
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2565

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
จังหวัดเชียงราย



จดัจา้ง จดัซ้ือ จดัจา้ง จดัซ้ือ
1 30 พฤษภาคม 2565 1 8 70,200.00 49,618.00
2 30 มถิุนายน 2565 5 16 77,450.00 153,738.00
3 30 กรกฎาคม 2543 2 5 33,200.00 16,848.00

8 29 180,850.00 220,204.00

สี่แสนหน่ึงพันห้าสบิสี่บาทถ้วน

แบบสรุปผลการด าเนินงานการจดัซ้ือจดัจา้ง
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้

ประจ าเดอืนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2565

จ านวน จ านวนเงิน
ที่ ประจ าเดอืน หมายเหตุ

รวม
รวมทัง้สิ้น 37 401,054.00



ครั้งที่ งานทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินทีซ้ื่อหรือจา้ง ราคากลาง วธิีการซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ราคาทีต่กลงซ้ือ/จา้ง เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา ผู้ไดร้ับคัดเลอืก

1 ซ้ือวัสดุโครงการปรับพื้นฐานคุณภาพผู้เรียน 3,021.00 3,021.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสายตุง 3,021.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 66/2565 ลว.10 พ.ค.2565 ร้านสายตุง 
2 ซ้ือวัสดุโครงการปรับพื้นฐานคุณภาพผู้เรียน 1,195.00 1,195.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์เจริญพาณิชย์ 1,195.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 67/2565 ลว.10 พ.ค.2565 ร้านพงษ์เจริญพาณิชย์ 
3 ซ้ือวัสดุโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 3,810.00 3,810.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทอ่าพรรณฟาร์มากรุ๊ปจ่ากัด 3,810.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 68/2565 ลว.13 พ.ค.2565 บริษัทอ่าพรรณฟาร์มากรุ๊ปจ่ากัด 
4 ซ้ือวัสดุส่งเสริมอาชีพรุ่นเล็ก 5,200.00 5,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิรดา กุลวงค์ 5,200.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 69/2565 ลว.20 พ.ค.2565 นางสาววิรดา กุลวงค์
5 จา้งปรับปรุงภมูทิัศน์และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 70,200.00 70,200.00 เฉพาะเจาะจง นายดวงเงิน หลานป้อ 70,200.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 70/2565 ลว.20 พ.ค.2565 นายดวงเงิน หลานป้อ
6 ซ้ือวัสดุยกระดับคุณภาพการศึกษา 7,700.00 7,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจงเจริญกิจเกษตร 7,700.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 71/2565 ลว.27 พ.ค.2565 ร้านจงเจริญกิจเกษตร
7 ซ้ือวัสดุปรับปรุงภมูิทัศน์และสภาพแวดล้อม 21,750.00 21,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านขจรศักด์ิซีเมนต์บล๊อก 21,750.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 72/2565 ลว.27 พ.ค.2565 ร้านขจรศักด์ิซีเมนต์บล๊อก
8 ซ้ือวัสดุโครงการพัฒนาการจดัการเรียนรู้ระดับปฐมวัย 3,155.00 3,155.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ มูลทาศรี 3,155.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 73/2565 ลว.31 พ.ค.2565 นายสมศักด์ิ มูลทาศรี 
9 ซ้ือวัสดุวันไหว้ครู 3,150.00 3,150.00 เฉพาะเจาะจง นายสงบ แสงเรือง 3,150.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 74/2565 ลว.31 พ.ค.2565 นายสงบ แสงเรือง 

แบบสรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤษภาคม 2565
โรงเรียนบา้นห้วยไคร้

ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565



ครั้งที่ งานทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินทีซ้ื่อหรือจา้ง ราคากลาง วธิีการซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ราคาทีต่กลงซ้ือ/จา้ง เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา ผู้ไดร้ับคัดเลอืก

1 ซ้ือวัสดุปรับปรุงภมูิทัศน์และสภาพแวดล้อม 40,755.00 40,755.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ่ากดัพงษ์เจริญค้าเหล็ก 40,755.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 75/2565 ลว.6 ม.ิย.2565 หา้งหุน้ส่วนจ่ากดัพงษ์เจริญค้าเหล็ก

