
แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ�างในรอบ เดือน ตุลาคม 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 พฤศจิกายน 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 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
หน!วยงาน โรงเรียนแม!เจดีย'วิทยาคม 

วันที่ 17 ธันวาคม 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 ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาลาย
คําและเครื่องป&'นดินเผา 
เวียงกาหลง 

5,000  5,000  เฉพาะเจาะจง นางสาวดฤนธรณ2  นวลคํา 5,000  ราคาต่ําสุด e-GP 1/2563 
9 ธันวาคม ๖2 

2 ซื้อวัสดุในการจัดการเรียน
การสอนวิชาทัศนศิลปB 

6,900 6,900 เฉพาะเจาะจง นางสาวพนิดา  แปงวงค2 6,900 ราคาต่ําสุด e-GP 2/2563 
9 ธันวาคม ๖2 

3 ซื้ออุปกรณ2ทําความสะอาด
ห�องเรียน 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นางยอดเรือน เตจา 8,000 ราคาต่ําสุด e-GP 3/2563 
9 ธันวาคม ๖2 

4 ซื้อตู�ลําโพง  13,500 13,500 เฉพาะเจาะจง ร�านธนสินมิวสิค 13,500 ราคาต่ําสุด e-GP 4/2563 
9 ธันวาคม ๖2 

5 ซื้อไมโครโฟนและอุปกรณ2 11,755 11,755 เฉพาะเจาะจง ร�านธนสินมิวสิค 11,755 ราคาต่ําสุด e-GP 5/2563 
9 ธันวาคม ๖2 

6 ซื้อวัสดุในการทําสนาม 
เปตอง 

11,900 11,900 เฉพาะเจาะจง นางวราภรณ2  แซ�คู 11,900 ราคาต่ําสุด e-GP 6/2563 
9 ธันวาคม ๖2 

7 ซื้อวัสดุในการทําแปIน 
บาสเก็ตบอล 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง ร�านหลักมั่น ค�าไม�เก�า 8,000 ราคาต่ําสุด e-GP 7/2563 
9 ธันวาคม ๖2 

8 ซื้ออวนตาข�าย 5,265 5,265 เฉพาะเจาะจง หจก. ดวงคําการเกษตร 5,265 ราคาต่ําสุด e-GP 8/2563 
9 ธันวาคม ๖2 

9 ซื้อหมึกพิมพ2และกระดาษไข
สําหรับโรเนียวเอกสาร  

56,924 56,924 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ� (ประเทศไทย) 
จํากัด 

56,924 ราคาต่ําสุด e-GP 9/2563 
9 ธันวาคม ๖2 

10 
 

ซื้อน้ํายาทําความสะอาด  
 

25,654 25,654 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคซีซีพี 2011 กรุOป 
จํากัด 

25,654 ราคาต่ําสุด e-GP 10/2563 
1 พฤศจิกายน 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 จ�างเหมาตัดหญ�า  7,5๐๐ 7,5๐๐ เฉพาะเจาะจง นายสมบูรณ2  ศรีคําขัติ 7,5๐๐ ราคาต่ําสุด e-GP 2/2563 
9 ธันวาคม ๖2 

12 จ�างเหมารถนํานักเรียน 
ไปทัศนศึกษา 

40,000 40,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนุตต2 พรมจริง 40,000 ราคาต่ําสุด e-GP 3/2563 
9 ธันวาคม ๖2 

13 จ�างเหมาทาสีสนามกีฬา  82,635 82,635 เฉพาะเจาะจง นายวิจิตร จักรแก�ว 82,635 ราคาต่ําสุด e-GP 4/2563 
18 ธันวาคม ๖2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ�างในรอบ เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 
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 กุมภาพันธ' 2563 
หน!วยงาน โรงเรียนแม!เจดีย'วิทยาคม 

วันที่ 6 กุมภาพันธ' 2563 
 

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 ซื้อปฏิทินตั้งโตOะ 14,000 14,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ลําปางบรรณกิจพริ้นติ้ง 14,000 ราคาต่ําสุด e-GP 11/2563 
31 มกราคม 63 

2 วัสดุเพื่อใช�ในการแสดง
ละครประวัติศาสตร2  

5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง ร�านประสิทธิ์การค�า มินิมาร2ท 5,000 ราคาต่ําสุด e-GP 12/2563 
31 มกราคม 63 

3 เช�าชุดการแสดงละคร
ประวัติศาสตร2 

5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง นางสมพร จันทร2จริง 5,000 ราคาต่ําสุด e-GP 5/2563 
31 มกราคม 63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ�างในรอบ เดือน มีนาคม 2563 
หน!วยงาน โรงเรียนแม!เจดีย'วิทยาคม 

วันที่ 12 มีนาคม 2563 
 

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 ซื้อน้ํายาดันฝุWนและเช็ดทํา
ความสะอาด 

