
แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ�างในรอบ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 
หน"วยงาน โรงเรียนแม"เจดีย(วิทยาคม 

 

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ�าง 

(บาท) 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง 

รายชื่อผู�เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู�ที่รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข�อตกลงในการ

ซื้อหรือจ�าง 
 ไม�มีการจัดซื้อจัดจ�าง        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         



แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ�างในรอบ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
หน"วยงาน โรงเรียนแม"เจดีย(วิทยาคม 

 

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ�าง 

(บาท) 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง 

รายชื่อผู�เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู�ที่รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข�อตกลงในการ

ซื้อหรือจ�าง 
 ไม�มีการจัดซื้อจัดจ�าง        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         



แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ�างในรอบ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 
หน"วยงาน โรงเรียนแม"เจดีย(วิทยาคม 

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 
 

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ�าง 

(บาท) 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง 

รายชื่อผู�เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู�ที่รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข�อตกลงในการซื้อ
หรือจ�าง 

1 ซื้อสมุดทํามือ 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญารัตน( รักวงค( 7,500 ราคาต่ําสุด 1/2562 
21 ธันวาคม 61 

2 ซื้อน้ํายาล�างสุขภัณฑ( 13,608 13,608 เฉพาะเจาะจง ร�าน Original Cleaning 13,608 ราคาต่ําสุด 2/2562 
21 ธันวาคม 61 

3 ซื้อวัสดุสํานักงาน 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อุทยานเครื่องเขียน 6,000 ราคาต่ําสุด 3/2562 
21 ธันวาคม 61 

4 จ�างซ�อมแซมถนนคอนกรีต 12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพศ สุขวันมา 12,000 ราคาต่ําสุด 1/2562 
21 ธันวาคม 61 

5 จ�างทาสีอาคารเรียน 26,000 26,000 เฉพาะเจาะจง นายพุชงค(  พรมจันตา 26,000 ราคาต่ําสุด 2/2562 
21 ธันวาคม 61 

6 จ�างปรับปรุงห�องตนตรี 25,700 25,700 เฉพาะเจาะจง นายสมบูรณ( ศรีคําขัติ 25,700 ราคาต่ําสุด 3/2562 
21 ธันวาคม 61 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ�างในรอบ เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 
หน"วยงาน โรงเรียนแม"เจดีย(วิทยาคม 

วันที่ 31 มกราคม 2562 
 

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ�าง 

(บาท) 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง 

รายชื่อผู�เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู�ที่รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข�อตกลงในการซื้อ
หรือจ�าง 

1 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 11,086 11,086 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปGโตรเลียมไทย 
คอร(ปอเรชั่น จํากัด 

11,086 ราคาต่ําสุด 4/2562 
25 มกราคม 62 

2 ซื้อชุดเครื่องเขียน 6,500 6,500 เฉพาะเจาะจง ร�านบุญชมพาณิชย( 6,500 ราคาต่ําสุด 5/2562 
25 มกราคม 62 

3 ซื้อวัสดุซ�อมแซมระบบไฟฟJา 12,229 12,229 เฉพาะเจาะจง ร�านแม�ขะจานการไฟฟJา 12,229 ราคาต่ําสุด 6/2562 
25 มกราคม 62 

4 ซื้อโปรเจคเตอร( 53,000 53,000 เฉพาะเจาะจง ร�านพีแอนด(เอ็มคลินิค
คอมพิวเตอร( 

53,000 ราคาต่ําสุด 7/2562 
25 มกราคม 62 

5 จ�างเหมารถนํานักเรียน 
ไปทัศนศึกษา 

15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง นายจิยพงษ( อินทรทัต 15,000 ราคาต่ําสุด 4/2562 
25 ธันวาคม 62 

6 จ�างเหมารถนํานักเรียน 
ไปทัศนศึกษา 

15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง นายวันชัย คําซ�อน 15,000 ราคาต่ําสุด 5/2562 
25 ธันวาคม 62 

7 จ�างเหมารถนํานักเรียน 
ไปทัศนศึกษา 

15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง นายไกรสร ทิพวรรณ 15,000 ราคาต่ําสุด 6/2562 
25 ธันวาคม 62 

8 จ�างเหมารถนํานักเรียน 
ไปทัศนศึกษา 

15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง นายนวล สารเก�ง 15,000 ราคาต่ําสุด 7/2562 
25 ธันวาคม 62 

9 จ�างเหมารถนํานักเรียน 
ไปทัศนศึกษา 

15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง นายสมชัย นามบุปผา 15,000 ราคาต่ําสุด 8/2562 
25 ธันวาคม 62 

