
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จา้งเหมารถโดยสารไม่ประจ าทาง 1,800.00        1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายเพชร  ปูชัย 1,800.00 ราคาต  าสุด จ 1/2562

2 จา้งเหมารถโดยสารไม่ประจ าทาง 1,350.00        1,350.00 เฉพาะเจาะจง นายทองค า ทิพยนันท์ 1,350.00 ราคาต  าสุด จ 2/2562

3 จา้งเหมารถโดยสารไม่ประจ าทาง 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง พลฯถนอม  จนัต๊ะขติั 450.00 ราคาต  าสุด จ 3/2562

4 จา้งเหมารถโดยสารไม่ประจ าทาง 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง นายค า ปันเชื้อ 450.00 ราคาต  าสุด จ 4/2562

5 จา้งเหมารถโดยสารไม่ประจ าทาง 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง นายอนิเถาว์  สุขจนัทร์ 450.00 ราคาต  าสุด จ 5/2562

6 จา้งเหมารถโดยสารไม่ประจ าทาง 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง นายเสนาะ สมวุฒิ 450.00 ราคาต  าสุด จ 6/2562

7 จา้งเหมารถโดยสารไม่ประจ าทาง 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง นายจตุพล  จนัสม 450.00 ราคาต  าสุด จ 7/2562

8 จา้งเหมาตัดหญ้าสนามฟุตบอล 1200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายอดุลย ์เยน็ใจ 1,200.00 ราคาต  าสุด จ 9/2562

9 จา้งท าป้ายไวนิล บุลคลากร 900.00          900.00 เฉพาะเจาะจง เทิงน้ าใส โฆษณา 900.00 ราคาต  าสุด จ 10/2562

10 จา้งท าป้ายไวนิล รณรงค์การใช้พลังงาน 1,345.00        1,345.00 เฉพาะเจาะจง เทิงน้ าใส โฆษณา 1,345.00 ราคาต  าสุด จ 11/2562

11 ค่าเช่าเครื องถา่ยเอกสารเดือน ต.ค.61 2,000.00        2,000.00 เฉพาะเจาะจง บุญยะการพิมพิมพ์ 2,000.00 ราคาต  าสุด จ 12/2562

12 เช่าชุดการแสดง  5 ชุด 1,250.00        1,250.00 เฉพาะเจาะจง นายวรรัตน์  ต๊ะถา 1,250.00 ราคาต  าสุด จ 20/2562

13 ค่าเช่าอนิเตอร์เน็ต (งบสพฐ) 12,000.00      12,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ทริบเบิลที บรอดแบนฯ 12,000.00 ราคาต  าสุด จ.56/2562

ลงชื อ                              เจา้หน้าที ลงชื อ                            

(นางฐณัฐธกานต์  แกว้จ าปา) (นายพิเศษ  ถาแหล่ง)

วันที  31 ตุลาคม 2561 ผู้อ านวยการโรงเรียนไมย้าวิทยาคม

วันที   31 ตุลาคม 2561

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561

(ชือ่หน่วยงาน)โรงเรียนไม้ยาวทิยาคม อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

วนัที่  31 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2561 



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จา้งเหมารถโดยสารไม่ประจ าทาง (รถตู้) 6,600.00        6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางนุดดี  นามดี 6,600.00 ราคาต  าสุด จ 7/2562
2 จา้งเหมาท าอาหารฯอาหารว่าง 2,400.00        2,400.00 เฉพาะเจาะจง นางจนัทร์ตา ไกลถิ น 2,400.00 ราคาต  าสุด จ 13/2562
3 จา้งเหมารถโดยสารไม่ประจ าทาง (รถบัส) 6000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกรียงศักด์ิ แกว้แสงทอง 6,000.00 ราคาต  าสุด จ 14/2562
4 จา้งเหมารถโดยสารไม่ประจ าทาง (รถบัส) 6000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ด.ต.ประยงค์ สุกลุทา 6,000.00 ราคาต  าสุด จ 15/2562
5 จา้งเหมารถโดยสารไม่ประจ าทาง (รถบัส) 6000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญส่ง มังคลาด 6,000.00 ราคาต  าสุด จ 16/2562
6 จา้งเหมารถโดยสารไม่ประจ าทาง (รถบัส) 6000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ  หอมนาน 6,000.00 ราคาต  าสุด จ 17/2562
7 จา้งเหมารถโดยสารไม่ประจ าทาง (รถบัส) 6000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกอ้งเกยีรติ หอมนาน 6,000.00 ราคาต  าสุด จ 18/2562
8 จา้งท าน  าเต้าหูแ้ละปาท่องโก๋ 1792.00 1,792.00 เฉพาะเจาะจง นางจงลักษณ์  ถิ นสอน 1,792.00 ราคาต  าสุด จ 19/2562
9 จา้งเหมาท าอาหารส าหรับนักเรียนฯ 11,000.00      11,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจนัทร์ตา ไกลถิ น 11,000.00 ราคาต  าสุด จ 21/2562
10 จา้งท าป้ายไวนิล งานลูกเสือฯ 450.00          450.00 เฉพาะเจาะจง เทิงน  าใส โฆษณา 450.00 ราคาต  าสุด จ 22/2562
11 จา้งท าป้ายไวนิล ออกก าลังกาย 750.00          750.00 เฉพาะเจาะจง เทิงน  าใส โฆษณา 750.00 ราคาต  าสุด จ 22/2562
12 จา้งท าเครื องปัน่ปูโครงงานวิทยาศาสตร์ 1,100.00        1,100.00 เฉพาะเจาะจง นายพยพั ชมพู 1,100.00 ราคาต  าสุด จ 32/2562
13 ค่าเช่าเครื องถา่ยเอกสารเดือน พ.ย.61 2,000.00        2,000.00 เฉพาะเจาะจง บุญยะการพิมพิมพ์ 2,000.00 ราคาต  าสุด จ 29/2562

ลงชื อ                              เจา้หน้าที ลงชื อ                            
(นางฐณัฐธกานต์  แกว้จ าปา) (นายพิเศษ  ถาแหล่ง)
วันที  30 พฤศจิกายน 2561 ผู้อ านวยการโรงเรียนไมย้าวิทยาคม

วันที   30 พฤศจิกายน 2561

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561
(ชือ่หน่วยงาน)โรงเรียนไม้ยาวทิยาคม อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

วนัที่   30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าเช่าพื้นที่ เว็ปไซด์ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 6,688.00        6,688.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมทราไบต์คลาวด์ จ ากดั 6,688.00 ราคาต่ าสุด จ 24/2562
2 จา้งซ่อมหน้ากองสะบัดชัยและดาบ 2,400.00        2,400.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ช่ออนิทานิล  ค าเจริญ 2,400.00 ราคาต่ าสุด จ 25/2562
3 จา้งเหมารถโดยสารไม่ประจ าทาง (รถตู้) 2,500.00        2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเสมียน ปิยะเลิศ 2,500.00 ราคาต่ าสุด จ 26/2562
4 จา้งเหมารถโดยสารไม่ประจ าทาง (รถบัส) 2,800.00        2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายดวงอาทิตย ์ดวงสนิท 2,800.00 ราคาต่ าสุด จ 27/2562
5 จา้งเหมารถโดยสารไม่ประจ าทาง (รถบัส) 2,800.00        2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายไพวัลย ์ เพียงค า 2,800.00 ราคาต่ าสุด จ 28/2562
6 จา้งท าป้ายไวนิล  ร.9 620.00          620.00 เฉพาะเจาะจง เทิงน้ าใส โฆษณา 620.00 ราคาต่ าสุด จ 30/2562
7 จา้งเหมาตัดแต่งกิ่งไม้ 3,900.00        3,900.00 เฉพาะเจาะจง นายวิสุทธ์  อิ่นค า 3,900.00 ราคาต่ าสุด จ 31/2562
8 จา้งลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ล้ม 300.00          300.00 เฉพาะเจาะจง บีที คอมพิวเตอร์ฯ 300.00 ราคาต่ าสุด จ 34/2562
9 จา้งซ่อมคอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะ 1,800.00        1,800.00 เฉพาะเจาะจง บีที คอมพิวเตอร์ฯ 1,800.00 ราคาต่ าสุด จ 35/2562
10 จา้งเขา้เล่มเอกสารโครงงาน 940.00          940.00 เฉพาะเจาะจง เอ ซีร็อกซ์ 940.00 ราคาต่ าสุด จ 37/2562
11 จา้งท าป้ายไวนิลโครงงานวิทยาศาสตร์ 1,070.00        1,070.00 เฉพาะเจาะจง เทิงน้ าใส โฆษณา 1,070.00 ราคาต่ าสุด จ 38/2562
12 ค่าเช่าเคร่ืองถา่ยเอกสารเดือน ธ.ค.61 2,000.00        2,000.00 เฉพาะเจาะจง บุญยะการพิมพ์ 2,000.00 ราคาต่ าสุด จ.63/2562

ลงชื่อ                              เจา้หน้าที่ ลงชื่อ                            
(นางฐณัฐธกานต์  แกว้จ าปา) (นายพิเศษ  ถาแหล่ง)

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ผู้อ านวยการโรงเรียนไมย้าวิทยาคม
วันที่  28 ธันวาคม 2561

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  2561
(ชือ่หน่วยงาน)โรงเรียนไม้ยาวทิยาคม อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

วนัที่ ........28...... เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2561 



