
แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564  
ประจำปีงบประมาณ 2565   โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 

ที ่ การจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่

จัดซ้ือ/จ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ/จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขทีห่รือวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1. ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เดือนกันยายน  2,650.00   2,650.00  เฉพาะเจาะจง หจก. ทุ่งหัวช้างปิโตรเลยีม 
2,650.00 

หจก. ทุ่งหัวช้างปิโตรเลยีม 
2,650.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.152/64 

2. ซื้อโต๊ะ-เก้าอี ้สำหรับนักเรียน  118,050.00   118,050.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทย
จำกัด  

118,050.00 

บริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำ
ไทยจำกัด  

118,050.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.150/64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564  
ประจำปีงบประมาณ 2565   โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 

ที ่ การจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่

จัดซ้ือ/จ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ/จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขทีห่รือวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1. ซื้อน้ำมันเช้ือเพลิง 3,720.00 3,720.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ทุ่งหัวช้างปิโตรเลยีม 
         3,720.00  

หจก. ทุ่งหัวช้างปิโตรเลยีม 
         3,720.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.16/65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564  
ประจำปีงบประมาณ 2565   โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 

ที ่ การจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่

จัดซ้ือ/จ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ/จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ทีต่กลงซ้ือ/จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขทีห่รือวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1. จา้งซ่อมบำรุงยานพาหนะ  9,450.00   9,450.00  เฉพาะเจาะจง อู่บุญส่ง 
9,450.00 

อู่บุญส่ง 
9,450.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน จ.16/65 

2. จา้งซ่อมบำรุงยานพาหนะ  960.00   960.00  เฉพาะเจาะจง อูบุ่ญส่ง 
960.00 

อู่บุญส่ง 
960.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน จ.9/65 

3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานวดัผล
ประเมินผล 

 35,310.00   35,310.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทริโซ (ประเทศไทย)จำกัด 
 35,310.00  

บริษัทริโซ (ประเทศไทย)จำกัด 
 35,310.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.41/1/65 

4. ซือ้อุปกรณ์กิจกรรมซ่อมบำรุง
ยานพาหนะ 

 2,950.00   2,950.00  เฉพาะเจาะจง อูบุ่ญส่ง 
 2,950.00  

อูบุ่ญส่ง 
 2,950.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.42/65 

5. จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ  5,000.00   5,000.00  เฉพาะเจาะจง อูบุ่ญส่ง 
 5,000.00  

อูบุ่ญส่ง 
 5,000.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน จ.17/65 

6. ซื้อวัสดุกิจกรรมปรับภูมิทัศน ์  6,595.00   6,595.00  เฉพาะเจาะจง ร้านศิวดล (ลำพูน) 
 6,595.00  

ร้านศิวดล (ลำพูน)  
6,595.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.45/65 

7. จ้างติดฟลิ์มรกยนต์กิจกรรมซ่อม
บำรุงยานพาหนะ 

 5,900.00   5,900.00  เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มประยุทธ ซาวด ์
 5,900.00  

ร้านเอ็มประยุทธ ซาวด ์
 5,900.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน 
 

จ.19/65 

8. จ้างทำปฏิทินโรงเรียน 
 

 12,500.00   12,500.00  เฉพาะเจาะจง ลำปาง กิจเจรญิ การพิมพ์  
12,500.00  

 ลำปาง กิจเจรญิ การพิมพ ์
12,500.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน จ.26/65 

9. จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์กิจกรรม
ซ่อมบำรุงยานพาหนะ 

 1,900.00   1,900.00  เฉพาะเจาะจง  ร้านอู่มานะ 
1,900.00  

 ร้านอู่มานะ 
1,900.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน จ.30/65 

10. จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบ 

 730.00   730.00  เฉพาะเจาะจง ร้านทุ่งหัวช้างอิเลคทริค 
 730.00  

ร้านทุ่งหัวช้างอิเลคทริค 
 730.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน จ.31/65 



แบบ สขร. 1 

ที ่ การจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่

จัดซ้ือ/จ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ/จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ทีต่กลงซ้ือ/จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขทีห่รือวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

11. ซื้อวัสดุกิจกรรมปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรยีน อาคาร
ประกอบ 

 16,599.00   16,599.00  เฉพาะเจาะจง ร้านทุ่งหัวช้างอิเลคทริค  
16,599.00  

ร้านทุ่งหัวช้างอิเลคทริค 
 16,599.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.53/65 

12. ซื้อน้ำมันเช้ือเพลิง  9,160.00   9,160.00  เฉพาะเจาะจง หจก. ทุ่งหัวช้างปิโตรเลยีม 
 9,160.00  

หจก. ทุ่งหัวช้างปิโตรเลยีม 
 9,160.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.47/65 

13. ซื้อวัสดุกิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์
ของโรงเรียน 

 1,605.00   1,605.00  เฉพาะเจาะจง ร้านศิวดล (ลำพูน) 
 1,605.00  

ร้านศวิดล (ลำพูน) 
 1,605.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.5/65 

14. ซื้อวัสดุกิจกรรมปรับภูมิทัศน ์  7,970.00   7,970.00  เฉพาะเจาะจง ร้านณฎัฐินีย์ภณัฑ์  
7,970.00  

ร้านณฎัฐินีย์ภณัฑ์  
7,970.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.44/65 

15. ซื้อวัสดุกิจกรรมปรับปรุงภมูิทัศน์
และโรงเรียนสีเขียว 

 1,142.00   1,142.00  เฉพาะเจาะจง ร้านณฎัฐินีย์ภณัฑ์  
7,970.00  

ร้านณฎัฐินีย์ภณัฑ์  
7,970.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.54/65 

16. ซื้อวัสดุกิจกรรมพัฒนาระบบการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน ์

33,570.98 33,570.98 เฉพาะเจาะจง ร้านศิวดล (ลำพูน) 
33,570.98 

ร้านศิวดล (ลำพูน) 
33,570.98 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.2/65 

17. ซื้อวัสดุกิจกรรมจดัซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จำเป็นใน
การสอน 

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนิวคอมพิวเตอร ์
6,000.00 

ร้านนิวคอมพิวเตอร ์
6,000.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.1/65 

18. ซื้อวัสดกุิจกรรมจดัซื้ออุปกรณ์
สารสนเทศ 

14,400.00 14,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิวดล (ลำพูน) 
14,400.00 

ร้านศิวดล (ลำพูน) 
14,400.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.3/65 

19. ซื้อวัสดุกิจกรรมพัฒนาระบบ
เครือข่ายและอินเทอรเ์น็ต ร.ร. 

