
                  แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตลุาคม (งบประมาณไม่เกิน 5,000 บาท) 

ชื่อหน่วยงาน   โรงเรียนปายวิทยาคาร 

วันที่ 1   เดอืน ตุลาคม พ.ศ.2562 

 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซ้ือ  
หรือจัดจ้าง 

วงเงินที่
จะซ้ือ

หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผูเ้สนอราคา ผู้ได้รบัการคดัเลอืก เหตผุลทีค่ดัเลอืกโดย
สรุป 

สัญญา 
ผู้เสนอราคา ราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รบัการคดัเลอืก ราคาที่

ตกลงซื้อ
หรือจ้าง 

เลขที ่ ลงวันที่ 

1 น ้ามัน 10 ตุลาคม 2562 270 270 ตกลงราคา บริษัทสุขุมเซอร์วิส 270 บริษัทสุขุมเซอร์วิส 270 เป็นไปตามท่ีต้องการ 332/62 10/10/62 
2 น ้ามัน 17-30 ตุลาคม 

2562 
3,677.4 3,677.

4 

ตกลงราคา บริษัทสุขุมเซอร์วิส 3,677.4 บริษัทสุขุมเซอร์วิส 3,677.4 เป็นไปตามท่ีต้องการ 336/62 31/10/62 

 

 

ลงช่ือ................................เจ้าหน้าท่ีพัสดุ         ลงช่ือ...............................เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

     (นางสาวพิมพ์ลดา  ศรีพันธ์)                 (นางสาวอังคนา  ค้าป้อ) 

ลงช่ือ................................หัวหน้างานพัสดุ    

      (นางระวีวรรณ   ยานะด้า) 

 

 

 

 

 



                  แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน (งบประมาณไม่เกนิ 5,000 บาท) 

ชื่อหน่วยงาน   โรงเรียนปายวทิยาคาร 

วันที่ 1   เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 

ล าดั
บที่ 

งานที่จัดซื้อ  
หรือจัดจ้าง 

วงเงินที่
จะซื้อ

หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

สัญญา 
ผู้เสนอราคา ราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตก

ลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เลขที ่ ลงวันที่ 

1 วัสดุอื่นๆ 4,550 4,550 ตกลงราคา ส้ม  องุ่นบริการ 4,550 ส้ม  องุ่นบริการ 4,550 เป็นไปตามท่ีต้องการ 001/63 05/11/62 
2 วัสดุอื่นๆ 1,300 1,300 ตกลงราคา ส้ม  องุ่นบริการ 1,300 ส้ม  องุ่นบริการ 1,300 เป็นไปตามท่ีต้องการ 002/63 05/11/62 
3 วัสดุยานพหนะและขนส่ง 1,680 1,680 ตกลงราคา จิรายุยานยนต์ 1,680 จิรายุยานยนต์ 1,680 เป็นไปตามท่ีต้องการ 005/63 12/11/62 
4 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,990 2,990 ตกลงราคา วารุณี 2,990 วารุณี 2,990 เป็นไปตามท่ีต้องการ 009/63 05/11/62 
5 วัสดุอื่นๆ 2,000 2,000 ตกลงราคา ส้ม  องุ่นบริการ 2,000 ส้ม  องุ่นบริการ 2,000 เป็นไปตามท่ีต้องการ 010/63 08/11/62 
6 วัสดุอื่นๆ 1,425 1,425 ตกลงราคา จิราพรการค้า 1,425 จิราพรการค้า 1,425 เป็นไปตามท่ีต้องการ 011/63 08/11/62 
7 วัสดุไฟฟ้า 585 585 ตกลงราคา ปายนานาภัณฑ์ 585 ปายนานาภัณฑ์ 585 เป็นไปตามท่ีต้องการ 014/63 20/11/62 
8 วัสดุอื่นๆ 2,195 2,195 ตกลงราคา กฤตภัคพงษ์ปาย 2,195 กฤตภัคพงษ์ปาย 2,195 เป็นไปตามท่ีต้องการ 017/63 18/11/62 
9 วัสดุส้านักงาน 810 810 ตกลงราคา กฤตภัคพงษ์ปาย 810 กฤตภัคพงษ์ปาย 810 เป็นไปตามท่ีต้องการ 018/63 18/11/62 
10 วัสดุอื่นๆ 1,100 1,100 ตกลงราคา อ้อยดอกไม้สด 1,100 อ้อยดอกไม้สด 1,100 เป็นไปตามท่ีต้องการ 020/63 25/11/62 
11 วัสดุอื่นๆ 4,550 4,550 ตกลงราคา บุญฟ้าการไฟฟ้า 4,550 บุญฟ้าการไฟฟ้า 4,550 เป็นไปตามท่ีต้องการ 051/63 29/11/62 
12 หนังสือพิมพ์ 1,455 1,455 ตกลงราคา เพ่ือนใหม่ปาย 1,455 เพ่ือนใหม่ปาย 1,455 เป็นไปตามท่ีต้องการ 058/63 29/11/62 
13 วัสดุส้านักงาน 1,880 1,880 ตกลงราคา อัมพิกา 1,880 อัมพิกา 1,880 เป็นไปตามท่ีต้องการ 067/63 18/11/62 
14 วัสดุอื่นๆ 2,100 2,100 ตกลงราคา นายนีล 2,100 นายนีล 2,100 เป็นไปตามท่ีต้องการ 073/63 18/11/62 