25,654 25,654 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคซีซีพี 2011 กรุOป 
จํากัด 

25,654 ราคาต่ําสุด e-GP 13/2563 
5 มีนาคม 63 

2 ซื้อวัสดุสํานักงาน 76,304 76,304 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการค�า จํากัด 76,304 ราคาต่ําสุด e-GP 14/2563 
5 มีนาคม 63 

3 ซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรม
วันวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 5  

5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง นางสาววิไลภรณ2 อุปนัน 5,000 ราคาต่ําสุด e-GP 15/2563 
5 มีนาคม 63 

4 ซื้อกรอบเกียรติบัตร 6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง ห�องภาพมนต2รัก 6,300 ราคาต่ําสุด e-GP 16/2563 
5 มีนาคม 63 

5 ซื้อวัสดุสํานักงาน 6,002 6,002 เฉพาะเจาะจง หจก. อุทยานเครื่องเขียน 6,002 ราคาต่ําสุด e-GP 17/2563 
5 มีนาคม 63 

6 จ�างเหมารถนํานักเรียนไป
แข�งขันทักษะวิชาการ 

15,500 15,500 เฉพาะเจาะจง นางนพวรรณ แก�วประภา 15,500 ราคาต่ําสุด e-GP 6/2563 
5 มีนาคม 63 

7 จ�างเหมารถนํานักเรียนไป
แข�งขันทักษะวิชาการ 

24,000 24,000 เฉพาะเจาะจง นายสมบัติ แก�วประภา 24,000 ราคาต่ําสุด e-GP 7/2563 
5 มีนาคม 63 

8 ซื้อหนังสือเรียน  
ปXการศึกษา 2563 

627,699 627,699 คัดเลือก บริษัท แพร�บุOคส2เอ็ด จํากัด 
ร�านบุญเกื้อการค�า 

ร�านบูรณะภัณฑ2พาณิชย2 

บริษัท แพร�บุOคส2เอ็ด จํากัด 
617,500 

ราคาต่ําสุด สัญญา 1/๒๕๖3 
30 มีนาคม ๖3  

 
 
 



แบบ สขร.1 

 
 
 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ�างในรอบ เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 
หน!วยงาน โรงเรียนแม!เจดีย'วิทยาคม 

วันที่ 24 เมษายน 25๖3  
 

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 
1 จ�างปรับปรุงอาคารเรียน 

อาคารประกอบและ
สิ่งก�อสร�างอื่น ; ปรับปรุง
หลังคาและฝIาเพดาน 

๒๒๐,๐๐๐.๐๐  ๒๒๐,๐๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ร�านพันธ2ศักดิ์อลูมิเนียม ๒๒๐,๐๐๐.๐๐  ราคาต่ําสุด สัญญา 2/๒๕๖3 
24 เมษายน ๖3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ�างในรอบ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
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 
1 จ�างปรับปรุงอาคารเรียน 

อาคารประกอบและ
สิ่งก�อสร�างอื่นตาม
โครงการโรงเรียนประชารัฐ  
; ทาสีพื้นอาคาร ซ�อมแซม
โตOะเก�าอี้ และซ�อมแซม
ระบบไฟฟIาในอาคารเรียน 

๓๐๐,๐00 ๓๐๐,๐00 เฉพาะเจาะจง นายคิมหันต2 อินชุมภู ๓๐๐,๐00 ราคาต่ําสุด สัญญา 3/๒๕๖3 
๑ พฤษภาคม ๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ�างในรอบ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 
หน!วยงาน โรงเรียนแม!เจดีย'วิทยาคม 

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 
 

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 
1 ซื้อถังเก็บน้ําไฟเบอร2กลาส 

ขนาดความจุ 2000 ลิตร 
๘,๓๐๐ ๘,๓๐๐ เฉพาะเจาะจง ร�านสมจิตรแอร2 ๘,๓๐๐ ราคาต่ําสุด e-GP 18/2563 

19 มิถุนายน 63 
2 ซื้อกรวยจราจร 7,600 7,600 เฉพาะเจาะจง หจก. อุทยานเครื่องเขียน 7,600 ราคาต่ําสุด e-GP 19/2563 

19 มิถุนายน 63 
3 ซื้อหมึกพิมพ2และกระดาษ

ไขสําหรับโรเนียวเอกสาร  
51,300 51,300 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ� (ประเทศไทย) 

จํากัด 
51,300 ราคาต่ําสุด e-GP 20/2563 

19 มิถุนายน 63 
4 จ�างทําของที่ระลึก  

 
9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายสมพร ใจเร็ว 9,000 ราคาต่ําสุด e-GP 8/2563 