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จา้งซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 890.00          890.00 เฉพาะเจาะจง บีที คอมพิวเตอร์ฯ 890.00 ราคาต่่าสุด จ 36/2562
2 จา้งท่าอาหารว่างงานมินิมาราธอน 11,000.00      11,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจนัทร์ตา ไกลถิ่น 11,000.00 ราคาต่่าสุด จ 39/2562
3 จา้งเช่าเคร่ืองเสียง 3,500.00        3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายนันทชัย พรมมินทร์ 3,500.00 ราคาต่่าสุด จ 41/2562
4 จา้งท่าป้ายไวนิล ป้ายมินิมาราธอน 1,530.00        1,530.00 เฉพาะเจาะจง เทิงน้่าใส โฆษณา 1,530.00 ราคาต่่าสุด จ 42/2562
5 จา้งซ่อมเปล่ียนฮาร์ดดิกส์ คอมฯต้ังโต๊ะ 1,800.00        1,800.00 เฉพาะเจาะจง บีที คอมพิวเตอร์ฯ 1,800.00 ราคาต่่าสุด จ 43/2562
6 ค่าเช่าเคร่ืองถา่ยเอกสารเดือน ม.ค.62 2,000.00        2,000.00 เฉพาะเจาะจง บุญยะการพิมพ์ 2,000.00 ราคาต่่าสุด จ 44/2562
7 จา้งเขา้เล่มเอกสารโครงงาน 1,110.00        1,110.00 เฉพาะเจาะจง  นครเทิงกอ๊ปปี้ 1,110.00 ราคาต่่าสุด จ 50/2562
8 จา้งเหมาท่าอาหารส่าหรับคณะครู 3,960.00        3,960.00 เฉพาะเจาะจง นางจนัทร์ตา ไกลถิ่น 3,960.00 ราคาต่่าสุด จ 51/2562

ลงชื่อ                              เจา้หน้าที่ ลงชื่อ                            
(นางฐณัฐธกานต์  แกว้จ่าปา) (นายพิเศษ  ถาแหล่ง)

วันที่ 31 มกราคม 2562 ผู้อ่านวยการโรงเรียนไมย้าวิทยาคม
วันที่  31 มกราคม 2562

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562
(ชือ่หน่วยงาน)โรงเรียนไม้ยาวทิยาคม อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

วนัที่    31    เดือน มกราคม พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จา้งเหมาท าอาหารส าหรับคณะครู 6,940.00        6,940.00 เฉพาะเจาะจง นางจนัทร์ตา ไกลถิ่น 6,940.00 ราคาต่ าสุด จ 40/2562
2 จา้งท าเครือง่บวงสรวง งานลูกเสือฯ 2,000.00        11,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจนัทร์ตา ไกลถิ่น 11,000.00 ราคาต่ าสุด จ 45/2562
3 จา้งท าป้ายไวนิล ป้ายแผนผังลูกเสือ 480.00          480.00 เฉพาะเจาะจง เทิงน้ าใส โฆษณา 480.00 ราคาต่ าสุด จ 46/2562
4 ค่าตอบแทนวิทยากร ลูกเสือ 3,000.00        3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนบดี ปูธิปิน 3,000.00 ราคาต่ าสุด จ 47/2562
5 ค่าตัดเยบ็ชุดการแสดงกองสะบัดชัย 3,920.00        3,920.00 เฉพาะเจาะจง นางบุษบา  จอมศิลา 3,920.00 ราคาต่ าสุด จ 48/2562
6 จา้งเหมาป้ายไวนิล 952.00          952.00 เฉพาะเจาะจง เทิงน้ าใส โฆษณา 952.00 ราคาต่ าสุด จ 49/2562
7 จา้งเหมารถโดยสารไม่ประจ าทาง (รถบัส) 3,800.00        3,800.00 เฉพาะเจาะจง นายเกรียงศักด์ิ แก้วแสงทอง 3,800.00 ราคาต่ าสุด จ 52/2562
8 จา้งเหมารถโดยสารไม่ประจ าทาง 800.00          800.00 เฉพาะเจาะจง นายชัชวาล  เชียงรัมย์ 800.00 ราคาต่ าสุด จ 53/2562
9 จา้งเหมาป้ายไวนิล 620.00          620.00 เฉพาะเจาะจง เทิงน้ าใส โฆษณา 620.00 ราคาต่ าสุด จ 54/2562
10 ค่าจา้งเยบ็ถงุใส่ขอ้สอบ 1,280.00        1,280.00 เฉพาะเจาะจง นางศรีพันธ์ บัวจนัทร์ 1,280.00 ราคาต่ าสุด จ 64/2562
11 ค่าเช่าเคร่ืองถา่ยเอกสารเดือน ก.พ.62 2,000.00        2,000.00 เฉพาะเจาะจง บุญยะการพิมพ์ 2,000.00 ราคาต่ าสุด จ.66/2562

ลงชื่อ                              เจา้หน้าที่ ลงชื่อ                            
(นางฐณัฐธกานต์  แกว้จ าปา) (นายพิเศษ  ถาแหล่ง)

วันที่ 28 กมุภาพันธ์  2562 ผู้อ านวยการโรงเรียนไมย้าวิทยาคม
วันที่  28 กมุภาพันธ์  2562

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562
(ชือ่หน่วยงาน)โรงเรียนไม้ยาวทิยาคม อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

วนัที่ 28  เดือน กุมภาพันธ.์ พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จา้งเหมารถโดยสารไม่ประจ าทาง 1,000.00        1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัชวาล  เชียงรัมย์ 1,000.00 ราคาต  าสุด จ 55/2562
2 จา้งท าบายศรีพร้อมเครื องบวงสรวง 1,500.00        1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางปราณี ไกลถิ น 1,500.00 ราคาต  าสุด จ 58/2562
3 จา้งท าอาหารกลางวันงานปัจฉมิ ปี 62 4,380.00        4,380.00 เฉพาะเจาะจง นางอ าไพ ไกลถิ น 4,380.00 ราคาต  าสุด จ 59/2562
4 สัญญาจา้งลูกจา้งชั วคราว 9,000.00        9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสีวัน อิ นค า 9,000.00 ราคาต  าสุด จ 60/2562
5 จา้งท าอาหารงานเปิดบ้านวิชาการ ป6ี2 25,500.00      25,500.00 เฉพาะเจาะจง นางจนัทร์ตา ไกลถิ น 25,500.00 ราคาต  าสุด จ 61/2562
6 จา้งเหมาป้ายไวนิล 8,700.00        8,700.00 เฉพาะเจาะจง เทิงน  าใส โฆษณา 8,700.00 ราคาต  าสุด จ 62/2562
7 จา้งเช่าเครื องเสียง 3,000.00        3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยอด ช่างเกิด 3,000.00 ราคาต  าสุด จ 65/2562
8 ค่าเช่าเครื องถา่ยเอกสารเดือน ม.ีค.62 2,000.00        2,000.00 เฉพาะเจาะจง บุญยะการพิมพ์ 2,000.00 ราคาต  าสุด จ.73/2562

ลงชื อ                              เจา้หน้าที ลงชื อ                            
(นางฐณัฐธกานต์  แกว้จ าปา) (นายพิเศษ  ถาแหล่ง)

วันที  29 มนีาคม  2562 ผู้อ านวยการโรงเรียนไมย้าวิทยาคม
วันที    29 มนีาคม  2562

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน..................................
(ชือ่หน่วยงาน)โรงเรียนไม้ยาวทิยาคม อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

วนัที่  29 เดือนมีนาคม พ.ศ.  2562 



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จา้งครูคอมพิวเตอร์ 8,000.00        8,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุกญัญา  แสงทอง 8,000.00 ราคาต ่าสุด จ 67/2562
2 จา้งแม่บ้าน 6,000.00        6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางค่ามูล   ดวงมา 6,000.00 ราคาต ่าสุด จ 68/2562
3 จา้งผู้รักษาความปลอดภัย 6,000.00        6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประหยดั จนัทร์ต๊ะวงศ์ 6,000.00 ราคาต ่าสุด จ 69/2562
4 ค่าเช่าเครื องถา่ยเอกสารเดือน พ.ค.62 2,000.00        2,000.00 เฉพาะเจาะจง บุญยะการพิมพ์ 2,000.00 ราคาต ่าสุด จ.74/2562

ลงชื อ                              เจา้หน้าที ลงชื อ                            
(นางฐณัฐธกานต์  แกว้จ่าปา) (นายพิเศษ  ถาแหล่ง)

วันที  30 เมษายน  2562 ผู้อ่านวยการโรงเรียนไมย้าวิทยาคม
วันที   30 เมษายน 2562

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562
(ชือ่หน่วยงาน)โรงเรียนไม้ยาวทิยาคม อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

วนัที่  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1,760.00        1,760.00 เฉพาะเจาะจง บีที คอมพิวเตอร์ฯ 1,760.00 ราคาต่่าสุด จ 70/2562
2 ค่าเช่าเคร่ืองถา่ยเอกสารเดือน พ.ค.62 2,000.00        2,000.00 เฉพาะเจาะจง บุญยะการพิมพ์ 2,000.00 ราคาต่่าสุด จ.75/2562
3 จา้งเหมาป้ายไวนิล 900.00          900.00 เฉพาะเจาะจง เทิงน้่าใส โฆษณา 900.00 ราคาต่่าสุด จ 78/2562
4 จา้งเหมาป้ายไวนิล 450.00          450.00 เฉพาะเจาะจง เทิงน้่าใส โฆษณา 450.00 ราคาต่่าสุด จ 79/2562
5 จา้งเหมาป้ายไวนิล 750.00          750.00 เฉพาะเจาะจง เทิงน้่าใส โฆษณา 750.00 ราคาต่่าสุด จ 80/2562
6 จา้งเหมาป้ายไวนิล 620.00          620.00 เฉพาะเจาะจง เทิงน้่าใส โฆษณา 620.00 ราคาต่่าสุด จ 81/2562
7 จา้งเหมาท่าอาหารกลางวัน 840.00          840.00 เฉพาะเจาะจง นางจนัทร์ตา ไกลถิ่น 840.00 ราคาต่่าสุด จ 94/2563
8 จา้งท่าน้่าเต้าหูแ้ละปาท่องโก๋ 1750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง นางจงลักษณ์  ถิ่นสอน 1,750.00 ราคาต่่าสุด จ 95/2562
9 จา้งซ่อมเคร่ืองตัดหญ้า 1,040.00        1,040.00 เฉพาะเจาะจง ร้านMT มอเตอร์ ช็อป 1,040.00 ราคาต่่าสุด จ.107/2562