19,033.00 19,033.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิวดล (ลำพนู) 
19,033.00 

ร้านศิวดล (ลำพูน) 
19,033.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.4/65 

20. ซื้อคอมพิวเตอรส์ำหรับนักเรียน   150,000.00    150,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.พอช.คอม   
150,000.00  

หจก.พอช.คอม 
  150,000.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.52/65 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดำเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565  
ประจำปีงบประมาณ 2565   โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 

ที ่ การจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่

จัดซ้ือ/จ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ/จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง 

เหตุผลที่คดัเลือกโดย
สรุป 

เลขทีห่รือวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

1. ซื้อวัสดุกิจกรรมปรับภูมิทัศน ์  20,900.00   20,900.00  เฉพาะเจาะจง ร้านณฏัฐินีภณัฑ์  
20,900.00  

ร้านณฏัฐินีภณัฑ ์
 20,900.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.67/65 

2. ซื้อวัสดุกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนภาคเรยีนที ่๒/๒๕๖๔ 

 4,110.00   4,110.00  เฉพาะเจาะจง ร้านศิวดล (ลำพูน) 
  4,110.00 

ร้านศิวดล (ลำพูน) 
  4,110.00   

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.56/65 

3. ซื้อวัสดุกิจกรรมปรับภูมิทัศน ์  9,647.00   9,647.00  เฉพาะเจาะจง ร้านกรกมลการคา้ 
 9,647.00 

ร้านกรกมลการคา้  
9,647.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.55/65 

4. ซื้อน้ำมันเช้ือเพลิง  11,050.00   11,050.00  เฉพาะเจาะจง หจก. ทุ่งหัวช้างปิโตรเลยีม 
11,050.00   

หจก. ทุ่งหัวช้างปิโตรเลยีม  
11,050.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.59/65 

5. ซื้อวัสดุกิจกรรมวันข้ึนปีใหม ่  1,400.00   1,400.00  เฉพาะเจาะจง ร้านบัวหาพาณิชย์  
1,400.00 

ร้านบัวหาพาณิชย ์
1,400.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.51/65 

6. จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ส่วนควบ  800.00   800.00  เฉพาะเจาะจง อู่บุญส่ง  
800.00 

อู่บุญส่ง 
  800.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงนิ จ.35/65 

7. จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบ 

 88,400.00   88,400.00  เฉพาะเจาะจง ร้านนวพล พาณิชย ์ 
88,400.00 

ร้านนวพล พาณิชย ์ 
88,400.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน จ.32/65 

8. ซื้อวัสดุกิจกรรมแข่งขันกีฬาคร ู
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม ่

 355.00   355.00  เฉพาะเจาะจง ร้านบัวหาพาณิชย ์
 355.00 

ร้านบัวหาพาณิชย์  
355.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน 
 

ซ.61/65 

 

 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565  
ประจำปีงบประมาณ 2565   โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 

ที ่ การจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่

จัดซ้ือ/จ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ/จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขทีห่รือวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

1. ซื้อวัสดุกิจกรรมจดัซื้อวัสดุการ
เรียนการสอน 

 3,848.00   3,848.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชัน่
มอลล์จำกัด 

 3,848.00  

บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด  

3,848.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.23/65 

2. ซื้อหนังสือพิมพ์และสิ่งตีพิมพ ์  620.00   620.00  เฉพาะเจาะจง ร้านบุ๊คมาร์กเซ็นเตอร์  
620.00  

ร้านบุ๊คมาร์กเซ็นเตอร์  
620.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.72/65 

3. ซื้อวัสดุกิจกรรมบริหารจัดการ
งานบุคคล 

 5,275.00   5,275.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด 

 5,275.00  

บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด  

5,275.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.27/65 

4. ซือ้หนังสือพิมพ์และสิ่งตีพิมพ ์  620.00   620.00  เฉพาะเจาะจง ร้านบุ๊คมาร์กเซ็นเตอร์  
620.00  

ร้านบุ๊คมาร์กเซ็นเตอร์  
620.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.73/65 

5. ซื้อวัสดุกิจกรรมการจัดการเรียน
การสอนออนไลน ์

 4,000.00   4,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด 

 4,000.00  

บริษัทโมเดิร์นเอด็ดเูคชั่น
มอลล์จำกัด 

 4,000.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.11/65 

6. ซื้อวัสดุกิจกรรมบริหารจัดการ
งานบริหารทั่วไป 

 2,992.00   2,992.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด  

2,992.00  

บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด 

 2,992.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.33/65 

7. ซื้อวัสดุกิจกรรมอบรมคณุธรรม 
จริยธรรม วันศุกร ์

 1,370.00   1,370.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด  

1,370.00  

บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด  

1,370.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.6/65 



แบบ สขร. 1 

ที ่ การจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่

จัดซ้ือ/จ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ/จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขทีห่รือวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

8. ซื้อวัสดุกิจกรรมการจัดการรียนรู้
เพื่อพัฒนาผู้เรียน และพัฒนา
ห้องศูนย์ 

 3,572.00   3,572.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด  

3,572.00  

บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด 

 3,572.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน 
 

ซ.18/65 

9. ซื้อวัสดกุิจกรรมการจัดการเรียน
การสอน 

 1,265.00   1,265.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด  

1,265.00  

บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด  

1,265.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.31/65 

10. ซื้อวัสดุกิจกรรมพัฒนาห้องศูนย์
การเรยีนรู ้

 1,380.00   1,380.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคช่ัน
มอลล์จำกัด  

1,380.00  

บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด  

1,380.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.32/65 

11. จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ  100.00   100.00  เฉพาะเจาะจง อู่บุญส่ง 
 100.00  

อู่บุญส่ง  
100.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน จ.42/65 

12. จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ  11,630.00   11,630.00  เฉพาะเจาะจง อู่บุญส่ง  
11,630.00  

อู่บุญส่ง  
11,630.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน จ.48/65 

13. ซื้อวัสดุกิจกรรมจดัทำแผนงาน/
โครงการประจำป ี

 540.00   540.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกดั  

540.00  

บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด  

540.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.37/65 

14. ซื้อวัสดุกิจกรรมพัฒนาระบบงาน
การเงินบัญชี 

 2,536.00   2,536.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด  

2,536.00  

บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด  

2,536.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.38/65 

15. ซื้อวัสดุกิจกรรมพัฒนาระบบงาน
พัสด ุ

 4,139.00   4,139.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด  

บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.43/65 



แบบ สขร. 1 

ที ่ การจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่

จัดซ้ือ/จ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ/จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขทีห่รือวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

4,139.00  4,139.00  
16. ซื้อน้ำดื่ม  650.00   650.00  เฉพาะเจาะจง ร้านน้ำดื่มช้างทิพย์  

650.00  
ร้านน้ำดื่มช้างทิพย์  

650.00  
เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.68/65 

17. ซื้อวัสดุกิจกรรมจดัการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาผู้เรียน 

 3,011.00   3,011.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด  

3,011.00  

บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด  

3,011.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.10/65 

18. ซื้อวัสดุกิจกรรมการจัดการเรียน
การสอน 

 1,500.00   1,500.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด  

1,500.00  

บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด  

1,500.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.48/65 

19. ซื้อวัสดุกิจกรรมพัฒนาห้องศูนย ์  1,500.00   1,500.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด  