 

ลงช่ือ................................เจ้าหน้าท่ีพัสดุ         ลงช่ือ...............................เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

     (นางสาวพิมพ์ลดา  ศรีพันธ์)                 (นางสาวอังคนา  ค้าป้อ) 

ลงช่ือ................................หัวหน้างานพัสดุ    

      (นางระวีวรรณ   ยานะด้า) 



                  แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธนัวาคม (งบประมาณไม่เกิน 5,000 บาท) 

ชื่อหน่วยงาน   โรงเรียนปายวิทยาคาร 

วันที่ 1   เดอืน ธนัวาคม พ.ศ.2562 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซ้ือ  
หรือจัดจ้าง 

วงเงินที่
จะซ้ือ

หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผูเ้สนอราคา ผู้ได้รบัการคดัเลอืก เหตผุลทีค่ดัเลอืกโดย
สรุป 

สัญญา 
ผู้เสนอราคา ราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รบัการคดัเลอืก ราคาที่

ตกลงซื้อ
หรือจ้าง 

เลขที ่ ลงวันที่ 

1. วัสดุส้านักงาน 1,281 1,281 ตกลงราคา กฤตภัคพงษ์ปาย 1,281 กฤตภัคพงษ์ปาย 1,281 เป็นไปตามท่ีต้องการ 027/63 04/12/62 
2. วัสดุส้านักงาน 1,425 1,425 ตกลงราคา กฤตภัคพงษ์ปาย 1,425 กฤตภัคพงษ์ปาย 1,425 เป็นไปตามท่ีต้องการ 040/63 18/12/62 
3. วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 330 330 ตกลงราคา สมายคอม 330 สมายคอม 330 เป็นไปตามท่ีต้องการ 041/63 16/12/62 
4. วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 800 800 ตกลงราคา อ้านวยอิเลคทรอนิค 800 อ้านวยอิเลคทรอนิค 800 เป็นไปตามท่ีต้องการ 042/63 11/12/62 
5. วัสดุอื่นๆ 300 300 ตกลงราคา ปทุม จักก่ายี 300 ปทุม จักก่ายี 300 เป็นไปตามท่ีต้องการ 044/63 04/12/62 
6. วัสดุการเกษตร 2,544 2,544 ตกลงราคา ชรัญทัศน์ 2,544 ชรัญทัศน์ 2,544 เป็นไปตามท่ีต้องการ 045/63 11/12/62 
7. วัสดุการเกษตร 2,040 2,040 ตกลงราคา รานีพันธ์ทิพย์ 2,040 รานีพันธ์ทิพย์ 2,040 เป็นไปตามท่ีต้องการ 047/63 10/12/63 
8. วัสดุอื่นๆ 1,500 1,500 ตกลงราคา อ้อยดอกไม้สด 1,500 อ้อยดอกไม้สด 1,500 เป็นไปตามท่ีต้องการ 048/63 09/12/63 

