
                                            แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2563                                                แบบสรข.1 

โรงเรียนปล้องวิทยาคม 

วันที่  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 

ล าดับ 
ที่ 

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่
จัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายซื้อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดบสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อจกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 

1 ซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิง พค. 63 2,500 2,500 เฉพำะเจำะจง จอมทองปิโตรเลียม 2,500 รำคำต ้ำสุด ซ.001/2563 
2 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงอำคำรสถำนที  24,614 24,614 เฉพำะเจำะจง อนันตกิจวัสดุก่อสร้ำง 24,614 รำคำต ้ำสุด ซ.002/2563 
3 ซื้อแว่นตำพร้อมหน้ำกำอนำมัยพลำสติด 1,026 1,026 เฉพำะเจำะจง ร้ำนดีจังทุกอย่ำง 20 1,026 รำคำต ้ำสุด ซ.003/2563 
4 ซื้ออุปกรณ์พัฒนำห้องสมุดโรงเรียน 288 288 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเครื องครัว-สินค้ำรำคำถูก 288 รำคำต ้ำสุด ซ.004/2563 
5 ซื้ออะไหล่ซ่อมบ้ำรุงพัดลม 1,450 1,450 เฉพำะเจำะจง ร้ำนจันทนำพำนิช (ส้ำนักงำนใหม่) 1,450 รำคำต ้ำสุด ซ.005/2563 
6 ซื้อผ้ำตกแต่งห้องสมุดโรงเรียน 350 350 เฉพำะเจำะจง บริษัทอินเตอร์ แฟบริค กรุ๊ป จ้ำกัด 350 รำคำต ้ำสุด ซ.006/2563 
7 จ้ำงเหมำพ่นสีตู้เก็บของเหล็ก ขำว-เหลือง 950 950 เฉพำะเจำะจง นำยสมปอง  อนุมอญ 950 รำคำต ้ำสุด จ.001/2563 
8 ซื้ออุปกรณ์พัฒนำห้องสมุดโรงเรียน 415 415 เฉพำะเจำะจง แฟนชี แฟบริค 415 รำคำต ้ำสุด ซ.007/2563 
9 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมบ้ำรุงพัดลม 480 480 เฉพำะเจำะจง ร้ำนจันทนำพำนิช (ส้ำนักงำนใหม่) 480 รำคำต ้ำสุด ซ.008/2563 
10 ซื้ออุปกรณ์ส่งเสริมสุขภำพพลำนำมัย 3,887 3,887 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุชำดำพำนิชกิจ 3,887 รำคำต ้ำสุด ซ.009/2563 
11 จ้ำงเหมำตัดหญ้ำโรงเรียน 2,800 2,800 เฉพำะเจำะจง นำยประสิทธ์ิ ท้ำของดี 2,800 รำคำต ้ำสุด จ.002/2563 
12 ซื้อพัดลมโครจ ขนำด 18 น้ิว 22,400 22,400 เฉพำะเจำะจง ปล้องไทยพำณิชย์ 22,400 รำคำต ้ำสุด ซ.010/2563 
13 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ท้ำควำมสะอำด 6,362.26 6,362.26 เฉพำะเจำะจง บริษัท เคซีซีพี 2011 กรุ๊ป จ้ำกัด 6,362.26 รำคำต ้ำสุด ซ.011/2563 
14 ซื้ออุปกรณ์และน้้ำยำป้องกันโรคระบำด 2,050 2,050 เฉพำะเจำะจง ร้ำนดีจังทุกอย่ำง 20 2,050 รำคำต ้ำสุด ซ.012/2563 
15 ซื้อโต๊ะคอม 37,800 37,800 เฉพำะเจำะจง ปล้องไทยพำณิชย์ 37,800 รำคำต ้ำสุด ซ.013/2563 

16 ซื้อเจลแอลกอฮอร ์ 1,550 1,550 เฉพำะเจำะจง หมู่เฮำฟำร์มำซี 1,550 รำคำต ้ำสุด ซ.014/2563 

 108,922.26  
 

1. ด้ำเนินกำรจัดซื้อโดยวิธีเฉพำะเจำะจง จ้ำนวน  14   รำยกำร  รวมเป็นเงิน 105,172.26   บำท  (หนึ งแสนห้ำพันหนึ งร้อยเจ็ดสิบสองบำทยี สิบหกสตำงค์) 