ลงชื่อ                              เจา้หน้าที่ ลงชื่อ                            
(นางฐณัฐธกานต์  แกว้จ่าปา) (นายพิเศษ  ถาแหล่ง)
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ผู้อ่านวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม

วันที่  31 พฤษภาคม 2562

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562
(ชือ่หน่วยงาน)โรงเรียนไม้ยาวทิยาคม อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

วนัที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จา้งเหมาธุรการ 9,000.00        9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤมล บัวบาล 9,000.00 ราคาต ่าสุด จ 71/2562
2 จา้งเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง 1,355.00        1,355.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเชวงยนต์ 1,355.00 ราคาต ่าสุด จ.75/2562
3 ค่าเช่าเครื องถา่ยเอกสารเดือน ม.ิย.62 900.00          900.00 เฉพาะเจาะจง บุญยะการพิมพ์ 900.00 ราคาต ่าสุด จ 77/2562
4 จา้งเหมาป้ายไวนิล 1,200.00        1,200.00 เฉพาะเจาะจง เทิงน ่าใส โฆษณา 1,200.00 ราคาต ่าสุด จ 82/2562
5 จา้งท่าอาหารว่างส่าหรับอบรมครู 6,900.00        6,900.00 เฉพาะเจาะจง นายธเนศ เมฆสุวรรณ์ 6,900.00 ราคาต ่าสุด จ 85/2562
6 จา้งเหมาซ่อมเครื องปริ นเตอร์ 1,040.00        1,040.00 เฉพาะเจาะจง บีที  คอมพิวเตอร์ 1,040.00 ราคาต ่าสุด จ 96/2562
7 จา้งเหมาป้ายไวนิล ลูกเสือ 500.00          500.00 เฉพาะเจาะจง เทิงน ่าใส โฆษณา 500.00 ราคาต ่าสุด จ 106/2562
8 จา้งเหมาป้ายไวนิล จติอาสา 450.00          450.00 เฉพาะเจาะจง เทิงน ่าใส โฆษณา 450.00 ราคาต ่าสุด จ 109/2563

ลงชื อ                              เจา้หน้าที ลงชื อ                            
(นางฐณัฐธกานต์  แกว้จ่าปา) (นายพิเศษ  ถาแหล่ง)

วันที  28 มิถนุายน  2562 ผู้อ่านวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
วันที   28 มิถนุายน 2562

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562
(ชือ่หน่วยงาน)โรงเรียนไม้ยาวทิยาคม อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

วนัที่ ..28... เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จา้งเหมาท าอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่าง 38,560.00      38,560.00 เฉพาะเจาะจง นางจนัทร์ตา ไกลถิ่น 38,560.00 ราคาต่ าสุด จ 83/2561
2 จา้งเหมาท าป้ายไวนิล งานส่งเสริมฯ 960.00          960.00 เฉพาะเจาะจง เทิงน้ าใส โฆษณา 960.00 ราคาต่ าสุด จ 84/2562
3 ค่าเช่าเคร่ืองถา่ยเอกสารเดือน ก.ค.62 2,000.00        2,000.00 เฉพาะเจาะจง บุญยะการพิมพ์ 2,000.00 ราคาต่ าสุด จ 97/2562
4 จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 350.00          350.00 เฉพาะเจาะจง บีที คอมพิวเตอร์ฯ 350.00 ราคาต่ าสุด จ 98/2562
5 จา้งท าท าเคร่ืองบวงสรวง 700.00          700.00 เฉพาะเจาะจง นางปราณี  ไกลถิ่น 700.00 ราคาต่ าสุด จ 99/2562
6 จา้งเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ ห้องสมุด 900.00          900.00 เฉพาะเจาะจง บีที่ คอมพิวเตอร์ 900.00 ราคาต่ าสุด จ 104/2562
7 จา้งเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ ห้องสมุด 600.00          600.00 เฉพาะเจาะจง เทิงน้ าใส โฆษณา 600.00 ราคาต่ าสุด จ 105/2562
8 จา้งซ่อมเคร่ืองตัดหญ้า 200.00          200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านMT มอเตอร์ ช็อป 200.00 ราคาต่ าสุด จ.108/2562
9 จา้งเหมาท าป้ายไวนิล ร.10 694.00          694.00 เฉพาะเจาะจง เทิงน้ าใส โฆษณา 694.00 ราคาต่ าสุด จ.111/2562
10 จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 150.00          150.00 เฉพาะเจาะจง บีที่ คอมพิวเตอร์ฯ 150.00 ราคาต่ าสุด จ.112/2562
11 จา้งเหมาท าป้ายไวนิล 8 กลุ่มสาระ 1,200.00        1,200.00 เฉพาะเจาะจง เทิงน้ าใส โฆษณา 1,200.00 ราคาต่ าสุด จ.113/2562

ลงชื่อ                              เจา้หน้าที่ ลงชื่อ                            
(นางฐณัฐธกานต์  แกว้จ าปา) (นายพิเศษ  ถาแหล่ง)
วันที่ 30  กรกฎาคม  2562 ผู้อ านวยการโรงเรียนไมย้าวิทยาคม

วันที่ 30  กรกฎาคม  2562

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562
(ชือ่หน่วยงาน)โรงเรียนไม้ยาวทิยาคม อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

วนัที่ .......30....... เดือน ..กรกฎาคม . พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จา้งเหมาธุรการ 18,000.00      18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤมล บัวบาล 18,000.00 ราคาต ่าสุด จ 86/2562
2 เจา้เขา้เล่มโครงงานวิทยาศาสตร์ 90.00            90.00 เฉพาะเจาะจง ต๋อม ซีร็อกซ์ 90.00 ราคาต ่าสุด จ.87/2562
3 ค่าเช่าเครื องถา่ยเอกสารเดือน ส.ค.62 2,000.00        2,000.00 เฉพาะเจาะจง บุญยะการพิมพ์ 2,000.00 ราคาต ่าสุด จ 100/2562
4 จา้งเหมาป้ายไวนิลพระราชินี ร.10 250.00          250.00 เฉพาะเจาะจง เทิงน ่าใส โฆษณา 250.00 ราคาต ่าสุด จ 110/2564
5 จา้งเหมาท่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 960.00          960.00 เฉพาะเจาะจง นางจนัทร์ตา ไกลถิ น 960.00 ราคาต ่าสุด จ.113/2562

ลงชื อ                              เจา้หน้าที ลงชื อ                            
(นางฐณัฐธกานต์  แกว้จ่าปา) (นายพิเศษ  ถาแหล่ง)
วันที  30  สิงหาคม  2562 ผู้อ่านวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม

วันที  30  สิงหาคม  2562

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562
(ชือ่หน่วยงาน)โรงเรียนไม้ยาวทิยาคม อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

วนัที่  30   เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จา้งเหมาท าเคร่ืองปัน๋ปู 7,035.00        7,035.00 เฉพาะเจาะจง นายพยพั  ชมพู 7,035.00 ราคาต่ าสุด จ 88/2562
2 จา้งท าป้ายไวนิล 860.00          960.00 เฉพาะเจาะจง เทิงน  าใส โฆษณา 960.00 ราคาต่ าสุด จ.89/2562
3 จา้งท าป้ายไวนิล 180.00          180.00 เฉพาะเจาะจง เทิงน  าใส โฆษณา 180.00 ราคาต่ าสุด จ 90/2562
4 จา้งท าป้ายไวนิล 250.00          250.00 เฉพาะเจาะจง เทิงน  าใส โฆษณา 250.00 ราคาต่ าสุด จ 91/2562
5 จา้งเขา้เล่มโครงงาน 120.00          120.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พี่  & น้อง การพิมพ์ 120.00 ราคาต่ าสุด จ 92/2562
6 จา้งท าป้ายไวนิล 1,120.00        1,120.00 เฉพาะเจาะจง เทิงน  าใส โฆษณา 1,120.00 ราคาต่ าสุด จ 93 2562
7 จา้งเหมารถยนต์โดยสารฯ (รถตู้) 1,200.00        1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายกรองแกว้ พัฒนา 1,200.00 ราคาต่ าสุด จ 101/2562
8 จา้งเหมารถยนต์โดยสารฯ (รถตู้) 600.00          600.00 เฉพาะเจาะจง พลฯถนอม จนัต๊ะขติั 600.00 ราคาต่ าสุด จ 102/2562
9 จา้งเหมารถยนต์โดยสารฯ (รถสองแถส) 1,200.00        1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายทองค า ทิพยนันต์ 1,200.00 ราคาต่ าสุด จ 103/2562

ลงชื่อ                              เจา้หน้าที่ ลงชื่อ                            
(นางฐณัฐธกานต์  แกว้จ าปา) (นายพิเศษ  ถาแหล่ง)
วันที่ 30  กนัยายน  2562 ผู้อ านวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม

วันที่ 30  กนัยายน  2562

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562
(ชือ่หน่วยงาน)โรงเรียนไม้ยาวทิยาคม อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
วนัที่ .....30......... เดือน ..........กันยายน..................... พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 จัดซ้ือสายอินเตอร์เน็ต 3BB 3,000.00                3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัททริปเปิลที อินเตอร์เน็ต 3,000.00 ราคาต ่าสุด ซ 01/2562