9. วัสดุอื่นๆ 1,500 1,500 ตกลงราคา นนลนีย์ 1,500 นนลนีย์ 1,500 เป็นไปตามท่ีต้องการ 055/63 13/12/63 

10. วัสดุยานพหนะและขนส่ง 2,235 2,235 ตกลงราคา จิรายุยานยนต์ 2,235 จิรายุยานยนต์ 2,235 เป็นไปตามท่ีต้องการ 057/63 31/12/62 

11. วัสุดส้านักงาน 784 784 ตกลงราคา กฤตภัคพงษ์ปาย 784 กฤตภัคพงษ์ปาย 784 เป็นไปตามท่ีต้องการ 059/63 12/12/62 

12. วัสดุก่อสร้าง 2,400 2,400 ตกลงราคา กฤตภัคพงษ์ปาย 2,400 กฤตภัคพงษ์ปาย 2,400 เป็นไปตามท่ีต้องการ 063/63 19/12/63 

13. วัสดุก่อสร้าง 991 991 ตกลงราคา ปายนานาภัณฑ ์ 991 ปายนานาภัณฑ ์ 991 เป็นไปตามท่ีต้องการ 064/63 19/12/62 

14. วัสดุงานบ้านงานครัว 3,000 3,000 ตกลงราคา ธนกร 3,000 ธนกร 3,000 เป็นไปตามท่ีต้องการ 074/63 12/12/63 

ลงช่ือ................................เจ้าหน้าท่ีพัสดุ         ลงช่ือ...............................เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

     (นางสาวพิมพ์ลดา  ศรีพันธ์)                 (นางสาวอังคนา  ค้าป้อ) 

ลงช่ือ................................หัวหน้างานพัสดุ    

      (นางระวีวรรณ   ยานะด้า) 



                  แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม (งบประมาณไม่เกิน 5,000 บาท) 

ชื่อหน่วยงาน   โรงเรียนปายวิทยาคาร 

วันที่ 1   เดอืน มกราคม พ.ศ.2563 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซ้ือ  
หรือจัดจ้าง 

วงเงินที่
จะซ้ือ

หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผูเ้สนอราคา ผู้ได้รบัการคดัเลอืก เหตผุลทีค่ดัเลอืกโดย
สรุป 

สัญญา 
ผู้เสนอราคา ราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รบัการคดัเลอืก ราคาที่

ตกลงซื้อ
หรือจ้าง 

เลขที ่ ลงวันที่ 

1. วัสดุส้านักงาน 480 480 ตกลงราคา กฤตภัคพงษ์ปาย 480 กฤตภัคพงษ์ปาย 480 เป็นไปตามท่ีต้องการ 061/63 14/01/63 
2. วัสดุก่อสร้าง 1,888 1,888 ตกลงราคา ปายนานาภัณฑ ์ 1,888 ปายนานาภัณฑ ์ 1,888 เป็นไปตามท่ีต้องการ 067/63 14/01/63 
3. น ้ามัน 9-13 ม.ค.63 2,068.40 2,068.4 ตกลงราคา บริษัทสุขุมเซอร์วิส 2,068.4 บริษัทสุขุมเซอร์วิส 2,068.40 เป็นไปตามท่ีต้องการ 066/63 08/01/63 
4. วัสดุส้านักงาน 950 950 ตกลงราคา อัมพิกา 950 อัมพิกา 950 เป็นไปตามท่ีต้องการ 071/63 13/01/63 
5. วัสดุการเกษตร 4,335 4,335 ตกลงราคา เรือนข้าวหอม 4,335 เรือนข้าวหอม 4,335 เป็นไปตามท่ีต้องการ 072/63 06/01/63 
6. วัสดุส้านักงาน 1,915 1,915 ตกลงราคา กฤตภัคพงษ์ปาย 1,915 กฤตภัคพงษ์ปาย 1,915 เป็นไปตามท่ีต้องการ 078/63 22/01/63 
7. วัสดุส้านักงาน 2,224 2,224 ตกลงราคา กฤตภัคพงษ์ปาย 2,224 กฤตภัคพงษ์ปาย 2,224 เป็นไปตามท่ีต้องการ 079/63 28/01/63 
8. วัสดุส้านักงาน 2,535 2,535 ตกลงราคา กฤตภัคพงษ์ปาย 2,535 กฤตภัคพงษ์ปาย 2,535 เป็นไปตามท่ีต้องการ 080/63 28/01/63 
9. วัสดุอื่นๆ 2,500 2,500 ตกลงราคา ส้ม  องุ่นบริการ 2,500 ส้ม  องุ่นบริการ 2,500 เป็นไปตามท่ีต้องการ 084/63 13/01/63 
10. วัสดุอื่นๆ 502.90 502.90 ตกลงราคา ปายวอเตอร์ 502.90 ปายวอเตอร์ 502.90 เป็นไปตามท่ีต้องการ 087/63 15/01/63 
11. วัสดุยานพหนะและ

