
สขร.๑ 

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

กลุ่มงานพัสดุ 
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 



สขร.๑ 

 

 



สขร.๑ 

 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 

โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 

ครั้งที ่ รายการ 
วัน เดือน ปี ที่

ดำเนินการ 
งบประมาณที่จัดซื้อ วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ 

1 
จัดจ้างเหมาเพ่ือปรับปรุง
ห้องทำงาน 

2-ก.ค.-63 3,000 เฉพาะเจาะจง นายวิทวัฒน์  วังวล นายวิทวัฒน์  วังวล   

2 
จัดจ้างเหมาเพ่ือติดตั้ง
อุปกรณ์ไฟฟ้าห้องพักครู 

2-ก.ค.-63 29,390 เฉพาะเจาะจง นายชูเกียรติ  เชื้อเจ็ดตน นายชูเกียรติ  เชื้อเจ็ดตน   

3 จัดซื้อวัสดุ 2-ก.ค.-63 30,000 เฉพาะเจาะจง วิทวัฒน์เครื่องเย็น วิทวัฒน์เครื่องเย็น   

4 จัดซื้อวัสดุ 14-ก.ค.-63 60,000 เฉพาะเจาะจง ร้านพีเอสวัน ร้านพีเอสวัน   

5 จัดซื้อวัสดุ 14-ก.ค.-63 40,000 เฉพาะเจาะจง ร้านพีเอสวัน ร้านพีเอสวัน   

   162,390       
  

 
 
 



สขร.๑ 

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ 

กลุ่มงานพัสดุ 
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 



สขร.๑ 

 

 



สขร.๑ 

 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 

โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 

ครั้งที ่ รายการ 
วัน เดือน ปี ที่

ดำเนินการ 
งบประมาณที่จัดซื้อ วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ 

 1 จัดซื้อวัสดุ 17-มิ.ย.-63 1,000 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท มิวนิคบุ๊คเซ็น

เตอร์จำกัด 
บริษัท มิวนิคบุ๊คเซ็น

เตอร์จำกัด 
  

 2 จัดซื้อวัสดุ 17-มิ.ย.-63 3,710 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท มิวนิคบุ๊คเซ็น

เตอร์จำกัด 
บริษัท มิวนิคบุ๊คเซ็น

เตอร์จำกัด 
  

 3 จัดซื้อวัสดุ 17-มิ.ย.-63 6500 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท มิวนิคบุ๊คเซ็น

เตอร์จำกัด 
บริษัท มิวนิคบุ๊คเซ็น

เตอร์จำกัด 
  

 4 จัดซื้อวัสดุ 18-มิ.ย.-63 800 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท มิวนิคบุ๊คเซ็น

เตอร์จำกัด 
บริษัท มิวนิคบุ๊คเซ็น

เตอร์จำกัด 
  

 5 จัดซื้อวัสดุ 18-มิ.ย.-63 5,000 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท มิวนิคบุ๊คเซ็น

เตอร์จำกัด 
บริษัท มิวนิคบุ๊คเซ็น

เตอร์จำกัด 
  

 6 จัดซื้อวัสดุ 18-มิ.ย.-63 5,000 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท มิวนิคบุ๊คเซ็น

เตอร์จำกัด 
บริษัท มิวนิคบุ๊คเซ็น

เตอร์จำกัด 
  

 ยกยอดไป 22,010     



สขร.๑ 

 

ครั้งที ่ รายการ 
วัน เดือน ปี ที่

ดำเนินการ 
งบประมาณที่จัดซื้อ วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ 

 ยกยอดมา 22,010     

7  จัดซื้อวัสดุ 18-มิ.ย.-63 8,400 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท มิวนิคบุ๊คเซ็น

เตอร์จำกัด 
บริษัท มิวนิคบุ๊คเซ็น

เตอร์จำกัด 
  

 8 จัดซื้อวัสดุ 19-มิ.ย.-63 10,000 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท มิวนิคบุ๊คเซ็น

เตอร์จำกัด 
บริษัท มิวนิคบุ๊คเซ็น

เตอร์จำกัด 
  

 9 จัดซื้อวัสดุ 19-มิ.ย.-63 5,000 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท มิวนิคบุ๊คเซ็น

เตอร์จำกัด 
บริษัท มิวนิคบุ๊คเซ็น

เตอร์จำกัด 
  

 10 จัดซื้อวัสดุ 19-มิ.ย.-63 9,000 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท มิวนิคบุ๊คเซ็น

เตอร์จำกัด 
บริษัท มิวนิคบุ๊คเซ็น

เตอร์จำกัด 
  

 11 
จัดจ้างเหมาเพ่ือปรับปรุงที่
ล้างมือและที่แปรงฟันให้กับ
นักเรียน 

19-มิ.ย.-63 340,000 เฉพาะเจาะจง นายสาโรจน์   แก่นสาร นายสาโรจน์   แก่นสาร   

 ยกยอดไป 394,410     



สขร.๑ 

 

ครั้งที ่ รายการ 
วัน เดือน ปี ที่

ดำเนินการ 
งบประมาณที่จัดซื้อ วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ 

 ยกยอมมา 394,410     

 12 จัดซื้อวัสดุ 22-มิ.ย.-63 10,001 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท มิวนิคบุ๊คเซ็น

เตอร์จำกัด 
บริษัท มิวนิคบุ๊คเซ็น

เตอร์จำกัด 
  

 13 จัดซื้อวัสดุ 22-มิ.ย.-63 15,000 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท มิวนิคบุ๊คเซ็น

เตอร์จำกัด 
บริษัท มิวนิคบุ๊คเซ็น

เตอร์จำกัด 
  

 14 จัดซื้อวัสดุ 22-มิ.ย.-63 36,000 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท มิวนิคบุ๊คเซ็น

เตอร์จำกัด 
บริษัท มิวนิคบุ๊คเซ็น

เตอร์จำกัด 
  

 15 จัดซื้อวัสดุ 22-มิ.ย.-63 48,000 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท มิวนิคบุ๊คเซ็น

เตอร์จำกัด 
บริษัท มิวนิคบุ๊คเซ็น

เตอร์จำกัด 
  

   503,411       
  

 
 
 



สขร.๑ 

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

กลุ่มงานพัสดุ 
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 



สขร.๑ 

 

 



สขร.๑ 

 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 

โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 

ครั้งที ่ รายการ 
วัน เดือน ปี ที่

ดำเนินการ 
งบประมาณที่จัดซื้อ วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ 

1 จัดซื้อวัสดุ 15-พ.ค.-63 158,000 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท มิวนิคบุ๊คเซ็น

เตอร์จำกัด 
บริษัท มิวนิคบุ๊คเซ็น

เตอร์จำกัด 
  

   158,000       
  

 
 
 
 
 
 
 



สขร.๑ 

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ 

กลุ่มงานพัสดุ 
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 



สขร.๑ 

 

 



สขร.๑ 

 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 

โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 

ครั้งที ่ รายการ 
วัน เดือน ปี ที่

ดำเนินการ 
งบประมาณที่จัดซื้อ วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ 

1 จ้างเหมาบริการกั้นห้อง 3-เม.ย.-63 18,600 เฉพาะเจาะจง นายอนุรักษ์ เอการ์ นายอนุรักษ ์เอการ์   

   18,600       
  

 
 
 
 
 
 
 
 



สขร.๑ 

 

 



สขร.๑ 

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ 

กลุ่มงานพัสดุ 
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 



สขร.๑ 

 

 



สขร.๑ 

 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 

โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 

ครั้งที ่ รายการ 
วัน เดือน ปี ที่

ดำเนินการ 
งบประมาณที่จัดซื้อ วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ 

1 จัดซื้อวัสดุ 2-มี.ค.-63 2,500 เฉพาะเจาะจง บ้านยา ณ ทอง บ้านยา ณ ทอง   

2 จัดซื้อวัสดุ 2-มี.ค.-63 4,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทพวัลย์กรุ๊ป บริษัท เทพวัลย์กรุ๊ป   