2 จัดซ้ือตู้แช่แข็ง 2,449.00                2,449.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป่านเดครื องครัว 2,449.00 ราคาต ่าสุด ซ 02/2562

3 จัดซ้ือดอกไม้แห้ง 3,000.00                3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหนองแรดฟลอริสท์ 3,000.00 ราคาต ่าสุด ซ 03/2562

4 จัดซ้ือเมนเบรกเกอร์ 800.00                  800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านช่างสนจานดาวเทียม 800.00 ราคาต ่าสุด ซ 04/2563

5 จัดซ้ือแจกันดอกไม้แห้ง 600.00                  600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหนองแรดฟลอริสท์ 600.00 ราคาต ่าสุด ซ 05/2563

6 จัดซ้ือชุดนักกีฬา 14,220.00              14,220.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเทิงนครสปอร์ต 14,220.00 ราคาต ่าสุด ซ 06/2563

7 จัดซ้ือวสัดุกองกลาง 1,506.00                1,506.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ 1,506.00 ราคาต ่าสุด ซ 07/2564

8 จัดซ้ือวสัดุขบวนพาเหรด 325.00                  325.00 เฉพาะเจาะจง นายประยธุ  อิ นค่า 325.00 ราคาต ่าสุด ซ 08/2564

9 จัดซ้ือวสัดุกีฬา 740.00                  740.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญช่วยพาณิชย์ 740.00 ราคาต ่าสุด ซ 09/2564

10 จัดซ้ือวสัดุกีฬา 2,386.00                2,386.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ 2,386.00 ราคาต ่าสุด ซ 10/2565

11 จัดซ้ือน้่ามันดีเซล 1,500.00                1,500.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรพญาเม็งราย 1,500.00 ราคาต ่าสุด ซ 11/2565

12 จัดซ้ือน้่ามันดีเซล 1,250.00                1,250.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรพญาเม็งราย 1,250.00 ราคาต ่าสุด ซ 12/2565

13 จัดซ้ือวสัดุแต่งหน้า 1,694.00                1,694.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบงกชการค้า 1,694.00 ราคาต ่าสุด ซ 15/2566

14 จัดซ้ือวสัดุวงค์ดุริยางค์ 3,040.00                3,040.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมิวสิคเซ็นเตอร์ 3,040.00 ราคาต ่าสุด ซ 18/2562

15 จัดซ้ือแฟลตไดร์ 370.00                  370.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบีทีคอมพิวเตอร์ เซอร์วสิ 370.00 ราคาต ่าสุด ซ 25/2562

31  ตุลาคม  พ.ศ. 2561

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561

โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม

วันที ่ 31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 (1)

ลงชื อ .......................................เจ้าหนา้ที 

(นางสาวสรวีย์  นนัต๊ะ)

31  ตุลาคม  พ.ศ. 2561

ลงชื อ.....................................................

(นายพิเศษ  ถาแหล่ง)

ผู้อ่านวยการโรงเรียนไมย้าวิทยาคม



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 จัดซ้ือกระดาษ A4 100 รีม 11,500.00              11,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ 11,500.00 ราคาต ่าสุด ซ 13/2562

2 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 3,995.00                3,995.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวฒันา 3,995.00 ราคาต ่าสุด ซ 14/2562

3 จัดซ้ือแก้วน้่า 160.00                  160.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคพาณิชย์ 160.00 ราคาต ่าสุด ซ 16/2562

4 จัดซ้ือน้่ามันเครื อง 150.00                  150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเชวง 150.00 ราคาต ่าสุด ซ 17/2562

5 จัดซ้ือน้่ายาท่าความสะอาด 9,801.00                9,801.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ 9,801.00 ราคาต ่าสุด ซ 19/2562

6 จัดซ้ือวสัดุกองกลาง 9,725.00                9,725.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ 9,725.00 ราคาต ่าสุด ซ 20/2562

7 จัดซ้ือวสัดุปรับปรุงภูมิทัศน์ 2,635.00                2,635.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ 2,635.00 ราคาต ่าสุด ซ 21/2562

8 จัดซ้ือเมนเบรคเกอร์ 1,700.00                1,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านช่างส่นจานดาวเทียม 1,700.00 ราคาต ่าสุด ซ 22/2562

9 จัดซ้ือแฟตโพเทคซีน 1,650.00                1,650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองเทิงการไฟฟ้า 1,650.00 ราคาต ่าสุด ซ 23/2562

10 จัดซ้ือกรอบรูป 1,100.00                1,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบีบีช็อป 1,100.00 ราคาต ่าสุด ซ 24/2562

11 จัดซ้ือเคร้ืองตัดหญ้า 11,400.00              11,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งโรจน์ยนต์ 11,400.00 ราคาต ่าสุด ซ 26/2562

12 จัดซ้ือเลื อยเครื อง 3,850.00                3,850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งโรจน์ยนต์ 3,850.00 ราคาต ่าสุด ซ 27/2562

13 จัดซ้ือพวงมาลา 500.00                  500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทิพยฟ์ลอริสท์ 500.00 ราคาต ่าสุด ซ 28/2562

14 จัดซ้ือวสัดุซ่อมแซมประปา 650.00                  650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวฒันาก่อสร้าง 650.00 ราคาต ่าสุด ซ 29/2562

15 จัดซ้ืออุปกรณ์กองสะบัดชัย 10,240.00              10,240.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจินดาพาณิชย ์2 10,240.00 ราคาต ่าสุด ซ 30/2562

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม

วันที ่29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 (1)

ลงชื อ .......................................เจ้าหนา้ที ลงชื อ.....................................................

(นางสาวสรวีย์  นนัต๊ะ) (นายพิเศษ  ถาแหล่ง)

29  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 ผู้อ่านวยการโรงเรียนไมย้าวิทยาคม

29  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม

วันที ่29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 (1)

16 จัดซ้ือน้่ามันเบนซิล 500.00                  500.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 500.00 ราคาต ่าสุด ซ 36/2562

17 จัดซ้ือน้่ามันเบนซิล 500.00                  500.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 500.00 ราคาต ่าสุด ซ 37/2562

18 จัดซ้ือน้่ามันดีเซล 1,500.00                1,500.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 1,500.00 ราคาต ่าสุด ซ 38/2562

19 จัดซ้ือน้่ามันดีเซล 1,200.00                1,200.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 1,200.00 ราคาต ่าสุด ซ 39/2562

29  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 ผู้อ่านวยการโรงเรียนไมย้าวิทยาคม

29  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561

ลงชื อ .......................................เจ้าหนา้ที ลงชื อ.....................................................

(นางสาวสรวีย์  นนัต๊ะ) (นายพิเศษ  ถาแหล่ง)



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 จัดซ้ือสายแลนอินเตอร์เน็ต 3,290.00              3,290.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบีทีคอมพิวเตอร์ เซอร์วสิ 3,290.00 ราคาต่่าสุด ซ 31/2562

2 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ Ricoh 63,000.00             63,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ ประเทศไทยจ่ากัด 63,000.00 ราคาต่่าสุด ซ 32/2562

3 จัดซ้ือทีน่อนและผ้าปูทีน่อน 4,650.00              4,650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้านเคร่ืองครัว 4,650.00 ราคาต่่าสุด ซ 33/2562

4 จัดซ้ือวสัดุศิลปะ 675.00                 675.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเทพวลัย์ 675.00 ราคาต่่าสุด ซ 34/2562

5 จัดซ้ือวสัดุท่าร้ัว 37,750.00             37,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวลิาศการค้า 37,750.00 ราคาต่่าสุด ซ 35/2562

6 จัดซ้ือวสัดุจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน 1,204.00              1,204.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเทพวลัย์ 1,204.00 ราคาต่่าสุด ซ 40/2562

7 จัดซ้ือวสัดุจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน 668.00                 668.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเหล่ียมชัยการค้า 668.00 ราคาต่่าสุด ซ 41/2562

8 จัดซ้ือรองเท้านักกีฑา 6,500.00              6,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคลังรองเท้ารุ่งเจริญ 6,500.00 ราคาต่่าสุด ซ 42/2562

9 จัดซ้ืออุปกรณ์ซ่อมรถยนต์ 2,420.00              2,420.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเชวงยนต์ 2,420.00 ราคาต่่าสุด ซ 43/2562

10 จัดซ้ือตัวรันนิง่นัมเบอร์ 715.00                 715.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพรศึกษา 715.00 ราคาต่่าสุด ซ 44/2562

11 จัดซ้ือผงหมึกสีด่า รุ่น CP3400LS 2,808.00              2,808.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ ประเทศไทยจ่ากัด 2,808.00 ราคาต่่าสุด ซ 45/2562

12 จัดซ้ือพัสดุงานอาคาร 695.00                 695.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งโรจน์ยนต์ 695.00 ราคาต่่าสุด ซ 46/2562

13 จัดซ้ือวสัดุซ่อมประปา 1,135.00              1,135.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวฒันาก่อสร้าง 1,135.00 ราคาต่่าสุด ซ 47/2562

14 จัดซ้ือวสัดุใช้ในงานส่านักงานต่างๆ 4,645.00              4,645.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ 4,645.00 ราคาต่่าสุด ซ 48/2562

15 จัดซ้ือแผ่นพลาสวดู 1,560.00              1,560.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเทิงน้่าใส 1,560.00 ราคาต่่าสุด ซ 49/2562

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2561
โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม

วันที ่27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 (1)

(นางสาวสรวีย์  นนัต๊ะ) (นายพิเศษ  ถาแหล่ง)

ผู้อ่านวยการโรงเรียนไมย้าวิทยาคม

ลงชือ่ .......................................เจ้าหนา้ที่ ลงชือ่.....................................................