ขนส่ง 
2,420 2,420 ตกลงราคา จิรายุยานยนต์ 2,420 จิรายุยานยนต์ 2,420 เป็นไปตามท่ีต้องการ 089/63 21/01/63 

12. วัสดุก่อสร้าง 1,888 1,888 ตกลงราคา ปายนานาภัณฑ ์ 1,888 ปายนานาภัณฑ ์ 1,888 เป็นไปตามท่ีต้องการ 092/63 22/01/63 

 

ลงช่ือ................................เจ้าหน้าท่ีพัสดุ         ลงช่ือ...............................เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

     (นางสาวพิมพ์ลดา  ศรีพันธ์)                 (นางสาวอังคนา  ค้าป้อ) 

ลงช่ือ................................หัวหน้างานพัสดุ    

      (นางระวีวรรณ   ยานะด้า) 



                  แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กมุภาพันธ์(งบประมาณไม่เกนิ 5,000 บาท) 

ชื่อหน่วยงาน   โรงเรียนปายวิทยาคาร 

วันที่ 1   เดอืน กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2563 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซ้ือ  
หรือจัดจ้าง 

วงเงินที่
จะซ้ือ

หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผูเ้สนอราคา ผู้ได้รบัการคดัเลอืก เหตผุลทีค่ดัเลอืกโดย
สรุป 

สัญญา 
ผู้เสนอราคา ราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รบัการคดัเลอืก ราคาที่

