



 

ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ 
เลขที่และวันที่ขอ

สัญญา 

ที ่     หรือจ้าง 
  

จ้าง ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 
คัดเลือก

โดย 
หรือข้อตกลงในการ 

                    สรุป ซ้ือหรือจ้าง 

  ยอดยกมา 461,404.58                   

๖๓ จ้างท้าอาหารนักเรียนพักนอน 
     
46,500.00  

_ 
เฉพาะเจาะจง นาย สมบูรณ์ จิตตา นาย สมบูรณ์ จิตตา ราคาท้องถิ่น จ.49.1/๒๕๖3 

  ประจ้าเดือน มกราคม             ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

  วิชาการ       46,500.00 46,500.00     

๖๔ จ้างซ่อมเคาะสีรถ 
     
73,000.00  

_ 
เฉพาะเจาะจง ร้านทรงการช่าง ร้านทรงการช่าง ราคาท้องถิ่น จ.50/๒๕๖3 

  จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๐๑๐๐๗๐๔๐๓๔ ๓๕๒๐๑๐๐๗๐๔๐๓๔   ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

  ยานพาหนะ       73,000.00 73,000.00     

๖๕ 
จ้างท้าอาหารกลางวัน นร.ยากจน

พิเศษ 
     
15,750.00  

_ 
เฉพาะเจาะจง นาง ดวงตา ทองใบ นาง ดวงตา ทองใบ ราคาท้องถิ่น จ.50.1/๒๕๖3 

  ประจ้าเดือน มกราคม              ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

          15,750.00 15,750.00     

  รวมท้ังสิ้น 596,654.58                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



           
แบบ สขร.1 

 
    สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖3    
          
    

 
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 

    
          
    

 
วันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๖3     

             ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ขอสัญญา 

ที ่     หรือจ้าง   จ้าง ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 
คัดเลือก

โดย 
หรือข้อตกลงในการ 

                    สรุป ซ้ือหรือจ้าง 

๑ วัสดุส้านักงาน 2,590.00 _ เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ ราคาท้องถิ่น ซ.65/๒๕๖3 

  2 รายการ จ้านวน 1 งาน       0-523527000351 0-523527000351   ๓ มกราคม ๒๕๖๓ 

  บริหารอ้านวยการ       2,590.00 2,590.00     

๒ วัสดุก่อสร้าง 1,314.00 _ เฉพาะเจาะจง หจก.ฉลองคอนกรีตอิฐโชว์ หจก.ฉลองคอนกรีตอิฐโชว์ ราคาท้องถิ่น ซ.66/๒๕๖3 

  4 รายการ จ้านวน 1 งาน       0-563560000977 0-563560000977   ๓ มกราคม ๒๕๖๓ 

  โรงอาหาร       1,314.00 1,314.00     

๓ วัสดุส้านักงาน 
    
10,973.00  

_ 
เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ ราคาท้องถิ่น ซ.67/๒๕๖3 

  20 รายการ จ้านวน 1 งาน       0-523527000351 0-523527000351   ๓ มกราคม ๒๕๖๓ 

  การงานอาชีพ       10,973.00 10,973.00     

๔ วัสดุงานบา้น       2,127.16  _ เฉพาะเจาะจง ร้านบ้วนเฮงคอสเมติกส์ ร้านบ้วนเฮงคอสเมติกส์ ราคาท้องถิ่น ซ.68/๒๕๖3 

  20 รายการ จ้านวน 1 งาน             ๓ มกราคม ๒๕๖๓ 

  ปฎิคม       2,127.16 2,127.16     

๕ วัสดุส้านักงาน       2,925.00  _ เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ ราคาท้องถิ่น ซ.69/๒๕๖3 

  5 รายการ จ้านวน 1 งาน       0-523527000351 0-523527000351   ๓ มกราคม ๒๕๖๓ 

  วิชาการ       2,925.00 2,925.00     

๖ สาย VGA 550.00 _ เฉพาะเจาะจง บริษัทเอฟ เอ็ม เน็ต จ้ากัด บริษัทเอฟ เอ็ม เน็ต จ้ากัด ราคาท้องถิ่น ซ.70/๒๕๖3 

  1 เส้น จ้านวน 1 งาน       0-525557000262 0-525557000262   ๓ มกราคม ๒๕๖๓ 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       550.00 550.00     

  ยอดยกไป 20,479.16                   



             
ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ขอสัญญา 

ที ่     หรือจ้าง 
  

จ้าง ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 
คัดเลือก

โดย 
หรือข้อตกลงในการ 

                    สรุป ซ้ือหรือจ้าง 

  ยอดยกมา 20,479.16                   

๗ วัสดสุ้านักงาน        8,878.00  _ เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ ราคาท้องถิ่น ซ.7๑/๒๕๖3 

  18 รายการ จ้านวน 1 งาน       0-523527000351 0-523527000351   ๖ มกราคม ๒๕๖๓ 

  ภาษาไทย       8,878.00 8,878.00     

๘ ถุงด้า 1,800.00 _ เฉพาะเจาะจง ร้าน ดี ดี กิ๊ฟ บูติค ร้าน ดี ดี กิ๊ฟ บูติค ราคาท้องถิ่น ซ.72/๒๕๖3 

  30 กิโล จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๔๗๙๖ ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๔๗๙๖   ๖ มกราคม ๒๕๖๓ 

  โรงอาหาร       1,800.00 1,800.00     

๙ วัสดุก่อสร้าง       2,396.80  _ เฉพาะเจาะจง ร้านคมสันพาณิชย์ ร้านคมสันพาณิชย์ ราคาท้องถิ่น ซ.73/๒๕๖3 

  6 รายการ จ้านวน 1 งาน       ๓๕๐๙๙๐๑๓๘๗๙๒๒ ๓๕๐๙๙๐๑๓๘๗๙๒๒   ๗ มกราคม ๒๕๖๓ 

  โรงอาหาร       2,396.80 2,396.80     

๑๐ วัสดุส้านักงาน  1,641.00 _ เฉพาะเจาะจง ร้านอุบล ร้านอุบล ราคาท้องถิ่น ซ.74/๒๕๖3 

  27 รายการ จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๗๑๓๒ ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๗๑๓๒   ๗ มกราคม ๒๕๖๓ 

  กลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ       1,641.00 1,641.00     

๑๑ วัสดุส้านักงาน        3,276.00  _ เฉพาะเจาะจง ร้าน ดี ดี กิ๊ฟ บูติค ร้าน ดี ดี กิ๊ฟ บูติค ราคาท้องถิ่น ซ.75/๒๕๖3 

  18 รายการ จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๔๗๙๖ ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๔๗๙๖   ๗ มกราคม ๒๕๖๓ 

  กลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ       3,276.00 3,276.00     

๑๒ ปริ้นเตอร์ 4,300.00 _ เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ ราคาท้องถิ่น ซ.76/๒๕๖3 

  1 เครื่อง จ้านวน 1 งาน       0-523527000351 0-523527000351   ๗ มกราคม ๒๕๖๓ 

  กลุ่มสาระ ภาษาไทย       4,300.00 4,300.00     

๑๓ วัสดุส้านักงาน  10,010.00 _ เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ ราคาท้องถิ่น ซ.77/๒๕๖3 

  12 รายการ จ้านวน 1 งาน       0-523527000351 0-523527000351   ๗ มกราคม ๒๕๖๓ 

  กลุ่มสาระ สังคมศึกษา       10,010.00 10,010.00     

  ยอดยกไป 52,780.96                   
 



ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ขอสัญญา 

ที ่     หรือจ้าง 
  

จ้าง ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 
คัดเลือก

โดย 
หรือข้อตกลงในการ 

                    สรุป ซ้ือหรือจ้าง 

  ยอดยกมา 52,780.96                   

๑๔ เครื่อง FAX เครื่องเคลือบ 
    
13,790.00  

_ 
เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ ราคาท้องถิ่น ซ.78/๒๕๖3 

  2 รายการ จ้านวน 1 งาน       0-523527000351 0-523527000351   ๗ มกราคม ๒๕๖๓ 

  งานสารบัญ       13,790.00 13,790.00     

๑๕ ปริ้นเตอร์ 4,300.00 _ เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ ราคาท้องถิ่น ซ.79/๒๕๖3 

  1 เครื่อง จ้านวน 1 งาน       0-523527000351 0-523527000351   ๘ มกราคม ๒๕๖๓ 

  กลุ่มสาระ สังคมศึกษา       4,300.00 4,300.00     

๑๖ เครื่องคิดเลข       2,097.00  _ เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ ราคาท้องถิ่น ซ.80/๒๕๖3 

  3 เครื่อง จ้านวน 1 งาน       0-523527000351 0-523527000351   ๘ มกราคม ๒๕๖๓ 

  ธนาคารโรงเรียน       2,097.00 2,097.00     

๑๗ น้้ามันเชื้อเพลิง มกราคม 2563 36,799.80 _ เฉพาะเจาะจง หจก.ภคพรปิโตรเลียม หจก.ภคพรปิโตรเลียม ราคาท้องถิ่น ซ.8๑/๒๕๖3 

  1 รายการ จ้านวน 1 งาน       ๐-๕๒๓๕๓๑๐๐๐๒๗๑ ๐-๕๒๓๕๓๑๐๐๐๒๗๑   ๘ มกราคม ๒๕๖๓ 

  งบประมาณ       36,799.80 36,799.80     

๑๘ กุญแจ       2,700.00  _ เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ ราคาท้องถิ่น ซ.82/๒๕๖3 

  6 ชุด จ้านวน 1 งาน       0-523527000351 0-523527000351   ๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

  งบประมาณ       2,700.00 2,700.00     

๑๙ วัสดุส้านักงาน 5,644.00 _ เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ ราคาท้องถิ่น ซ.83/๒๕๖3 

  15 รายการ จ้านวน 1 งาน       0-523527000351 0-523527000351   ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ 

  งานสารบัญ       5,644.00 5,644.00     

๒๐ กรอบเกียรติบัตร 2,400.00 _ เฉพาะเจาะจง ร้านธีรภัทร พานิชย์ ร้านธีรภัทร พานิชย์ ราคาท้องถิ่น ซ.84/๒๕๖3 

  3 โหล จ้านวน 1 งาน             ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ 

  วิชาการ       2,400.00 2,400.00     

  ยอดยกไป 120,511.76                   

    
 