27  ธันวาคม  พ.ศ. 2561

27  ธันวาคม  พ.ศ. 2561



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2561
โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม

วันที ่27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 (1)

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)
16 จัดซ้ือผ้าดิบ 250.00                 250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนิวไทยเสรี 250.00 ราคาต่่าสุด ซ 50/2562
17 จัดซ้ือแก๊สหุงต้ม 880.00                 880.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสง่าพาณิชย์ 880.00 ราคาต่่าสุด ซ 51/2562
18 จัดซ้ือวสัดุแข่งขันทักษะวทิย์ 520.00                 520.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบีบีช็อป 520.00 ราคาต่่าสุด ซ 52/2562
19 จัดซ้ือวสัดุแข่งขันทักษะวทิย์ 1,120.00              1,120.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส เอ็ม อี ชัพพลาย 1,120.00 ราคาต่่าสุด ซ 53/2562
20 จัดซ้ือวสัดุแข่งขันทักษะวทิย์-คหกรรม 3,675.00              3,675.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวโสภาพรรณ  ขันแก้ว 3,675.00 ราคาต่่าสุด ซ 54/2562
21 จัดซ้ือกล่องใส่โมวซ่ิว 320.00                 320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเหล่ียมชัยการค้า 320.00 ราคาต่่าสุด ซ 55/2562
22 จัดซ้ือวสัดุแข่งขันทักษะคหกรรม 547.00                 547.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวฒันาเบเกอร์มาร์ท 547.00 ราคาต่่าสุด ซ 56/2562
23 จัดซ้ือวสัดุแข่งขันทักษะคหกรรม 1,293.00              1,293.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจันทร์ตาพาณิชย์ 1,293.00 ราคาต่่าสุด ซ 57/2562
24 จัดซ้ือวสัดุแข่งขันทักษะคหกรรม 235.00                 235.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเทิง สยาม จ่ากัด 235.00 ราคาต่่าสุด ซ 58/2562
25 จัดซ้ือวสัดุแข่งขันทักษะวทิย์ 2,140.00              2,140.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส เอ็ม อี ชัพพลาย 2,140.00 ราคาต่่าสุด ซ 59/2562
26 จัดซ้ือวสัดุค่ายวชิาการคีตล้านนา 1,430.00              1,430.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจันทร์ตาพาณิชย์ 1,430.00 ราคาต่่าสุด ซ 60/2562
27 จัดซ้ือวสัดุงานคริสต์มาส 2,215.00              2,215.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคพาณิชย์ 2,215.00 ราคาต่่าสุด ซ 61/2562
28 จัดซ้ือน้่ามันเบนซิล 500.00                 500.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 500.00 ราคาต่่าสุด ซ 62/2562
29 จัดซ้ือน้่ามันดีเซล 1,270.00              1,270.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 1,270.00 ราคาต่่าสุด ซ 63/2562
30 จัดซ้ือน้่ามันเบนซิล 500.00                 500.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 500.00 ราคาต่่าสุด ซ 64/2562
31 จัดซ้ือน้่ามันดีเซล 1,430.00              1,430.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 1,430.00 ราคาต่่าสุด ซ 65/2562
32 จัดซ้ือวสัดุส่านักงาน 6,640.00              6,640.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ 6,640.00 ราคาต่่าสุด ซ 66/2562

27  ธันวาคม  พ.ศ. 2561

ลงชือ่ .......................................เจ้าหนา้ที่ ลงชือ่.....................................................
(นางสาวสรวีย์  นนัต๊ะ) (นายพิเศษ  ถาแหล่ง)

27  ธันวาคม  พ.ศ. 2561 ผู้อ่านวยการโรงเรียนไมย้าวิทยาคม



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 7,260.00              7,260.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ 7,260.00 ราคาต  าสุด ซ 67/2562

2 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 4,900.00              4,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ 4,900.00 ราคาต  าสุด ซ 68/2562

3 จัดซ้ือวสัดุงานปฏิคม 4,664.00              4,664.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้านเครื องคร้ว 4,664.00 ราคาต  าสุด ซ 69/2562

4 จัดซ้ือถ้วยรางวลั 6,420.00              6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โทรฟี ่คอร์เปอเรชั น จ ากดั 6,420.00 ราคาต  าสุด ซ 70/2562

5 จัดซ้ือขันน้ า 600.00                 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบีบีช็อป 600.00 ราคาต  าสุด ซ 72/2562

6 จัดซ้ือสายพ่วงคอม 350.00                 350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบีทีคอมพิวเตอร์ เซอร์วสิ 350.00 ราคาต  าสุด ซ 73/2562

7 จัดซ้ือเหรียญรางวลั 35,000.00             35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โทรฟี ่คอร์เปอเรชั น จ ากดั 35,000.00 ราคาต  าสุด ซ 77/2562

8 จัดซ้ือวสัดุซ่อมแซมประปา 4,400.00              4,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวฒันาก่อสร้าง 4,400.00 ราคาต  าสุด ซ 79/2562

9 จัดซ้ือเครื องปร้ินเตอร์ 4,590.00              4,590.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบีทีคอมพิวเตอร์ เซอร์วสิ 4,590.00 ราคาต  าสุด ซ 80/2562

10 จัดซ้ือวสัดุซ่อมไฟฟ้า 180.00                 180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสง่าพาณิชย์ 180.00 ราคาต  าสุด ซ 81/2562

11 จัดซ้ือวสัดุซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 3,405.00              3,405.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวฒันาก่อสร้าง 3,405.00 ราคาต  าสุด ซ 82/2562

12 จัดซ้ือวสัดุซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 5,705.00              5,705.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองเทิงการไฟฟ้า 5,705.00 ราคาต  าสุด ซ 83/2562

31  มกราคม  พ.ศ. 2562 ผู้อ านวยการโรงเรียนไมย้าวิทยาคม
31  มกราคม  พ.ศ. 2562

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม พ.ศ. 2562
โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม

วันที ่31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 (1)

ลงชื อ .......................................เจ้าหนา้ที ลงชื อ.....................................................
(นางสาวสรวีย์  นนัต๊ะ) (นายพิเศษ  ถาแหล่ง)



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 จัดซ้ือโต๊ะ+เก้าอีผู้้บริหาร 13,000.00             13,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ใจดี เฟอนิเจอร์ 13,000.00 ราคาต ่าสุด ซ 71/2562

2 จัดซ้ือลูกโลก 2,900.00              2,900.00 เฉพาะเจาะจง 2,900.00 ราคาต ่าสุด ซ 74/2562

3 จัดซ้ือวสัดุกิจกรรมกองสบัดชัย 7,000.00              7,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจินดาพาณิชย ์2 7,000.00 ราคาต ่าสุด ซ 75/2562

4 จัดซ้ือไมล์ลอย 4,390.00              4,390.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมงคลทีวี 4,390.00 ราคาต ่าสุด ซ 76/2562

5 จัดซ้ือวสัดุฝึกซ้อมกลองสบัดชัย 3,120.00              3,120.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจันทร์ตาพาณิชย์ 3,120.00 ราคาต ่าสุด ซ 78/2562

6 จัดซ้ือวสัดุงานลูกเสือ 700.00                 700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเหลี ยมชัยการค้า 700.00 ราคาต ่าสุด ซ 84/2562

7 จัดซ้ือวสัดุงานลูกเสือ 510.00                 510.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงสวรรค์ฟาร์มาซี 510.00 ราคาต ่าสุด ซ 85/2562

8 จัดซ้ือวสัดุงานลูกเสือ 1,528.00              1,528.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคพาณิชย์ 1,528.00 ราคาต ่าสุด ซ 86/2562

9 จัดซ้ือวสัดุงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 504.00                 504.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงสวรรค์ฟาร์มาซี 504.00 ราคาต ่าสุด ซ 87/2562

10 ซ้ือวสัดุงานลูกเสือ 500.00                 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจันทร์ตาพาณิชย์ 500.00 ราคาต ่าสุด ซ 88/2562

11 จัดซ้ือหมึกและไข ริโก้ 7,500.00              7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้(ประเทศไทย) จ่ากัด 7,500.00 ราคาต ่าสุด ซ 89/2562

12 จัดซ้ือวสัดุเรียนรวม 2,500.00              2,500.00 เฉพาะเจาะจง 2,500.00 ราคาต ่าสุด ซ 90/2562

13 จัดซ้ือหมึก ริโซ่ 8,500.00              8,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ่(ประเทศไทย) จ่ากัด 8,500.00 ราคาต ่าสุด ซ 91/2562

14 จัดซ้ือไม้กวาดทางมะพร้าว 3,000.00              3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวฒัน์  อุดเขียว 3,000.00 ราคาต ่าสุด ซ 92/2562

15 จัดซ้ือน้่ามันดีเซล 1,390.00              1,390.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 1,390.00 ราคาต ่าสุด ซ 93/2562

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม

วันที ่28 เดือน กุมพาพันธ์ พ.ศ. 2562 (1)

ลงชื อ .......................................เจ้าหนา้ที ลงชื อ.....................................................