1,500.00  

บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด  

1,500.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.49/65 

20. ซื้อวัสดุกิจกรรมวัฒนธรรมไทย-
จีน 

 3,814.00   3,814.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด  

3,814.00  

บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด  

3,814.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.46/65 

21. ซื้อวัสดุกิจกรรมจดัซื้อวัสดุ
สำนักงาน 

 11,810.00   11,810.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด  

11,810.00  

บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด  

11,810.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.22/65 

22. ซื้อวัสดุกิจกรรมการจัดการเรียน
การสอน 

 4,895.00   4,895.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด  

4,895.00  

บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด  

4,895.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.17/65 



แบบ สขร. 1 

ที ่ การจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่

จัดซ้ือ/จ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ/จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขทีห่รือวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

23. ซื้อวัสดุกิจกรรมเสรมิทักษะการ
อ่านและการเขียนภาษาไทย 

 761.00   761.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด  

761.00  

บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด  

761.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.30/65 

24. ซื้อวัสดุกิจกรรมChristmas & 
New Year 

 5,900.00   5,900.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด  

5,900.00  

บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด  

5,900.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.57/65 

25. ซือ้น้ำมันเชื้อเพลิง  8,410.00   8,410.00  เฉพาะเจาะจง หจก. ทุ่งหัวช้างปิโตรเลยีม  
8,410.00  

หจก. ทุ่งหัวช้างปิโตรเลยีม  
8,410.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.75/65 

26. ซื้อวัสดุกิจกรรมแนะแนว  3,660.00   3,660.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด  

3,660.00  

บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคช่ัน
มอลล์จำกัด 

 3,660.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ7/65 

27. ซื้อน้ำดื่ม  180.00   180.00  เฉพาะเจาะจง ร้านน้ำดื่มช้างทิพย์  
180.00  

ร้านน้ำดื่มช้างทิพย์  
180.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.77/65 

28. ซื้อน้ำดื่ม  140.00   140.00  เฉพาะเจาะจง ร้านน้ำดื่มช้างทิพย์  
140.00  

ร้านน้ำดื่มช้างทิพย์  
140.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.78/65 

29. ซื้อน้ำดื่ม  260.00   260.00  เฉพาะเจาะจง ร้านน้ำดื่มช้างทิพย์  
260.00  

ร้านน้ำดื่มช้างทิพย์  
260.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.19/65 

30. ซื้อน้ำดื่ม  180.00   180.00  เฉพาะเจาะจง ร้านน้ำดื่มช้างทิพย์  
180.00  

ร้านน้ำดื่มช้างทิพย ์ 
180.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.80/65 

31. ซื้อน้ำดื่ม  580.00   580.00  เฉพาะเจาะจง ร้านน้ำดื่มช้างทิพย์  
580.00  

ร้านน้ำดื่มช้างทิพย์  
580.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.81/65 



แบบ สขร. 1 

ที ่ การจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่

จัดซ้ือ/จ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ/จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขทีห่รือวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

32. ซื้อน้ำดื่ม  340.00   340.00  เฉพาะเจาะจง ร้านน้ำดื่มช้างทิพย์  
340.00  

ร้านน้ำดื่มช้างทิพย์  
340.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.82/65 

33. ซื้อน้ำดื่ม  2,400.00   2,400.00  เฉพาะเจาะจง ร้านน้ำดื่มช้างทิพย์  
2,400.00  

ร้านน้ำดื่มช้างทิพย์  
2,400.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.84/65 

34. ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมปรับปรุง
ภูมิทัศน์และโรงเรียนสีเขียว 

 4,500.00   4,500.00  เฉพาะเจาะจง ร้านณฏัฐินีภณัฑ ์
 4,500.00  

ร้านณฏัฐินีภณัฑ ์
 4,500.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.83/65 

35. จ้างซ่อมแซมบำรุงยานพาหนะ  30,500.00   30,500.00  เฉพาะเจาะจง ร้านเจรญิชัยการเบาะ  
30,500.00  

ร้านเจรญิชัยการเบาะ  
30,500.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน จ.27/65 

36. ซื้อวัสดุกิจกรรมจดัซื้อวัสดุ
สำนักงาน 

 560.00   560.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด  

560.00  

บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด  

560.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.50/65 

37. ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมทำความ
สะอาดเขตพื้นท่ี 

 12,620.00   12,620.00  เฉพาะเจาะจง ร้านบัวหาพาณิชย์  
12,620.00  

ร้านบัวหาพาณิชย์  
12,620.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.40/65 

38. ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมวัน
สถาปนาโรงเรียน 

 1,500.00   1,500.00  เฉพาะเจาะจง  ร้านบัวหาพาณิชย ์
1,500.00  

ร้านบัวหาพาณิชย์  
1,500.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.66/65 

39. ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมพัฒนา
งานสารบรรณโรงเรียน 

 8,837.00   8,837.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด  

8,837.00  

บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด  

8,837.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงนิ ซ.39/65 

40. จ้างทำอาหารเพลพระสงฆ์
กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 

 2,200.00   2,200.00  เฉพาะเจาะจง นางบัวแก้ว  ปินตา 
 2,200.00  

นางบัวแก้ว  ปินตา 
2,200.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน จ.41/65 

41. จ้างทำป้ายไวนิลปรับปรุงภูมิทัศน์  800.00   800.00  เฉพาะเจาะจง ร้านอ้วนโฆษณา ร้านอ้วนโฆษณา  เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน จ.49/65 



แบบ สขร. 1 

ที ่ การจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่

จัดซ้ือ/จ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ/จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขทีห่รือวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

และโรงเรียนสีเขียว 800.00  800.00  
42. จ้างซ่อมอุปกรณส์่วนควบ  1,605.00   1,605.00  เฉพาะเจาะจง อู่บุญส่ง  

 1,605.00  
อู่บุญส่ง  

1,605.00  
เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน จ.34/65 

43. จ้างอัดรูปถ่าย  120.00   120.00  เฉพาะเจาะจง ร้านห้องภาพดาราลำพูน  
120.00  

ร้านห้องภาพดาราลำพูน 
 120.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน จ.53/65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565  
ประจำปีงบประมาณ 2565   โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 

ที ่ การจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่

จัดซ้ือ/จ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ/จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขทีห่รือวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

1. จ้างเข้าเลม่แผนงาน/โครงการ
ประจำป ี

 240.00   240.00  เฉพาะเจาะจง ร้านอ้วนโฆษณา  
240.00  

ร้านอ้วนโฆษณา  
240.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน จ.29/65 

2. จ้างทำไวนิลกิจกรรมรับสมัคร
นักเรียนใหม ่

 1,500.00   1,500.00  เฉพาะเจาะจง ร้านอ้วนโฆษณา  
1,500.00  

ร้านอ้วนโฆษณา  
1,500.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน จ.50/65 

3. จ้างทำไวนิลกิจกรรมพิธีมอบ
ประกาศนียบตัร 

 600.00   600.00  เฉพาะเจาะจง ร้านอ้วนโฆษณา  
600.00  

ร้านอ้วนโฆษณา 
600.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน จ.51/65 

4. จ้างทำไวนิลกิจกรรมพัฒนางาน
สารบรรณโรงเรียน 

 1,950.00   1,950.00  เฉพาะเจาะจง ร้านอ้วนโฆษณา 
 1,950.00  

ร้านอ้วนโฆษณา  
1,950.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน จ.52/65 