        



    
 

        

ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ขอสัญญา 

ที ่     หรือจ้าง 
  

จ้าง ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 
คัดเลือก

โดย 
หรือข้อตกลงในการ 

                    สรุป ซ้ือหรือจ้าง 

  ยอดยกมา 120,511.76                   

๒๑ ชุดแหนบรถตู้       2,560.00  _ เฉพาะเจาะจง หจก.ฉัตรโยธิน จ้ากัด หจก.ฉัตรโยธิน จ้ากัด ราคาท้องถิ่น ซ.85/๒๕๖3 

  2 ชุด จ้านวน 1 งาน       0-523527000033 0-523527000033   ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ 

  ยานพาหนะ       2,560.00 2,560.00     

๒๒ แบตเตอร์รี่รถยนต์ 2,600.00 _ เฉพาะเจาะจง ศรีระการช่าง ศรีระการช่าง ราคาท้องถิ่น ซ.86/๒๕๖3 

  1 ลูก จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๐๕๐๐๐๙๔๓๖๕ ๓๕๒๐๕๐๐๐๙๔๓๖๕   ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ 

  ยานพาหนะ       2,600.00 2,600.00     

๒๓ ดอกไม้แห้ง       1,595.00  _ เฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิกฟาวเวอร์ ร้านบ๊ิกฟาวเวอร์ ราคาท้องถิ่น ซ.87/๒๕๖3 

  3 รายการ จ้านวน 1 งาน       ๕๕๒๑๒๙๐๐๐๒๔๘๓ ๕๕๒๑๒๙๐๐๐๒๔๘๓   ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ 

  แนะแนว       1,595.00 1,595.00     

๒๔ ช่อดอกไม้ 4,000.00 _ เฉพาะเจาะจง ร้านเกาะคาสังคภัณฑ์ ร้านเกาะคาสังคภัณฑ์ ราคาท้องถิ่น ซ.88/๒๕๖3 

  20 ช่อ จ้านวน 1 งาน       ๑๔๗๒๗๔๘๑๙ ๑๔๗๒๗๔๘๑๙   ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ 

  บุคคล       4,000.00 4,000.00     

๒๕ วัสดุส้านักงาน       1,640.00  _ เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ ราคาท้องถิ่น ซ.89/๒๕๖3 

  3 รายการ จ้านวน 1 งาน       0-523527000351 0-523527000351   ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ 

  ออมทรัพย์โรงเรียน       1,640.00 1,640.00     

๒๖ USB 380.00 _ เฉพาะเจาะจง บริษัทเอฟ เอ็ม เน็ต จ้ากัด บริษัทเอฟ เอ็ม เน็ต จ้ากัด ราคาท้องถิ่น ซ.90/๒๕๖3 

  1 อัน จ้านวน 1 งาน       0-525557000262 0-525557000262   ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ 

  แนะแนว       380.00 380.00     

๒๗ วัสดุส้านักงาน 366.00 _ เฉพาะเจาะจง ร้านอุบล ร้านอุบล ราคาท้องถิ่น ซ.9๑/๒๕๖3 

  2 รายการ จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๗๑๓๒ ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๗๑๓๒   ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ 

  แนะแนว       366.00 366.00     

  ยอดยกไป 133,652.76                   

    
 

        



    
 

        

ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ขอสัญญา 

ที ่     หรือจ้าง 
  

จ้าง ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 
คัดเลือก

โดย 
หรือข้อตกลงในการ 

                    สรุป ซ้ือหรือจ้าง 

  ยอดยกมา 133,625.76                   

๒๘ กรอบเกียรติบัตร       1,600.00  _ เฉพาะเจาะจง ร้านธีรภัทร พานิชย์ ร้านธีรภัทร พานิชย์ ราคาท้องถิ่น ซ.92/๒๕๖3 

  2 โหล จ้านวน 1 งาน             ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       1,600.00 1,600.00     

๒๙ ก๊อกน้้า 117.70 _ เฉพาะเจาะจง ร้านคมสันพาณิชย์ ร้านคมสันพาณิชย์ ราคาท้องถิ่น ซ.93/๒๕๖3 

  1 ตัว จ้านวน 1 งาน       ๓๕๐๙๙๐๑๓๘๗๙๒๒ ๓๕๐๙๙๐๑๓๘๗๙๒๒   ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ 

  งบประมาณ       117.70 117.70     

๓๐ สายปั๊มลม 
         

400.00  
_ 

เฉพาะเจาะจง อู่มานิตย์ อู่มานิตย์ ราคาท้องถิ่น ซ.94/๒๕๖3 

  10 เมตร จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๐๕๐๐๓๙๗๓๒๕ ๓๕๒๐๕๐๐๓๙๗๓๒๕   ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ 

  ยานพาหนะ       400.00 400.00     

๓๑ วัสดุก่อสร้าง 524.30 _ เฉพาะเจาะจง หจก.ศิริชัยรุ่งเรือง หจก.ศิริชัยรุ่งเรือง ราคาท้องถิ่น ซ.95/๒๕๖3 

  2 รายการ จ้านวน 1 งาน       ๐-5๒๓๕๒๗๐๐๐๓๕๑ ๐-5๒๓๕๒๗๐๐๐๓๕๑   ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

  อาคารสถานท่ี       524.30 524.30     

๓๒ วัสดุก่อสร้าง       6,666.10  _ เฉพาะเจาะจง หจก.ศิริชัยรุ่งเรือง หจก.ศิริชัยรุ่งเรือง ราคาท้องถิ่น ซ.96/๒๕๖3 

  8 รายการ จ้านวน 1 งาน       ๐-5๒๓๕๒๗๐๐๐๓๕๑ ๐-5๒๓๕๒๗๐๐๐๓๕๑   ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

  อาคารสถานท่ี       6,666.10 6,666.10     

๓๓ ยารักษาโรค 6,332.00 _ เฉพาะเจาะจง คลังยา คลังยา ราคาท้องถิ่น ซ.97/๒๕๖3 

  15 รายการ จ้านวน 1 งาน       ๑๗๙๙๙๐๐๑๒๙๕ ๑๗๙๙๙๐๐๑๒๙๕   ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

  อนามัยโรงเรียน       6,332.00 6,332.00     

๓๔ วัสดุส้านักงาน 2,000.00 _ เฉพาะเจาะจง ร้านอุบล ร้านอุบล ราคาท้องถิ่น ซ.98/๒๕๖3 

  7 รายการ จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๗๑๓๒ ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๗๑๓๒   ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

  โรงอาหาร       2,000.00 2,000.00     

  ยอดยกไป 151,265.86                   



    
 

        

    
 

        

ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ขอสัญญา 

ที ่     หรือจ้าง 
  

จ้าง ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 
คัดเลือก

โดย 
หรือข้อตกลงในการ 

                    สรุป ซ้ือหรือจ้าง 
  ยอดยกมา 151,265.86                   

๓๕ เว็บไซต์ส้าเร็จรูป       3,210.00  _ เฉพาะเจาะจง บ.เว็บเซอร์วิสจ้ากัด บ.เว็บเซอร์วิสจ้ากัด ราคาท้องถิ่น จ.51/๒๕๖3 

  จ้านวน 1 งาน       0-115555005678 0-115555005678   ๓ มกราคม ๒๕๖๓ 
          3,210.00 3,210.00     

๓๖ จ้างเย็บผ้าพันคอ นร. ยุวกาชาด 960.00 _ เฉพาะเจาะจง นาง นฤมล ใจชื้น นาง นฤมล ใจชื้น ราคาท้องถิ่น จ.52/๒๕๖3 

  จ้านวน 1 งาน       ๕๖๓๐๒๙๐๐๐๐๐๔๗ ๕๖๓๐๒๙๐๐๐๐๐๔๗   ๖ มกราคม ๒๕๖๓ 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       960.00 960.00     

๓๗ 
จ้างท้าสีรถ ดัดเหล็กดีด ท้าเบาะท่ีน่ัง

ใหม่ 
      3,300.00  

_ 
เฉพาะเจาะจง ร้านทรงการช่าง ร้านทรงการช่าง ราคาท้องถิ่น จ.53/๒๕๖3 

  จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๐๑๐๐๗๐๔๐๓๔ ๓๕๒๐๑๐๐๗๐๔๐๓๔   ๖ มกราคม ๒๕๖๓ 
  ยานพาหนะ       3,300.00 3,300.00     

๓๘ จ้างท้าโครงฉากนิทาน 900.00 _ เฉพาะเจาะจง ร้านเอกศิลป์ ร้านเอกศิลป์ ราคาท้องถิ่น จ.54/๒๕๖3 

  จ้านวน 1 งาน       ๑๕๒๐๕๐๐๐๐๕๐๐๕ ๑๕๒๐๕๐๐๐๐๕๐๐๕   ๖ มกราคม ๒๕๖๓ 
  กลุ่มสาระ สังคมศึกษา       900.00 900.00     

๓๙ ค่าเช่าชุดการแสดง 
    

12,000.00  
_ 

เฉพาะเจาะจง นาย สิระ สันตสิงห์ นาย สิระ สันตสิงห์ ราคาท้องถิ่น จ.55/๒๕๖3 

  3 คู่ จ้านวน 1 งาน             ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ 

  วิชาการ       12,000.00 12,000.00     

๔๐ จ้างแต่งหน้า ท้าผม 4,200.00 _ เฉพาะเจาะจง นาย นที มาทา นาย นที มาทา ราคาท้องถิ่น จ.56/๒๕๖3 

  6 คน จ้านวน 1 งาน             ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ 

  วิชาการ       4,200.00 4,200.00     

๔๑ จ้างซ่อมปริ้นเตอร์ 4,120.00 _ เฉพาะเจาะจง บริษัทเอฟ เอ็ม เน็ต จ้ากัด บริษัทเอฟ เอ็ม เน็ต จ้ากัด ราคาท้องถิ่น จ.57/๒๕๖3 

  จ้านวน 1 งาน       0-525557000262 0-525557000262   ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ 

  งบประมาณ       4,120.00 4,120.00     

  ยอดยกไป 179,955.86                   



    
 

        

    
 

        

ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ขอสัญญา 

ที ่     หรือจ้าง 
  

จ้าง ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 
คัดเลือก

โดย 
หรือข้อตกลงในการ 

                    สรุป ซ้ือหรือจ้าง 
  ยอดยกมา 179,955.86                   

๔๒ ปั๊มกุญแจ 
         

200.00  
_ 

เฉพาะเจาะจง นาย คณาวุฒิ แสนจิตต์ นาย คณาวุฒิ แสนจิตต์ ราคาท้องถิ่น จ.58/๒๕๖3 

  จ้านวน 1 งาน             ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ 

  บริหารท่ัวไป       200.00 200.00     

๔๓ จ้างรถไถปรับสนาม 3,000.00 _ เฉพาะเจาะจง นาย ถาวร เทียบโต้ นาย ถาวร เทียบโต้ ราคาท้องถิ่น จ.59/๒๕๖3 

  จ้านวน 1 งาน             ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ 
  อาคารสถานท่ี       3,000.00 3,000.00     

๔๔ จ้างเหมาท้าอาหารกลางวัน 
    

14,250.00  
_ 

เฉพาะเจาะจง นาง จรุภา สร้อยค้า นาง จรุภา สร้อยค้า ราคาท้องถิ่น จ.60/๒๕๖3 

  นักเรียนยากจนพิเศษ             ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ 
  ประจ้าเดือน กุมภาพันธ์ 2562       14,250.00 14,250.00     

๔๕ เช่าชุดการแสดง 1,000.00 _ เฉพาะเจาะจง นาย นที มาทา นาย นที มาทา ราคาท้องถิ่น จ.61/๒๕๖3 

  จ้านวน 1 งาน             ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ 
  วิชาการ       1,000.00 1,000.00     

๔๖ เช่าชุดการแสดง + แต่งหน้า       3,000.00  _ เฉพาะเจาะจง นาย สิระ สันตสิงห์ นาย สิระ สันตสิงห์ ราคาท้องถิ่น จ.62/๒๕๖3 

  จ้านวน 1 งาน             ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ 

  วิชาการ       3,000.00 3,000.00     

๔๗ จ้างท้าตรายางหมึกในตัว 760.00 _ เฉพาะเจาะจง ทีบี แสตมป์ ทีบี แสตมป์ ราคาท้องถิ่น จ.63/๒๕๖3 

  2 ตรา จ้านวน 1 งาน       ๑๕๐๙๙๐๐๓๐๗๙๗๐ ๑๕๐๙๙๐๐๓๐๗๙๗๐   ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ 

  งบประมาณ       760.00 760.00     

๔๘ เข้าเล่มจัดส้าเนา 160.00 _ เฉพาะเจาะจง ร้าน ปุ๊ ก๊อปป้ี ร้าน ปุ๊ ก๊อปป้ี ราคาท้องถิ่น จ.64/๒๕๖3 

  2 เล่ม จ้านวน 1 งาน       ๑๖๓๐๒๙๐๐๐๐๐๔๗ ๑๖๓๐๒๙๐๐๐๐๐๔๗   ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ 

  วิชาการ       160.00 160.00     

  ยอดยกไป 202,325.86                   



    
 

        

    
 

        

ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ขอสัญญา 

ที ่     หรือจ้าง 
  

จ้าง ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 
คัดเลือก

โดย 
หรือข้อตกลงในการ 

                    สรุป ซ้ือหรือจ้าง 

  ยอดยกมา 202,325.86                   

๔๙ จ้างท้าอาหารนักเรียน พักนอน 
    
43,500.00  

_ 
เฉพาะเจาะจง นาย สมบูรณ์ จิตตา นาย สมบูรณ์ จิตตา ราคาท้องถิ่น จ.64.1/๒๕๖3 

  ประจ้าเดือน กุมภาพันธ์       ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๗๒๑๓ ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๗๒๑๓   ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ 

  กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้       43,500.00 43,500.00     

  รวมท้ังสิ้น 245,825.86                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           
แบบ สขร.1 

 
    สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖3    
          
    

 
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 

    
          
    

 
วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3     

             ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ขอสัญญา 

ที ่     หรือจ้าง   จ้าง   ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 
คัดเลือก

โดย 
หรือข้อตกลงในการ 

                    สรุป ซ้ือหรือจ้าง 

๑ วัสดุก่อสร้าง 438.70 _ เฉพาะเจาะจง หจก.ศิริชัยรุ่งเรือง หจก.ศิริชัยรุ่งเรือง ราคาท้องถิ่น ซ.99/๒๕๖3 

  3 รายการ จ้านวน 1 งาน       ๐-5๒๓๕๒๗๐๐๐๓๕๑ ๐-5๒๓๕๒๗๐๐๐๓๕๑   ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

  อาคารสถานท่ี       438.70 438.70     

๒ วัสดุส้านักงาน+งานบ้าน 3,999.00 _ เฉพาะเจาะจง ร้าน ดี ดี กิ๊ฟ บูติค ร้าน ดี ดี กิ๊ฟ บูติค ราคาท้องถิ่น ซ.๑00/๒๕๖3 

  15 รายการ จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๔๗๙๖ ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๔๗๙๖   ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       3,999.00 3,999.00     

๓ คอนกรีต  
       

7,400.00  
_ 

เฉพาะเจาะจง หจก.จักรภัทรคอนกรีต หจก.จักรภัทรคอนกรีต ราคาท้องถิ่น ซ.๑01/๒๕๖3 

  4 คิว จ้านวน  1 งาน       0-52354800 0-52354800   ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

  อาคารสถานท่ี       7,400.00 7,400.00     

๔ คอนกรีต  
       

1,850.00  
_ 

เฉพาะเจาะจง หจก.จักรภัทรคอนกรีต หจก.จักรภัทรคอนกรีต ราคาท้องถิ่น ซ.๑02/๒๕๖3 

  1 คิว จ้านวน  1 งาน       0-52354800 0-52354800   ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

  อาคารสถานท่ี       1,850.00 1,850.00     

๕ หัวช้าระ 
         
480.00  

_ 
เฉพาะเจาะจง ร้าน ชูพานิชย์ ร้าน ชูพานิชย์ ราคาท้องถิ่น ซ.๑03/๒๕๖3 

  3 ชุด จ้านวน 1 งาน             ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

  อาคารสถานท่ี       480.00 480.00     

๖ การ์ดจอคอม 4,420.00 _ เฉพาะเจาะจง บริษัทเอฟ เอ็ม เน็ต จ้ากัด บริษัทเอฟ เอ็ม เน็ต จ้ากัด ราคาท้องถิ่น ซ.๑04/๒๕๖3 

  2 รายการ จ้านวน 1 งาน       0-525557000262 0-525557000262   ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

  งบประมาณ       4,420.00 4,420.00     

  ยอดยกไป 18,587.70                   



             
ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ขอสัญญา 

ที ่     หรือจ้าง 
  

จ้าง ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 
คัดเลือก

โดย 
หรือข้อตกลงในการ 

                    สรุป ซ้ือหรือจ้าง 
  ยอดยกมา 18,587.70                   

๗ วัสดุส้านักงาน 
       

3,110.00  
_ 

เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ ราคาท้องถิ่น ซ.๑05/๒๕๖3 

  2 รายการ จ้านวน 1 งาน       0-523527000351 0-523527000351   ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
  การงานอาชีพ       3,110.00 3,110.00     

๘ น้้ามันดีเซล 27,329.35 _ เฉพาะเจาะจง หจก.ภคพรปิโตรเลียม หจก.ภคพรปิโตรเลียม ราคาท้องถิ่น ซ.๑06/๒๕๖3 

  1 รายการ จ้านวน 1 งาน       ๐-๕๒๓๕๓๑๐๐๐๒๗๑ ๐-๕๒๓๕๓๑๐๐๐๒๗๑   ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

  งบประมาณ       27,329.35 27,329.35     

๙ 
วัสดุก่อสร้างและวัสดุ

ยานพาหนะ 
       

1,635.00  
_ 

เฉพาะเจาะจง ร้าน ชูพานิชย์ ร้าน ชูพานิชย์ ราคาท้องถิ่น ซ.๑07/๒๕๖3 

  7 รายการ จ้านวน 1 งน             ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

  อาคารสถานท่ี       1,635.00 1,635.00     

๑๐ วัสดุส้านักงาน 11,682.00 _ เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ ราคาท้องถิ่น ซ.๑08/๒๕๖3 

  27 รายการ จ้านวน 1 งาน       0-523527000351 0-523527000351   ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

  งานห้องสมุด       11,682.00 11,682.00     

๑๑ กระสอบ 
         

400.00  
_ 

เฉพาะเจาะจง ร้าน ชูพานิชย์ ร้าน ชูพานิชย์ ราคาท้องถิ่น ซ.๑09/๒๕๖3 

  40 ใบ จ้านวน 1 งาน             ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

  บริหารงานท่ัวไป       400.00 400.00     

๑๒ เครื่องประดับ 6,000.00 _ เฉพาะเจาะจง ร้าน อาดู่ เครื่องประดับ ร้าน อาดู่ เครื่องประดับ ราคาท้องถิ่น ซ.๑10/๒๕๖3 

  3 รายการ จ้านวน 1 งาน       ๘๕๗๐๗๗๖๐๓๔๑๔๓ ๘๕๗๐๗๗๖๐๓๔๑๔๓   ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

  กลุ่มสาระศิลปะ       6,000.00 6,000.00     

๑๓ ผ้าถุง 
       

4,472.60  
_ 

เฉพาะเจาะจง ร้านวิทยาภรณ์ ร้านวิทยาภรณ์ ราคาท้องถิ่น ซ.๑11/๒๕๖3 

  2 รายการ จ้านวน 1 งาน       ๓๕๐๙๙๐๐๓๓๕๗๖๓ ๓๕๐๙๙๐๐๓๓๕๗๖๓   ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

  กลุ่มสาระศิลปะ       4,472.60 4,472.60     

  ยอดยกไป 73,216.65                   



    
 

        

    
 

        

ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ขอสัญญา 

ที ่     หรือจ้าง 
  

จ้าง ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 
คัดเลือก

โดย 
หรือข้อตกลงในการ 

                    สรุป ซ้ือหรือจ้าง 
  ยอดยกมา 73,216.65                   

๑๔ Lens กล้องถ่ายรูป 
     

16,980.00  
_ 

เฉพาะเจาะจง บ.โฟโต้มาทร์กรุ๊ป บ.โฟโต้มาทร์กรุ๊ป ราคาท้องถิ่น ซ.๑12/๒๕๖3 

  2 รายการ จ้านวน 1 งาน       0-525554000172 0-525554000172   ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
  โสตทัศนศึกษา       16,980.00 16,980.00     