19 มิถุนายน 63 
5 จ�างซ�อมแซมห�องโสตทัศน

ศึกษา 
13,000 13,000 เฉพาะเจาะจง นายอัมรินทร2 ศรีคําฝ&'น 13,000 ราคาต่ําสุด e-GP 9/2563 

19 มิถุนายน 63 
6 จ�างซ�อมแซมห�องเรียน 13,000 13,000 เฉพาะเจาะจง นายสมบูรณ2 ศรีคําขัติ 13,000 ราคาต่ําสุด e-GP 10/2563 

19 มิถุนายน 63 
7 เช�าชุดเพื่อใช�ในการแสดง  

 
9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง ร�านบ�านครูนัทนาฏศิลปB 9,000 ราคาต่ําสุด e-GP 11/2563 

19 มิถุนายน 63 
8 จ�างเหมารถนํานักเรียนไป 

ทัศนศึกษา 
34,100 34,100 เฉพาะเจาะจง บริษัท อรทัยทรานส2

เซอร2วิส จํากัด 
34,100 ราคาต่ําสุด e-GP 12/2563 

19 มิถุนายน 63 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ�างในรอบ เดือน กรกฎาคม 2563 
หน!วยงาน โรงเรียนแม!เจดีย'วิทยาคม 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 
 

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 

1 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร�างกาย
และแอลกอฮอล2เจล 

12,100 12,100 เฉพาะเจาะจง บจก. นกนท2โอสถ แม�ขะจาน 12,100 ราคาต่ําสุด e-GP 21/2563 
24 มีนาคม 63 

2 ซื้อคอมพิวเตอร2ตั้งโตOะ 25,900 25,900 เฉพาะเจาะจง ร�านไอทีเซ็นเตอร2แอนด2
เซอร2วิส 

25,900 ราคาต่ําสุด e-GP 22/2563 
17 กรกฎาคม 63 

3 ซื้อวารสารโรงเรียน  35,000 35,000 เฉพาะเจาะจง หจก. ลําปางบรรณกิจพริ้นติ้ง 35,000 ราคาต่ําสุด e-GP 23/2563 
17 กรกฎาคม 63 

4 ซื้อโตOะโฟเมก�า  
 

14,000 14,000 เฉพาะเจาะจง ร�านรักษาพาณิชย2 14,000 ราคาต่ําสุด e-GP 24/2563 
17 กรกฎาคม 63 

5 ซื้อวัสดุอุปกรณ2งานโสตทัศน
ศึกษา 

6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง ร�านธนสินมิวสิค 6,000 ราคาต่ําสุด e-GP 25/2563 
17 กรกฎาคม 63 

6 ซื้อวัสดุอุปกรณ2บูรณาการ
งานอาชีพ 

5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง ร�านสมคิดการค�า 5,000 ราคาต่ําสุด e-GP 26/2563 
17 กรกฎาคม 63 

7 ซื้อวัสดุอุปกรณ2งานอนามัย
โรงเรียน 

12,560 12,560 เฉพาะเจาะจง ร�านแม�ขะจานเครื่องครัว 12,560 ราคาต่ําสุด e-GP 27/2563 
17 กรกฎาคม 63 

8 ซื้อตู�ลําโพงเบส 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายศิริโชค  วงค2กา 8,000 ราคาต่ําสุด e-GP 28/2563 
17 กรกฎาคม 63 

9 ซื้อวัสดุงานอาคารสถานที่   53,790 53,790 เฉพาะเจาะจง หจก. กิจนครค�าไม� 53,790 ราคาต่ําสุด e-GP 29/2563 
8 กรกฎาคม 63 

10 ซื้อวัสดุงานอนามัยโรงเรียน 26,100 26,100 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกมมาโก� (ประเทศ
ไทย) จํากัด 

26,100 ราคาต่ําสุด e-GP 30/2563 
17 กรกฎาคม 63 

 



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 

11 ซื้อวัสดุสําหรับการเรียนการ
สอนวิชาอุตสาหกรรม  

5,440 5,440 เฉพาะเจาะจง หจก. กิจนครค�าไม� 5,440 ราคาต่ําสุด e-GP 31/2563 
9 กรกฎาคม 63 

12 ซื้อวัสดุงานการเรียนการ
สอนบูรณาการศิลปะ  

20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง ร�านไอดูโฟร2ไอเดีย เชียงใหม�   20,000 ราคาต่ําสุด e-GP 32/2563 
9 กรกฎาคม 63 

13 ซื้อวัสดุงานการเรียนการ
สอนบูรณาการการงานอาชีพ  

8,330 8,330 เฉพาะเจาะจง ร�านเวียงกาหลงสินค�าราคาถูก 8,330 ราคาต่ําสุด e-GP 33/2563 
8 กรกฎาคม 63 

14 ซื้อที่กดเจลแอลกอฮอล2แบบ
เท�าเหยียบ 

6,990 6,990 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีประดิษฐ2สเตนเลส 
จํากัด 