ตกลงซื้อ
หรือจ้าง 

เลขที ่ ลงวันที่ 

1. วัสดุส้านักงาน 1,080 1,080 ตกลงราคา กฤตภัคพงษ์ปาย 1,080 กฤตภัคพงษ์ปาย 1,080 เป็นไปตามท่ีต้องการ 093/63 05/02/63 
2. วัสดุอื่นๆ 1,360 1,360 ตกลงราคา กฤตภัคพงษ์ปาย 1,360 กฤตภัคพงษ์ปาย 1,360 เป็นไปตามท่ีต้องการ 096/63 05/02/63 
3. น ้ามัน 5-14 ก.พ. 63 4,670 4,670 ตกลงราคา บริษัทสุขุมเซอร์วิส 4,670 บริษัทสุขุมเซอร์วิส 4,670 เป็นไปตามท่ีต้องการ 100/63 04/02/63 
4. วัสดุส้านักงาน 2,200 2,200 ตกลงราคา กฤตภัคพงษ์ปาย 2,200 กฤตภัคพงษ์ปาย 2,200 เป็นไปตามท่ีต้องการ 102/63 19/02/63 
5. วัสดุส้านักงาน 4,080 4,080 ตกลงราคา กฤตภัคพงษ์ปาย 4,080 กฤตภัคพงษ์ปาย 4,080 เป็นไปตามท่ีต้องการ 103/63 19/02/63 
6. วัสดุส้านักงาน 2,200 2,200 ตกลงราคา กฤตภัคพงษ์ปาย 2,200 กฤตภัคพงษ์ปาย 2,200 เป็นไปตามท่ีต้องการ 111/63 14/02/63 
7. วัสดุอื่นๆ 200 200 ตกลงราคา Cartoon flower 200 Cartoon flower 200 เป็นไปตามท่ีต้องการ 112/63 21/02/63 
8. วัสดุการเกษตร 2,100 2,100 ตกลงราคา อ้อยดอกไม้สด 2,100 อ้อยดอกไม้สด 2,100 เป็นไปตามท่ีต้องการ 113/63 28/02/63 
9. วัสดุอื่นๆ 1,590 1,590 ตกลงราคา ส้ม  องุ่นบริการ 1,590 ส้ม  องุ่นบริการ 1,590 เป็นไปตามท่ีต้องการ 114/63 21/02/63 
10. ครุภัณฑ์ส้านักงาน 1,850 1,850 ตกลงราคา กฤตภัคพงษ์ปาย 1,850 กฤตภัคพงษ์ปาย 1,850 เป็นไปตามท่ีต้องการ 120/63 14/02/63 
11. วัสดุการเกษตร 1,800 1,800 ตกลงราคา Cartoon flower 1,800 Cartoon flower 1,800 เป็นไปตามท่ีต้องการ 123/63 25/02/63 
12. วัสดุส้านักงาน 1,970 1,970 ตกลงราคา กฤตภัคพงษ์ปาย 1,970 กฤตภัคพงษ์ปาย 1,970 เป็นไปตามท่ีต้องการ 132/63 25/02/63 

 

ลงช่ือ................................เจ้าหน้าท่ีพัสดุ         ลงช่ือ...............................เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

     (นางสาวพิมพ์ลดา  ศรีพันธ์)                 (นางสาวอังคนา  ค้าป้อ) 

ลงช่ือ................................หัวหน้างานพัสดุ    

      (นางระวีวรรณ   ยานะด้า) 

 



                  แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  (งบประมาณไม่เกนิ 5,000 บาท) 

ชื่อหน่วยงาน   โรงเรียนปายวิทยาคาร 

วันที่ 1   เดอืน มีนาคม  พ.ศ.2563 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซ้ือ  
หรือจัดจ้าง 

วงเงินที่
จะซ้ือ

หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผูเ้สนอราคา ผู้ได้รบัการคดัเลอืก เหตผุลทีค่ดัเลอืกโดย
สรุป 

สัญญา 
ผู้เสนอราคา ราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รบัการคดัเลอืก ราคาที่

ตกลงซื้อ
หรือจ้าง 

เลขที ่ ลงวันที่ 

1 วัสดุส้านักงาน 2,755 2,755 ตกลงราคา กฤตภัคพงษ์ปาย 2,755 กฤตภัคพงษ์ปาย 2,755 เป็นไปตามท่ีต้องการ 125/63 02/03/63 
2 วัสดุส้านักงาน 2,800 2,800 ตกลงราคา กฤตภัคพงษ์ปาย 2,800 กฤตภัคพงษ์ปาย 2,800 เป็นไปตามท่ีต้องการ 126/63 02/03/63 
3 วัสดุส้านักงาน 1,560 1,560 ตกลงราคา ส้ม-องุ่น บริการ 1,560 ส้ม-องุ่น บริการ 1,560 เป็นไปตามท่ีต้องการ   128/63 02/03/63 

 

 

 

ลงช่ือ................................เจ้าหน้าท่ีพัสดุ         ลงช่ือ...............................เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

     (นางสาวพิมพ์ลดา  ศรีพันธ์)                 (นางสาวอังคนา  ค้าป้อ) 

ลงช่ือ................................หัวหน้างานพัสดุ    

      (นางระวีวรรณ   ยานะด้า) 

 

 

 

 

 

 



                  แบบ สขร.1 

 

สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  (งบประมาณไม่เกนิ 5,000 บาท) 

ชื่อหน่วยงาน   โรงเรียนปายวิทยาคาร 

วันที่ 1   เดอืน เมษายน  พ.ศ.2563 

 

 

 