10 จ�างเหมารถนํานักเรียน 
ไปทัศนศึกษา 

15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง นายนิเวศน(  จันทร(สุข 15,000 ราคาต่ําสุด 9/2562 
25 ธันวาคม 62 



แบบ สขร.1 

 
 

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ�าง 

(บาท) 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง 

รายชื่อผู�เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู�ที่รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข�อตกลงในการซื้อ
หรือจ�าง 

10 จ�างเหมารถนํานักเรียน 
ไปทัศนศึกษา 

15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง นายปฏิพัฒกรณ( คุณพงษ( 15,000 ราคาต่ําสุด 10/2562 
25 ธันวาคม 62 

11 จ�างปรับปรุงภูมิทัศน( 9,800 9,800 เฉพาะเจาะจง นายมานพ สติดี 9,800 ราคาต่ําสุด 11/2562 
25 ธันวาคม 62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ�างในรอบ เดือน กุมภาพันธ( พ.ศ. 2562 
หน"วยงาน โรงเรียนแม"เจดีย(วิทยาคม 

วันที่ 28 กุมภาพันธ( 2562 
 

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ�าง 

(บาท) 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง 

รายชื่อผู�เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู�ที่รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข�อตกลงในการซื้อ
หรือจ�าง 

1 ซื้อวัสดุเพื่อใช�ในการเรียน
การสอนวิชาอุตสาหกรรม 

10,230 10,230 เฉพาะเจาะจง หจก.กิจนครค�าไม� 10,230 ราคาต่ําสุด 8/2562 
7 กุมภาพันธ( 62 

2 ซื้อวัสดุอุปกรณ(ค�ายสะเต็ม
ศึกษา 

6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อุทยานเครื่องเขียน 6,000 ราคาต่ําสุด 9/2562 
22 กุมภาพันธ( 62 

3 ซื้อเครื่องปRSนต�นแบบและ 
โมพิมพ(หล�อเครื่องปRSนชุดชา 

10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญารัตน( รักวงค( 10,000 ราคาต่ําสุด 10/2562 
22 กุมภาพันธ( 62 

4 ซื้ออุปกรณ(การเรียนวิชา
เครื่องปRSนดินเผาเวียงกาหลง 

7,800 7,800 เฉพาะเจาะจง นายสมมี คิดเร็ว 7,800 ราคาต่ําสุด 11/2562 
22 กุมภาพันธ( 62 

5 ซื้อกรอบเกียรติบัตร 6,700 6,700 เฉพาะเจาะจง ห�องภาพมนต(รัก 6,700 ราคาต่ําสุด 12/2562 
22 กุมภาพันธ( 62 

6 ซื้อเครื่องพิมพ(พร�อมหมึก 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท วสันต( ปริ้นเตอร( 
แอนด( เซอร(วิส จํากัด 

5,000 ราคาต่ําสุด 13/2562 
22 กุมภาพันธ( 62 

7 ซื้อพู�กันเซรามิกซืและ 
ดินเซรามิกซ( 

5,oo5 5,oo5 เฉพาะเจาะจง ร�านรวมวัสดุทนไฟแอนด(
เซอร(วิส 

5,oo5 ราคาต่ําสุด 14/2562 
22 กุมภาพันธ( 62 

8 ซื้อจอโปรเจคเตอร( 8,500 8,500 เฉพาะเจาะจง ร�านพีแอนด(เอ็มคลินิค
คอมพิวเตอร( 

8,500 ราคาต่ําสุด 15/2562 
22 กุมภาพันธ( 62 

9 ซื้อคอมพิวเตอร(ตั้งโตUะ 12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง ร�านพีแอนด(เอ็มคลินิค
คอมพิวเตอร( 

12,000 ราคาต่ําสุด 16/2562 
22 กุมภาพันธ( 62 

10 ซื้อวัสดุอุปกรณ(งานโสตทัศน
ศึกษา 

11,470 11,470 เฉพาะเจาะจง ร�านธนสินมิวสิค 11,470 ราคาต่ําสุด 17/2562 
22 กุมภาพันธ( 62 

 



แบบ สขร.1 

 

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ�าง 

(บาท) 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง 

รายชื่อผู�เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู�ที่รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข�อตกลงในการซื้อ
หรือจ�าง 

11 ซื้อหนังสือเรียน (เพิ่มเติม) 23,800 23,800 เฉพาะเจาะจง บริษัท แพร�บุUคส(เอ็ด จํากัด 23,800 ราคาต่ําสุด 18/2562 
22 กุมภาพันธ( 62 