๑๕ วัสดุก่อสร้าง 4,210.00 _ เฉพาะเจาะจง ล้าปางโลหะภัณฑ์ ล้าปางโลหะภัณฑ์ ราคาท้องถิ่น ซ.๑13/๒๕๖3 

  7 รายการ จ้านนวน 1 รายการ       0-523524000130 0-523524000130   ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
  อาคารสถานท่ี       4,210.00 4,210.00     

๑๖ หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์ 
       

1,250.00  
_ 

เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ ราคาท้องถิ่น ซ.๑14/๒๕๖3 

  1 กล่อง จ้านวน1 งาน       0-523527000351 0-523527000351   ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
  บริหารงานท่ัวไป       1,250.00 1,250.00     

๑๗ วัสดุส้านักงาน 2,583.00 _ เฉพาะเจาะจง ร้านอุบล ร้านอุบล ราคาท้องถิ่น ซ.๑15/๒๕๖3 

  14 รายการ จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๗๑๓๒ ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๗๑๓๒   ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
  กลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ       2,583.00 2,583.00     

๑๘ วัสดุงานบ้านงานครัว 
       

4,433.00  
_ 

เฉพาะเจาะจง ร้าน ดี ดี กิ๊ฟ บูติค ร้าน ดี ดี กิ๊ฟ บูติค ราคาท้องถิ่น ซ.๑16/๒๕๖3 

  16 รายการ จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๔๗๙๖ ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๔๗๙๖   ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       4,433.00 4,433.00     

๑๙ วัสดุไฟฟ้า 2,250.00 _ เฉพาะเจาะจง ร้าน ดี ดี กิ๊ฟ บูติค ร้าน ดี ดี กิ๊ฟ บูติค ราคาท้องถิ่น ซ.๑17/๒๕๖3 

  7 รายการ จ้านนวน 1 งาน       ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๔๗๙๖ ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๔๗๙๖   ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       2,250.00 2,250.00     

๒๐ วัสดุส้านักงาน 
       

2,738.00  
_ 

เฉพาะเจาะจง ร้านอุบล ร้านอุบล ราคาท้องถิ่น ซ.๑18/๒๕๖3 

  17 รายการ จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๗๑๓๒ ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๗๑๓๒   ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
  วิชาการ       2,738.00 2,738.00     

  ยอดยกไป 107,660.65                   

    
 

        



    
 

        

ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ขอสัญญา 

ที ่     หรือจ้าง 
  

จ้าง ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 
คัดเลือก

โดย 
หรือข้อตกลงในการ 

                    สรุป ซ้ือหรือจ้าง 
  ยอดยกมา 107,660.65                   

๒๑ ถ่าน วัสดุไฟฟ้า 
       

1,710.00  
_ 

เฉพาะเจาะจง ร้าน ดี ดี กิ๊ฟ บูติค ร้าน ดี ดี กิ๊ฟ บูติค ราคาท้องถิ่น ซ.๑19/๒๕๖3 

  จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๔๗๙๖ ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๔๗๙๖   ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
  โสตทัศนศึกษา       1,710.00 1,710.00     

๒๒ วัสดุส้านักงาน 1,040.00 _ เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ ราคาท้องถิ่น ซ.๑20/๒๕๖3 

  2 รายการ จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๙๙๐๐๓๕๐๕๒๙ ๓๕๒๙๙๐๐๓๕๐๕๒๙   ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
  วิชาการ       1,040.00 1,040.00     

๒๓ วัสดุไฟฟ้า 
       

1,920.00  
_ 

เฉพาะเจาะจง หจก.เจียวพานิช หจก.เจียวพานิช ราคาท้องถิ่น ซ.๑21/๒๕๖3 

  2 รายการ จ้านวน 1 งาน       ๐-๕๒๓๕๖๐๐๐๒๑๘๐ ๐-๕๒๓๕๖๐๐๐๒๑๘๐   ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
  โรงอาหาร       1,920.00 1,920.00     

๒๔ ดอกกุหลาบ 400.00 _ เฉพาะเจาะจง สวนเขลางค์ทองพันธุ์ไม้ สวนเขลางค์ทองพันธุ์ไม้ ราคาท้องถิ่น ซ.๑22/๒๕๖3 

  10 ต้น จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๑๓๐๐๐๔๗๗๗๑ ๓๕๒๑๓๐๐๐๔๗๗๗๑   ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
  วิชาการ       400.00 400.00     

๒๕ ขนม (ของรางวัล) 
       

1,140.00  
_ 

เฉพาะเจาะจง ร้าน ดี ดี กิ๊ฟ บูติค ร้าน ดี ดี กิ๊ฟ บูติค ราคาท้องถิ่น ซ.๑23/๒๕๖3 

  3 รายการ จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๔๗๙๖ ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๔๗๙๖   ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
  วิชาการ       1,140.00 1,140.00     

๒๖ ต้นไม้ 1,940.00 _ เฉพาะเจาะจง สวนอินจันทร์ สวนอินจันทร์ ราคาท้องถิ่น ซ.๑24/๒๕๖3 

  3 รายการ จ้านวน 1 งาน             ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
  วิชาการ       1,940.00 1,940.00     

๒๗ วัสดุการเกษตร 
       

1,830.00  
_ 

เฉพาะเจาะจง สวนไม้ไทย สวนไม้ไทย ราคาท้องถิ่น ซ.๑25/๒๕๖3 

  5 รายการ จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๑๒๐๐๔๗๐๙๖๖ ๓๕๒๑๒๐๐๔๗๐๙๖๖   ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
  วิชาการ       1,830.00 1,830.00     

  ยอดยกไป 117,640.65                   

    
 

        



    
 

        

ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ขอสัญญา 

ที ่     หรือจ้าง 
  

จ้าง ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 
คัดเลือก

โดย 
หรือข้อตกลงในการ 

                    สรุป ซ้ือหรือจ้าง 
  ยอดยกมา 117,640.65                   

๒๘ พาน ธูปเทียน 
       

1,040.00  
_ 

เฉพาะเจาะจง แม่น้อยสังฆภัณฑ์ แม่น้อยสังฆภัณฑ์ ราคาท้องถิ่น ซ.๑26/๒๕๖3 

  3 รายการ จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๙๙๐๐๑๒๔๔๒๑ ๓๕๒๙๙๐๐๑๒๔๔๒๑   ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
  วิชาการ       1,040.00 1,040.00     

๒๙ ผ้าดิบ 3,725.00 _ เฉพาะเจาะจง ร้านโซน่ีบาร์ซ่าร์ ร้านโซน่ีบาร์ซ่าร์ ราคาท้องถิ่น ซ.๑27/๒๕๖3 

  2 รายการ จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๙๙๐๐๐๐๕๐๓๑ ๓๕๒๙๙๐๐๐๐๕๐๓๑   ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
  วิชาการ       3,725.00 3,725.00     

๓๐ ดอกไม้ประดับ 
       

2,900.00  
_ 

เฉพาะเจาะจง บิ๊ก ฟลาวเวอร์ บิ๊ก ฟลาวเวอร์ ราคาท้องถิ่น ซ.๑28/๒๕๖3 

  5 รายการ จ้านวน 1 งาน       ๕๕๒๑๒๙๐๐๐๒๔๘๓ ๕๕๒๑๒๙๐๐๐๒๔๘๓   ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
  วิชาการ       2,900.00 2,900.00     

๓๑ วัสดุส้านักงาน+งานบ้าน 4,813.00 _ เฉพาะเจาะจง ร้าน ดี ดี กิ๊ฟ บูติค ร้าน ดี ดี กิ๊ฟ บูติค ราคาท้องถิ่น ซ.๑29/๒๕๖3 

  37 รายการ จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๔๗๙๖ ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๔๗๙๖   ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
  วิชาการ       4,813.00 4,813.00     

๓๒ วัสดุส้านักงาน 
       

3,436.00  
_ 

เฉพาะเจาะจง ร้านอุบล ร้านอุบล ราคาท้องถิ่น ซ.๑30/๒๕๖3 

  16 รายการ จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๗๑๓๒ ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๗๑๓๒   ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
  วิชาการ       3,436.00 3,436.00     

๓๓ วัสดุส้านักงาน 2,194.00 _ เฉพาะเจาะจง ร้านอุบล ร้านอุบล ราคาท้องถิ่น ซ.๑32/๒๕๖3 

  2 รายการ จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๗๑๓๒ ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๗๑๓๒   ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
  วิชาการ       2,194.00 2,194.00     

๓๔ วัสดุส้านักงาน 
       

9,389.00  
_ 

เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ ราคาท้องถิ่น ซ.๑33/๒๕๖3 

  11 รายการ จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๙๙๐๐๓๕๐๕๒๙ ๓๕๒๙๙๐๐๓๕๐๕๒๙   ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
  งานทะเบียน       9,389.00 9,389.00     

  ยอดยกไป 145,137.65                   

    
 

        



    
 

        

ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ขอสัญญา 

ที ่     หรือจ้าง 
  

จ้าง ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 
คัดเลือก

โดย 
หรือข้อตกลงในการ 

                    สรุป ซ้ือหรือจ้าง 
  ยอดยกมา 145,137.65                   

๓๕ วัสดุก่อสร้าง+งานบ้านงานครัว 
       

2,435.00  
_ 

เฉพาะเจาะจง ร้าน ชูพานิชย์ ร้าน ชูพานิชย์ ราคาท้องถิ่น ซ.๑34/๒๕๖3 

  8 รายการ จ้านวน 1 งาน             ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
  อาคารสถานท่ี       2,435.00 2,435.00     

๓๖ อุปกรณ์คอมฯ 2,080.00 _ เฉพาะเจาะจง บริษัทเอฟ เอ็ม เน็ต จ้ากัด บริษัทเอฟ เอ็ม เน็ต จ้ากัด ราคาท้องถิ่น ซ.๑35/๒๕๖3 

  2 รายการ จ้านวน 1 งาน       0-525557000262 0-525557000262   ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
  งบประมาณ       2,080.00 2,080.00     

๓๗ วัสดุส้านักงาน 
       

3,798.00  
_ 

เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ ราคาท้องถิ่น ซ.๑36/๒๕๖3 

  3 รายการ จ้านวน 1 งาน       0-523527000351 0-523527000351   ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
  งานวัดผล       3,798.00 3,798.00     