ลงช่ือ................................เจ้าหน้าท่ีพัสดุ         ลงช่ือ...............................เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

     (นางสาวพิมพ์ลดา  ศรีพันธ์)                 (นางสาวอังคนา  ค้าป้อ) 

ลงช่ือ................................หัวหน้างานพัสดุ      

  (นายถนอมศักดิ์ กิตติเลิศภักดีกุล) 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซ้ือ  
หรือจัดจ้าง 

วงเงินที่
จะซ้ือหรือ

จ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผูเ้สนอราคา ผู้ได้รบัการคดัเลอืก เหตผุลทีค่ดัเลอืกโดย
สรุป 

สัญญา 
ผู้เสนอราคา ราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รบัการคดัเลอืก ราคาที่ตก

ลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เลขที ่ ลงวันที่ 

1    ตกลงราคา     เป็นไปตามท่ีต้องการ   
2    ตกลงราคา     เป็นไปตามท่ีต้องการ   
3    ตกลงราคา     เป็นไปตามท่ีต้องการ   



                  แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม (งบประมาณไม่เกิน 5,000 บาท) 

ชื่อหน่วยงาน   โรงเรียนปายวิทยาคาร 

วันที่ 1   เดอืน พฤษภาคม   พ.ศ.2563 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซ้ือ  
หรือจัดจ้าง 

วงเงินที่
จะซ้ือหรือ

จ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผูเ้สนอราคา ผู้ได้รบัการคดัเลอืก เหตผุลทีค่ดัเลอืกโดย
สรุป 

สัญญา 
ผู้เสนอราคา ราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รบัการคดัเลอืก ราคาที่ตก

ลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เลขที ่ ลงวันที่ 

1. น ้ามัน 1 มิ.ย.63 1,560.80.- 1,560.80.- ตกลงราคา บริษัทสุขุมเซอร์วิส 1,560.80.- บริษัทสุขุมเซอร์วิส 1,560.80.- เป็นไปตามท่ีต้องการ 137/63 29/05/63 
2. งานบ้านงานครัว 1,335.- 1,335.- ตกลงราคา ร้าน ส้ม – องุ่น  1,335.- ร้าน ส้ม – องุ่น 1,335.- เป็นไปตามท่ีต้องการ 138/63 01/05/63 

 

 

ลงช่ือ................................เจ้าหน้าท่ีพัสดุ         ลงช่ือ...............................เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

    (นางสาวพิมพ์ลดา   ศรีพันธ์)                       (นางสาวอังคนา  ค้าป้อ) 

ลงช่ือ................................หัวหน้างานพัสดุ      

               (นายถนอมศักดิ์ กิตติเลิศภักดีกุล)    

 

 

 

 

 

 

 

 



                  แบบ สขร.1 

 

สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน (งบประมาณไม่เกิน 5,000 บาท) 

ชื่อหน่วยงาน   โรงเรียนปายวิทยาคาร 

วันที่ 1   เดอืน มิถุนายน  พ.ศ.2563 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซ้ือ  
หรือจัดจ้าง 

วงเงินที่
จะซ้ือ

หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผูเ้สนอราคา ผู้ได้รบัการคดัเลอืก เหตผุลทีค่ดัเลอืกโดย
สรุป 

สัญญา 
ผู้เสนอราคา ราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รบัการคดัเลอืก ราคาที่ตก

ลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เลขที ่ ลงวันที่ 

1. ซ่อมบ้ารุงรถยนต์ 3,000.- 3,000.- ตกลงราคา ร้านเรืองศักด์ิอะไหล่ยนต์ 3,000.- ร้านเรืองศักด์ิอะไหล่ยนต์ 3,000.- เป็นไปตามท่ีต้องการ 136/63 04/06/63 
2. วัสดุก่อสร้าง 380.- 380.- ตกลงราคา ปายนานาภัณฑ ์ 380.- ปายนานาภัณฑ ์ 380.- เป็นไปตามท่ีต้องการ 139/63 08/06/63 
3. วัสดุอ่ืนๆ(แอลกอฮอล์