3 จัดซื้อวัสดุ 2-มี.ค.-63 28,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทพวัลย์กรุ๊ป บริษัท เทพวัลย์กรุ๊ป   

4 

จัดจ้างเหมาเพ่ือซ่อมแซม
และปรับปรุง
เครื่องปรับอากาศภายใน
ห้องเรียน 

10-มี.ค.-63 18,000 เฉพาะเจาะจง วิทวัฒน์เครื่องเย็น วิทวัฒน์เครื่องเย็น   

5 

จัดจ้างเหมาเพ่ือซ่อมแซม
และปรับปรุง
เครื่องปรับอากาศภายใน
ห้องเรียน 

10-มี.ค.-63 30,250 เฉพาะเจาะจง วิทวัฒน์เครื่องเย็น วิทวัฒน์เครื่องเย็น   

 ยกยอดไป 82,750     



สขร.๑ 

 

ครั้งที ่ รายการ 
วัน เดือน ปี ที่

ดำเนินการ 
งบประมาณที่จัดซื้อ วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ 

 ยกยอดมา 82,750     

6 จัดซื้อวัสดุ 10-มี.ค.-63 31,999 เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส

เครื่องเขียน 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส

เครื่องเขียน 
  

7 จัดซื้อวัสดุ 16-มี.ค.-63 6,230 เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส

เครื่องเขียน 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส

เครื่องเขียน 
  

8 จัดซื้อวัสดุ 16-มี.ค.-63 2,000 เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส

เครื่องเขียน 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส

เครื่องเขียน 
  

9 จัดซื้อวัสดุ 16-มี.ค.-63 16,000 เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส

เครื่องเขียน 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส

เครื่องเขียน 
  

10 จัดซื้อวัสดุ 17-มี.ค.-63 20,000 เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส

เครือ่งเขียน 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส

เครื่องเขียน 
  

11 จัดซื้อวัสดุ 17-มี.ค.-63 5,980 เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส

เครื่องเขียน 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส

เครื่องเขียน 
  

 ยกยอดไป 164,959     



สขร.๑ 

 

ครั้งที ่ รายการ 
วัน เดือน ปี ที่

ดำเนินการ 
งบประมาณที่จัดซื้อ วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ 

 ยกยอดมา 164,959     

12 จัดซื้อวัสดุ 17-มี.ค.-63 12,155 เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส

เครื่องเขียน 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส

เครื่องเขียน 
  

13 จัดซื้อวัสดุ 17-มี.ค.-63 3,030 เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส

เครื่องเขียน 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส

เครื่องเขียน 
  

14 จัดซื้อวัสดุ 17-มี.ค.-63 3,330 เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส

เครื่องเขียน 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส

เครื่องเขียน 
  

15 จัดซื้อวัสดุ 18-มี.ค.-63 6,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน พีพีเครื่องเขียน ร้าน พีพีเครื่องเขียน   

16 จัดซื้อวัสดุ 18-มี.ค.-63 2,590 เฉพาะเจาะจง กิตต ิไอที ซัพพลาย กิตต ิไอที ซัพพลาย   

17 จัดซื้อวัสดุ 18-มี.ค.-63 890 เฉพาะเจาะจง กิตต ิไอที ซัพพลาย กิตต ิไอที ซัพพลาย   

18 จัดซื้อวัสดุ 19-มี.ค.-63 5,700 เฉพาะเจาะจง กิตต ิไอที ซัพพลาย กิตต ิไอที ซัพพลาย   

19 จัดซื้อวัสดุ 19-มี.ค.-63 6,380 เฉพาะเจาะจง กิตต ิไอที ซัพพลาย กิตต ิไอที ซัพพลาย   

20 จัดซื้อวัสดุ 20-มี.ค.-63 6,400 เฉพาะเจาะจง งามเนตรการค้า งามเนตรการค้า   

21 จัดซื้อวัสดุ 20-มี.ค.-63 5,290 เฉพาะเจาะจง กิตต ิไอที ซัพพลาย กิตต ิไอที ซัพพลาย   

 ยกยอดไป 216,724     



สขร.๑ 

 

ครั้งที ่ รายการ 
วัน เดือน ปี ที่

ดำเนินการ 
งบประมาณที่จัดซื้อ วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ 

 ยกยอดมา 216,724     

22 
จ้างเหมาเพ่ือยกผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา 

25-มี.ค.-63 5,130 เฉพาะเจาะจง ร้าน พีเอสเซ็นเตอร์ ร้าน พีเอสเซ็นเตอร์   

   221,854       
  

 
 
 
 
 
 



สขร.๑ 

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

กลุ่มงานพัสดุ 
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 



สขร.๑ 

 

 



สขร.๑ 

 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 

โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 

ครั้งที ่ รายการ 
วัน เดือน ปี ที่

ดำเนินการ 
งบประมาณที่จัดซื้อ วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ 

1 จัดซื้อวัสดุ 3-ก.พ.-63 15,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเสริมทรัพย์ ร้านเสริมทรัพย์   

2 จดัซื้อวัสดุ 6-ก.พ.-63 4,192 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท มิวนิคบุ๊คเซ็น

เตอร์ 
บริษัท มิวนิคบุ๊คเซ็น

เตอร์ 
  

3 จัดซื้อวัสดุ 6-ก.พ.-63 2,000 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท มิวนิคบุ๊คเซ็น

เตอร์ 
บริษัท มิวนิคบุ๊คเซ็น

เตอร์ 
  

4 จัดซื้อวัสดุ 6-ก.พ.-63 5,000 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท มิวนิคบุ๊คเซ็น

เตอร์ 
บริษัท มิวนิคบุ๊คเซ็น

เตอร์ 
  

5 จัดซื้อวัสดุ 7-ก.พ.-63 1,000 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท มิวนิคบุ๊คเซ็น

เตอร์ 
บริษัท มิวนิคบุ๊คเซ็น

เตอร์ 
  

6 จัดซื้อวัสดุ 7-ก.พ.-63 14,600 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท มิวนิคบุ๊คเซ็น

เตอร์ 
บริษัท มิวนิคบุ๊คเซ็น

เตอร์ 
  

7 จัดซื้อวัสดุ 7-ก.พ.-63 5,043 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท มิวนิคบุ๊คเซ็น

เตอร์ 
บริษัท มิวนิคบุ๊คเซ็น

เตอร์ 
  

8 จัดซื้อวัสดุ 11-ก.พ.-63 8,140 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท มิวนิคบุ๊คเซ็น

เตอร์ 
บริษัท มิวนิคบุ๊คเซ็น

เตอร์ 
  

 ยกยอดไป 54,975     



สขร.๑ 

 

ครั้งที ่ รายการ 
วัน เดือน ปี ที่

ดำเนินการ 
งบประมาณที่จัดซื้อ วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ 

 ยกยอดมา 54,975     

9 จัดซื้อวัสดุ 11-ก.พ.-63 35,999 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท มิวนิคบุ๊คเซ็น

เตอร์ 
บริษัท มิวนิคบุ๊คเซ็น

เตอร์ 
  

10 จัดซื้อวัสดุ 12-ก.พ.-63 70,048 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท มิวนิคบุ๊คเซ็น

เตอร์ 
บริษัท มิวนิคบุ๊คเซ็น

เตอร์ 
  

11 จัดซื้อวัสดุ 12-ก.พ.-63 56,000 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท มิวนิคบุ๊คเซ็น

เตอร์ 
บริษัท มิวนิคบุ๊คเซ็น

เตอร์ 
  

12 จัดซื้อวัสดุ 12-ก.พ.-63 6,000 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท มิวนิคบุ๊คเซ็น

เตอร์ 
บริษัท มิวนิคบุ๊คเซ็น

เตอร์ 
  

13 จัดซื้อวัสดุ 18-ก.พ.-63 15,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน พีเอสวัน ร้าน พีเอสวัน   

14 จัดซื้อวัสดุ 28-ก.พ.-63 90,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน พีเอสวัน ร้าน พีเอสวัน   

15 จัดซื้อวัสดุ 28-ก.พ.-63 9,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทพวัลย์กรุ๊ป บริษัท เทพวัลย์กรุ๊ป   