(นางสาวสรวีย์  นนัต๊ะ) (นายพิเศษ  ถาแหล่ง)

28  กมุภาพันธ์  พ.ศ. 2562 ผู้อ่านวยการโรงเรียนไมย้าวิทยาคม

28  กมุภาพันธ์  พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม

วันที ่28 เดือน กุมพาพันธ์ พ.ศ. 2562 (1)

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)
16 จัดซ้ือน้่ามันดีเซล 1,700.00              1,700.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 1,700.00 ราคาต ่าสุด ซ 94/2562
17 จัดซ้ือน้่ามันดีเซล 1,220.00              1,220.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 1,220.00 ราคาต ่าสุด ซ 95/2562
18 จัดซ้ือกางเกงสะดอสีแดง 1,027.00              1,027.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกรียงชัย 1,027.00 ราคาต ่าสุด ซ 96/2562
19 จัดซ้ือวสัดุงานลูกเสือ 1,480.00              1,480.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้านเครื องครัว 1,480.00 ราคาต ่าสุด ซ 97/2562
20 จัดซ้ือวสัดุงานส่งเสริมเลือกต้ัง 1,048.00              1,048.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ 1,048.00 ราคาต ่าสุด ซ 98/2562
21 จัดซ้ือวสัดุงานลูกเสือ 340.00                 340.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคพาณิชย์ 340.00 ราคาต ่าสุด ซ 99/2562
22 จัดซ้ือวสัดุงานลูกเสือ 680.00                 680.00 เฉพาะเจาะจง นางอรอนงค์  ปนค่าปิน 680.00 ราคาต ่าสุด ซ 100/2562
23 จัดซ้ือไม้ค้ิว 540.00                 540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวลิาศ การค้า 540.00 ราคาต ่าสุด ซ 101/2562
24 จัดซ้ือวสัดุส่านักงาน 3,920.00              3,920.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ 3,920.00 ราคาต ่าสุด ซ 102/2562
25 จัดซ้ือน้่ามันดีเซล 1,210.00              1,210.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 1,210.00 ราคาต ่าสุด ซ 103/2562
26 จัดซ้ือน้่ามันเบนซิล 500.00                 500.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 500.00 ราคาต ่าสุด ซ 104/2562
27 จัดซ้ือน้่ามันดีเซล 1,385.00              1,385.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 1,385.00 ราคาต ่าสุด ซ 105/2562
28 จัดซ้ือกระดาษ A4 4,600.00              4,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ 4,600.00 ราคาต ่าสุด ซ 106/2562

28  กมุภาพันธ์  พ.ศ. 2562 ผู้อ่านวยการโรงเรียนไมย้าวิทยาคม
28  กมุภาพันธ์  พ.ศ. 2562

ลงชื อ .......................................เจ้าหนา้ที ลงชื อ.....................................................
(นางสาวสรวีย์  นนัต๊ะ) (นายพิเศษ  ถาแหล่ง)



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 จัดซ้ือวสัดุงานเปิดบ้าน 6,254.00              6,254.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ 6,254.00 ราคาต ่าสุด ซ 107/2562

2 จัดซ้ือวสัดุงานเปิดบ้าน 226.00                 226.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 226.00 ราคาต ่าสุด ซ 108/2562

3 จัดซ้ือน้่ามันดีเซล 1,200.00              1,200.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 1,200.00 ราคาต ่าสุด ซ 109/2562

4 จัดซ้ือน้่ามันดีเซล 1,300.00              1,300.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 1,300.00 ราคาต ่าสุด ซ 110/2562

5 จัดซ้ือวสัดุงานเปิดบ้าน 1,000.00              1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจันตาพาณิชย์ 1,000.00 ราคาต ่าสุด ซ 111/2562

6 จัดซ้ือหนังสือเรียน ปี 2562 184,454.00           184,454.00 เฉพาะเจาะจง ร้านส่าเพ็ง เชียงราย 184,454.00 ราคาต ่าสุด ซ 112/2562

7 จัดซ้ือวสัดุท่าความสะอาด 2,001.00              2,001.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ 2,001.00 ราคาต ่าสุด ซ 113/2562

8 จัดซ้ือสวทิส์ออโต้ 270.00                 270.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งโรจน์ยนต์ 270.00 ราคาต ่าสุด ซ 114/2562

9 จัดซ้ือวสัดุกิจกรรมเปิดร้ัวโรงเรียน 820.00                 820.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจันตาพาณิชย์ 820.00 ราคาต ่าสุด ซ 115/2562

10 จัดซ้ือวสัดุกิจกรรมเปิดร้ัวโรงเรียน 680.00                 680.00 เฉพาะเจาะจง นายประยธุ  อิ นค่า 680.00 ราคาต ่าสุด ซ 116/2562

11 จัดซ้ือวสัดุกิจกรรมเปิดร้ัวโรงเรียน 2,500.00              2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน 2,500.00 ราคาต ่าสุด ซ 117/2562

12 จัดซ้ือวสัดุซ่อมแซมปรับปรุงภูมิทัศน์ 2,370.00              2,370.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวฒันาก่อสร้าง 2,370.00 ราคาต ่าสุด ซ 118/2562

13 จัดซ้ือวสัดุงานปัจฉิมนักเรียน 1,705.00              1,705.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ 1,705.00 ราคาต ่าสุด ซ 119/2562

14 จัดซ้ือวสัดุซ่อมเลื อย 830.00                 830.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งโรจน์ยนต์ 830.00 ราคาต ่าสุด ซ 120/2562

15 จัดซ้ือวสัดุเปิดบ้านวชิาการ 908.00                 908.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเทพวลัย์ 908.00 ราคาต ่าสุด ซ 121/2562

16 จัดซ้ือวสัดุเปิดบ้านวชิาการ 620.00                 620.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวลิาศการค้า 620.00 ราคาต ่าสุด ซ 122/2562

29  มนีาคม  พ.ศ. 2562 ผู้อ่านวยการโรงเรียนไมย้าวิทยาคม

29  มนีาคม  พ.ศ. 2562

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม พ.ศ. 2562
โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม

วันที ่29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 (1)

ลงชื อ .......................................เจ้าหนา้ที ลงชื อ.....................................................

(นางสาวสรวีย์  นนัต๊ะ) (นายพิเศษ  ถาแหล่ง)



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 จัดซ้ือวสัดุซ่อมโต๊ะ+เก้าอีน้ักเรียน 7,950.00              7,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อนนัต์วฒันา 2018 จ ากดั 7,950.00 ราคาต  าสุด ซ 123/2562

2 น้ ามันดีเซล 1,300.00              1,300.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 1,300.00 ราคาต  าสุด ซ 148/2562

3 จัดซ้ืออุปกรณ์ซ่อมบ ารุงประปา 1,795.00              1,795.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสง่าพาณิชย์ 1,795.00 ราคาต  าสุด ซ 174/2562

4 จัดซ้ือน้ ามันเครื อง 170.00                 170.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รุ่งโรจน์ยนต์ เทิงจ ากัด 170.00 ราคาต  าสุด ซ 175/2562

30  เมษายน  พ.ศ. 2562 ผู้อ านวยการโรงเรียนไมย้าวิทยาคม

30  เมษายน  พ.ศ. 2562

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน พ.ศ. 2562
โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม

วันที ่30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 (1)

ลงชื อ .......................................เจ้าหนา้ที ลงชื อ.....................................................

(นางสาวสรวีย์  นนัต๊ะ) (นายพิเศษ  ถาแหล่ง)



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 จัดซ้ือวสัดุปรับปรุงระบบประปา 14,739.00             14,739.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อนนัต์วฒันา 2018 จ ากดั 14,739.00 ราคาต  าสุด ซ 124/2562

2 จัดซ้ือวสัดุปรับปรุงห้องน้ าหอประชุม 45,723.00             45,723.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวลิาศการค้า 45,723.00 ราคาต  าสุด ซ 125/2562

3 จัดซ้ือกระดาษ A4 11,500.00             11,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ 11,500.00 ราคาต  าสุด ซ 126/2562

4 จัดซ้ือทีว ีLED 50" 30,360.00             30,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สินธานีอเิล็กทรอนิกค์ สาขาเทิง 30,360.00 ราคาต  าสุด ซ 127/2562

5 จัดซ้ือวสัดุซ่อมแซมโต๊ะ 11,540.00             11,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวลิาศการค้า 11,540.00 ราคาต  าสุด ซ 130/2562

6 ซ้ือวสัดุท าความสะอาด 2,630.00              2,630.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ 2,630.00 ราคาต  าสุด ซ 131/2562

7 จัดซ้ือรีโมทโปรเจคเตอร์ 490.00                 490.00 เฉพาะเจาะจง หจก.มิวนิค ซัพพลาย 490.00 ราคาต  าสุด ซ 132/2562

8 จัดซ้ือหัว RJ 150.00                 150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบีทีคอมพิวเตอร์ เซอร์วสิ 150.00 ราคาต  าสุด ซ 133/2562

9 จัดซ้ือผ้าต่วน 1,400.00              1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยอดชาย 1,400.00 ราคาต  าสุด ซ 134/2562

10 จัดซ้ือพัสดุกองกลาง 4,136.00              4,136.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ 4,136.00 ราคาต  าสุด ซ 135/2562

11 จัดซ้ือสีรองพืน้และสีน้ า 1,950.00              1,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวลิาศการค้า 1,950.00 ราคาต  าสุด ซ 139/2562

12 จัดซ้ือน้ ามันเบนซิล 500.00                 500.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 500.00 ราคาต  าสุด ซ 140/2562

13 จัดซ้ือน้ ามันดีเซล 1,400.00              1,400.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 1,400.00 ราคาต  าสุด ซ 141/2562

14 จัดซ้ือเสื อน้ ามัน 1,700.00              1,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคน าชัย 1,700.00 ราคาต  าสุด ซ 142/2562

15 จัดซ้ือผงหมึก 2,808.00              2,808.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้(ประเทศไทย) จ ากัด 2,808.00 ราคาต  าสุด ซ 143/2562

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2562
โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม

วันที ่31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (1)

ลงชื อ .......................................เจ้าหนา้ที ลงชื อ.....................................................
(นางสาวสรวีย์  นนัต๊ะ) (นายพิเศษ  ถาแหล่ง)

ผู้อ านวยการโรงเรียนไมย้าวิทยาคม31  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562
31  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2562
โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม

วันที ่31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (1)

16 จัดซ้ือน้ ามันดีเซล 2,500.00              2,500.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2,500.00 ราคาต  าสุด ซ 144/2562