๓๘ วัสดุก่อสร้าง 5,260.00 _ เฉพาะเจาะจง ร้าน วีเอ็น ร้าน วีเอ็น ราคาท้องถิ่น ซ.๑37/๒๕๖3 

  5 รายการ จ้านวน 1 งาน       0-135559016976 0-135559016976   ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
  อาคารสถานท่ี       5,260.00 5,260.00     

๓๙ วัสดุก่อสร้าง 
         

749.00  
_ 

เฉพาะเจาะจง ร้านคมสันพาณิชย์ ร้านคมสันพาณิชย์ ราคาท้องถิ่น ซ.๑38/๒๕๖3 

  5 รายการ จ้านวน 1 งาน       ๓๕๐๙๙๐๑๓๘๗๙๒๒ ๓๕๐๙๙๐๑๓๘๗๙๒๒   ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
  โรงอาหาร       749.00 749.00     

๔๐ ถุงด้า 3,600.00 _ เฉพาะเจาะจง ร้าน ดี ดี กิ๊ฟ บูติค ร้าน ดี ดี กิ๊ฟ บูติค ราคาท้องถิ่น ซ.๑39/๒๕๖3 

  2 รายการ จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๔๗๙๖ ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๔๗๙๖   ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

  อาคารสถานท่ี       3,600.00 3,600.00     

๔๑ สีน้้า 
         

975.00  
_ 

เฉพาะเจาะจง หจก.แสงทองสหกิจ หจก.แสงทองสหกิจ ราคาท้องถิ่น ซ.๑40/๒๕๖3 

  4 รายการ จ้านวน 1 งาน       0-523518000140 0-523518000140   ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

  วิชาการ       975.00 975.00     

  ยอดยกไป 164,034.65                   

    
 

        



    
 

        

ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ขอสัญญา 

ที ่     หรือจ้าง 
  

จ้าง ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 
คัดเลือก

โดย 
หรือข้อตกลงในการ 

                    สรุป ซ้ือหรือจ้าง 
  ยอดยกมา 164,034.65                   

๔๒ ดอกเข็ม 
         

750.00  
_ 

เฉพาะเจาะจง สวนเขลางค์ทองพันธุ์ไม้ สวนเขลางค์ทองพันธุ์ไม้ ราคาท้องถิ่น ซ.๑41/๒๕๖3 

  2 รายการ จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๑๓๐๐๐๔๗๗๗๑ ๓๕๒๑๓๐๐๐๔๗๗๗๑   ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
  อาคารสถานท่ี       750.00 750.00     

๔๓ ปริ้นเตอร์ 3,300.00 _ เฉพาะเจาะจง บริษัทเอฟ เอ็ม เน็ต จ้ากัด บริษัทเอฟ เอ็ม เน็ต จ้ากัด ราคาท้องถิ่น ซ.๑42/๒๕๖3 

  1 เครื่อง จ้านวน 1 งาน       0-525557000262 0-525557000262   ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
  ห้องสมุด       3,300.00 3,300.00     

๔๔ ปริ้นเตอร์ 
       

4,300.00  
_ 

เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ ราคาท้องถิ่น ซ.๑43/๒๕๖3 

  1 เครื่อง จ้านวน 1 งาน       0-523527000351 0-523527000351   ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
  แผนงาน       4,300.00 4,300.00     

๔๕ วัสดุส้านักงาน 3,100.00 _ เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ ราคาท้องถิ่น ซ.๑44/๒๕๖3 

  3 รายการ จ้านวน 1 งาน       0-523527000351 0-523527000351   ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
  แผนงาน       3,100.00 3,100.00     

๔๖ วัสดุส้านักงาน 
       

1,801.00  
_ 

เฉพาะเจาะจง ร้านอุบล ร้านอุบล ราคาท้องถิ่น ซ.๑45/๒๕๖3 

  14 รายการ จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๗๑๓๒ ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๗๑๓๒   ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
  แนะแนว       1,801.00 1,801.00     

๔๗ ปุนขาว 1,605.00 _ เฉพาะเจาะจง ร้านคมสันพาณิชย์ ร้านคมสันพาณิชย์ ราคาท้องถิ่น ซ.๑46/๒๕๖3 

  150 ถุง จ้านวน 1 งาน       ๓๕๐๙๙๐๑๓๘๗๙๒๒ ๓๕๐๙๙๐๑๓๘๗๙๒๒   ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       1,605.00 1,605.00     

๔๘ ดอก+พันธุ์ไม้ 
       

1,880.00  
_ 

เฉพาะเจาะจง ลัดดาวัลย์การ์เด้น ลัดดาวัลย์การ์เด้น ราคาท้องถิ่น ซ.๑47/๒๕๖3 

  8 รายการ จ้านวน 1 งาน             ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

  วิชาการ       1,880.00 1,880.00     

  ยอดยกไป 180,770.65                   

    
 

        



    
 

        

ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ขอสัญญา 

ที ่     หรือจ้าง 
  

จ้าง ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 
คัดเลือก

โดย 
หรือข้อตกลงในการ 

                    สรุป ซ้ือหรือจ้าง 
  ยอดยกมา 180,770.65                   

๔๙ ดอกกุหลาบ 
         

400.00  
_ 

เฉพาะเจาะจง สวนเขลางค์ทองพันธุ์ไม้ สวนเขลางค์ทองพันธุ์ไม้ ราคาท้องถิ่น ซ.๑48/๒๕๖3 

  10 ต้น จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๑๓๐๐๐๔๗๗๗๑ ๓๕๒๑๓๐๐๐๔๗๗๗๑   ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
  วิชาการ       400.00 400.00     

๕๐ วัสดุก่อสร้าง 1,465.90 _ เฉพาะเจาะจง ร้านคมสันพาณิชย์ ร้านคมสันพาณิชย์ ราคาท้องถิ่น ซ.๑49/๒๕๖3 

  3 รายการ จ้านวน 1 งาน       ๓๕๐๙๙๐๑๓๘๗๙๒๒ ๓๕๐๙๙๐๑๓๘๗๙๒๒   ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
  วิชาการ       1,465.90 1,465.90     

๕๑ วัสดุส้านักงาน 
       

4,500.00  
_ 

เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ ราคาท้องถิ่น ซ.๑50/๒๕๖3 

  10 รายการ จ้านวน 1 งาน       0-523527000351 0-523527000351   ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
  ทะเบียน       4,500.00 4,500.00     

๕๒ จ้างท้าป้ายไวนิล 1,000.00 _ เฉพาะเจาะจง ร้านเอกศิลป์ ร้านเอกศิลป์ ราคาท้องถิ่น จ.65/๒๕๖3 

   จ้านวน 1 งาน       ๑๕๒๐๕๐๐๐๐๕๐๐๕ ๑๕๒๐๕๐๐๐๐๕๐๐๕   ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
  อาคารสถานท่ี       1,000.00 1,000.00     

๕๓ จ้างจัดแจกันดอกไม้ 
         

500.00  
_ 

เฉพาะเจาะจง นาง จันทร์หอม บุญปั๋น นาง จันทร์หอม บุญปั๋น ราคาท้องถิ่น จ.66/๒๕๖3 

  จ้านวน 1 งาน             ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
  วิชาการ       500.00 500.00     

๕๔ จ้างตัดชุดการแสดง 8,000.00 _ เฉพาะเจาะจง นาย นที มาทา นาย นที มาทา ราคาท้องถิ่น จ.67/๒๕๖3 

  จ้านวน 1 งาน       ๑๕๒๙๙๐๐๒๖๘๔๘๖ ๑๕๒๙๙๐๐๒๖๘๔๘๖   ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

  กลุ่มสาระศิลปะ       8,000.00 8,000.00     

๕๕ จ้างท้าขนมเทียน 
         

200.00  
_ 

เฉพาะเจาะจง นางสาว เบญจวรรณ เสเมา นางสาว เบญจวรรณ เสเมา ราคาท้องถิ่น จ.68/๒๕๖3 

  จ้านวน 1 งาน               ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

  วิชาการ       200.00 200.00     

  ยอดยกไป 196,836.55                   

    
 

        



    
 

        

ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันที่ขอสัญญา 

ที ่     หรือจ้าง 
  

จ้าง ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 
คัดเลือก

โดย 
หรือข้อตกลงในการ 

                    สรุป ซ้ือหรือจ้าง 

  ยอดยกมา 196,836.55                   

๕๖ เติมน้้ายาเคมีถังดับเพลิง 10,000.00 _ เฉพาะเจาะจง ร้านม่านฟ้าวิศวกรรม ร้านม่านฟ้าวิศวกรรม ราคาท้องถิ่น จ.69/๒๕๖3 

  20 ถัง จ้านวน 1 งาน       ๓๑๕๙๙๐๐๒๔๖๖๐๑ ๓๑๕๙๙๐๐๒๔๖๖๐๑   ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

  อาคารสถานท่ี       10,000.00 10,000.00     

๕๗ จ้างท้าป้ายไวนิล 
       

6,310.00  
_ 

เฉพาะเจาะจง ร้านเอกศิลป์ ร้านเอกศิลป์ ราคาท้องถิ่น จ.70/๒๕๖3 

  6 รายการ จ้านวน 1 งาน       ๑๕๒๐๕๐๐๐๐๕๐๐๕ ๑๕๒๐๕๐๐๐๐๕๐๐๕   ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       6,310.00 6,310.00     

๕๘ เช่าชุดจีน 400.00 _ เฉพาะเจาะจง นางสาว ล้าดวล งานหิรัญ นางสาว ล้าดวล งานหิรัญ ราคาท้องถิ่น จ.7๑/๒๕๖3 

  4 ชุด จ้านวน 1 งาน             ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       400.00 400.00     

๕๙ จ้างท้าป้ายไวนิลฟุตบอล 
         

600.00  
_ 

เฉพาะเจาะจง ร้านเอกศิลป์ ร้านเอกศิลป์ ราคาท้องถิ่น จ.72/๒๕๖3 

  1 ป้าย 1 งาน       ๑๕๒๐๕๐๐๐๐๕๐๐๕ ๑๕๒๐๕๐๐๐๐๕๐๐๕   ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       600.00 600.00     

  รวมท้ังสิ้น 214,146.55                   
 

 

 

 

 

 

 



           
แบบ สขร.1 

 
    สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มนีาคม ๒๕๖3    
          
    