   337,022       
  

 
 



สขร.๑ 

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ 

กลุ่มงานพัสดุ 
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 



สขร.๑ 

 

 



สขร.๑ 

 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 

โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 

ครั้งที ่ รายการ 
วัน เดือน ป ีที่

ดำเนินการ 
งบประมาณที่จัดซื้อ วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ 

1 

จ้างเหมาบริการรถรับส่ง
นักเรียนกิจกรรมการ
เดินทางไปทัศนศึกษา ณ 
หอฝิ่นอุทยานสามเหลี่ยม
ทองคำ วัดป่าสักหางเวียง 
และพิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติ อ.เชียงแสน จ.
เชียงราย 

2-ม.ค.-63 10,000 เฉพาะเจาะจง ส.อ.ยงยุทธ  สุขสว่าง ส.อ.ยงยุทธ  สุขสว่าง   

2 จัดซื้อวัสดุ 3-ม.ค.-63 18,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน พีพีเครื่องเขียน ร้าน พีพีเครื่องเขียน   

3 จัดซื้อวัสดุ 2-ม.ค.-63 4,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน พีพีเครื่องเขียน ร้าน พีพีเครื่องเขียน   

4 จัดซื้อวัสดุ 17-ม.ค.-63 2,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน พีพีเครื่องเขียน ร้าน พีพีเครื่องเขียน   

 ยอยอดไป 34,000     



สขร.๑ 

 

ครั้งที ่ รายการ 
วัน เดือน ปี ที่

ดำเนินการ 
งบประมาณที่จัดซื้อ วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ 

 ยกยอดมา 34,000     

5 

จ้างเหมาบริการรถรับส่ง
นักเรียนกิจกรรมการ
เดินทางไปทัศนศึกษา ณ 
สามเหลี่ยมทองคำ หอฝิ่น 
อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ 
บ้านสบรวก ตำบลเวียง 
อำเภอ เชียงแสน จังหวัด
เชียงราย 

28-ม.ค.-63 15,000 เฉพาะเจาะจง ส.อ.ยงยุทธ  สุขสว่าง ส.อ.ยงยุทธ  สุขสว่าง   

6 จัดซื้อวัสดุ 17-ม.ค.-63 5,000 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท เทพวัลย์กรุ๊ป 

(๑๙๙๕) จำกัด (สาขาแม่
จัน) 

บริษัท เทพวัลย์กรุ๊ป 
(๑๙๙๕) จำกัด (สาขา

แม่จัน) 
  

  ยกยอดไป 54,000       
  

 
 



สขร.๑ 

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ 

กลุ่มงานพัสดุ 
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 



สขร.๑ 

 

 



สขร.๑ 

 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 

โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 

ครั้งที ่ รายการ 
วัน เดือน ปี ที่

ดำเนินการ 
งบประมาณที่จัดซื้อ วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ 

1 

จ้างเหมาบริการรถรับส่ง
นักเรียนกิจกรรมการ
เดินทางไปทัศนศึกษา ณ 
ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักร
พันธ์เพ็นศิริ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาชาน้ำมันและพืช
น้ำมัน 

3-ธ.ค.-62 10,000 เฉพาะเจาะจง ส.อ.ยงยุทธ  สุขสว่าง ส.อ.ยงยุทธ  สุขสว่าง   

2 

จ้างเหมาบริการรถรับส่ง
นักเรียนกิจกรรมการ
เดินทางไปทัศนศกึษา ณ 
วนอุทยานถ้ำหลวง และวัด
พระสาน จังหวัดเชียงราย 

9-ธ.ค.-62 10,000 เฉพาะเจาะจง 
นายพันธการต์ ภักดีธน

เกียรติ 
นายพันธการต์ ภักดีธน

เกียรติ 
  

 ยกยอดไป 20,000     



สขร.๑ 

 

ครั้งที ่ รายการ 
วัน เดือน ปี ที่

ดำเนินการ 
งบประมาณที่จัดซื้อ วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ 

 ยกยอดมา 20,000     

3 

จ้างเหมาบริการรถรับส่ง
นักเรียนกิจกรรมการ
เดินทางไปแข่งขันทักษะ
วิชาการ ณ จังหวัดสุโขทัย 

11-ธ.ค.-62 162,000 เฉพาะเจาะจง นายเทียนชัย เม่นแย้ม นายเทียนชัย เม่นแย้ม   

4 

จ้างเหมาบริการรถรับส่ง
นักเรียนกิจกรรมการ
เดินทางไปทัศนศึกษา ณ 
ศูนย์ปางช้างเผือกจังหวัด
เชียงราย (chang puak 
camp chiangrai) 

16-ธ.ค.-62 10,000 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ ปิงคำ นายกฤษณะ ปิงคำ   

5 จัดซื้อวัสดุ 13-ธ.ค.-62 23,200 เฉพาะเจาะจง นายไพรวัลย์   บุญนาค นายไพรวัลย์   บุญนาค   

6 จัดซื้อวัสดุ 23-ธ.ค.-62 1,300 เฉพาะเจาะจง 
ร้านแม่จันเจริญ ป้าย

โฆษณา 
ร้านแม่จันเจริญ ป้าย

โฆษณา 
  

 ยกยอดไป 216,500     



สขร.๑ 

 

ครั้งที ่ รายการ 
วัน เดือน ปี ที่

ดำเนินการ 
งบประมาณที่จัดซื้อ วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ 

 ยกยอดมา 216,500     

7 จัดซื้อวัสดุ 23-ธ.ค.-62 8,190 เฉพาะเจาะจง 
ร้านแม่จันเจริญ ป้าย

โฆษณา 
ร้านแม่จันเจริญ ป้าย

โฆษณา 
  

8 จัดซื้อวัสดุ 23-ธ.ค.-62 2,810 เฉพาะเจาะจง 
ร้านแม่จันเจริญ ป้าย

โฆษณา 
ร้านแม่จันเจริญ ป้าย

โฆษณา 
  

9 จัดซื้อวัสดุ 23-ธ.ค.-62 1,280 เฉพาะเจาะจง 
ร้านแม่จันเจริญ ป้าย

โฆษณา 
ร้านแม่จันเจริญ ป้าย

โฆษณา 
  

10 จัดซื้อวัสดุ 24-ธ.ค.-62 9,400 เฉพาะเจาะจง นายพิชัย  เลาหบุตร นายพิชัย  เลาหบุตร   

11 จัดซื้อวัสดุ 24-ธ.ค.-62 6,290 เฉพาะเจาะจง กิตต ิไอที ซัพพลาย กิตต ิไอที ซัพพลาย   

12 จัดซื้อวัสดุ 25-ธ.ค.-62 5,000 เฉพาะเจาะจง ร้านยา ณ ทอง ร้านยา ณ ทอง   

13 จัดซื้อวัสดุ 25-ธ.ค.-62 3,490 เฉพาะเจาะจง นายสุพิศ  ทรายปัญโญ นายสุพิศ  ทรายปัญโญ   

14 
จ้างเหมาบริการซ่อมและ
ตรวจเช็คระบบ พร้อมล้าง
ไส้กรอง RO 

25-ธ.ค.-62 8,569 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท รุ่งทรัพย์ วอเตอร์

วอร์ค 
บริษัท รุ่งทรัพย์ วอเตอร์

วอร์ค 
  

 ยกยอดไป 261,529      



สขร.๑ 

 

ครั้งที ่ รายการ 
วัน เดือน ปี ที่

ดำเนินการ 
งบประมาณที่จัดซื้อ วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ 

 ยกยอดมา 261,529     

15 จัดซื้อวัสดุ 26-ธ.ค.-62 11,715 เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาญ

เจริญซีเมนต์ 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาญ

เจริญซีเมนต์ 
  

16 
จ้างเหมาเพ่ือซ่อมแซม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

26-ธ.ค.-62 19,900 เฉพาะเจาะจง กิตต ิไอที ซัพพลาย กิตต ิไอที ซัพพลาย   

  ยกยอดไป 293,144       
  

 
 
 
 
 
 
 