17 จัดซ้ือน้ ามันดีเซล 1,400.00              1,400.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 1,400.00 ราคาต  าสุด ซ 146/2562

18 จัดซ้ือน้ ามันเบนซิล 500.00                 500.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 500.00 ราคาต  าสุด ซ 147/2562

19 จัดซ้ือหมึก cannon/HP 3,950.00              3,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบีทีคอมพิวเตอร์ เซอร์วสิ 3,950.00 ราคาต  าสุด ซ 149/2562

20 จัดซ้ือหมึก INK EPSON 1,000.00              1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบีทีคอมพิวเตอร์ เซอร์วสิ 1,000.00 ราคาต  าสุด ซ 150/2562

21 จัดซ้ือสายแลน 2,900.00              2,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบีทีคอมพิวเตอร์ เซอร์วสิ 2,900.00 ราคาต  าสุด ซ 151/2562

22 จัดซ้ือธงประจ ากองลูกเสือ 3,000.00              3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกรุ่งเรืองศึกษาภัณฑ์ 3,000.00 ราคาต  าสุด ซ 156/2562

23 จัดซ้ือวสัดุซ่อมแซมบ้านพัก 2,530.00              2,530.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอนันต์วฒันา2018 จ ากัด 2,530.00 ราคาต  าสุด ซ 157/2562

24 จัดซืออุปกรณ์ลูกเสือ 3,030.00              3,030.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกรุ่งเรืองศึกษาภัณฑ์ 3,030.00 ราคาต  าสุด ซ 158/2562

25 จัดซ้ือวสัดุซ่อมแซมอาคาร 5,101.00              5,101.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสง่าพาณิชย์ 5,101.00 ราคาต  าสุด ซ 163/2562

ลงชื อ .......................................เจ้าหนา้ที ลงชื อ.....................................................
(นางสาวสรวีย์  นนัต๊ะ) (นายพิเศษ  ถาแหล่ง)

31  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 ผู้อ านวยการโรงเรียนไมย้าวิทยาคม
31  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 ซ้ือคอมพิวเตอร์ 5 ชุด 99,000.00             99,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเทคโนคอม 99,000.00 ราคาต่่าสุด ซ 128/2562

2 จัดซ้ือกระดาษ A4 11,500.00             11,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ 11,500.00 ราคาต่่าสุด ซ 129/2562

3 จัดซ้ือวสุัห้องคอม 765.00                 765.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบีทีคอมพิวเตอร์ เซอร์วสิ 765.00 ราคาต่่าสุด ซ 136/2562

4 จัดซ้ือหมึกริโซ่ 16,050.00             16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ่(ประเทศไทย) จ่ากัด 16,050.00 ราคาต่่าสุด ซ 137/2562

5 จัดซ้ือหมึกริโก้+ไข 7,500.00              7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้(ประเทศไทย) จ่ากัด 7,500.00 ราคาต่่าสุด ซ 138/2562

6 จัดซ้ือสาย HDMI 1,380.00              1,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบีทีคอมพิวเตอร์ เซอร์วสิ 1,380.00 ราคาต่่าสุด ซ 145/2562

7 จัดซ้ือวสัดุท่าความสะอาด 9,055.00              9,055.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ 9,055.00 ราคาต่่าสุด ซ 153/2562

8 จัดซ้ือพัสดุใช้ในงานต่างๆ 6,090.00              6,090.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ 6,090.00 ราคาต่่าสุด ซ 154/2562

9 จัดซ้ือชัน้วางของ 1,740.00              1,740.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปล้องไทยพาณิชย์ 1,740.00 ราคาต่่าสุด ซ 155/2562

10 จัดซ้ือน้่ามันเบนซิล 500.00                 500.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 500.00 ราคาต่่าสุด ซ 159/2562

11 จัดซ้ือน้่ามันดีเซล 723.00                 723.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 723.00 ราคาต่่าสุด ซ 160/2562

12 จัดซ้ือน้่ามันดีเซล 1,360.00              1,360.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 1,360.00 ราคาต่่าสุด ซ 161/2562

13 จัดซ้ืออุปกรณืกีฬา 13,265.00             13,265.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ 13,265.00 ราคาต่่าสุด ซ 168/2562

14 จัดซ้ือหนังสือเรียนเพิม่ 3,029.00              3,029.00 เฉพาะเจาะจง ร้านส่าเพ็งเชียงราย 3,029.00 ราคาต่่าสุด ซ 172/2562

ลงชือ่ .......................................เจ้าหนา้ที่ ลงชือ่.....................................................
(นางสาวสรวีย์  นนัต๊ะ) (นายพิเศษ  ถาแหล่ง)

28  มถิุนายน  พ.ศ. 2562 ผู้อ่านวยการโรงเรียนไมย้าวิทยาคม
28  มถิุนายน  พ.ศ. 2562

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2562
โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม

วันที ่28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 (1)



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 จัดซ้ือกระดาษ 11,500.00             11,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ 11,500.00 ราคาต ่าสุด ซ 152/2562

2 จัดซ้ือวสัดุกองกลาง 15,000.00             15,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ 15,000.00 ราคาต ่าสุด ซ 162/2562

3 จัดซ้ือวสัดุเรียนวชิาเพิ มเวลารู้ 600.00                 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจันทร์ตาพาณิชย์ 600.00 ราคาต ่าสุด ซ 164/2562

4 จัดซ้ือวสัดุเรียนวชิาเพิ มเวลารู้ 200.00                 200.00 เฉพาะเจาะจง นางสมผัด ฟักแก้ว 200.00 ราคาต ่าสุด ซ 165/2562

5 จัดซ้ือวสัดุโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 4,930.00              4,930.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเหลี ยมชัยการค้า 4,930.00 ราคาต ่าสุด ซ 166/2562

6 จัดซ้ือวสัดุโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 4,550.00              4,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเหลี ยมชัยการค้า 4,550.00 ราคาต ่าสุด ซ 167/2562

7 จัดซ้ือวสัดุงานไฟฟ้า 3,320.00              3,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อนนัต์วฒันา 2018 จ่ากดั 3,320.00 ราคาต ่าสุด ซ 176/2562

8 จัดซ้ือน้่ามันแก๊สโซฮอล์95 500.00                 500.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรพญาเม็งราย 500.00 ราคาต ่าสุด ซ 210/2562

9 จัดซ้ือน้่ามันดีเซล 1,400.00              1,400.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรพญาเม็งราย 1,400.00 ราคาต ่าสุด ซ 211/2562

10 จัดซ้ือน้่ามันแก๊สโซฮอล์95 500.00                 500.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรพญาเม็งราย 500.00 ราคาต ่าสุด ซ 212/2562

11 จัดซ้ือวสัดุจัดกิจกรรมบูรณาการ 1,650.00              1,650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญช่วยพาณิชย์ 1,650.00 ราคาต ่าสุด ซ 213/2562

12 จัดซ้ือน้่ามันแก๊สโซฮอล์95 500.00                 500.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรพญาเม็งราย 500.00 ราคาต ่าสุด ซ 214/2562

13 จัดซ้ือน้่ามันดีเซล 1,400.00              1,400.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรพญาเม็งราย 1,400.00 ราคาต ่าสุด ซ 215/2562

14 จัดซ้ือ Adepter NB Lenovo 20V 590.00                 590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ์เทิง จ่ากัด 590.00 ราคาต ่าสุด ซ 222/2562

15 จัดซ้ือตรายางหมึกในตัว 680.00                 680.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเทิงน้่าใสโฆษณา 680.00 ราคาต ่าสุด ซ 221/2563

ลงชื อ .......................................เจ้าหนา้ที ลงชื อ.....................................................
(นางสาวสรวีย์  นนัต๊ะ) (นายพิเศษ  ถาแหล่ง)

31  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 ผู้อ่านวยการโรงเรียนไมย้าวิทยาคม
31  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2562
โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม

วันที ่31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (1)



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 จัดซ้ือวสัดุฝึกทักษะ 7,947.00              7,947.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ 7,947.00 ราคาต ่าสุด ซ 169/2562

2 จัดซ้ือหมึก 6,162.00              6,162.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบีที คอมพิวเตอร์ เซอร์วสิ 6,162.00 ราคาต ่าสุด ซ 170/2562

3 จัดซ้ือเครื องตัดหญ้า 9,500.00              9,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รุ่งโรจน์ยนต์ เทิง จ่ากัด 9,500.00 ราคาต ่าสุด ซ 171/2562

4 จัดซ้ือยา 820.00                 820.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญช่วยพาณิชย์ 820.00 ราคาต ่าสุด ซ 173/2562

5 จัดซ้ือหมึก 2,808.75              2,808.75 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้(ประเทศไทย) จ่ากัด 2,808.75 ราคาต ่าสุด ซ 177/2562

6 จัดซ้ือล้อเลื อน 1นิว้ 130.00                 130.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อนนัต์วฒันา 2018 จ่ากดั 130.00 ราคาต ่าสุด ซ 178/2562

7 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 1,920.00              1,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อนนัต์วฒันา 2018 จ่ากดั 1,920.00 ราคาต ่าสุด ซ 179/2562

8 จัดซ้ือน้่ามันเครื อง 180.00                 180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเชวงยนต์ 180.00 ราคาต ่าสุด ซ 180/2562

9 จัดซ้ือกระดาษ A4 100รีม 11,500.00             11,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ 11,500.00 ราคาต ่าสุด ซ 185/2562

10 จัดซ้ือน้่าแข็งแห้ง 1,980.00              1,980.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบีที คอมพิวเตอร์ เซอร์วสิ 1,980.00 ราคาต ่าสุด ซ 187/2562

11 จัดซ้ือไม้ประดับ 1,420.00              1,420.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชยดุา ไม้ประดับ 1,420.00 ราคาต ่าสุด ซ 188/2562