 
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 

    
          
    

 
วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖3     

             
ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ 

เหตุผล
ที ่

เลขที่และวันที่ขอ
สัญญา 

ที ่     หรือจ้าง   จ้าง ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 
คัดเลือก

โดย 
หรือข้อตกลงในการ 

                    สรุป ซ้ือหรือจ้าง 

๑ เครื่องในสัตว์ใช้ในการทดลอง 500.00 
_ 

เฉพาะเจาะจง นางสาว วรรณภา กาวิล นางสาว วรรณภา กาวิล 
ราคา

ท้องถิ่น 
ซ.๑51/๒๕๖3 

  1 ชุด จ้านวน 1 งาน             ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ 
  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์       500.00 500.00     

๒ ผ้าดิบ 1,458.00 
_ 

เฉพาะเจาะจง ร้านโซน่ีบาร์ซ่าร์ ร้านโซน่ีบาร์ซ่าร์ 
ราคา

ท้องถิ่น 
ซ.๑52/๒๕๖3 

  54 เมตร จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๙๙๐๐๐๐๕๐๓๑ ๓๕๒๙๙๐๐๐๐๕๐๓๑   ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ 
  แนะแนว       1,458.00 1,458.00     

๓ ด้ายสายสิน       450.00  
_ 

เฉพาะเจาะจง แม่น้อยสังฆภัณฑ์ แม่น้อยสังฆภัณฑ์ 
ราคา

ท้องถิ่น 
ซ.๑53/๒๕๖3 

  1 ม้วน จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๙๙๐๐๑๒๔๔๒๑ ๓๕๒๙๙๐๐๑๒๔๔๒๑   ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ 
  แนะแนว       450.00 450.00     

๔ วัสดุส้านักงาน       742.00  
_ 

เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ ซี ซี สเตช่ันเนอรี  ร้าน เอ ซี ซี สเตช่ันเนอรี  
ราคา

ท้องถิ่น 
ซ.๑54/๒๕๖3 

  3 รายการ จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๙๙๐๐๐๑๙๔๖๖ ๓๕๒๙๙๐๐๐๑๙๔๖๖   ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ 
  แนะแนว       742.00 742.00     

๕ วัสดุส้านักงาน       900.00  
_ 

เฉพาะเจาะจง ร้านอุบล ร้านอุบล 
ราคา

ท้องถิ่น 
ซ.๑55/๒๕๖3 

  3 รายการ จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๗๑๓๒ ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๗๑๓๒   ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ 
  แนะแนว       900.00 900.00     

๖ ดอกกุหลาบ + ดอกไม้ประดิษฐ์ 320.00 
_ 

เฉพาะเจาะจง บิ๊ก ฟลาวเวอร์ บิ๊ก ฟลาวเวอร์ 
ราคา

ท้องถิ่น 
ซ.๑56/๒๕๖3 

  2 รายการ จ้านวน 1 งาน       ๕๕๒๑๒๙๐๐๐๒๔๘๓ ๕๕๒๑๒๙๐๐๐๒๔๘๓   ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ 
  แนะแนว       320.00 320.00     

  ยอดยกไป 4,370.00                   



             

ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ 
เหตุผล

ที ่
เลขที่และวันที่ขอ

สัญญา 

ที ่     หรือจ้าง 
  

จ้าง ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 
คัดเลือก

โดย 
หรือข้อตกลงในการ 

                    สรุป ซ้ือหรือจ้าง 
  ยอดยกมา 4,370.00                   

๗ สีน้้า    1,016.50  
_ 

เฉพาะเจาะจง หจก.ศิริชัยรุ่งเรือง หจก.ศิริชัยรุ่งเรือง 
ราคา

ท้องถิ่น 
ซ.๑57/๒๕๖3 

  3 รายการ จ้านวน 1 งาน       ๐-5๒๓๕๒๗๐๐๐๓๕๑ ๐-5๒๓๕๒๗๐๐๐๓๕๑   ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ 
  แนะแนว       1,016.50 1,016.50     

๘ น้้ามันเชื้อเพลิง 7,150.00 
_ 

เฉพาะเจาะจง หจก.ภคพรปิโตรเลียม หจก.ภคพรปิโตรเลียม 
ราคา

ท้องถิ่น 
ซ.๑57.1/๒๕๖3 

  เดือน มีนาคม 2563       ๐-๕๒๓๕๓๑๐๐๐๒๗๑ ๐-๕๒๓๕๓๑๐๐๐๒๗๑   ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ 
  งบประมาณ       7,150.00 7,150.00     

๙ อุปกรณ์กีฬา  26,000.00  
_ 

เฉพาะเจาะจง ร้านล้าปางสปอร์ท ร้านล้าปางสปอร์ท 
ราคา

ท้องถิ่น 
ซ.๑58/๒๕๖3 

  8 รายการ จ้านวน 1 งาน       ๓๕๐๙๙๐๓๓๔๕๕๘ ๓๕๐๙๙๐๓๓๔๕๕๘   ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 
  สุขศึกษา       26,000.00 26,000.00     

๑๐ กระดาษโรเนียว 6,700.00 
_ 

เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ 
ราคา

ท้องถิ่น 
ซ.๑59/๒๕๖3 

  100 รีม จ้านวน 1 งาน       0-523527000351 0-523527000351   ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 
  ทะเบียน       6,700.00 6,700.00     

๑๑ ผ้าเครบมันสีแดง    3,600.00  
_ 

เฉพาะเจาะจง ร้านโซน่ีบาร์ซ่าร์ ร้านโซน่ีบาร์ซ่าร์ 
ราคา

ท้องถิ่น 
ซ.๑60/๒๕๖3 

  2 พับ จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๙๙๐๐๐๐๕๐๓๑ ๓๕๒๙๙๐๐๐๐๕๐๓๑   ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ 
  อาคารสถานท่ี       3,600.00 3,600.00     

๑๒ วัสดุก่อสร้าง 3,274.20 
_ 

เฉพาะเจาะจง หจก.ศิริชัยรุ่งเรือง หจก.ศิริชัยรุ่งเรือง 
ราคา

ท้องถิ่น 
ซ.๑61/๒๕๖3 

  7 รายการ จ้านวน 1 งาน       ๐-5๒๓๕๒๗๐๐๐๓๕๑ ๐-5๒๓๕๒๗๐๐๐๓๕๑   ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ 
  อาคารสถานท่ี       3,274.20 3,274.20     

๑๓ เตารีด       770.00  
_ 

เฉพาะเจาะจง หจก.เจียวพานิช หจก.เจียวพานิช 
ราคา

ท้องถิ่น 
ซ.๑62/๒๕๖3 

  1 อัน จ้านวน 1 งาน       ๐-๕๒๓๕๖๐๐๐๒๑๘๐ ๐-๕๒๓๕๖๐๐๐๒๑๘๐   ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ 

  กลุ่มสาระสังคมศึกษา       770.00 770.00     

  ยอดยกไป 52,880.70                   

    
 

        



    
 

        

ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ 
เหตุผล

ที ่
เลขที่และวันที่ขอ

สัญญา 

ที ่     หรือจ้าง 
  

จ้าง ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 
คัดเลือก

โดย 
หรือข้อตกลงในการ 

                    สรุป ซ้ือหรือจ้าง 
  ยอดยกมา 52,880.70                   

๑๔ เครื่องวัดไข้    2,240.00  
_ 

เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์ม่าช้อยช์ อินเตอร์เนชั่นแนล บ.ฟาร์ม่าช้อยช์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
ราคา

ท้องถิ่น 
ซ.๑63/๒๕๖3 

  1 เครื่อง จ้านวน 1 งาน       0-505544003063 0-505544003063   ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ 
  อนามัยโรงเรียน       2,240.00 2,240.00     

๑๕ Hand gel Mgbacn 280.00 
_ 

เฉพาะเจาะจง บ.ฟาม่าดีกร บ.ฟาม่าดีกร 
ราคา

ท้องถิ่น 
ซ.๑64/๒๕๖3 

  1 ขวด จ้านวน 1 งาน       0-505540000964 0-505540000964   ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ 
  อนามัยโรงเรียน       280.00 280.00     

๑๖ เจลทามือ       895.00  
_ 

เฉพาะเจาะจง Khun Pluem Khun Pluem 
ราคา

ท้องถิ่น 
ซ.๑65/๒๕๖3 

  1 ชุด จ้านวน 1 งาน       ๑๒๒๙๙๐๐๐๐๘๐๕๓ ๑๒๒๙๙๐๐๐๐๘๐๕๓   ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ 
  อนามัยโรงเรียน       895.00 895.00     

๑๗ สบู่ 120.00 
_ 

เฉพาะเจาะจง ร้าน ดี ดี กิ๊ฟ บูติค ร้าน ดี ดี กิ๊ฟ บูติค 
ราคา

ท้องถิ่น 
ซ.๑66/๒๕๖3 

  8 ก้อน จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๔๗๙๖ ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๔๗๙๖   ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ 
  อนามัยโรงเรียน       120.00 120.00     

๑๘ วัสดุก่อสร้าง    7,015.00  
_ 

เฉพาะเจาะจง บ.นนท์วัสดุ บ.นนท์วัสดุ 
ราคา

ท้องถิ่น 
ซ.๑67/๒๕๖3 

  14 รายการ จ้านวน 1 งาน       0-525560001576 0-525560001576   ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
  อาคารสถานท่ี       7,015.00 7,015.00     

๑๙ 
จ้างท้าป้ายพิธีมอบ
ประกาศนียบัตร 

2,000.00 
_ 

เฉพาะเจาะจง ร้านเอกศิลป์ ร้านเอกศิลป์ 
ราคา

ท้องถิ่น 
จ.73/๒๕๖3 

  จ้านวน 1 งาน       ๑๕๒๐๕๐๐๐๐๕๐๐๕ ๑๕๒๐๕๐๐๐๐๕๐๐๕   ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 
  วิชาการ       2,000.00 2,000.00     

๒๐ จ้างเหมาจัดซุ้มดอกไม้    7,000.00  
_ 

เฉพาะเจาะจง นาง ดุรณี ศรีค่ามูล นาง ดุรณี ศรีค่ามูล 
ราคา

ท้องถิ่น 
จ.74/๒๕๖3 

  จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๐๕๐๐๓๓๐๑๑๒ ๓๕๒๐๕๐๐๓๓๐๑๑๒   ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 
  วิชาการ       7,000.00 7,000.00     