สขร.๑ 

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

กลุม่งานพัสดุ 
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 



สขร.๑ 

 

 



สขร.๑ 

 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 

โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 

ครั้งที ่ รายการ 
วัน เดือน ปี ที่

ดำเนินการ 
งบประมาณที่จัดซื้อ วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ 

1 จัดซื้อวัสดุ 1-พ.ย.-62 3,800 เฉพาะเจาะจง ร้านพีพีเครื่องเขียน ร้านพีพีเครื่องเขียน   

2 

จ้างเหมาบริการรถรับส่ง
นักเรียนกิจกรรมงานศิลป
หัตกรรมนักเรียนระดับเขพ
พ้ืนที่ 

5-พ.ย.-62 10,800 เฉพาะเจาะจง นายสวย   รินนายรักษ์ นายสวย   รินนายรักษ ์   

3 จัดซื้อวัสดุ 19-พ.ย.-62 24,600 เฉพาะเจาะจง เมโลดี้ มิวสิค ช็อป เมโลดี้ มิวสิค ช็อป   

4 จัดซื้อวัสดุ 22-พ.ย.-62 96,300 เฉพาะเจาะจง ร้านพีเอสวัน ร้านพีเอสวัน   

5 จัดซื้อวัสดุ 22-พ.ย.-62 46,000 เฉพาะเจาะจง ร้านพีเอสวัน ร้านพีเอสวัน   

6 จัดซื้อวัสดุ 25-พ.ย.-62 30,000 เฉพาะเจาะจง ร้านพีเอสวัน ร้านพีเอสวัน   

7 จัดซื้อวัสดุ 27-พ.ย.-62 10,000 เฉพาะเจาะจง บิซิเนสคลีนนิ่ง บิซิเนสคลีนนิ่ง   

8 จัดซื้อวัสดุ 25-พ.ย.-62 30,000 เฉพาะเจาะจง ร้านพีเอสวัน ร้านพีเอสวัน   

9 จัดซื้อวัสดุ 27-พ.ย.-62 19,900 เฉพาะเจาะจง กิตต ิไอที ซัพพลาย กิตต ิไอที ซัพพลาย   

10 จัดซื้อวัสดุ 28-พ.ย.-62 5,000 เฉพาะเจาะจง กิตต ิไอที ซัพพลาย กิตต ิไอที ซัพพลาย   

 ยกยอดไป 274,400     



สขร.๑ 

 

ครั้งที ่ รายการ 
วัน เดือน ปี ที่

ดำเนินการ 
งบประมาณที่จัดซื้อ วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ 

 ยกยอดมา 274,400     

11 จัดซื้อวัสดุ 28-พ.ย.-62 17,900 เฉพาะเจาะจง กิตต ิไอที ซัพพลาย กิตต ิไอที ซัพพลาย   

12 จัดซื้อวัสดุ 28-พ.ย.-62 24,500 เฉพาะเจาะจง กิตต ิไอที ซัพพลาย กิตต ิไอที ซัพพลาย   

13 จัดซื้อวัสดุ 28-พ.ย.-62 45,670 เฉพาะเจาะจง กิตต ิไอที ซัพพลาย กิตต ิไอที ซัพพลาย   

14 จัดซื้อวัสดุ 28-พ.ย.-62 5,000 เฉพาะเจาะจง กิตต ิไอที ซัพพลาย กิตต ิไอที ซัพพลาย   

15 

จ้างเหมาบริการรถรับส่ง
นักเรียนกิจกรรมการ
เดินทางไปทัศนศึกษา ณ 
ศูนย์การเรียนรู้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
(Discovery Center) และ
วัดห้วยปลากั้ง อ.เมือง 
จังหวัดเชียงราย  

29-พ.ย.-62 12,500 เฉพาะเจาะจง ส.อ.ยงยุทธ  สุขสว่าง ส.อ.ยงยุทธ  สุขสว่าง   

 ยกยอดไป 381,970     



สขร.๑ 

 

ครั้งที ่ รายการ 
วัน เดือน ปี ที่

ดำเนินการ 
งบประมาณที่จัดซื้อ วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ 

 ยกยอดมา 381,970     

16 

จ้างเหมาบริการรถรับส่ง
นักเรียนกิจกรรมการ
เดินทางไปทัศนศึกษา ศูนย์
ศึกษาพัฒนา ห้วยฮ่องไคร้
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

29-พ.ย.-62 12,500 เฉพาะเจาะจง นายสุวัฒน์  เม่นแย้ม นายสุวัฒน์  เม่นแย้ม   

  ยกยอดไป 394,470       
  



สขร.๑ 

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ 

กลุ่มงานพัสดุ 
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 



สขร.๑ 

 

 



สขร.๑ 

 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 

โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 

ครั้งที ่ รายการ 
วัน เดือน ปี ที่

ดำเนินการ 
งบประมาณที่จัดซื้อ วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ 

1 จัดซื้อวัสดุ 4-ก.ย.-62 30,000 เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คัลงค

ลัวเรือนซัพพลาย 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คัลงค

ลัวเรือนซัพพลาย 
  

2 จัดซื้อวัสดุ 4-ก.ย.-62 9,350 เฉพาะเจาะจง เชียงรายโทรฟ่ี เชียงรายโทรฟ่ี   

3 จัดซื้อวัสดุ 4-ก.ย.-62 2,590 เฉพาะเจาะจง กิตต ิไอที ซัพพลาย กิตต ิไอที ซัพพลาย   

4 จัดซื้อวัสดุ 4-ก.ย.-62 5,000 เฉพาะเจาะจง ร้านรวมวิทย์อุปกรณ์ ร้านรวมวิทย์อุปกรณ์   

5 จัดซื้อวัสดุ 4-ก.ย.-62 6,000 เฉพาะเจาะจง ร้านรวมวิทย์อุปกรณ์ ร้านรวมวิทย์อุปกรณ์   

6 จัดซื้อวัสดุ 19-ก.ย.-62 16,870 เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส

เครื่องเขียน 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส

เครื่องเขียน 
  

7 จัดซื้อวัสดุ 19-ก.ย.-62 18,011 เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส

เครื่องเขียน 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส

เครื่องเขียน 
  

8 จัดซื้อวัสดุ 19-ก.ย.-62 14,000 เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส

เครื่องเขียน 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส

เครื่องเขียน 
  

 ยกยอดไป 101,821     



สขร.๑ 

 

ครั้งที ่ รายการ 
วัน เดือน ปี ที่

ดำเนินการ 
งบประมาณที่จัดซื้อ วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ 

 ยกยอดมา 101,821     

9 จัดซื้อวัสดุ 19-ก.ย.-62 6,568 เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส

เครื่องเขียน 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส

เครื่องเขียน 
  

10 จัดซื้อวัสดุ 19-ก.ย.-62 5,554 เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส

เครื่องเขียน 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส

เครื่องเขียน 
  

11 จัดซื้อวัสดุ 20-ก.ย.-62 2,900 เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส

เครื่องเขียน 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส

เครื่องเขียน 
  

12 จัดซื้อวัสดุ 20-ก.ย.-62 13,000 เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส

เครื่องเขียน 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส

เครื่องเขียน 
  

13 จัดซื้อวัสดุ 20-ก.ย.-62 15,919 เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส

เครื่องเขียน 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส

เครื่องเขียน 
  

14 จัดซื้อวัสดุ 20-ก.ย.-62 2,000 เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส

เครื่องเขียน 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส

เครื่องเขียน 
  

15 จัดซื้อวัสดุ 20-ก.ย.-62 3,879 เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส

เครื่องเขียน 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส

เครื่องเขียน 
  

 ยกยอดไป 151,641     



สขร.๑ 

 

ครั้งที ่ รายการ 
วัน เดือน ปี ที่

ดำเนินการ 
งบประมาณที่จัดซื้อ วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ 

 ยกยอดมา 151,641     

16 จัดซื้อวัสดุ 20-ก.ย.-62 6,000 เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส

เครื่องเขียน 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส

เครื่องเขียน 
  

17 จัดซื้อวัสดุ 20-ก.ย.-62 4,350 เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส

เครื่องเขียน 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส

เครื่องเขียน 
  

18 จัดซื้อวัสดุ 20-ก.ย.-62 5,000 เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส

เครื่องเขียน 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส

เครื่องเขียน 
  

19 จัดซื้อวัสดุ 25-ก.ย.-62 6,050 เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส

เครื่องเขียน 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส

เครื่องเขียน 
  

20 จัดซื้อวัสดุ 30-ก.ย.-62 499,800 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท เอ็ดดูเทค 

คอมพิวเตอร์ 
บริษัท เอ็ดดูเทค 

คอมพิวเตอร์ 
  

   672,841       
  



สขร.๑ 

 



สขร.๑ 

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ 

กลุ่มงานพัสดุ 
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 



สขร.๑ 

 

 



สขร.๑ 

 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 

โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 

ครั้งที ่ รายการ 
วัน เดือน ปี ที่

ดำเนินการ 
งบประมาณที่จัดซื้อ วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ 

1 
จา้งเหมาบริการอ่ืนๆ
โครงการอาคารสถานที่
ปรับปรุงสนามเด็กเล่น BBL 

1-ส.ค.-62 90,000 เฉพาะเจาะจง นายวัฒนา  กันทะตา นายวัฒนา  กันทะตา   

2 
จ้างเหมาโครงการอาคาร
สถานที่เพ่ือปรับปรุงลาน
กิจกรรมนักเรียน 

1-ส.ค.-62 144,000 เฉพาะเจาะจง นายวัฒนา  กันทะตา นายวัฒนา  กันทะตา   

3 
จ้างเหมาเทถนนด้านหน้า
และข้างหอประชุมราช
พฤกษ์ 

1-ส.ค.-62 130,613 เฉพาะเจาะจง นายสาโรจน์  แก่นสาร นายสาโรจน์  แก่นสาร   

4 
จ้างแหมาตกแจ่งเวทีในเวที
หอประชุมราชพฤกษ์ 

1-ส.ค.-62 250,000 เฉพาะเจาะจง 
นายถนอมศักดิ์  คำหล้า

ทราย 
นายถนอมศักดิ์  คำหล้า

ทราย 
  

5 จดัซื้อวัสดุ 1-ส.ค.-62 18,660 เฉพาะเจาะจง กิตต ิไอที ซัพพลาย กิตต ิไอที ซัพพลาย   

6 จัดซื้อวัสดุ 1-ส.ค.-62 10,000 เฉพาะเจาะจง แสงทองนานาภัณฑ์ แสงทองนานาภัณฑ์   

  ยกยอดไป 643,273       
  



สขร.๑ 

 

ครั้งที ่ รายการ 
วัน เดือน ปี ที่

ดำเนินการ 
งบประมาณที่จัดซื้อ วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ 

 ยกยอดมา 643,273     

7 จัดซื้อวัสดุ 1-ส.ค.-62 15,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัชชา  จันทาพูน 
นางสาวนัชชา  จันทา

พูน 
  

8 จัดซื้อวัสดุ 1-ส.ค.-62 9,180 เฉพาะเจาะจง กิตต ิไอที ซัพพลาย กิตต ิไอที ซัพพลาย   

9 จัดซื้อวัสดุ 1-ส.ค.-62 7,100 เฉพาะเจาะจง กิตต ิไอที ซัพพลาย กิตต ิไอที ซัพพลาย   

10 จัดซื้อวัสดุ 1-ส.ค.-62 3,100 เฉพาะเจาะจง กิตต ิไอที ซัพพลาย กิตต ิไอที ซัพพลาย   

11 จัดซื้อวัสดุ 1-ส.ค.-62 3,760 เฉพาะเจาะจง 
ร้านแม่จันเจริญ ป้าย

โฆษณา 
ร้านแม่จันเจริญ ป้าย

โฆษณา 
  

12 จัดซื้อวัสดุ 7-ส.ค.-62 5,000 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท มิวนิคบุ๊คเซ็น

เตอร์ จำกัด 
บริษัท มิวนิคบุ๊คเซ็น

เตอร์ จำกัด 
  

13 จัดซื้อวัสดุ 7-ส.ค.-62 9,000 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท มิวนิคบุ๊คเซ็น

เตอร์ จำกัด 
บริษัท มิวนิคบุ๊คเซ็น

เตอร์ จำกัด 
  

14 จัดซื้อวัสดุ 8-ส.ค.-62 14,000 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท มิวนิคบุ๊คเซ็น

เตอร์ จำกัด 
บริษัท มิวนิคบุ๊คเซ็น

เตอร์ จำกัด 
  

  ยกยอดไป 709,913       
  



สขร.๑ 

 

ครั้งที ่ รายการ 
วัน เดือน ปี ที่

ดำเนินการ 
งบประมาณที่จัดซื้อ วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ 

 ยกยอดมา 709,913     

15 

จ้างเหมาบริการนำนักเรียน
ไปโครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 

14-ส.ค.-62 11,600 เฉพาะเจาะจง 
นายประสงค์   ทราย

หมอ 
นายประสงค์   ทราย

หมอ 
  

16 

จ้างเหมาบริการนำนักเรียน
ไปกิจกรรมมหกรรม
วิชาการ EP/MEP House 
2019 

19-ส.ค.-62 35,000 เฉพาะเจาะจง นายเทียนชัย  เม่นแย้ม นายเทียนชัย  เม่นแย้ม   

17 
จ้างเหมาทำบูธแสดงผลงาน
วิชาการ 

25-ส.ค.-62 28,000 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย   คีลาวงษ ์ นายสมชาย   คีลาวงษ ์   

18 
จ้างเหมาปูกระเบื้อง
หอประชุมราชพฤกษ์ 

13-ส.ค.-62 270,000 เฉพาะเจาะจง นายสาโรจน์   แก่นสาร นายสาโรจน์   แก่นสาร   

   1,054,513       
  



สขร.๑ 

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

กลุ่มงานพัสดุ 
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 



สขร.๑ 

 

 



สขร.๑ 

 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 

โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 

ครั้งที ่ รายการ 
วัน เดือน ปี ที่

ดำเนินการ 
งบประมาณที่จัดซื้อ วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ 

1 
จ้างเหมาบริการซ่อม
เครื่องปรับอากาศ ระบบ
น้ำยารั่วซึม 

3-ก.ค.-62 4,750 เฉพาะเจาะจง วิทวัฒน์เครื่องเย็น วิทวัฒน์เครื่องเย็น   

2 

จ้างเหมาบริการซ่อม
เครื่องปรับอากาศ ระบบ
น้ำยารั่วซึมพร้อมเติมน้ำยา
แอร์ 

3-ก.ค.-62 21,000 เฉพาะเจาะจง วิทวัฒน์เครื่องเย็น วิทวัฒน์เครื่องเย็น   

3 จัดซื้อวัสดุ 3-ก.ค.-62 26,000 เฉพาะเจาะจง 
นายปริญาภัคร ดนตรี

ไทย 
นายปริญาภัคร ดนตรี

ไทย 
  

4 
จ้างเหมาบริการโครงการ
พัฒนาระบบเว็บไซต์ 

7-ก.ค.-62 19,500 เฉพาะเจาะจง บีบีทีคอมแอนด์เน็ตเวิร์ค บีบีทีคอมแอนด์เน็ตเวิร์ค   

5 จัดซื้อวัสดุ 8-ก.ค.-62 96,000 เฉพาะเจาะจง หลินการค้า หลินการค้า   

6 จัดซื้อวัสดุ 3-ก.ค.-62 15,000 เฉพาะเจาะจง นายไพรวัลย์  บุญนาค นายไพรวัลย์  บุญนาค   

7 จัดซื้อวัสดุ 5-ก.ค.-62 14,840 เฉพาะเจาะจง กิตต ิไอที ซัพพลาย กิตต ิไอที ซัพพลาย   

  ยกยอดไป 197,090       
  



สขร.๑ 

 

ครั้งที ่ รายการ 
วัน เดือน ปี ที่

ดำเนินการ 
งบประมาณที่จัดซื้อ วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ 