5. จ้างเหมาอาหารว่างกิจกรรมแนะ
แนวการศึกษาต่อสญัจร 

 1,000.00   1,000.00  เฉพาะเจาะจง  นางเพ็ญนภา  กายาเมา 
1,000.00  

นางเพ็ญนภา  กายาเมา  
1,000.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน จ.54/65 

6. จ้างซ่อมแซมครุภณัฑ ์  1,480.00   1,480.00  เฉพาะเจาะจง ร้านธีระ คอมพิวเตอร์   
1,480.00  

ร้านธีระ คอมพิวเตอร์  
1,480.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน จ.55/65 

7. จ้างเหมาอาหารว่างกิจกรรมการ
ให้บริการปฏคิมและน้ำดืม่ 

 1,240.00   1,240.00  เฉพาะเจาะจง นางประนอม ปัญญาแดง 
1,240.00  

  
1,240.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน จ.58/65 

8. ซื้อวัสดุกิจกรรมแนะแนว
การศึกษาต่อสญัจร 

 4,565.00   4,565.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด  

4,565.00  

บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด  

4,565.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน 
 

ซ.89/65 

9. ซื้อวัสดุกิจกรรมการให้บริการ
ปฏิคมและน้ำดืม่ 

 2,482.00   2,482.00  เฉพาะเจาะจง ร้านบัวหาพาณิชย์  
2,482.00  

ร้านบัวหาพาณิชย์  
2,482.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.90/65 



แบบ สขร. 1 

ที ่ การจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่

จัดซ้ือ/จ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ/จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขทีห่รือวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

10. ซื้อหนังสือพิมพ์และสื่อตีพิมพ์  560.00   560.00  เฉพาะเจาะจง ร้านบุ๊คมาร์กเซ็นเตอร์  
560.00  

ร้านบุ๊คมาร์กเซ็นเตอร์  
560.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน 
 

ซ.91/65 

11. ซื้อน้ำมันเช้ือเพลิง  8,090.00   8,090.00  เฉพาะเจาะจง หจก. ทุ่งหัวช้างปิโตรเลยีม  
8,090.00  

หจก. ทุ่งหัวช้างปิโตรเลยีม  
8,090.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.93//65 

12. จ้างเหมาอาหารว่างกิจกรรมการ
ให้บริการปฏคิมและน้ำดืม่ 

 1,000.00   1,000.00  เฉพาะเจาะจง นางประนอม ปัญญาแดง 
1,000.00 

นางประนอม ปัญญาแดง 
1,000.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน 
 

จ.69/65 

13. จ้างทำไวนิลกิจกรรมปรับปรุงภมูิ
ทัศน์และโรงเรียนสีเขียว 

 1,050.00   1,050.00  เฉพาะเจาะจง ร้านสี่ออการพมิพ์  
1,050.00  

ร้านสี่ออการพมิพ์  
1,050.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน 
 

จ.70/65 

14. จ้างทำไวนิลกิจกรรมปรับปรุงภมูิ
ทัศน์และโรงเรียนสีเขียว 

 1,300.00   1,300.00  เฉพาะเจาะจง ร้านอ้วนโฆษณา  
1,300.00  

ร้านอ้วนโฆษณา 
 1,300.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน จ.74/65 

15. ซื้อยากิจกรรมการบริการอนามัย
โรงเรียน 

 4,055.00   4,055.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด  

4,055.00  

บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด  

4,055.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน 
 

ซ.97/65 

16. ซื้อวัสดุกิจกรรมปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์

 15,000.00   15,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด  

15,000.00  

บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด  

15,000.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน 
 

ซ.96/65 

17. ซื้อวัสดุกิจกรรมแนะแนว
การศึกษาต่อสญัจร 

 184.00   184.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด  

184.00  

บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด  

184.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.88/65 

18. ซื้อวัสดุกิจกรรมจดัซื้อวัสดุอุปกร์
งานวัดผลประเมินผล 

 21,606.00   21,606.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด  

บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน 
 

ซ.41/65 



แบบ สขร. 1 

ที ่ การจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่

จัดซ้ือ/จ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ/จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขทีห่รือวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

21,606.00  21,606.00  
19. ซื้อวัสดุกิจกรรมพัฒนาและ

ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุม่
สาระวิทย ์

 5,699.00   5,699.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด 

 5,699.00  

บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด  

5,699.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.70/65 

20. ซื้อวัสดุกิจกรรมจดัซื้อเครื่อง 
Printer กลุ่มสาระวิทย ์

 8,096.00   8,096.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด  

8,096.00  

บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด  

8,096.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน 
 

ซ.71/65 

21. ซื้อวัสดุกิจกรรมพัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษา 

 2,735.00   2,735.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด  

2,735.00  

บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด  

2,735.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน 
 

ซ.62/65 

22. ซื้อวัสดุกิจกรรมพัฒนาและ
ส่งเสริมนวัตกรรมทางการศึกษา 

 476.00   476.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด  

476.00  

บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด  

476.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.65/65 

23. ซื้อวัสดุกิจกรรมเตรยีมความ
พร้อมโรงเรียนคณุภาพประจำ
ตำบล 

 2,260.00   2,260.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด  

2,260.00  

บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด  

2,260.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน 
 

ซ.63/65 

24. ซื้อวัสดุกิจกรรมส่งเสริมการ
พัฒนางานวิจัยในช้ันเรียน 

 476.00   476.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด  

476.00  

บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด  

476.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน 
 

ซ.64/65 

25. ซื้อวัสดกุิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่
เวลารู ้

 6,042.00   6,042.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกดั  

บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน 
 

ซ.76/65 



แบบ สขร. 1 

ที ่ การจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่

จัดซ้ือ/จ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ/จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขทีห่รือวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

6,042.00  6,042.00  
26. ซื้อวัสดุกิจกรรมพัฒนาสารบรรณ

โรงเรียน 
 654.00   654.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น

มอลล์จำกัด  
654.00  

บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด  

654.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.87/65 

27. จ้างซ่อมแซมปรับปรุงรั้วโรงเรียน  
งวดที ่1 

 30,000.00  30,000.00  เฉพาะเจาะจง นายเก่ง ธิประเสริฐ 

30,000.00  
นายเก่ง ธิประเสริฐ 

30,000.00  
เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน 

 
จ.56/1/65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565  
ประจำปีงบประมาณ 2565   โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 

ที ่ การจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่

จัดซ้ือ/จ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ/จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขทีห่รือวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

1. จ้างเหมาอาหารกิจกรรมการ
ให้บริการปฏคิมและน้ำดืม่ 

 1,050.00   1,050.00  เฉพาะเจาะจง นางประนอม ปัญญาแดง 
1,050.00   

นางประนอม ปัญญาแดง 
1,050.00   

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน จ.76/65 

2. ค่าจ้างทำซุ้มแสดงความยินดี 
บายศรี อาหารปัจฉมินิเทศ
นักเรียนช้ัน ม.3 และ ม.6 

 33,714.00   33,714.00  เฉพาะเจาะจง นางบัวชอน  ขัดสาน  
นายพันเสาร์  หัวยาว   
นายสุวิทย์  จันทร์แรง   
นางจันทร์  จามจันทร์    