    2. ด้ำเนินกำรจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง จ้ำนวน    2   รำยกำร   รวมเป็นเงิน 3,750      บำท  (สำมพันเจ็ดร้อยห้ำสิบบำท) 



3. สรุปกำรด้ำเนินกำรจัดช้ือจัดจ้ำงประจ้ำเดือน มิถุนำยน 2563  จ้ำนวน 16 รำยกำร รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 108,922.26  บำท (หนึ งแสนแปดพันเก้ำร้อยยี สิบสองบำท
ยี สิบหกสตำงค์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

   (ลงชื อ)                                                   ผู้รำยงำน                               (ลงชื อ                                                         ผู้ตรวจสอบ 

    (นำงเมทินี  กำญจนสมจิตต์)                                                   (นำยไกร  ธรรมำกำศ) 

          หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที               ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนปล้องวิทยำคม 

 

      

       

                                                 แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563                                         แบบสรข.1 



โรงเรียนปล้องวิทยาคม 

วันที่  31  เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2563 

ล าดับ 
ที่ 

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายซื้อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดบสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อจกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 

1 ซื้อซักโครก 2,390 2,390 เฉพำะเจำะจง สหไพบูรณ์ สุขภัณฑ์ 2,390 รำคำต ้ำสุด ซ.001/2563 
2 จ้ำงซ่อมบ้ำรุงรถใช้ในรำชกำร  930 930 เฉพำะเจำะจง อู่ มนัสกำรช่ำง 930 รำคำต ้ำสุด จ.001/2563 
3 ซื้ออุปกรณ์ห้องน้้ำปรับปรงุอำคำรสถำนที  4,871 4,871 เฉพำะเจำะจง สหไพบูรณ์ สุขภัณฑ์ 4,871 รำคำต ้ำสุด ซ.002/2563 
4 จ้ำงเหมำต่อเติมชั้นวำงของ 4,000 4,000 เฉพำะเจำะจง ฉลองกำรช่ำง 4,000 รำคำต ้ำสุด จ.002/2563 
5 ซื้อป้ำยประชำสัมพันธ์กิจกำรนักเรียน 7,420 7,420 เฉพำะเจำะจง น้้ำเหนือโฆษณำ 7,420 รำคำต ้ำสุด ซ.003/2563 
6 ซื้อไม้กวำดดอกหญ้ำ 2,800 2,800 เฉพำะเจำะจง นำงภำวินี เขตรักษำ 2,800 รำคำต ้ำสุด ซ.004/2563 
7 ซื้อซักโครก BATHLINE 2,390 2,390 เฉพำะเจำะจง สหไพบูรณ์ สุขภัณฑ์ 2,390 รำคำต ้ำสุด ซ.005/2563 
8 ซื้อเสริมเหล็กชั้นวำงรองเท้ำ 4,500 4,500 เฉพำะเจำะจง ฉลองกำรช่ำง 4,500 รำคำต ้ำสุด ซ.006/2563 
9 ซื้อโครงกันสำดปรับปรงุอำคำรสถำนที  22,000 22,000 เฉพำะเจำะจง ฉลองกำรช่ำง 22,000 รำคำต ้ำสุด ซ.007/2563 
10 ซื้อเจลแอลกกอฮอล์ 26,000 26,000 เฉพำะเจำะจง บริษัท วิชั นแอนด์โอเอ จ้ำกัด 26,000 รำคำต ้ำสุด ซ.008/2563 
11 ซื้อวัสดุอุปกรณ์พัฒนำงำนปฏิคม 750 750 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโชคน้ำชัย 750 รำคำต ้ำสุด ซ.009/2563 
12 ซื้อทะเบียนนักเรียน ปกแข็ง 2,250 2,250 เฉพำะเจำะจง ร้ำนส้ำเพ็งเชียงรำย  2,250 รำคำต ้ำสุด ซ.010/2563 
13 จ้ำงซ่อมคอมพิวเตอร์และเครื องปริ้นเตอร์ 2,500 2,500 เฉพำะเจำะจง New yea computer 2,500 รำคำต ้ำสุด จ.003/2563 
14 ซื้อโต๊ะหน้ำกระเบื้อง พร้อมเก้ำอ้ี 8,400 8,400 เฉพำะเจำะจง ปล้องไทยพำณิชย์ 8,400 รำคำต ้ำสุด ซ.011/2563 
15 ซื้อวัสดุอุปกรณ์หลังคำห้องน้้ำ 3,350 3,350 เฉพำะเจำะจง หจก.ช รวมช่ำง เมทัสซีท 3,350 รำคำต ้ำสุด ซ.012/2563 
16 ซื้อถังเก็บน้้ำไฟเบอกลำส  8,300 8,300 เฉพำะเจำะจง บริษัทเชียงรำย วอเตอร์ แทงค์ 8,300 รำคำต ้ำสุด ซ.013/2563 
17 ซื้อชุดเครื องแบบครูฝึกนักศึกษำวิชำทหำร 3,660 3,660 เฉพำะเจำะจง นำงเกษม สิงค์ใจ 3,660 รำคำต ้ำสุด ซ.014/2563 
18 ซื้อป้ำยประชำสัมพันธ์ 715 715 เฉพำะเจำะจง น้้ำเหนือโฆษณำ 715 รำคำต ้ำสุด ซ.015/2563 
19 จ้ำงซ่อมกล้อง Cannon 2,000 2,000 เฉพำะเจำะจง วิมล คำเมร่ำเซอร์วิสเซนเตอร์ 2,000 รำคำต ้ำสุด จ.004/2563 
20 จ้ำงเหมำรวมปรับปรงุซ่อมแซม ห้องน้้ำ 11,000 11,000 เฉพำะเจำะจง นำยวิทวัส ไชยรำช 11,000 รำคำต ้ำสุด จ.005/2563 
21 จ้ำงปรงัปรุงเสำธงประดับตำมแนวรั้ว 12,500 12,500 เฉพำะเจำะจง ฉลองกำรช่ำง 12,500 รำคำต ้ำสุด จ.006/2563 
22 ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 10,400 10,400 เฉพำะเจำะจง New yea computer 10,400 รำคำต ้ำสุด ซ.016/2563 
23 ซื้อวัสดุปรังปรุงวงโยธวำทิตดนตรีพ้ืนเมือง 5,230 5,230 เฉพำะเจำะจง บริษัท เชียงรำยมิวสิค จ้ำกัด 5,230 รำคำต ้ำสุด ซ.017/2563 
24 ซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิง กค.63  3,120.10 3,120.10 เฉพำะเจำะจง จอมทองปิโตรเลียม 3,120.10 รำคำต ้ำสุด ซ.018/2563 
25 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ท้ำควำมสะอำดห้องเรียน 2,713 2,713 เฉพำะเจำะจง ร้ำนดีจังทุกอย่ำง 20 2,713 รำคำต ้ำสุด ซ.019/2563 