12 จ�างปรับปรุงสวนหย�อม 50,000 50,000 เฉพาะเจาะจง นายสมบูรณื ศรีคําขัติ 50,000 ราคาต่ําสุด 12/2562 
22 กุมภาพันธ( 62 

13 จ�างเหมารถนํานักเรียนเข�า
ร�วมกิจกรรมกีฬานักเรียน 

6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายวันชัย คําซ�อน 6,000 ราคาต่ําสุด 13/2562 
22 กุมภาพันธ( 62 

14 เช�าเครื่องแต�งกายนักเรียน
ร�วมพิธีเปGดกีฬานักเรียน 

8,400 8,400 เฉพาะเจาะจง นายวันชัย คําซ�อน 8,400 ราคาต่ําสุด 14/2562 
22 กุมภาพันธ( 62 

15 เช�าชุดการแสดงระบํากรับ 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง บ�านครูนัทนาฏศิลปY 8,000 ราคาต่ําสุด 15/2562 
22 กุมภาพันธ( 62 

16 จ�างปรับปรุงอาคารเรียน 

อาคารประกอบและ

สิ่งก�อสร�างอื่น (ทาสีอาคาร

เรียน) 

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นายสนิต กาวิชัย ๔๐๐,๐๐๐ ราคาต่ําสุด สัญญา ๑/๒๕๖๒ 
๕ กุมภาพันธ� ๖๒  

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ�างในรอบ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 
หน"วยงาน โรงเรียนแม"เจดีย(วิทยาคม 

วันที่ 28 มีนาคม 2562 
 

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ�าง 

(บาท) 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง 

รายชื่อผู�เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู�ที่รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข�อตกลงในการซื้อ
หรือจ�าง 

1 ซื้อโปรเจคเตอร( 56,000 56,000 เฉพาะเจาะจง เครื่องโปรเจคเตอร( 56,000 ราคาต่ําสุด 19/2562 
22 มีนาคม 62 

2 ซื้อวัสดุการเรียนการสอน
วิชาการงานอาชีพ 

5,983 5,983 เฉพาะเจาะจง ร�านแม�ขะจานเครื่องครัว 5,983 ราคาต่ําสุด 20/2562 
22 มีนาคม 62 

3 จ�างทาสีภายในอาคารเรียน 60,000 60,000 เฉพาะเจาะจง นายสนิต กาวิชัย 60,000 ราคาต่ําสุด 16/2562 
22 กุมภาพันธ( 62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ�างในรอบ เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 
หน"วยงาน โรงเรียนแม"เจดีย(วิทยาคม 

 

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ�าง 

(บาท) 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง 

รายชื่อผู�เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู�ที่รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข�อตกลงในการซื้อ
หรือจ�าง 

1 จ�างตัดชุดวอร(มนักเรียน 80,64๐ 80,64๐ เฉพาะเจาะจง ร�าน ๑๙๘๙ พรการ(เม�น 80,64๐ ราคาต่ําสุด สัญญา 2/๒๕๖๒ 
1 เมษายน ๖๒  

2 สัญญาซื้อขายหนังสือเรียน 
ปaการศึกษา 2562 

583,695 583,695 คัดเลือก บ. แพร�บุUคส(เอ็ด จํากัด 
ร�านบุญเกื้อการค�า 

ร�านเสริมปRญญาบุUคส( 

บ. แพร�บุUคส(เอ็ด จํากัด 
574,000 

ราคาต่ําสุด สัญญา 3/๒๕๖๒ 
9 เมษายน ๖๒  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ�างในรอบ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
หน"วยงาน โรงเรียนแม"เจดีย(วิทยาคม 

 

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ�าง 

(บาท) 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง 

รายชื่อผู�เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู�ที่รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข�อตกลงในการ

ซื้อหรือจ�าง 
 ไม�มีการจัดซื้อจัดจ�าง        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         



แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ�างในรอบ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 
หน"วยงาน โรงเรียนแม"เจดีย(วิทยาคม 

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 
 

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ�าง 

(บาท) 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง 

รายชื่อผู�เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู�ที่รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข�อตกลงในการซื้อ
หรือจ�าง 

1 ซื้อเครื่องปรับอากาศ 43,700 43,700 เฉพาะเจาะจง ร�านเจริญชัยพาณิช(2551) 43,700 ราคาต่ําสุด 21/2562 
6 มิถุนายน 62 

2 ซื้อวารสารประชาสัมพันธ( 
โรงเรียน 

32,000 32,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ลําปางบรรณกิจปริ้นติ้ง 32,000 ราคาต่ําสุด 22/2562 
6 มิถุนายน 62 