เจล) 
1,780.- 1,780.- ตกลงราคา คลินิกหมอหน่ึง 1,780.- คลินิกหมอหน่ึง 1,780.- เป็นไปตามท่ีต้องการ 140/63 08/06/63 

4. น ้ามัน 30 เม.ย.63 660.- 660.- ตกลงราคา บริษัทสุขุมเซอร์วิส 660.- บริษัทสุขุมเซอร์วิส 660.- เป็นไปตามท่ีต้องการ 141/63 15/06/63 
5. น ้ามัน 15 มิ.ย.63 650.- 650.- ตกลงราคา บริษัทสุขุมเซอร์วิส 650.- บริษัทสุขุมเซอร์วิส 650.- เป็นไปตามท่ีต้องการ 143/63 01/06/63 
6. วัสดุก่อสร้าง 3,960.- 3,960.- ตกลงราคา ปายนานาภัณฑ ์ 3,960.- ปายนานาภัณฑ ์ 3,960.- เป็นไปตามท่ีต้องการ 146/63 11/06/63 
7. วัสดุก่อสร้าง 2,600.- 2,600.- ตกลงราคา ปายนานาภัณฑ ์ 2,600.- ปายนานาภัณฑ ์ 2,600.- เป็นไปตามท่ีต้องการ 150/63 15/06/63 
8. วัสดุอื่นๆ 2,125.- 2,125.- ตกลงราคา ร้านเฮือนข้าวหอม 2,125.- ร้านเฮือนข้าวหอม 2,125.- เป็นไปตามท่ีต้องการ 151/63 15/06/63 
9. วัสดุส้านักงาน 2,500.- 2,500.- ตกลงราคา ร้านอัมพิกา 2,500.- ร้านอัมพิกา 2,500.- เป็นไปตามท่ีต้องการ 156/63 11/มิย/63 
10. วัสดุส้านักงาน 3,600.- 3,600.- ตกลงราคา เอ ที โซ ลู ช่ัน 3,600.- เอ ที โซ ลู ช่ัน 3,600.- เป็นไปตามท่ีต้องการ 161/63 15/06/63 

 

ลงช่ือ................................เจ้าหน้าท่ีพัสดุ         ลงช่ือ...............................เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

    (นางสาวพิมพ์ลดา   ศรีพันธ์)                       (นางสาวอังคนา  ค้าป้อ) 

ลงช่ือ................................หัวหน้างานพัสดุ      

               (นายถนอมศักดิ์ กิตติเลิศภักดีกุล)    



                  แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน (งบประมาณไม่เกิน 5,000 บาท) 

ชื่อหน่วยงาน   โรงเรียนปายวิทยาคาร 

วันที่ 1   เดอืน กรกฎาคม   พ.ศ.2563 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซ้ือ  
หรือจัดจ้าง 

วงเงินที่
จะซ้ือ

หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผูเ้สนอราคา ผู้ได้รบัการคดัเลอืก เหตผุลทีค่ดัเลอืกโดย
สรุป 

สัญญา 
ผู้เสนอราคา ราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รบัการคดัเลอืก ราคาที่ตก

ลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เลขที ่ ลงวันที่ 

1. วัสดุส้านักงาน 1,980 1,980 ตกลงราคา อัมพิกา 1,980 อัมพิกา 1,980 เป็นไปตามท่ีต้องการ 167/63 01/07/63 
2. วัสดุก่อสร้าง 1,925 1,925 ตกลงราคา ปายนานาภัณฑ ์ 1,925 ปายนานาภัณฑ ์ 1,925 เป็นไปตามท่ีต้องการ 173/63 08/07/63 
3. วัสดุก่อสร้าง 750 750 ตกลงราคา ปายนานาภัณฑ ์ 750 ปายนานาภัณฑ ์ 750 เป็นไปตามท่ีต้องการ 175/63 08/07/63 
4. วัสดุการเกษตร 800 800 ตกลงราคา อ้อยดอกไม้สด 800 อ้อยดอกไม้สด 800 เป็นไปตามท่ีต้องการ 176/63 17/07/63 