 ยกยอดมา 197,090     

8 จัดซื้อวัสดุ 5-ก.ค.-62 53,700 เฉพาะเจาะจง กิตต ิไอที ซัพพลาย กิตต ิไอที ซัพพลาย   

9 จัดซื้อวัสดุ 3-ก.ค.-62 31,900 เฉพาะเจาะจง พรหมนิมิต คอมเพล็กซ์ พรหมนิมิต คอมเพล็กซ์   

10 จัดซื้อวัสดุ 9-ก.ค.-62 42,000 เฉพาะเจาะจง พีเอสวัน พีเอสวัน   

11 จัดซื้อวัสดุ 9-ก.ค.-62 45,000 เฉพาะเจาะจง พีเอสวัน พีเอสวัน   

12 จัดซื้อวัสดุ 12-ก.ค.-62 35,000 เฉพาะเจาะจง บุญมณีทรัพย์ บุญมณีทรัพย์   

13 
จัดซื้ออุปกรณ์ต่อพ่วงระบบ
อินเตอร์เน็ต 

22-ก.ค.-62 23,670 เฉพาะเจาะจง กิตต ิไอที ซัพพลาย กิตต ิไอที ซัพพลาย   

14 
จ้างเหมาบริการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ 

24-ก.ค.-62 39,374 เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วน หาญเจริญ

ซีเมนต์ 
ห้างหุ้นส่วน หาญเจริญ

ซีเมนต์ 
  

15 
จัดจ้างเหมาโครงการอาคาร
สถานที ่เพ่ือปรับปรุงภูมิ
ทัศน์(ป้ายหน้าเสาธง) 

26-ก.ค.-62 49,500 เฉพาะเจาะจง นายประพันธ์ อิกำเนิด นายประพันธ์ อิกำเนิด   

  ยกยอดไป 517,234       
  



สขร.๑ 

 

ครั้งที ่ รายการ 
วัน เดือน ปี ที่

ดำเนินการ 
งบประมาณที่จัดซื้อ วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ 

 ยกยอดมา 517,234     

16 

จ้างเหมาบริการอ่ืนๆ
โครงการอาคารสถานที่
ปรับปรุงภูมิทัศน์(ป้ายหน้า
เสาธง) 

26-ก.ค.-62 55,000 เฉพาะเจาะจง นายประพันธ์ อิกำเนิด นายประพันธ์ อิกำเนิด   

17 
จ้างเหมาบริการติดตั้งพัด
ลมหอประชุมราชพฤกษ์ 

26-ก.ค.-62 132,000 เฉพาะเจาะจง นายชูเกียรติ เชื้อเจ็ดตน นายชูเกียรติ เชื้อเจ็ดตน   

18 
จ้างเหมาโครงการอาคาร
สถานที่เพ่ือปรับปรุงภูมิ
ทัศน์(ป้ายหน้าเสาธง) 

26-ก.ค.-62 66,000 เฉพาะเจาะจง นายประพันธ์ อิกำเนิด นายประพันธ์ อิกำเนิด   

19 
จ้างเหมาโครงการอาคาร
สถานที่เพ่ือปรับปรุงภูมิ
ทัศน์(ป้ายหน้าเสาธง) 

26-ก.ค.-62 55,500 เฉพาะเจาะจง นายประพันธ์ อิกำเนิด นายประพันธ์ อิกำเนิด   

20 
โครงการอาคารสถานที่
ปรับปรุงภูมิทัศน์(น้ำพุ) 

26-ก.ค.-62 74,000 เฉพาะเจาะจง นายประพันธ์ อิกำเนิด นายประพันธ์ อิกำเนิด   

  ยกยอดไป 899,734       
  



สขร.๑ 

 

ครั้งที ่ รายการ 
วัน เดือน ปี ที่

ดำเนินการ 
งบประมาณที่จัดซื้อ วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ 

 ยกยอดมา 899,734     

21 จัดซื้อวัสดุ 26-ก.ค.-62 20,000 เฉพาะเจาะจง บ ิซิ เนส คลีนนิ่ง บิ ซิ เนส คลีนนิ่ง   

22 จัดซื้อวัสดุ 31-ก.ค.-62 30,000 เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลัง

ครัวเรือนซัพพลาย 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลัง

ครัวเรือนซัพพลาย 
  

  ยกยอดไป 949,734       
  

 



สขร.๑ 

 

สรุปผลการจัดซือ้จัดจ้าง 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ 

กลุ่มงานพัสดุ 
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 



สขร.๑ 

 

 



สขร.๑ 

 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 

โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 

ครั้งที ่ รายการ 
วัน เดือน ปี ที่

ดำเนินการ 
งบประมาณที่จัดซื้อ วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ 

1 จัดซื้อวัสดุ 4-มิ.ย.-62 185,040 เฉพาะเจาะจง กิตติไอที ซัพพลาย กิตติไอที ซัพพลาย   

2 จ้างเหมาบริการ 7-มิ.ย.-62 59,700 เฉพาะเจาะจง นายศุภชัย  จินดาธรรม นายศุภชัย  จินดาธรรม   

   244,740       
  



สขร.๑ 

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

กลุ่มงานพัสดุ 
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 



สขร.๑ 

 

 



สขร.๑ 

 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 

โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 

ครั้งที ่ รายการ 
วัน เดือน ปี ที่

ดำเนินการ 
งบประมาณที่จัดซื้อ วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ 

1 จัดซื้อวัสดุ 27-พ.ค.-62 4,930 เฉพาะเจาะจง กิตติไอที ซัพพลาย กิตติไอที ซัพพลาย   

2 จัดซื้อวัสดุ 28-พ.ค.-62 48,150 เฉพาะเจาะจง พีเอสวัน พีเอสวัน   

3 จัดซื้อวัสดุ 28-พ.ค.-62 30,000 เฉพาะเจาะจง พีเอสวัน พีเอสวัน   

   83,080       
  

 



สขร.๑ 

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ 

กลุ่มงานพัสดุ 
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 



สขร.๑ 

 

 



สขร.๑ 

 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 

โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 

ครั้งที ่ รายการ 
วัน เดือน ปี ที่

ดำเนินการ 
งบประมาณที่จัดซื้อ วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ 

1 จัดซื้อวัสดุ 1-มี.ค.-62 2,000 เฉพาะเจาะจง 
ร้านแมจ่ันเจริญ ป้า

โฆษณา  
ร้านแม่จันเจริญ ป้า

โฆษณา  
  

2 จัดซื้อวัสดุ 22-มี.ค.-62 42,000 เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วน พีเอส เครื่อง

เขียน 
ห้างหุ้นส่วน พีเอส 

เครื่องเขียน 
  

3 จัดซื้อวัสดุ 22-มี.ค.-62 2,500 เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส 

เครื่องเขียน 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส 

เครื่องเขียน 
  

4 จัดซื้อวัสดุ 22-มี.ค.-62 8,422 เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส 

เครื่องเขียน 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส 

เครื่องเขียน 
  

5 จัดซื้อวัสดุ 25-มี.ค.-62 30,000 เฉพาะเจาะจง มิตรภาพเฟอร์นิเจอร์ มิตรภาพเฟอร์นิเจอร์   

6 จัดซื้อวัสดุ 25-มี.ค.-62 8,092 เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส 

เครื่องเขียน 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส 

เครื่องเขียน 
  

7 จัดซื้อวัสดุ 25-มี.ค.-62 9,600 เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส 

เครื่องเขียน 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส 

เครื่องเขียน 
  

  ยกยอดไป 102,614       
  



สขร.๑ 

 

ครั้งท่ี รายการ 
วัน เดือน ปี ที่

ดำเนินการ 
งบประมาณที่จัดซื้อ วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ 

 ยกยอดมา 102,614     

8 จัดซื้อวัสดุ 26-มี.ค.-62 6,000 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท เทพวัลย์กรุ๊ป

(1995) จำกัด 
บริษัท เทพวัลย์กรุ๊ป

(1995) จำกัด 
  

9 จดัซื้อวัสดุ 26-มี.ค.-62 3,000 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท เทพวัลย์กรุ๊ป