6,990 ราคาต่ําสุด e-GP 34/2563 
25 มิถุนายน 63 

15 จ�างขุดลอกท�อบําบัดน้ําเสีย 18,000 18,000 เฉพาะเจาะจง นายสมบูรณ2 ศรีคําขัติ 18,000 ราคาต่ําสุด e-GP 13/2563 
17 กรกฎาคม 63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ�างในรอบ เดือน สิงหาคม 2563 
หน!วยงาน โรงเรียนแม!เจดีย'วิทยาคม 

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 
 

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 

1 ซื้ออุปกรณ2ทําความสะอาด 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง ร�านภูคา 20 8,000 ราคาต่ําสุด e-GP 35/2563 
8 กรกฎาคม 63 

2 ซื้อหนังสือเรียน (เพิ่มเติม) 45,852 45,852 เฉพาะเจาะจง บริษัท แพร�บุOคส2เอ็ด จํากัด 45,852 ราคาต่ําสุด e-GP 36/2563 
19 สิงหาคม 63 

3 ซื้อสติกเกอร2กิจกรรมเตรียม
ความพร�อมต�อต�านโรคโค
วิด-19 

38,160 38,160 เฉพาะเจาะจง ร�านออฟฟcศปริ้นท2แม�ขะจาน 38,160 ราคาต่ําสุด e-GP 37/2563 
19 สิงหาคม 63 

4 ซื้อวัสดุการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร2 

10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกมมาโก� (ประเทศ
ไทย) จํากัด 

10,000 ราคาต่ําสุด e-GP 38/2563 
19 สิงหาคม 63 

5 ซื้อวัสดุอุปกรณ2พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

35,000 35,000 เฉพาะเจาะจง ร�านเอไอคอมพิวเตอร2แอนด2
เซอร2วิส 

35,000 ราคาต่ําสุด e-GP 39/2563 
19 สิงหาคม 63 

6 ซื้ออุปกรณ2กีฬา 14,000 14,000 เฉพาะเจาะจง ร�าน Nice Sport 14,000 ราคาต่ําสุด e-GP 40/2563 
19 สิงหาคม 63 

7 ซื้อวัสดุและเวชภัณฑ2ยางาน
อนามัยโรงเรียน 

10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง บจก. นกนท2โอสถ แม�ขะจาน 10,000 ราคาต่ําสุด e-GP 41/2563 
19 สิงหาคม 63 

8 ซื้อวัสดุงานอนามัยโรงเรียน 5,950 5,950 เฉพาะเจาะจง ร�านแม�ขะจานเครื่องครัว 5,950 ราคาต่ําสุด e-GP 42/2563 
19 สิงหาคม 63 

9 ซื้อวัสดุการเรียนการสอน
คณิตศาสตร2  
 

5,600 5,600 เฉพาะเจาะจง หจก. อุทยานเครื่องเขียน 5,600 ราคาต่ําสุด e-GP 43/2563 
19 สิงหาคม 63 

 



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 

10 ซื้อวัสดุอุปกรณ2เตรียมความ
พร�อมรับมือสถานการณ2โรค
โควิด-19 

9,385 9,385 เฉพาะเจาะจง หจก. กิจนครค�าไม� 9,385 ราคาต่ําสุด e-GP 44/2563 
19 สิงหาคม 63 

11 จ�างติดตั้งฝIาเพดาน 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง นายสมบูรณ2 ศรีคําขัติ 5,000 ราคาต่ําสุด e-GP 14/2563 
19 สิงหาคม 63 

12 จ�างเหมาติดตั้งอ�างล�างมือ
แบบไร�พร�อมอุปกรณ2 

15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง นายทินกร บัวสละ 15,000 ราคาต่ําสุด e-GP 15/2563 
19 สิงหาคม 63 

13 จ�างเหมาติดตั้งระบบ
อินเทอร2เน็ตพร�อมอุปกรณ2 

99,600 99,600 เฉพาะเจาะจง ร�านเอ็มเทค 99,600 ราคาต่ําสุด e-GP 16/2563 
19 สิงหาคม 63 

14 เช�าชุดสําหรับกิจกรรมช�อ
สะอาดต�านทุจริต  
 

7,200 7,200 เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎากร ไชยทัศน2 7,200 ราคาต่ําสุด e-GP 17/2563 
19 สิงหาคม 63 

15 จ�างปรับปรุงซ�อมแซมอาคาร
เรียน อาคารประกอบฯ  
ที่ชํารุดทรุดโทรมและประสบ
อุบัติภัย 

142,000 142,000 เฉพาะเจาะจง นางแสงคํา ดวงวงค2 142,000 ราคาต่ําสุด สัญญา 4/๒๕๖3 
18 สิงคมหา ๖๓ 

 