  ยอดยกไป 72,430.70                   



    
 

        

    
 

        

ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ 
เหตุผล

ที ่
เลขที่และวันที่ขอ

สัญญา 

ที ่     หรือจ้าง 
  

จ้าง ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 
คัดเลือก

โดย 
หรือข้อตกลงในการ 

                    สรุป ซ้ือหรือจ้าง 

  ยอดยกมา 72,430.70                   

๒๑ ซ่อม Power Amp       600.00  
_ 

เฉพาะเจาะจง ร้าน วุฒิ อิเล็กทรอนิกส์ ร้าน วุฒิ อิเล็กทรอนิกส์ 
ราคา

ท้องถิ่น 
จ.75/๒๕๖3 

  1 เครื่อง จ้านวน 1 งาน       ๑๕๒๐๕๐๐๐๐๕๐๐๕ ๑๕๒๐๕๐๐๐๐๕๐๐๕   ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ 

  โสตทัศนศึกษา       600.00 600.00     

๒๒ เช่าชุดการแสดง 1,900.00 
_ 

เฉพาะเจาะจง นาย นที มาทา นาย นที มาทา 
ราคา

ท้องถิ่น 
จ.76/๒๕๖3 

  19 ชุด จ้านวน 1 งาน       ๑๕๒๙๙๐๐๒๖๘๔๘๖ ๑๕๒๙๙๐๐๒๖๘๔๘๖   ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ 

  วิชาการ       1,900.00 1,900.00     

๒๓ เช่าเครื่องเสียง    2,500.00  
_ 

เฉพาะเจาะจง นาย ดนุพันธุ์ ชุมแสน นาย ดนุพันธุ์ ชุมแสน 
ราคา

ท้องถิ่น 
จ.77/๒๕๖3 

  1 ชุด จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๐๕๐๐๔๐๕๔๑ ๓๕๒๐๕๐๐๔๐๕๔๑   ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ 

  วิชาการ       2,500.00 2,500.00     

๒๔ จ้างเหมาท้าบายศรี  3,500.00 
_ 

เฉพาะเจาะจง นางสาว เรือนแก้ว ตันเต็ม นางสาว เรือนแก้ว ตันเต็ม 
ราคา

ท้องถิ่น 
จ.78/๒๕๖3 

  2 ชุด จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๐๕๐๐๒๓๔๖๐๔ ๓๕๒๐๕๐๐๒๓๔๖๐๔   ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       3,500.00 3,500.00     

๒๕ เช่าใช้สัญญาอินเทอร์เน็ต    5,000.00  
_ 

เฉพาะเจาะจง TOT TOT 
ราคา

ท้องถิ่น 
จ.79/๒๕๖3 

  ของโรงเรียน 1 เดือน       งวดเดือน เมษายน 2563 งวดเดือน เมษายน 2563   ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 

  จ้านวน 1 งาน       5,000.00 5,000.00     

  รวมทั้งสิ้น 85,930.70                   
 

 

 



           
แบบ สขร.1 

 
    สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖3    
          
    

 
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 

    
          
    

 
วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖3     

             ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ขอสัญญา 

ที ่     หรือจ้าง   จ้าง ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 
คัดเลือก

โดย 
หรือข้อตกลงในการ 

                    สรุป ซ้ือหรือจ้าง 

๑ วัสดุก่อสร้าง 2,263.05 _ เฉพาะเจาะจง หจก.ศิริชัยรุ่งเรือง หจก.ศิริชัยรุ่งเรือง ราคาท้องถิ่น ซ.๑68/๒๕๖3 

  9 รายการ จ้านวน 1 งาน       ๐-5๒๓๕๒๗๐๐๐๓๕๑ ๐-5๒๓๕๒๗๐๐๐๓๕๑   ๑ เมษายน ๒๕๖๓ 

  อาคารสถานท่ี       2,263.05 2,263.05     

๒ น้้ามันเชื้อเพลิง 3,067.40 _ เฉพาะเจาะจง หจก.ภคพรปิโตรเลียม หจก.ภคพรปิโตรเลียม ราคาท้องถิ่น ซ.๑68.1/๒๕๖3 

  
ประจ้าเดือน เมษายน 

2563 
      ๐-๕๒๓๕๓๑๐๐๐๒๗๑ ๐-๕๒๓๕๓๑๐๐๐๒๗๑   ๑ เมษายน ๒๕๖๓ 

  งบประมาณ       3,067.40 3,067.40     

๓ เจลทามือ      2,000.00  _ เฉพาะเจาะจง ร้าน ครัวบ้านสวน ร้าน ครัวบ้านสวน ราคาท้องถิ่น ซ.๑69/๒๕๖3 

  5 ชุด จ้านวน 1 งาน             ๑ เมษายน ๒๕๖๓ 

  อามัยโรงเรียน       2,000.00 2,000.00     

๔ ถ่าน         140.00  _ เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ ไอ ไพศาลล้าปาง ร้าน เอ ไอ ไพศาลล้าปาง ราคาท้องถิ่น ซ.๑70/๒๕๖3 

  2 รายการ จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๙๙๐๐๐๑๒๐๓๘ ๓๕๒๙๙๐๐๐๑๒๐๓๘   ๑ เมษายน ๒๕๖๓ 

  อาคารสถานท่ี       140.00 140.00     

๕ กระติ๊กน้้าแข็ง         340.00  _ เฉพาะเจาะจง ร้าน ดี ดี กิ๊ฟ บูติค ร้าน ดี ดี กิ๊ฟ บูติค ราคาท้องถิ่น ซ.๑71/๒๕๖3 

  1 ใบ จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๔๗๙๖ ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๔๗๙๖   ๑ เมษายน ๒๕๖๓ 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       340.00 340.00     

๖ ครุภัณฑ์ห้องสมุด 94,000.00 _ เฉพาะเจาะจง บ.สะอาดล้าปางกรุ๊ป บ.สะอาดล้าปางกรุ๊ป ราคาท้องถิ่น ซ.๑72/๒๕๖3 

  12 รายการ จ้านวน 1 งาน       0-525557000505 0-525557000505   ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ 

  งานห้องสมุด       94,000.00 94,000.00     

  ยอดยกไป 101,810.45                   

             



ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ขอสัญญา 

ที ่     หรือจ้าง 
  

จ้าง ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 
คัดเลือก

โดย 
หรือข้อตกลงในการ 

                    สรุป ซ้ือหรือจ้าง 

  ยอดยกมา 101,810.45                   

๗ ครุภัณฑ์ห้องสมุด  249,600.00  _ เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ ราคาท้องถิ่น ซ.๑73/๒๕๖3 

  12 รายการ จ้านวน 1 งาน       0-523527000351 0-523527000351   ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ 

  งบประมาณ       249,600.00 249,600.00     

๘ จ้างซ่อมระบบกล้องวงจรปิด    15,750.00  _ เฉพาะเจาะจง บริษัทเอฟ เอ็ม เน็ต จ้ากัด บริษัทเอฟ เอ็ม เน็ต จ้ากัด ราคาท้องถิ่น จ.80/๒๕๖3 

  จ้านวน 1 งาน       0-525557000262 0-525557000262   ๑ เมษายน ๒๕๖๓ 

  งบประมาณ       15,750.00 15,750.00     

  รวมท้ังสิ้น 367,160.45                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           
แบบ สขร.1 

 
    

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖3 
             

     
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 

              
     

วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖3 
    

             ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันที่ขอสัญญา 

ที ่     หรือจ้าง   จ้าง ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 
คัดเลือก

โดย 
หรือข้อตกลงในการ 

                    สรุป ซ้ือหรือจ้าง 

  * หมายเหตุ *               

  
ไม่มีการจัดซื้อจัด

จ้าง 
            

  
                  

                  
                  
                  

                  
                  
                  

                  
                  
                  

                  
                  
                  

                  
                  
                  

                        



           
แบบ สขร.1 

 
    สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มถิุนายน ๒๕๖3    
          
    

 
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 

    
          
    

 
วันที่ 1 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖3     

             ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ขอสัญญา 

ที ่     หรือจ้าง   จ้าง ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 
คัดเลือก

โดย 
หรือข้อตกลงในการ 

                    สรุป ซ้ือหรือจ้าง 

๑ น้้ามันเชื้อเพลิง 10,355.30 _ เฉพาะเจาะจง หจก.ภคพรปิโตรเลียม หจก.ภคพรปิโตรเลียม ราคาท้องถิ่น ซ.๑73.1/๒๕๖3 

  1 รายการ จ้านวน 1 งาน       ๐-๕๒๓๕๓๑๐๐๐๒๗๑ ๐-๕๒๓๕๓๑๐๐๐๒๗๑   ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

  งบประมาณ       10,355.30 10,355.30     

๒ กล้องเว็ปแคม 8,890.00 _ เฉพาะเจาะจง บริษัทเอฟ เอ็ม เน็ต จ้ากัด บริษัทเอฟ เอ็ม เน็ต จ้ากัด ราคาท้องถิ่น ซ.๑74/๒๕๖3 

  2 รายการ จ้านวน 1 งาน       0-525557000262 0-525557000262   ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

  งบประมาณ       8,890.00 8,890.00     

๓ วัสดุส้านักงาน         2,287.00  _ เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ ราคาท้องถิ่น ซ.๑75/๒๕๖3 

  9 รายการ จ้านวน 1 งาน       0-523527000351 0-523527000351   ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

  สารบรรณโรงเรียน       2,287.00 2,287.00     

๔ เครื่องวัดอุณหภูมิ         2,190.00  _ เฉพาะเจาะจง บ.เภสัช จ้ากัด บ.เภสัช จ้ากัด ราคาท้องถิ่น ซ.176/๒๕๖3 

  1 เครื่อง จ้านวน 1 งาน             ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

  อนามัยโรงเรียน       2,190.00 2,190.00     

๕ น้้ายาถูพื้น + วัสดุงานบ้าน            485.00  _ เฉพาะเจาะจง ร้าน ดี ดี กิ๊ฟ บูติค ร้าน ดี ดี กิ๊ฟ บูติค ราคาท้องถิ่น ซ.๑77/๒๕๖3 

  2 รายการ จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๔๗๙๖ ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๔๗๙๖   ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