33,714.00  

นางบัวชอน  ขัดสาน  
นายพันเสาร์  หัวยาว   
นายสุวิทย์  จันทร์แรง   
นางจันทร์  จามจันทร์    

33,714.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน จ.57/65 

3. จ้างอัดรูปกิจกรรมพัฒนา
ระบบงานพัสด ุ

 60.00   60.00  เฉพาะเจาะจง ร้านห้องภาพดาราลำพูน  
60.00  

ร้านห้องภาพดาราลำพูน 
60.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน จ.79/65 

4. จ้างทำป้ายไวนิลกจิกรรมงานเปิด
บ้านวิชาการ 

 4,500.00   4,500.00  เฉพาะเจาะจง ศูนย์พิมพ์ ดีแม็กซ์ ดไีซน์ 
(ลำปาง)  
นางสาวนภา  ปุ๊ดแค   
ร้านอ้วนโฆษณา   
ร้านสี่ออการพมิพ์ 

4,500.00  

ศูนย์พิมพ์ ดีแม็กซ์ ดไีซน์ 
(ลำปาง)  
นางสาวนภา  ปุ๊ดแค   
ร้านอ้วนโฆษณา   
ร้านสี่ออการพมิพ์ 

4,500.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน จ.68/65 

5. จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ  3,250.00   3,250.00  เฉพาะเจาะจง ร้าน ช่างเอ มอเตอร์ ป่าห้า 
3,250.00 

ร้าน ช่างเอ มอเตอร์ ป่าห้า 
3,250.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน จ.78/65 

6. จ้างเข้าเลม่กิจกรรมพัฒนาสาร
บรรณโรงเรียน 

 100.00   100.00  เฉพาะเจาะจง ร้านศิลาปริ้นส ์
100.00 

ร้านศิลาปริ้นส์  
100.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน จ.74/1/65 



แบบ สขร. 1 

ที ่ การจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่

จัดซ้ือ/จ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ/จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขทีห่รือวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

7. จ้างเหมารถกิจกรรมงานนักศึกษา
วิชาทหาร 

 4,000.00   4,000.00  เฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย  บุญตันแดง  
นายตะวัน กันทะวี  

4,000.00 

นายธวัชชัย  บุญตันแดง 
นายตะวัน กันทะวี  

4,000.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน จ.73/65 

8. ซื้อวัสดุกิจกรรมพิธีมอบ
ประกาศนียบตัร 

 2,000.00   2,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด  

2,000.00 

บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด  

2,000.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน 
 

ซ.87/65 

9. จ้างซ่อมแซมปรับปรุงรั้วโรงเรียน  
งวดที ่2 

 30,000.00  30,000.00  เฉพาะเจาะจง นายเก่ง ธปิระเสริฐ 

30,000.00  
นายเก่ง ธิประเสริฐ 

30,000.00  
เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน 

 
จ.56/2/65 

10. จ้างซ่อมแซมปรับปรุงรั้วโรงเรียน  
งวดที ่3 

 30,000.00  30,000.00  เฉพาะเจาะจง นายเก่ง ธิประเสริฐ 

30,000.00  
นายเก่ง ธิประเสริฐ 

30,000.00  
เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน 

 
จ.56/3/65 

11.  ค่าน้ำดื่ม  700.00   700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ำดื่มช้างทิพย ์
700.00    

ร้านน้ำดื่มช้างทิพย ์
700.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.104/65 

12. จ้างทำอาหารกลางวันและอาหาร
ว่างกิจกรรมงานเปดิบ้านวิชาการ 

 30,000.00   30,000.00  เฉพาะเจาะจง นางประนอม  ปัญญาแดง 
30,000.00  

นางประนอม  ปัญญาแดง 
30,000.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน จ.72/65 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565  
ประจำปีงบประมาณ 2565   โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 

ที ่ การจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่

จัดซ้ือ/จ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ/จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขทีห่รือวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

1. ซื้อวัสดุกิจกรรมซ่อมแซมอาคาร
เรียน อาคารประกอบ 

 7,800.00   7,800.00  เฉพาะเจาะจง ร้านณฏัฐินีภณัฑ ์
7,800.00   

ร้านณฏัฐินีภณัฑ์  
7,800.00   

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.95/65 

2. ซื้อวัสดุกิจกรรมซ่อมแซมอาคาร
เรียน อาคารประกอบ 

 50,000.00   50,000.00  เฉพาะเจาะจง ร้านณฏัฐินีภณัฑ์  
50,000.00 

ร้านณฏัฐินีภณัฑ์  
50,000.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.107/65 

3. ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมเก็บตัว
ฝึกซ้อม 

 2,380.00   2,380.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด  

2,380.00 

บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด 

2,380.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.101/65 

4. ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมเก็บตัว
ฝึกซ้อม 

 5,940.00   5,940.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด 

 5,940.00 

บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด  

5,940.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.101/1/65 

5. จ้างซ่อมแซมประตูห้องโสตและ
ประตูห้องสังคมกิจกรรมปรบัปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรยีน อาคาร
ประกอบ 

 16,000.00   16,000.00  เฉพาะเจาะจง ร้าน จรลัการกระจก 
16,000.00 

ร้าน จรลัการกระจก 
16,000.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน จ.61/65 

6. ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมการ
จัดทำเอกสารทางการเรียน 

 5,120.00   5,120.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกดั   

5,120.00 

บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด  

5,120.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.58/65 

7. จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบ 

 50,000.00   50,000.00  เฉพาะเจาะจง นายอัศดา ปุ๊ดแค 
50,000.00 

นายอัศดา ปุ๊ดแค  
50,000.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน จ.77/65 



แบบ สขร. 1 

ที ่ การจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่

จัดซ้ือ/จ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ/จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขทีห่รือวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

8. ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรยีน อาคาร
ประกอบ 

 5,117.00   5,117.00  เฉพาะเจาะจง ร้านกรกมลการคา้  
5,117.00 

ร้านกรกมลการคา้  
5,117.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน 
 

ซ.108/65 

9. ซื้อน้ำมันเช้ือเพลิง  7,934.00   7,934.00  เฉพาะเจาะจง หจก. ทุ่งหัวช้างปิโตรเลยีม 
7,934.00 

หจก. ทุ่งหัวช้างปิโตรเลยีม  
7,934.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.108/1/65 

10. ซื้อวัสดุกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ  16,450.00   16,450.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด 

16,450.00  

บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด 

16,450.00  

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.98/65 

11. ซื้อน้ำมันเช้ือเพลิง  2,950.00   2,950.00  เฉพาะเจาะจง หจก. ทุ่งหัวช้างปิโตรเลยีม 
2,950.00 

หจก. ทุ่งหัวช้างปิโตรเลยีม 
2,950.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.111/65 