5. วัสดุครุภัณฑ์
ไฟฟ้า 

2,900 2,900 ตกลงราคา อ้านวยการไฟฟ้า 2,900 อ้านวยการไฟฟ้า 2,900 เป็นไปตามท่ีต้องการ 177/63 17/07/63 

6. วัสดุส้านักงาน 1,785 1,785 ตกลงราคา กฤตภัคพงษ์ปาย 1,785 กฤตภัคพงษ์ปาย 1,785 เป็นไปตามท่ีต้องการ 178/63 17/07/63 

7. น ้ามัน 1-15 ก.ค. 2,788.5 2,788.5 ตกลงราคา บริษัทสุขุมเซอร์วิส 2,788.5 บริษัทสุขุมเซอร์วิส 2,788.5 เป็นไปตามท่ีต้องการ 180/63 16/07/63 

8. วัสดุก่อสร้าง 3,500 3,500 ตกลงราคา อนุพลการช่าง 3,500 อนุพลการช่าง 3,500 เป็นไปตามท่ีต้องการ 181/63 30/07/63 

9. วัสดุการเกษตร 3,310 3,310 ตกลงราคา ปายจักรสาน 3,310 ปายจักรสาน 3,310 เป็นไปตามท่ีต้องการ 182/63 30/07/63 

10. วัสดุก่อสร้าง 2,040 2,040 ตกลงราคา นิกรการค้า 2,040 นิกรการค้า 2,040 เป็นไปตามท่ีต้องการ 183/63 30/07/63 

11 วัสดุก่อสร้าง 500 500 ตกลงราคา ศรชัย 500 ศรชัย 500 เป็นไปตามท่ีต้องการ 184/63 30/07/63 

12 วัสดุครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

4,890 4,890 ตกลงราคา เอ.ที โซลูช่ัน 4,890 เอ.ที โซลูช่ัน 4,890 เป็นไปตามท่ีต้องการ 185/63 24/07/63 

13 หนังสือพิมพ ์ 1,070 1,070 ตกลงราคา เพื่อนใหม่ปาย 1,070 เพื่อนใหม่ปาย 1,070 เป็นไปตามท่ีต้องการ 186/63 31/07/63 

14 วัสดุก่อสร้าง 4,850 4,850 ตกลงราคา ปายจักรสาน 4,850 ปายจักรสาน 4,850 เป็นไปตามท่ีต้องการ 188/63 30/07/63 

15 วัสดุส้านักงาน 2,500 2,500 ตกลงราคา อัมพิกา 2,500 อัมพิกา 2,500 เป็นไปตามท่ีต้องการ 202/63 27/07/63 

16 วัสดุก่อสร้าง 3,610 3,610 ตกลงราคา กฤตภัคพงษ์ปาย 3,610 กฤตภัคพงษ์ปาย 3,610 เป็นไปตามท่ีต้องการ 204/63 31/07/63 



                  แบบ สขร.1 

17 วัสดุอื่นๆ 3,510 3,510 ตกลงราคา กฤตภัคพงษ์ปาย 3,510 กฤตภัคพงษ์ปาย 3,510 เป็นไปตามท่ีต้องการ 206/63 31/07/63 

18 วัสดุส้านักงาน 3,730 3,730 ตกลงราคา ส้ม องุ่นบริการ 3,730 ส้ม องุ่นบริการ 3,730 เป็นไปตามท่ีต้องการ 181/63 08/07/63 

19 วัสดุส้านักงาน 1,995 1,995 ตกลงราคา กฤตภัคพงษ์ปาย 1,995 กฤตภัคพงษ์ปาย 1,995 เป็นไปตามท่ีต้องการ 208/63 31/07/63 

 

ลงช่ือ................................เจ้าหน้าท่ีพัสดุ         ลงช่ือ...............................เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

    (นางสาวพิมพ์ลดา   ศรีพันธ์)                       (นางสาวอังคนา  ค้าป้อ) 

ลงช่ือ................................................หัวหน้างานพสัดุ      

               (นายถนอมศักดิ์ กิตติเลิศภักดีกุล)  

 

 

  

 

 

 

 

 

 