26 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปูนเบเยอร์ 1,475 1,475 เฉพำะเจำะจง บริษัท สำนุพัฐ จ้ำกัด 1,475 รำคำต ้ำสุด ซ.020/2563 
27 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำสีห้องน้้ำ 3,607 3,607 เฉพำะเจำะจง บริษัท โฮม สุขภัณฑ์ จ้ำกัด 3,607 รำคำต ้ำสุด ซ.021/2563 

 159,271.10  
 

1. ด้ำเนินกำรจัดซื้อโดยวิธีเฉพำะเจำะจง  จ้ำนวน  21   รำยกำร   รวมเป็นเงิน  126,341.10     บำท  (หนึ งแสนสองหมื นหกพันสำมร้อยสี สิบเอ็ดบำทสิบสตำงค์) 
2. ด้ำเนินกำรจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง  จ้ำนวน    6   รำยกำร   รวมเป็นเงิน  32,930    บำท  (สำมหมื นสองพันเก้ำร้อยสำมสิบบำท) 
3. สรุปกำรด้ำเนินกำรจัดช้ือจัดจ้ำงประจ้ำเดือน กรกฏำคม 2563  จ้ำนวน  27  รำยกำร รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 159,271.10  บำท (หนึ งแสนห้ำหมื นเก้ำพันสองร้อยเจ็ดสิบ
เอ็ดบำทสิบสตำงค์) 

 

 

 

 

   (ลงชื อ)                                        ผู้รำยงำน                           (ลงชื อ)                                                 ผู้ตรวจสอบ 

    (นำงเมทินี  กำญจนสมจิตต์)                              (นำยไกร  ธรรมำกำศ) 

          หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที               ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนปล้องวิทยำคม  
        