12. ซื้อน้ำมันเช้ือเพลิง  1,910.00   1,910.00  เฉพาะเจาะจง หจก. ทุ่งหัวช้างปิโตรเลยีม 
1,910.00 

หจก. ทุ่งหัวช้างปิโตรเลยีม 
1,910.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.112/65 

13. จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ  150.00   150.00  เฉพาะเจาะจง ร้านยานยนต ์
150.00 

ร้านยานยนต ์
150.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน จ.95/65 

14. ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรยีน อาคาร
ประกอบ 

 1,797.00   1,797.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ช.โฮม  
1,797.00 

บริษัท ช.โฮม  
1,797.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.110/65 

15. ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรยีน อาคาร
ประกอบ 
 

 3,645.00   3,645.00  เฉพาะเจาะจง ร้านณฏัฐินีภณัฑ์  
3,645.00 

ร้านณฏัฐินีภณัฑ์  
3,645.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.100/65 



แบบ สขร. 1 

ที ่ การจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่

จัดซ้ือ/จ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ/จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขทีห่รือวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

16. ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรยีน อาคาร
ประกอบ 

 2,410.00   2,410.00  เฉพาะเจาะจง ร้านณฏัฐินีภณัฑ์  
2,410.00 

ร้านณฏัฐินีภณัฑ์  
2,410.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.109/65 

17. ซื้อวัสดุอุปกรณ์อุปกรณ์สารเคมี
และอุปกรณ์คอมพิวเตอร ์

 8,909.00   8,909.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด 

8,909.00   

บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด 

8,909.00   

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.69/65 

18. ซื้ออุปกรณส์ารเคมีและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร ์

 19,510.00   19,510.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทแกมมาโก ้
19,510.00 

บริษัทแกมมาโก ้
19,510.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.69/1/65 

19. ซื้อรั้วสแตนเลสกิจกรรมซ่อมแซม
และปรับปรุงรั้วโรงเรียน 

 136,500.00   136,500.00  เฉพาะเจาะจง ร้าน ปิยะพงษ์สแตนเลส 
136,500.00 

ร้าน ปิยะพงษ์สแตนเลส 
136,500.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.94/65 

20. ซื้ออุปกรณ์กิจกรรมจดัจ้างครู
ชาวต่างชาติ 

 5,000.00   5,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด 

5,000.00    

บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด 

5,000.00    

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.119/65 

21. จ้างทำป้ายไวนิลกจิกรรม
เสรมิสร้างระเบียบวินัยให้กับ
นักเรียน 

 3,150.00   3,150.00  เฉพาะเจาะจง ร้าน อ้วนโฆษณา 
3,150.00 

ร้าน อ้วนโฆษณา 
3,150.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน จ.97/65 

22. จ้างเหมาอาหารกลางวันและ
อาหารว่างกิจกรรมค่ายปรับเพิ่ม
เสรมิความรู้ ช้ัน ม.๑ 

 15,480.00   15,480.00  เฉพาะเจาะจง นางประนอม  ปัญญาแดง 
15,480.00 

นางประนอม  ปัญญาแดง 
15,480.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน จ.87/65 

23. จ้างทำคู่มือนักเรียน+ชุดอาหาร
ว่างกิจกรรมปฐมนเิทศนักเรยีน

 7,000.00   7,000.00  เฉพาะเจาะจง นายขจรเกียรติ  ดีขอ   
นางเพญ็ศรี  ปินตา 

นายขจรเกียรติ  ดีขอ   
นางเพ็ญศรี  ปินตา 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน จ.96/65 



แบบ สขร. 1 

ที ่ การจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่

จัดซ้ือ/จ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ/จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขทีห่รือวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

ช้ัน ม.1 และ ม.4 7,000.00 7,000.00 
24. ซื้อน้ำดื่มเดือนเมษายน  360.00   360.00  เฉพาะเจาะจง ร้านน้ำดื่มช้างทิพย์  

360.00   
ร้านน้ำดื่มช้างทิพย์  

360.00   
เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.128/65 

25. ซื้อน้ำดื่มเดือนมีนาคม  580.00   580.00  เฉพาะเจาะจง ร้านน้ำดื่มช้างทิพย์  
580.00 

ร้านน้ำดื่มช้างทิพย์  
580.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.127/65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565  
ประจำปีงบประมาณ 2565   โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 

ที ่ การจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่

จัดซ้ือ/จ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ/จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขทีห่รือวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

1. จ้างเหมาอาหารกิจกรรมการ
ประกันคณุภาพภายนอก 

 3,100.00   3,100.00  เฉพาะเจาะจง นางประนอม ปัญญาแดง 
3,100.00    

นางประนอม ปัญญาแดง 
3,100.00    

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน จ.101/65 

2. ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง  1,430.00   1,430.00  เฉพาะเจาะจง หจก. ทุ่งหัวช้างปิโตรเลยีม  
1,430.00 

หจก. ทุ่งหวัช้างปิโตรเลยีม  
1,430.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.133/65 

3. ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมการ
ประกันคณุภาพภายนอก 

 2,712.00   2,712.00  เฉพาะเจาะจง ร้าน โอดี XEROX  
2,712.00 

ร้าน โอดี XEROX  
2,712.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.135/65 

4. ซื้อวัสดุกิจกรรมการบริการ
อนามัยในโรงเรียน 

 3,505.00   3,505.00  เฉพาะเจาะจง ร้านใหม่พาณิชย ์
 3,505.00 

ร้านใหม่พาณิชย ์
 3,505.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.136/65 

5. ซื้อยากิจกรรมการบริการอนามัย
ในโรงเรียน 

 4,995.00   4,995.00  เฉพาะเจาะจง ร้านยา มีโชคเภสัช 
4,995.00 

ร้านยา มีโชคเภสัช 
4,995.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.136/1/65 

6. ซื้อกล้องวงจรปิด  12,000.00   12,000.00  เฉพาะเจาะจง ร้านทุ่งหัวช้างอิเลคทริค 
12,000.00 

ร้านทุ่งหัวช้างอิเลคทริค 
12,000.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.99/65 

7. ซื้อวัสดุซ่อมบำรุงยานพาหนะ  6,400.00   6,400.00  เฉพาะเจาะจง ร้านณฏัฐินีภณัฑ ์
6,400.00 

ร้านณฏัฐินีภณัฑ ์
6,400.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.129/65 

8. ซื้อวัสดุกิจกรรมปรับภูมิทัศน์และ
โรงเรียนสีเขียว 

 10,205.00   10,205.00  เฉพาะเจาะจง ร้านณฏัฐินีภณัฑ ์
10,205.00 

ร้านณฏัฐินีภณัฑ ์
10,205.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.134/65 

9. ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมพัฒนา
งานโสตทัศนูปกรณ ์
 

 21,000.00   21,000.00  เฉพาะเจาะจง ร้านทุ่งหัวช้างอิเลคทริค 
21,000.00 

ร้านทุ่งหัวช้างอิเลคทริค 
21,000.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.140/65 



แบบ สขร. 1 

ที ่ การจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่

จัดซ้ือ/จ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ/จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขทีห่รือวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

10. ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมปฏิทิน
โรงเรียน 

 7,500.00   7,500.00  เฉพาะเจาะจง ร้านทุ่งหัวช้างอิเลคทริค 
7,500.00 

ร้านทุ่งหัวช้างอิเลคทริค 
7,500.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.141/65 

11. ซื้อน้ำมันเช้ือเพลิง  3,920.00   3,920.00  เฉพาะเจาะจง หจก. ทุ่งหัวช้างปิโตรเลยีม 
3,920.00 

หจก. ทุ่งหัวช้างปิโตรเลยีม 
3,920.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.142/65 

12. ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมติดตาม
นักเรียนท่ีมผีลการเรยีน 0,ร 

 1,625.00   1,625.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด 

1,625.00 

บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด 

1,625.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.145/65 

13. จ้างทำไวนิลกิจกรรมวันไหว้คร ู  500.00   500.00  เฉพาะเจาะจง ร้านอ้วนโฆษณา 
500.00 

ร้านอ้วนโฆษณา 
500.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน จ.99/65 

14. จ้างทำไวนิลกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบรมราชินี 

 500.00   500.00  เฉพาะเจาะจง ร้านอ้วนโฆษณา 
500.00 

ร้านอ้วนโฆษณา 
500.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน จ.100/65 

15. จ้างซ่อมแซมกิจกรรมปรับปรุง
พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ของ
โรงเรียน 

 1,040.00   1,040.00  เฉพาะเจาะจง ร้านทุ่งหัวช้างอิเลคทริค 
1,040.00 

ร้านทุ่งหัวช้างอิเลคทริค 
1,040.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน จ.109/65 

16. ซื้อหนังสือเรียน โครงการเรียนฟร ี
15 ปี 

 499,059.00   499,059.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด 

499,059.00 

บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด 

499,059.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน สัญญาเลขท่ี 
02/2565 

13. จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน 
 

 13,920.00   13,920.00  เฉพาะเจาะจง นางเพ็ญศรี  ปินตา 
13,920.00 

นางเพ็ญศรี  ปินตา 
13,920.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน จ.110/65 



แบบ สขร. 1 

ที ่ การจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่

จัดซ้ือ/จ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ/จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขทีห่รือวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

17. ซื้อน้ำดื่ม  500.00   500.00  เฉพาะเจาะจง ร้านน้ำดื่มช้างทิพย ์
500.00 

ร้านน้ำดื่มช้างทิพย ์
500.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.144/65 

18. จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบ 

 10,400.00   10,400.00  เฉพาะเจาะจง นางจิตนิภา  แก้วเป้า 
10,400.00 

นางจิตนิภา  แก้วเป้า 
10,400.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน จ.60/65 

19. ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมทำความ
สะอาดเขตพื้นท่ี 

 11,360.00   11,360.00  เฉพาะเจาะจง ร้าน บัวหาพาณิชย ์
11,360.00 

ร้าน บัวหาพาณิชย ์
11,360.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.130/65 

20. ซื้อน้ำมันเช้ือเพลิง  1,600.00   1,600.00  เฉพาะเจาะจง หจก. ทุ่งหัวช้างปิโตรเลยีม 
1,600.00 

หจก. ทุ่งหัวช้างปิโตรเลยีม 
1,600.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.147/65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดำเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565  
ประจำปีงบประมาณ 2565   โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 

ที ่ การจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่

จัดซ้ือ/จ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ/จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง 

เหตุผลที่คดัเลือกโดย
สรุป 

เลขทีห่รือวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

1. ซื้อสังฆทานวันสำคญัทางศาสนา  4,150.00   4,150.00  เฉพาะเจาะจง ร้านบัวลาพาณิชย ์
4,150.00 

ร้านบัวลาพาณิชย ์
4,150.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.146/65 

2. ซื้ออุปกรณ์กิจกรรมซ่อมบำรุง
ยานพาหนะ 

 280.00   280.00  เฉพาะเจาะจง ร้านณฏัฐินีภณัฑ ์
280.00 

ร้านณฏัฐินีภณัฑ ์
280.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.155/65 

3. ซื้ออุปกรณ์กิจกรรมปรับภมูิทัศน์
และโรงเรียนสีเขียว 

 6,035.00   6,035.00  เฉพาะเจาะจง ร้านณฏัฐินีภณัฑ ์
6,035.00 

ร้านณฏัฐินีภณัฑ ์
6,035.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.134/65 

4. ซื้ออุปกรณ์กิจกรรมปรับภมูิทัศน์
และโรงเรียนสีเขียว 

 1,280.00   1,280.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด 

1,280.00 

บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด 

1,280.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.122/65 

5. ซื้อน้ำมันเช้ือเพลิง  5,620.00   5,620.00  เฉพาะเจาะจง หจก. ทุ่งหัวช้างปิโตรเลยีม 
5,620.00 

หจก. ทุ่งหัวช้างปิโตรเลยีม 
5,620.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.151/65 

6. ซื้อน้ำมันเช้ือเพลิง  1,120.00   1,120.00  เฉพาะเจาะจง หจก. ทุ่งหัวช้างปิโตรเลยีม 
1,120.00 

หจก. ทุ่งหัวช้างปิโตรเลยีม 
1,120.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.152/65 

7. ซื้อวัสดุอุปกรณ์วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบรมราชินี 

 110.00   110.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด 

110.00 

บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด 

110.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.132/65 

8. ซื้ออุปกรณ์กิจกรรมตรวจหาสาร
เสพติดในปสัสาวะนักเรยีน 
 

 4,000.00   4,000.00  เฉพาะเจาะจง ร้านยา มีโชคเภสัช 
4,000.00 

ร้านยา มีโชคเภสัช 
4,000.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.148/65 



แบบ สขร. 1 

ที ่ การจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่

จัดซ้ือ/จ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ/จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง 

เหตุผลที่คดัเลือกโดย
สรุป 

เลขทีห่รือวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

9. ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมจดัจ้างครู
ชาวต่างชาติ 

 8,760.00   8,760.00  เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณ บริการ 
8,760.00 

ร้านสุวรรณ บริการ 
8,760.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.124/1/65 

10. ซื้อหนังสือพิมพ์  600.00   600.00  เฉพาะเจาะจง ร้านบุ๊คมาร์กเซ็นเตอร ์
600.00 

ร้านบุ๊คมาร์กเซ็นเตอร ์
600.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.150/65 

11. ซื้อน้ำมันเช้ือเพลิง  1,600.00   1,600.00  เฉพาะเจาะจง หจก. ทุ่งหัวช้างปิโตรเลยีม 
1,600.00 

หจก. ทุ่งหัวช้างปิโตรเลยีม 
1,600.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.147/65 

12. ซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดเขต
พืน้ท่ี 

 11,360.00   11,360.00  เฉพาะเจาะจง ร้าน บัวหาพาณิชย ์
11,360.00 

ร้าน บัวหาพาณิชย ์
11,360.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.130/65 

13. จ้างทำไวนิลกิจกรรมพิธีทบทวน
คำปฏิญาณและสวนสนาม 

 500.00   500.00  เฉพาะเจาะจง ร้านอ้วนโฆษณา 
500.00 

ร้านอ้วนโฆษณา 
500.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน จ.118/65 