12 จัดซ้ือเส้ือยดื 200.00                 200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซิว 200.00 ราคาต ่าสุด ซ 189/2562

13 จัดซ้ือวสัดุฝึกซ้อมทักษะ 90.00                  90.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเหลี ยมชัยการค้า 90.00 ราคาต ่าสุด ซ 190/2562

14 จัดซ้ือวสัดุฝึกซ้อมทักษะ 182.00                 182.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสง่า พาณิชย์ 182.00 ราคาต ่าสุด ซ 191/2562

15 จัดซ้ือน้่าแข็งแห้ง 810.00                 810.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงรายดรายไอซ์ 810.00 ราคาต ่าสุด ซ 192/2562

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2562
โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม

วันที ่30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 (1)

ลงชื อ .......................................เจ้าหนา้ที ลงชื อ.....................................................
(นางสาวสรวีย์  นนัต๊ะ) (นายพิเศษ  ถาแหล่ง)

30  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 ผู้อ่านวยการโรงเรียนไมย้าวิทยาคม
30  สิงหาคม  พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2562
โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม

วันที ่30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 (1)

16 จัดซ้ือวสัดุฝึกซ้อมทักษะ 1,160.00              1,160.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเหลี ยมชัยการค้า 1,160.00 ราคาต ่าสุด ซ 193/2562

17 จัดซ้ือวสัดุฝึกซ้อมทักษะ 768.00                 768.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส เอ็ม อี ชัพพลาย 768.00 ราคาต ่าสุด ซ 194/2562

18 จัดซ้ือวสัดุฝึกซ้อมทักษะ 2,462.00              2,462.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส เอ็ม อี ชัพพลาย 2,462.00 ราคาต ่าสุด ซ 196/2562

19 จัดซ้ือวสัดุฝึกซ้อมทักษะ 340.00                 340.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรวมวทิยอ์ุปกรณ์ 340.00 ราคาต ่าสุด ซ 197/2562

20 จัดซ้ือวสัดุฝึกซ้อมทักษะ 761.00                 761.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเทพวลัย์ 761.00 ราคาต ่าสุด ซ 198/2562

21 จัดซ้ือหนังสือภาษาไทย 410.00                 410.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ 410.00 ราคาต ่าสุด ซ 202/2562

22 จัดซ้ือวสัดุ 8 กลุ่มสาระ 2,020.00              2,020.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ 2,020.00 ราคาต ่าสุด ซ 203/2562

23 จัดซ้ือเครื องผสมอาหารแบบไฟฟ้า 570.00                 570.00 เฉพาะเจาะจง ภูกามยาวการไฟฟ้า 570.00 ราคาต ่าสุด ซ 205/2562

24 จัดซ้ือแก๊ส 860.00                 860.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสง่าพาณิชย์ 860.00 ราคาต ่าสุด ซ 204/2562

25 จดัซ้ือพสัดุจดัการเรียนการสอนคหกรรม 1,080.00              1,080.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษมเครื องครัว 1,080.00 ราคาต ่าสุด ซ 206/2562

26 จัดซ้ือแก๊ส 4 ก.ก. 330.00                 330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทิง สยาม จ่ากัด 330.00 ราคาต ่าสุด ซ 207/2562

27 จัดซ้ือหูฟัง Headset 680.00                 680.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบีที คอมพิวเตอร์ เซอร์วสิ 680.00 ราคาต ่าสุด ซ 209/2562

28 จัดซ้ือวสัดุฝึกซ้อมทักษะ 1,350.00              1,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเทพวลัย์ 1,350.00 ราคาต ่าสุด ซ 210/2562

29 จัดซ้ือน้่ามันดีเซล 1,520.00              1,520.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรพญาเม็งราย 1,520.00 ราคาต ่าสุด ซ 217/2562

30 จัดซ้ือน้่ามันแก๊สโซฮอล์95 500.00                 500.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรพญาเม็งราย 500.00 ราคาต ่าสุด ซ 218/2562

ลงชื อ .......................................เจ้าหนา้ที ลงชื อ.....................................................
(นางสาวสรวีย์  นนัต๊ะ) (นายพิเศษ  ถาแหล่ง)

30  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 ผู้อ่านวยการโรงเรียนไมย้าวิทยาคม
30  สิงหาคม  พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2562
โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม

วันที ่30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 (1)

31 จัดซ้ือน้่ามันแก๊สโซฮอล์95 500.00                 500.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรพญาเม็งราย 500.00 ราคาต ่าสุด ซ 219/2562

32 จัดซ้ือน้่ามันดีเซล 1,220.00              1,220.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรพญาเม็งราย 1,220.00 ราคาต ่าสุด ซ 220/2562

33 จัดซ้ือวสัดุฝึกซ้อมทักษะ 3,750.00              3,750.00 เฉพาะเจาะจง นางสมผัด  ฟักแก้ว 3,750.00 ราคาต ่าสุด ซ 223/2562

34 จัดซ้ือวสัดุฝึกซ้อมทักษะ 1,650.00              1,650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจันทร์ตาพาณิชย์ 1,650.00 ราคาต ่าสุด ซ 224/2562

30  สิงหาคม  พ.ศ. 2562

ลงชื อ .......................................เจ้าหนา้ที ลงชื อ.....................................................
(นางสาวสรวีย์  นนัต๊ะ) (นายพิเศษ  ถาแหล่ง)

30  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 ผู้อ่านวยการโรงเรียนไมย้าวิทยาคม



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 จัดซ้ือกรอบรูปจิก๊ซอ 2,100.00              2,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบัวตองเฟรม 2,100.00 ราคาต ่าสุด ซ 181/2562

2 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 430.00                 430.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเหิรฟ้า 430.00 ราคาต ่าสุด ซ 182/2562

3 จัดซ้ือเครื องเคลือบ 1,490.00              1,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามแม็คโคร จา่กัด(มหาชน) 1,490.00 ราคาต ่าสุด ซ 183/2562

4 จัดซ้ือวสัดุงานไฟฟ้า 4,290.00              4,290.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อนนัต์วฒันา 2018 จ่ากดั 4,290.00 ราคาต ่าสุด ซ 184/2562

5 จัดซ้ือวสัดุฝึกซ้อมทักษะ 284.00                 284.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเหลี ยมชัยการค้า 284.00 ราคาต ่าสุด ซ 195/2562

6 จัดซ้ือวสัดุฝึกซ้อมทักษะ 420.00                 420.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวโสภาพรรณ  ขันแก้ว 420.00 ราคาต ่าสุด ซ 199/2562

7 จัดซ้ือวสัดุฝึกซ้อมทักษะ 3,300.00              3,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านณัฐอิเล็กทรอนิกส์ 3,300.00 ราคาต ่าสุด ซ 200/2562

8 จัดซ้ือยา 2,213.00              2,213.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหมอยาเมืองทิง 2,213.00 ราคาต ่าสุด ซ 201/2562

9 จัดซ้ือถุงเท้า 80.00                  80.00 เฉพาะเจาะจง กลุ่มตัดเยบ็เส้ือผ้าส่าเร็จรูป 80.00 ราคาต ่าสุด ซ 208/2562

10 จัดซ้ือวสัดุฝึกซ้อมทักษะ 205.00                 205.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบญจรงค์ยอ้นยคุ 205.00 ราคาต ่าสุด ซ 225/2562

11 จัดซ้ือวสัดุฝึกซ้อมทักษะ 395.00                 395.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษมเครื องครัว 395.00 ราคาต ่าสุด ซ 226/2562

12 จัดซ้ือขันสู่ขวญั 400.00                 400.00 เฉพาะเจาะจง นางล่าพึง  มณีสุวรรณ 400.00 ราคาต ่าสุด ซ 227/2562

13 จัดซ้ือวสัดุฝึกซ้อมทักษะ 351.60                 351.60 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเทพวลัย์ 351.60 ราคาต ่าสุด ซ 228/2562

14 จัดซ้ือน้่ามันดีเซล 1,110.00              1,110.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรพญาเม็งราย 1,110.00 ราคาต ่าสุด ซ 229/2562

15 จัดซ้ือน้่ามันแก๊สโซฮอล์95 500.00                 500.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรพญาเม็งราย 500.00 ราคาต ่าสุด ซ 230/2562

ลงชื อ .......................................เจ้าหนา้ที ลงชื อ.....................................................
(นางสาวสรวีย์  นนัต๊ะ) (นายพิเศษ  ถาแหล่ง)

30  กนัยายน  พ.ศ. 2562 ผู้อ่านวยการโรงเรียนไมย้าวิทยาคม
30  กนัยายน  พ.ศ. 2562

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน พ.ศ. 2562
โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม

วันที ่30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 (1)



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน พ.ศ. 2562
โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม

วันที ่30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 (1)

16 จัดซ้ือน้่ามันแก๊สโซฮอล์95 500.00                 500.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรพญาเม็งราย 500.00 ราคาต ่าสุด ซ 231/2562

17 จัดซ้ือน้่ามันดีเซล 1,360.00              1,360.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรพญาเม็งราย 1,360.00 ราคาต ่าสุด ซ 232/2562

18 จัดซ้ือน้่ามันแก๊สโซฮอล์95 500.00                 500.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรพญาเม็งราย 500.00 ราคาต ่าสุด ซ 233/2562

30  กนัยายน  พ.ศ. 2562 ผู้อ่านวยการโรงเรียนไมย้าวิทยาคม
30  กนัยายน  พ.ศ. 2562

ลงชื อ .......................................เจ้าหนา้ที ลงชื อ.....................................................
(นางสาวสรวีย์  นนัต๊ะ) (นายพิเศษ  ถาแหล่ง)
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