3 ซื้อน้ํายาถูพื้น ดันฝุcนและ
น้ํายาฆ�าเชื้อ 

20,800 20,800 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคซีซีพี 2011 กรุUป 
จํากัด 

20,800 ราคาต่ําสุด 23/2562 
6 มิถุนายน 62 

4 จ�างถ�ายเอกสารและเข�าเล�ม
เอกสาร 

5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง นางสาววิไลภรณ( อุปนัน 5,000 ราคาต่ําสุด 17/2562 
 6 มิถุนายน 62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ�างในรอบ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
หน"วยงาน โรงเรียนแม"เจดีย(วิทยาคม 

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 
 

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ�าง 

(บาท) 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง 

รายชื่อผู�เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู�ที่รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข�อตกลงในการซื้อ
หรือจ�าง 

1 จ�างปรับปรุงบ�านพักผู�บริหาร 57,100 57,100 เฉพาะเจาะจง นายสมบูรณ( ศรีคําขัติ 57,100 ราคาต่ําสุด 18/2562 
 12 กรกฎาคม 62 

2 จ�างเหมาทําอาหารนักเรียน
พักนอน ภาคเรียนที่ 
1/2562 

239,400 241,920 เฉพาะเจาะจง นางวิไล ปวงตา 239,400 ราคาต่ําสุด สัญญา 4/๒๕๖๒ 
25 กรกฎาคม 62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 

 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ�างในรอบ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 

หน"วยงาน โรงเรียนแม"เจดีย(วิทยาคม 
วันที่ 20 สิงหาคม 2562 

 

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ�าง 

(บาท) 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง 

รายชื่อผู�เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู�ที่รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข�อตกลงในการซื้อ
หรือจ�าง 

1 จ�างเหมาทําอาหารนักเรียน
พักนอน ภาคเรียนที่ 
1/2562 (เพิ่มเติม) 

147,600 149,040 เฉพาะเจาะจง นางวิไล ปวงตา 147,600 ราคาต่ําสุด สัญญา 6/๒๕๖๒ 
20 สิงหาคม 62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ�างในรอบ เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 
หน"วยงาน โรงเรียนแม"เจดีย(วิทยาคม 

วันที่ 18 กันยายน 2562 
 

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ�าง 

(บาท) 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง 

รายชื่อผู�เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู�ที่รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข�อตกลงในการซื้อ
หรือจ�าง 

1 ซื้อวัสดุสํานักงาน 6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง หจก. อุทยานเครื่องเขียน 6,300 ราคาต่ําสุด 24/2562 
11 กันยายน 62 

2 ซื้อวัสดุครุภัณฑ(ไฟฟJา  6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง ร�านธนสินมิวสิค 6,300 ราคาต่ําสุด 25/2562 
11 กันยายน 62 

3 ซื้อขันโตก 
 

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง ร�านสวนน�อยขันโตก 7,000 ราคาต่ําสุด 26/2562 
11 กันยายน 62 

4 ซื้อเวชภัณฑ(ยา 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท นกนท(โอสถ  
แม�ขะจาน จํากัด 

10,000 ราคาต่ําสุด 27/2562 
11 กันยายน 62 

5 ซื้อกรอบเกียรติบัตร 6,650 6,650 เฉพาะเจาะจง ห�องภาพมนต(รัก 6,650 ราคาต่ําสุด 28/2562 
11 กันยายน 62 

6 ซื้อวัสดุการศึกษา 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง หจก. อุทยานเครื่องเขียน 5,000 ราคาต่ําสุด 29/2562 
11 กันยายน 62 

7 ซื้อกรอบเกียรติบัตร 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง ร�านออฟฟGศปริ้นท( 
แม�ขะจาน 

5,000 ราคาต่ําสุด 30/2562 
11 กันยายน 62 

8 ซื้อกระเปfาและชุดปะติดวัสดุ
ธรรมชาติ  

10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญารัตน( รักวงค( 10,000 ราคาต่ําสุด 31/2562 
11 กันยายน 62 

9 ซื้อวัสดุการศึกษา 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง นางสาววิไลภรณ( อุปนัน 5,000 ราคาต่ําสุด 32/2562 
11 กันยายน 62 

10 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร( 13,650 13,650 เฉพาะเจาะจง ร�านไอทีเซ็นเตอร(แอนด(
เซอร(วิส 

13,650 ราคาต่ําสุด 33/2562 
11 กันยายน 62 



แบบ สขร.1 

 

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ�าง 

(บาท) 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง 

รายชื่อผู�เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู�ที่รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข�อตกลงในการซื้อ
หรือจ�าง 