14. ซือ้วัสดุอุปกรณ์กิจกรรมซ่อม
บำรุงยานพาหนะ 

 480.00   480.00  เฉพาะเจาะจง อู่บุญส่ง 
480.00 

อู่บุญส่ง 
480.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.154/65 

15. ซื้อน้ำดื่ม  860.00   860.00  เฉพาะเจาะจง ร้านน้ำดื่มช้างทิพย ์
860.00 

ร้านน้ำดื่มช้างทิพย ์
860.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.153/65 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดำเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565  
ประจำปีงบประมาณ 2565   โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 

ที ่ การจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่

จัดซ้ือ/จ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ/จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง 

เหตุผลที่คดัเลือกโดย
สรุป 

เลขทีห่รือวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

1. จ้างทำไวนิลกิจกรรมวันพ่อ  500.00   500.00  เฉพาะเจาะจง ร้านอ้วนโฆษณา 
500.00 

ร้านอ้วนโฆษณา 
500.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน จ.121/65 

2. จ้างทำไวนิลกิจกรรมวันแม ่  500.00   500.00  เฉพาะเจาะจง ร้านอ้วนโฆษณา 
500.00 

ร้านอ้วนโฆษณา 
500.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน จ.122/65 

3. ซื้อน้ำมันเช้ือเพลิง  7,820.00   7,820.00  เฉพาะเจาะจง หจก. ทุ่งหัวช้างปิโตรเลยีม 
7,820.00 

หจก. ทุ่งหัวช้างปิโตรเลยีม 
7,820.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.166/65 

4. ซื้อหนังสือพิมพ์  620.00   620.00  เฉพาะเจาะจง ร้านบุ๊คมาร์กเซ็นเตอร ์
620.00 

ร้านบุ๊คมาร์กเซ็นเตอร ์
620.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.163/65 

5. ซื้อหนังสือเรียน  โครงการเรียน
ฟรี 15 ปี 

 39,039.00   39,039.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด 

39,039.00 

บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด 

39,039.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.183/65 

6. ซื้อสินค้ากิจกรรมให้บริการปฏิคม
และน้ำดืม่ 

 1,160.00   1,160.00  เฉพาะเจาะจง ร้าน บัวหาพาณิชย ์
1,160.00 

ร้าน บัวหาพาณิชย ์
1,160.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.161/65 

7. จ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์ปริ้นเตอร ์  6,030.00   6,030.00  เฉพาะเจาะจง ร้านธีระคอมพิวเตอร ์
6,030.00 

ร้านธีระคอมพิวเตอร ์
6,030.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน จ.123/65 

8. ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมปรับ   
ภูมิทัศน์และโรงเรียนสีเขียว 

 1,240.00   1,240.00  เฉพาะเจาะจง ร้านณฏัฐิณภีัณฑ ์
1,240.00 

ร้านณฏัฐิณภีัณฑ ์
1,240.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.160/65 

9. ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมเยี่ยม
บ้านนักเรียน 

 5,554.00   5,554.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด 

บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.123/65 



แบบ สขร. 1 

ที ่ การจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่

จัดซ้ือ/จ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ/จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง 

เหตุผลที่คดัเลือกโดย
สรุป 

เลขทีห่รือวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

5,554.00 5,554.00 
10. ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรม To Be 

Number One 
 2,000.00   2,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น

มอลล์จำกัด 
2,000.00 

บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด 

2,000.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน จ.120/65 

11. จ้างทำอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่มกิจกรรมการอบรม
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 4,200.00   4,200.00  เฉพาะเจาะจง นางประนอม ปัญญาแดง 
4,200.00 

นางประนอม ปัญญาแดง 
4,200.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน จ.111/65 

12. ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมจดหมาย
ข่าว 

 1,245.00   1,245.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด 

1,245.00 

บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด 

1,245.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.113/65 

13. จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ  750.00   750.00  เฉพาะเจาะจง อู่บุญส่ง 
750.00 

อู่บุญส่ง 
750.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน จ.159/65 

14. ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมจดัซื้อ
วัสดุสำนักงาน 

 4,359.00   4,359.00  เฉพาะเจาะจง อู่บุญส่ง 
480.00 

อู่บุญส่ง 
480.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.131/65 

15. ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมการัดการ
เรียนรูเ้พื่อพัฒนาผู้เรียน 

 2,743.00   2,743.00  เฉพาะเจาะจง ร้านน้ำดื่มช้างทิพย ์
860.00 

ร้านน้ำดื่มช้างทิพย ์
860.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.125/65 

16. ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมเก็บตัว
ฝึกซ้อม 

 6,710.00   6,710.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด 

6,710.00 

บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด 

6,710.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.114/65 
 
 
 



แบบ สขร. 1 

ที ่ การจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่

จัดซ้ือ/จ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ/จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง 

เหตุผลที่คดัเลือกโดย
สรุป 

เลขทีห่รือวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

17. ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมจดัซื้อ
วัสดุสำนักงาน 

 2,813.00   2,813.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด 

2,813.00 

บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด 

2,813.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.126/65 

18. ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมจดัซื้อ
วัสดุสำนักงาน 

 3,668.00   3,668.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด 

3,668.00 

บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด 

3,668.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.115/65 

19. ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมรักการ
อ่าน 

 3,000.00   3,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด 

3,000.00 

บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด 

3,000.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.139/65 

20. ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมจดัซื้อ
วัสดุอุปกรณ์กลุม่สาระศลิปะ 

 1,784.00   1,784.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด 

1,784.00 

บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด 

1,784.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.116/65 

21. ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอน 

 1,409.00   1,409.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด 

1,409.00 

บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด 

1,409.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.118/65 

22. ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมพัฒนา
ระบบงานการเงินบัญชี 

 3,851.00   3,851.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด 

3,851.00 

บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด 

3,851.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.120/65 

23. ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมพฒันา
ระบบงานพัสด ุ

 3,335.00   3,335.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด 

3,335.00 

บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด 

3,335.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.121/65 



แบบ สขร. 1 

ที ่ การจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่

จัดซ้ือ/จ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ/จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง 

เหตุผลที่คดัเลือกโดย
สรุป 

เลขทีห่รือวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

24. ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมพัฒนา
สารบรรณโรงเรียน 

 3,395.00   3,395.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด 

3,395.00 

บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด 

3,395.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.124/65 

25. ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมบริหาร
จัดการงานบุคคล 

 4,479.00   4,479.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด 

4,479.00 

บริษัทโมเดิร์นเอด็ดูเคชั่น
มอลล์จำกัด 

4,479.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.117/65 

26. ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมปรับภูมิ
ทัศน์และโรงเรียนสีเขียว 

 420.00   420.00  เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งหัวช้าง
ปิโตรเลียม 

420.00 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งหัวช้าง
ปิโตรเลียม 

420.00 

เสนอราคาไมเ่กินวงเงิน ซ.165/65 

 

 

 

 

 

 