  อาคารสถานท่ี       485.00 485.00     

๖ วัสดุส้านักงาน 8,000.00 _ เฉพาะเจาะจง ร้าน ดี ดี กิ๊ฟ บูติค ร้าน ดี ดี กิ๊ฟ บูติค ราคาท้องถิ่น ซ.178/๒๕๖3 

  11 รายการ จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๔๗๙๖ ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๔๗๙๖   ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

  ฝ่ายบริหาร       8,000.00 8,000.00     

  ยอดยกไป 32,207.30                   

             



ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ขอสัญญา 

ที ่     หรือจ้าง 
  

จ้าง ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 
คัดเลือก

โดย 
หรือข้อตกลงในการ 

                    สรุป ซ้ือหรือจ้าง 

  ยอดยกมา 32,207.30                   

๗ MieraPhone Clip         4,130.00  _ เฉพาะเจาะจง บริษัทเอฟ เอ็ม เน็ต จ้ากัด บริษัทเอฟ เอ็ม เน็ต จ้ากัด ราคาท้องถิ่น ซ.179/๒๕๖3 

  7 อัน จ้านวน 1 งาน       0-525557000262 0-525557000262   ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

  การงานอาชีพ       4,130.00 4,130.00     

๘ แผ่นซีดี 280.00 _ เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ ราคาท้องถิ่น ซ.180/๒๕๖3 

  50 แผ่น จ้านวน 1 งาน       0-523527000351 0-523527000351   ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

  บริหารบุคคล       280.00 280.00     

๙ วัสดุก่อสร้าง         4,424.00  _ เฉพาะเจาะจง บ.นนท์วัสดุ บ.นนท์วัสดุ ราคาท้องถิ่น ซ.๑81/๒๕๖3 

  12 รายการ จ้านวน 1 งาน       0-525560001576 0-525560001576   ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

  อาคารสถานท่ี       4,424.00 4,424.00     

๑๐ ต้นโมก 2,400.00 _ เฉพาะเจาะจง สวนเขลางค์ทองพันธุ์ไม้ สวนเขลางค์ทองพันธุ์ไม้ ราคาท้องถิ่น ซ.๑82/๒๕๖3 

  30 ต้น จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๑๓๐๐๐๔๗๗๗๑ ๓๕๒๑๓๐๐๐๔๗๗๗๑   ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

  อาคารสถานท่ี       2,400.00 2,400.00     

๑๑ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์         3,700.00  _ เฉพาะเจาะจง บริษัทเอฟ เอ็ม เน็ต จ้ากัด บริษัทเอฟ เอ็ม เน็ต จ้ากัด ราคาท้องถิ่น ซ.๑83/๒๕๖3 

  3 รายการ จ้านวน 1 งาน       0-525557000262 0-525557000262   ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

  การงานอาชีพ       3,700.00 3,700.00     

๑๒ วัสดุส้านักงาน 27,000.00 _ เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ ราคาท้องถิ่น ซ.๑84/๒๕๖3 

  22 รายการ จ้านวน 1 งาน       0-523527000351 0-523527000351   ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์       27,000.00 27,000.00     

๑๓ ปริ้นเตอร์ 5,790.00 _ เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ ราคาท้องถิ่น ซ.๑85/๒๕๖3 

  1 เครื่อง จ้านวน 1 งาน       0-523527000351 0-523527000351   ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

  ก.ย.ศ       5,790.00 5,790.00     

  ยอดยกไป 79,931.30                   

    
 

        

    
 

        



ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ขอสัญญา 

ที ่     หรือจ้าง 
  

จ้าง ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 
คัดเลือก

โดย 
หรือข้อตกลงในการ 

                    สรุป ซ้ือหรือจ้าง 

  ยอดยกมา 79,931.30                   

๗ วัสดุส้านักงาน         8,644.00  _ เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ ราคาท้องถิ่น ซ.๑86/๒๕๖3 

  10 รายการ จ้านวน 1 งาน       0-523527000351 0-523527000351   ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

  ก.ย.ศ.       8,644.00 8,644.00     

๘ ธง 555.00 _ เฉพาะเจาะจง ร้าน ดี ดี กิ๊ฟ บูติค ร้าน ดี ดี กิ๊ฟ บูติค ราคาท้องถิ่น ซ.๑87/๒๕๖3 

  3 รายการ จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๔๗๙๖ ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๔๗๙๖   ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

  อาคารสถานท่ี       555.00 555.00     

๙ วัสดุก่อสร้าง         4,012.50  _ เฉพาะเจาะจง หจก.ศิริชัยรุ่งเรือง หจก.ศิริชัยรุ่งเรือง ราคาท้องถิ่น ซ.๑88/๒๕๖3 

  11 รายการ จ้านวน 1 งาน       ๐-5๒๓๕๒๗๐๐๐๓๕๑ ๐-5๒๓๕๒๗๐๐๐๓๕๑   ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

  อาคารสถานท่ี       4,012.50 4,012.50     

๑๐ ซ่อมรถบัสพร้อมอะไหล่ 10,500.00 _ เฉพาะเจาะจง อู่เกียรติศักดิ์ยนต์ อู่เกียรติศักดิ์ยนต์ ราคาท้องถิ่น จ.81/๒๕๖3 

  จ้านวน 1 งาน       ๓๕๗๐๕๐๐๖๗๔๑๐๘ ๓๕๗๐๕๐๐๖๗๔๑๐๘   ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

  ยานพาหนะ       10,500.00 10,500.00     

๑๑ ซ่อมรถหกล้อพร้อมอะไหล่         9,700.00  _ เฉพาะเจาะจง อู่เกียรติศักดิ์ยนต์ อู่เกียรติศักดิ์ยนต์ ราคาท้องถิ่น จ.82/๒๕๖3 

  จ้านวน 1 งาน       ๓๕๗๐๕๐๐๖๗๔๑๐๘ ๓๕๗๐๕๐๐๖๗๔๑๐๘   ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

  ยานพาหนะ       9,700.00 9,700.00     

๑๒ 
จ้างท้าป้ายกิจกรรมรักเธออ้าเภอ

งาว 
500.00 

_ 
เฉพาะเจาะจง ร้านเอกศิลป์ ร้านเอกศิลป์ ราคาท้องถิ่น จ.83/๒๕๖3 

  1 ป้าย จ้านวน 1 งาน       ๑๕๒๐๕๐๐๐๐๕๐๐๕ ๑๕๒๐๕๐๐๐๐๕๐๐๕   ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

  บริหาร       500.00 500.00     

๑๓ จ้างเข้าเล่มเอกสาร 390.00 _ เฉพาะเจาะจง ร้านอุบล ร้านอุบล ราคาท้องถิ่น จ.84/๒๕๖3 

  2 รายการ จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๗๑๓๒ ๓๕๒๐๕๐๐๐๓๗๑๓๒   ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

  วิชาการ       390.00 390.00     

  ยอดยกไป 114,232.80                   

    
 

        



    
 

        

ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ขอสัญญา 

ที ่     หรือจ้าง 
  

จ้าง ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 
คัดเลือก

โดย 
หรือข้อตกลงในการ 

                    สรุป ซ้ือหรือจ้าง 

  ยอดยกมา 114,232.80                   

๑๔ จ้างเหมาปรับปรุงอาคารศิลปะ       20,000.00  _ เฉพาะเจาะจง นาย อาแป่ อาเคอะ นาย อาแป่ อาเคอะ ราคาท้องถิ่น จ.85/๒๕๖3 

  จ้านวน 1 งาน       ๕๕๒๐๕๐๐๐๐๖๘๐๒ ๕๕๒๐๕๐๐๐๐๖๘๐๒   ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

  อาคารสถานท่ี       20,000.00 20,000.00     

๑๕ จ้างท้าตรายาง 465.00 _ เฉพาะเจาะจง ร้านจิตวัฒนาการพิมพ์ ร้านจิตวัฒนาการพิมพ์ ราคาท้องถิ่น จ.86/๒๕๖3 

  4 รายการ จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๐๘๐๐๐๑๕๓๑๒ ๓๕๒๐๘๐๐๐๑๕๓๑๒   ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

  สารบรรณโรงเรียน       465.00 465.00     

๑๖ จ้างซ่อมแอร์         5,800.00  _ เฉพาะเจาะจง ร้านพี เอ.ไฟฟ้า ร้านพี เอ.ไฟฟ้า ราคาท้องถิ่น จ.87/๒๕๖3 

  จ้านวน 1 งาน       ๑๕๐๙๙๐๐๗๒๘๔๒๘ ๑๕๐๙๙๐๐๗๒๘๔๒๘   ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

  งานอาคารสถานท่ี       5,800.00 5,800.00     

๑๗ จ้างตัดต้นไม้ 18,000.00 _ เฉพาะเจาะจง นาย คร่องแคร่ว นาย คร่องแคร่ว ราคาท้องถิ่น จ.88/๒๕๖3 

  จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๐๕๐๐๔๑๔๔๖๗ ๓๕๒๐๕๐๐๔๑๔๔๖๗   ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

  งานอาคารสถานท่ี       18,000.00 18,000.00     

๑๘ ซ่อมโต๊ะโรงอาหาร         6,000.00  _ เฉพาะเจาะจง นาย สมบูรณ์ นาย สมบูรณ์ ราคาท้องถิ่น จ.89/๒๕๖3 

  จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๐๕๐๐๓๗๙๑๕๗ ๓๕๒๐๕๐๐๓๗๙๑๕๗   ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

  งานโรงอาหาร       6,000.00 6,000.00     

๑๙ ซ่อมบานหน้าต่างป้อมยาม 400.00 _ เฉพาะเจาะจง นาง วิภาวดี นาง วิภาวดี ราคาท้องถิ่น จ.90/๒๕๖3 

  จ้านวน 1 งาน       ๓๕๒๐๕๐๐๔๑๔๖๗ ๓๕๒๐๕๐๐๔๑๔๖๗   ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

  งานอาคารสถานท่ี       400.00 400.00     

๒๐ 
เช่าใช้บริการสัญญาณ

อินเตอร์เน็ต 
140,983.20 

_ 
เฉพาะเจาะจง 

บ.CAT กสต.โทรคมนาคม 
จ้ากัด 

บ.CAT กสต.โทรคมนาคม 
จ้ากัด 

ราคาท้องถิ่น จ.91/๒๕๖3 

  จ้านวน 1 งาน       0-107546000229 0-107546000229   ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

          140,983.20 140,983.20     

  รวมท้ังสิ้น 305,881.00                   
 