11 ซื้อสารเคมีและวัสดุ 
การทดลอง 

7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกมมาโก�  
(ประเทศไทย) จํากัด 

7,500 ราคาต่ําสุด 34/2562 
11 กันยายน 62 

12 วัสดุการศึกษา  12,500 12,500 เฉพาะเจาะจง ร�านประสิทธิ์การค�า  
มินิมาร(ท 

12,500 ราคาต่ําสุด 35/2562 
11 กันยายน 62 

13 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ( 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง ร�านเอ็มเทค 6,000 ราคาต่ําสุด 36/2562 
11 กันยายน 62 

14 ซื้อวัสดุเพื่อจัดกิจกรรม 
วันวิทยาศาสตร(  

10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง ร�านภูคา 20 10,000 ราคาต่ําสุด 37/2562 
11 กันยายน 62 

15 ซื้อวัสดุเพื่อทําโครงงาน
วิทยาศาสตร(  

5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง ร�านภูคา 20 5,000 ราคาต่ําสุด 38/2562 
11 กันยายน 62 

16 ซื้ออุปกรณ(กีฬา 9,870 9,870 เฉพาะเจาะจง ร�าน Nice Sport 9,870 ราคาต่ําสุด 39/2562 
11 กันยายน 62 

17 จ�างทาสีฟุตบาท 
 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายภุชงค(  พรมจันตา 9,000 ราคาต่ําสุด 19/2562 
 11 กันยายน 62 

18 จ�างทําบอร(ดอลูมิเนียม 
 

7,435 7,435 เฉพาะเจาะจง นายประกรานต(  ทิศร 7,435 ราคาต่ําสุด 20/2562 
 11 กันยายน 62 

19 จ�างเหมารถนํานักเรียนไป
แข�งขันทักษะวิชาการ  

15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง นายวันชัย  คําซ�อน 15,000 ราคาต่ําสุด 21/2562 
 11 กันยายน 62 

20 จ�างเหมารถนํานักเรียนไป
แข�งขันทักษะวิชาการ  

15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง นายไกรศล ทิพวรรณ 15,000 ราคาต่ําสุด 22/2562 
 11 กันยายน 62 

 
 
 



แบบ สขร.1 

 

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจะ
จ�าง (บาท) 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง 
รายชื่อผู�เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู�ที่รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข�อตกลงในการซื้อ
หรือจ�าง 

21 ครุภัณฑ(ประจํา
ห�องปฏิบัติการ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

600,๐๐๐ 600,๐๐๐ e-bidding บริษัท แกมมาโก�  

(ประเทศไทย) จํากัด 
310,๐๐๐ ราคาต่ําสุด สัญญา 7/62 

๒๔ กันยายน ๖๒ 

 
ป?ญหา อุปสรรค และข�อเสนอแนะ 

1. ป?ญหา อุปสรรค 
1.1   ในการเสนอราคาด�วยวิธีการ e-bidding มีผู�เสนอราคาหลายราย แต�ไม�มีการนําตัวอย�างพัสดุมามอบให�แก�คณะกรรมการฯ ทําให�คุณสมบัติเกี่ยวกับการเสนอราคาของ        

ผู�เสนอราคาไม�ผ�านการพิจารณาตามเกณฑ(  
1.2   การกําหนดคุณสมบัติของผู�ยื่นข�อเสนอที่ไม�ชัดเจนจากระบบ e-GP เช�น ข�อความ “ผู�ยื่นข�อเสนอจะต�องส�งตัวอย�างของพัสดุที่เสนอ จํานวน อย�างละ ๑ ชุด และ/หรือ

รายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่โรงเรียนกําหนด...” ทําให�ผู�เสนอราคาเกิดความเข�าใจที่คลาดเคลื่อน ว�าจะต�องส�งตัวอย�างให�คณะกรรมการฯ พิจารณา
หรือไม�ก็ได� ทําให�ต�องมีการยกเลิกเอกสารประกวดราคาเดิม แล�วประกาศใหม�ทําให�เสียเวลาในการดําเนินการ 

1.3  ผู�ขายส�งพัสดุล�าช�ากว�ากําหนด ทําให�ต�องมีการปรับอันเนื่องจากการส�งมอบล�าช�า ทําให�โรงเรียนได�ใช�พัสดุล�าช�ากว�าที่ควรเปvน 
2. ข�อเสนอแนะ 

2.1  ควรพิจารณาข�อความในเอกสารประกวดราคาให�มีความชัดเจน ไม�กํากวม เพื่อก�อให�เกิดความเข�าใจที่ตรงกัน  