(1995) จำกัด 
บริษัท เทพวัลย์กรุ๊ป

(1995) จำกัด 
  

10 จัดซื้อวัสดุ 26-มี.ค.-62 3,000 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท เทพวัลย์กรุ๊ป

(1995) จำกัด 
บริษัท เทพวัลย์กรุ๊ป

(1995) จำกัด 
  

11 จัดซื้อวัสดุ 26-มี.ค.-62 15,000 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท เทพวัลย์กรุ๊ป

(1995) จำกัด 
บริษัท เทพวัลย์กรุ๊ป

(1995) จำกัด 
  

12 จัดซื้อวัสดุ 26-มี.ค.-62 4,000 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท เทพวัลย์กรุ๊ป

(1995) จำกัด 
บริษัท เทพวัลย์กรุ๊ป

(1995) จำกัด 
  

13 จัดซื้อวัสดุ 27-มี.ค.-62 3,000 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท เทพวัลย์กรุ๊ป

(1995) จำกัด 
บริษัท เทพวัลย์กรุ๊ป

(1995) จำกัด 
  

14 จัดซื้อวัสดุ 27-มี.ค.-62 2,480 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท เทพวัลย์กรุ๊ป

(1995) จำกัด 
บริษัท เทพวัลย์กรุ๊ป

(1995) จำกัด 
  

  ยกยอดไป 139,094       
  



สขร.๑ 

 

ครั้งที ่ รายการ 
วัน เดือน ปี ที่

ดำเนินการ 
งบประมาณที่จัดซื้อ วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ 

 ยกยอดมา 139,094     

15 จัดซื้อวัสดุ 27-มี.ค.-62 5,000 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท เทพวัลย์กรุ๊ป

(1995) จำกัด 
บริษัท เทพวัลย์กรุ๊ป

(1995) จำกัด 
  

16 จัดซื้อวัสดุ 27-มี.ค.-62 2,000 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท เทพวัลย์กรุ๊ป

(1995) จำกัด 
บริษัท เทพวัลย์กรุ๊ป

(1995) จำกัด 
  

17 จัดซื้อวัสดุ 27-มี.ค.-62 3,500 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท เทพวัลย์กรุ๊ป

(1995) จำกัด 
บริษัท เทพวัลย์กรุ๊ป

(1995) จำกัด 
  

18 จัดซื้อวัสดุ 28-มี.ค.-62 3,000 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท เทพวัลย์กรุ๊ป

(1995) จำกัด 
บริษัท เทพวัลย์กรุ๊ป

(1995) จำกัด 
  

19 จัดซื้อวัสดุ 28-มี.ค.-62 9,380 เฉพาะเจาะจง งามเนตรการค้า งามเนตรการค้า   

20 จัดซื้อวัสดุ 28-มี.ค.-62 6,000 เฉพาะเจาะจง มิตรภาพเฟอร์นิเจอร์ มิตรภาพเฟอร์นิเจอร์   

21 จัดซื้อวัสดุ 28-มี.ค.-62 3,000 เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส 

เครื่องเขียน 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส 

เครื่องเขียน 
  

22 จัดซื้อวัสดุ 28-มี.ค.-62 2,000 เฉพาะเจาะจง แม่จันเจริญ ป้ายโฆษณา แม่จันเจริญ ป้ายโฆษณา   

  ยกยอดไป 172,974       
  



สขร.๑ 

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

กลุ่มงานพัสดุ 
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 



สขร.๑ 

 

 



สขร.๑ 

 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 

โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 

ครั้งที ่ รายการ 
วัน เดือน ปี ที่

ดำเนินการ 
งบประมาณที่จัดซื้อ วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ 

1 จัดซื้อวัสดุ 5-ก.พ.-62 6,000 เฉพาะเจาะจง รวมวิทย์อุปกรณ์ รวมวิทย์อุปกรณ์   

2 จัดซื้อวัสดุ 5-ก.พ.-62 2,800 เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วน พีเอส เครื่อง

เขียน 
ห้างหุ้นส่วน พีเอส 

เครื่องเขียน 
  

3 จัดซื้อวัสดุ 5-ก.พ.-62 12,000 เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส 

เครื่องเขียน 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส 

เครื่องเขียน 
  

4 

จัดจ้างซ่อมแซม โต๊ะญี่ปุ่น
ห้องคณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนา
ห้องศูนย์การเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

12-ก.พ.-62 3,000 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย คีลาวงษ์ นายสมชาย คีลาวงษ์   

 5 

จ้าเหมาบริการนำนักเรียน
ไปโครงการ ทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

13-ก.พ.-62 140,000 เฉพาะเจาะจง นายสุวัฒน์   เม่นแย้ม นายสุวัฒน์   เม่นแย้ม   

  ยกยอดไป 163,800       
  



สขร.๑ 

 

ครั้งที ่ รายการ 
วัน เดือน ปี ที่

ดำเนินการ 
งบประมาณที่จัดซื้อ วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ 

 ยกยอดมา 163,800     

6 จัดซื้อวัสดุ 21-ก.พ.-62 50,000 เฉพาะเจาะจง กับตัน ล้านนาพานิช กับตัน ล้านนาพานิช   

7 จัดซื้อวัสดุ 25-ก.พ.-62 2,000 เฉพาะเจาะจง สรชาติสื่อสาร สรชาติสื่อสาร   

  ยกยอดไป 215,800       
  

 



สขร.๑ 

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ 

กลุ่มงานพัสดุ 
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)  



สขร.๑ 

 

 



สขร.๑ 

 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 

โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 

ครั้งที ่ รายการ 
วัน เดือน ปี ที่

ดำเนินการ 
งบประมาณที่จัดซื้อ วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ 

1 จัดซื้อวัสดุ 2-ม.ค.-62 5,000 เฉพาะเจาะจง บ้านยา ณ ทอง บ้านยา ณ ทอง   

2 จัดซื้อวัสดุ 2-ม.ค.-62 25,000 เฉพาะเจาะจง แม่สายซิลเวอร์ แม่สายซิลเวอร์   

3 จัดซื้อวัสดุ 7-ม.ค.-62 30,000 เฉพาะเจาะจง ฟาฟา ฟาฟา   

4 จัดซื้อวัสดุ 7-ม.ค.-62 9,000 เฉพาะเจาะจง มิวนิคบุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด มิวนิคบุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด   

5 จัดซื้อวัสดุ 11-ม.ค.-62 7,500 เฉพาะเจาะจง มิวนิคบุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด มิวนิคบุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด   

6 จัดซื้อวัสดุ 11-ม.ค.-62 5,000 เฉพาะเจาะจง มิวนิคบุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด มิวนิคบุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด   

7 จัดซื้อวัสดุ 14-ม.ค.-62 8,806 เฉพาะเจาะจง มิวนิคบุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด มิวนิคบุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด   

8 จัดซื้อพัสดุ 14-ม.ค.-62 5,058 เฉพาะเจาะจง มิวนิคบุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด มิวนิคบุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด   

9 จัดซื้อวัสดุ 14-ม.ค.-62 9,000 เฉพาะเจาะจง มิวนิคบุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด มิวนิคบุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด   

10 จัดซื้อวัสดุ 14-ม.ค.-62 36,000 เฉพาะเจาะจง มิวนิคบุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด มิวนิคบุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด   

11 จัดซื้อวัสดุ 14-ม.ค.-62 17,929 เฉพาะเจาะจง มิวนิคบุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด มิวนิคบุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด   

12 จัดซื้อวัสดุ 14-ม.ค.-62 19,997 เฉพาะเจาะจง มิวนิคบุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด มิวนิคบุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด   

13 จัดซื้อวัสดุ 15-ม.ค.-62 2,975 เฉพาะเจาะจง กิตติไอที ซัพพลาย กิตติไอที ซัพพลาย   

  ยกยอดไป 181,265       
  



สขร.๑ 

 

ครั้งที ่ รายการ 
วัน เดือน ปี ที่

ดำเนินการ 
งบประมาณที่จัดซื้อ วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ 

 ยกยอดมา 181,265     

14 จัดซื้อวัสดุ 18-ม.ค.-62 13,800 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัชชา  จันทาพูน 
นางสาวนัชชา  จันทา

พูน 
  

15 จัดซื้อวัสดุ 18-ม.ค.-62 42,000 เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วน สามัญธารา

พลาส 
ห้างหุ้นส่วน สามัญธารา

พลาส 
  

16 จัดซื้อวัสดุ 28-ม.ค.-62 30,000 เฉพาะเจาะจง พีเอสวัน พีเอสวัน   

17 จัดซื้อวัสดุ 28-ม.ค.-62 30,000 เฉพาะเจาะจง พีเอสวัน พีเอสวัน   

18 

จ้างเหมาบริการรถรับส่ง
นักเรียนโครงการทัศน
ศึกษา เดินทางไกลลูกเสือ
สามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 

28-ม.ค.-62 32,000 เฉพาะเจาะจง นายสุวัฒน์   เม่นแย้ม นายสุวัฒน์   เม่นแย้ม   

19 จัดซื้อวัสดุ 30-ม.ค.-62 10,000 เฉพาะเจาะจง พีเอส เซนเตอร์ พีเอส เซนเตอร์   

  ยกยอดไป 339,065         

 



สขร.๑ 

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ 

กลุ่มงานพัสดุ 
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 



สขร.๑ 

 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 

โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 

ครั้งที ่ รายการ 
วัน เดือน ปี ที่

ดำเนินการ 
งบประมาณที่จัดซื้อ วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ 

1 จัดซื้อวัสดุ 1-ธ.ค.-61 9,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทพวัลย์กรุ๊ป บริษัท เทพวัลย์กรุ๊ป   

2 จัดซื้อวัสดุ 1-ธ.ค.-61 5,600 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทพวัลย์กรุ๊ป บริษัท เทพวัลย์กรุ๊ป   

3 จัดซื้อวัสดุ 1-ธ.ค.-61 6,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทพวัลย์กรุ๊ป บริษัท เทพวัลย์กรุ๊ป   

4 จัดซื้อวัสดุ 3-ธ.ค.-61 9,467 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทพวัลย์กรุ๊ป บริษัท เทพวัลย์กรุ๊ป   

5 จัดซื้อวัสดุ 3-ธ.ค.-61 2,520 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทพวัลย์กรุ๊ป บริษัท เทพวัลย์กรุ๊ป   

6 จัดซื้อวัสดุ 3-ธ.ค.-61 15,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทพวัลย์กรุ๊ป บริษัท เทพวัลย์กรุ๊ป   

7 
จ้างเหมาบริการรถรับส่ง
นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ 

6-ธ.ค.-61 11,760 เฉพาะเจาะจง นายยงยุทธ  สุขสว่าง นายยงยุทธ  สุขสว่าง   

8 
จ้างเหมาบริการรถรับส่ง
นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ 

7-ธ.ค.-61 11,760 เฉพาะเจาะจง นายยงยุทธ  สุขสว่าง นายยงยุทธ  สุขสว่าง   

  ยกยอดไป 71,107       
  



สขร.๑ 

 

ครั้งที ่ รายการ 
วัน เดือน ปี ที่

ดำเนินการ 
งบประมาณที่จัดซื้อ วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ 

 ยกยอดมา 71,107     

9 จัดซื้อวัสดุ 7-ธ.ค.-61 12,000 เฉพาะเจาะจง มิวนิคบุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด มิวนิคบุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด   

10 
จ้างเหมาบริการรถรับส่ง
นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที่ 

14-ธ.ค.-61 10,000 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ ์ ดวงแสนสุข 
นายสมศักดิ ์ ดวงแสน

สุข 
  

11 

จ้างเหมาบริการรถเพ่ือนำ
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษาวิชาการระดับชาติ
ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา 

18-ธ.ค.-61 84,000 เฉพาะเจาะจง นายเทียนชัย เม่นแย้ม นายเทียนชัย เม่นแย้ม   

12 จัดซื้อวัสดุ 19-ธ.ค.-61 10,000 เฉพาะเจาะจง ร้านบัณฑิตน้อย ร้านบัณฑิตน้อย   

13 จัดซื้อพัสดุ 19-ธ.ค.-61 10,000 เฉพาะเจาะจง ร้านพีเอสเซนเตอร์ ร้านพีเอสเซนเตอร์   

14 จัดซื้อวัสดุ 20-ธ.ค.-61 22,000 เฉพาะเจาะจง กิตติไอที ซัพพลาย กิตติไอที ซัพพลาย   

15 
จ้างเหมาบริการนำครูไปรับ
จักรยาน 2 ล้อเพ่ือให้
นักเรียนได้ใช้ 

21-ธ.ค.-61 5,000 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ ์ ดวงแสนสุข 
นายสมศักดิ ์ ดวงแสน

สุข 
  

  ยกยอดไป 224,107       
  



สขร.๑ 

 

ครั้งที ่ รายการ 
วัน เดือน ปี ที่

ดำเนินการ 
งบประมาณที่จัดซื้อ วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ 

 ยกยอดมา 224,107     

16 จัดซื้อวัสดุ 24-ธ.ค.-61 184,800 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท มิวนิคบุ๊คเซ็น

เตอร์ จำกัด 
บริษัท มิวนิคบุ๊คเซ็น

เตอร์ จำกัด 
  

17 จัดซื้อวัสดุ 28-ธ.ค.-61 10,000 เฉพาะเจาะจง บ ิซิ เนส คลีนนิ่ง บิ ซิ เนส คลีนนิ่ง   

  ยกยอดไป 418,907         

 



สขร.๑ 

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

กลุ่มงานพัสดุ 
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)



สขร.๑ 

 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 

โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 

ครั้งที ่ รายการ 
วัน เดือน ปี ที่

ดำเนินการ 
งบประมาณที่จัดซื้อ วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ 

1 จัดซื้อวัสดุ 2-พ.ย.-61 2,980 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท รุ่งทรัพย์ วอเตอร์ 

1993 
บริษัท รุ่งทรัพย์ วอเตอร์ 

1993 
  

2 จัดซื้อพัสดุ 6-พ.ย.-61 3,000 เฉพาะเจาะจง 
นายบุญเลิศ อรินต๊ะ

ทราย 
นายบุญเลิศ อรินต๊ะ

ทราย 
  

3 จัดซื้อวัสดุ 12-พ.ย.-61 120,000 เฉพาะเจาะจง ร้านกัปตัน ร้านกัปตัน   

4 จัดซื้อวัสดุ 12-พ.ย.-61 5,000 เฉพาะเจาะจง ร้านพีเอสวัน ร้านพีเอสวัน   

5 จัดซื้อวัสดุ 13-พ.ย.-61 48,150 เฉพาะเจาะจง ร้านพีเอสวัน ร้านพีเอสวัน   

6 จัดซื้อวัสดุ 29-พ.ย.-61 18,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทพวัลย์กรุ๊ป บริษัท เทพวัลย์กรุ๊ป   

7 จัดซื้อวัสดุ 29-พ.ย.-61 10,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทพวัลย์กรุ๊ป บริษัท เทพวัลย์กรุ๊ป   

   207,130         

 



สขร.๑ 

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ 

กลุ่มงานพัสดุ 
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)



สขร.๑ 

 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 

โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 

ครั้งที ่ รายการ 
วัน เดือน ปี ท่ี

ดำเนินการ 
งบประมาณที่จัดซื้อ วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ 

1 
จ้างทำความสะอาด
เครื่องปรับอากาศ 

18-ต.ค.-61 23,450 เฉพาะเจาะจง นายวิวัฒน์  วังวล นายวิวัฒน์  วังวล   

2 
จ้างทำความสะอาด
เครื่องปรับอากาศ 

30-ต.ค.-61 16,500 เฉพาะเจาะจง นายวิวัฒน์  วังวล นายวิวัฒน์  วังวล   

   39,950           

 