2 จ้างท่าป้ายไวนิลพระราชินี 730.00 730.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทคลาสสิฟายด์ ซัพพลาย จ่ากัด 730.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 76/2565 ลว.6 ม.ิย.2565 บริษัทคลาสสิฟายด์ ซัพพลาย จ่ากัด 
3 ซ้ือปรับปรุงภมูิทัศน์และสภาพแวดล้อม 8,900.00 8,900.00 เฉพาะเจาะจง นายสมบูรณ์ ปุระเสาร์ 8,900.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 77/2565 ลว.7 ม.ิย.2565 นายสมบูรณ์ ปุระเสาร์
4 ซ้ือวัสดุส่งเสริมสุขภาพนักเรียนจ่านวน 3,052.00 3,052.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทอ่าพรรณฟาร์มากรุ๊ปจ่ากัด 3,052.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 78/2565 ลว.7 ม.ิย.2565 บริษัทอ่าพรรณฟาร์มากรุ๊ปจ่ากัด 
5 ซ้ือวัสดุปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 8,131.00 8,131.00 เฉพาะเจาะจง มิตรอารีย์ (ห้วยไคร้) 8,131.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 79/2565 ลว.7 ม.ิย.2565 มิตรอารีย์ (ห้วยไคร้)
6 จ้างปรับปรุงภมูิทัศน์และสภาพแวดล้อม 36,900.00 36,900.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญ ปัญญาสิทธิ์ 36,900.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 80/2565 ลว.7 ม.ิย.2565 นายบุญ ปัญญาสิทธิ์
7 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 23,600.00 23,600.00 เฉพาะเจาะจง นายดวงเงิน หลานป้อ 23,600.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 81/2565 ลว.7 ม.ิย.2565 นายดวงเงิน หลานป้อ
8 ซ้ือวัสดุโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านส่าเพง็เชียงราย 3,200.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 82/2565 ลว.13 ม.ิย.2565 ร้านส่าเพง็เชียงราย 
9 ซ้ือวัสดุโครงการวัสดุส่านักงาน 3,470.00 34,710.00 เฉพาะเจาะจง ร้านส่าเพง็เชียงราย 3,470.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 83/2565 ลว.13 ม.ิย.2565 ร้านส่าเพง็เชียงราย 
10 ซ้ือวัสดุปรับปรุงภมูิทัศน์และสภาพแวดล้อม 19,236.00 19,236.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมิตรอารีย์ (สาขาห้วยไคร้ ) 19,236.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 85/2565 ลว.6 ม.ิย.2565 ร้านมิตรอารีย์ (สาขาห้วยไคร้ )
11 ซ้ือวัสดุงานเกษตร 8,420.00 8,420.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจงเจริญกิจเกษตร 8,420.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 86/2565 ลว.15 ม.ิย.2565 ร้านจงเจริญกิจเกษตร
12 ซ้ือวัสดุส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน 4,956.00 4,956.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทสหพลัสอินเตอร์เทรดด้ิงจ่ากัด 4,956.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 87/2565 ลว.15 ม.ิย.2565 บริษัทสหพลัสอินเตอร์เทรดด้ิงจ่ากัด 
13 จ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์ปร้ินเตอร์ 15,550.00 15,550.00 เฉพาะเจาะจง อินเตอร์ ปร้ิน 15,550.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 88/2565 ลว.15 ม.ิย.2565 อินเตอร์ ปร้ิน
14 ซ้ือธงพระราชินี 804.00 804.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พมิลวรรณเคร่ืองเขียน  804.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 89/2565 ลว.13 ม.ิย.2565 หจก.พมิลวรรณเคร่ืองเขียน  
15 ซ้ือวัสดุปรับปรุงภมูิทัศน์และสภาพแวดล้อม 13,781.00 13,781.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยิเรห์วัสดุก่อสร้าง 13,781.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 90/2565 ลว.1 ม.ิย.2565 ร้านยิเรห์วัสดุก่อสร้าง
16 ซ้ือวัสดุปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 7,220.00 7,220.00 เฉพาะเจาะจง ยิเรห์วัสดุก่อสร้าง 7,220.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 91/2565 ลว.1 ม.ิย.2565 ยิเรห์วัสดุก่อสร้าง
17 ซ้ือวัสดุพฒันาระบบการบริหารจัดการขยะ 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทุกอย่าง 20 บาท         800.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 92/2565 ลว.1 ม.ิย.2565 ร้านทุกอย่าง 20 บาท         
18 จ้างท่าป้ายไวนิลระบบการจัดการขยะ 670.00 670.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทคลาสสิฟายด์ ซัพพลาย จ่ากัด 670.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 93/2565 ลว.17 ม.ิย.2565 บริษัทคลาสสิฟายด์ ซัพพลาย จ่ากัด 
19 ซ้ือวัสดุปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 22,157.00 22,157.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน่าเจริญ 22,157.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 94/2565 ลว.1 ม.ิย.2565 ร้านน่าเจริญ
20 ซ้ือวัสดุค่าวัสดุส่านักงาน 4,320.00 4,320.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พมิลวรรณเคร่ืองเขียน  4,320.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 95/2565 ลว.18 ม.ิย.2565 หจก.พมิลวรรณเคร่ืองเขียน  
21 ซ้ือวัสดุค่าวัสดุส่านักงาน 4,536.00 4,536.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสายตุง 4,536.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 96/2565 ลว.1 ม.ิย.2565 ร้านสายตุง 

แบบสรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มิถุนายน 2565
โรงเรียนบา้นห้วยไคร้

ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565



ครั้งที่ งานทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินทีซ้ื่อหรือจา้ง ราคากลาง วธิีการซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ราคาทีต่กลงซ้ือ/จา้ง เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา ผู้ไดร้ับคัดเลอืก

1 ซ้ือชุดไฟโซล่าเซลล์ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีระพงศ์ บุญเครือบ 5,000.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 97/2565 ลว.7 ก.ค. 2565 นายธีระพงศ์ บุญเครือบ
2 จ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์ รถตู้โรงเรียน 32,500.00 32,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธนพตัดีเซล 32,500.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 98/2565 ลว.7 ก.ค. 2565 ร้านธนพตัดีเซล
3 จ้างเปล่ียนระบบไฟฟา้ในรถ 6 ล้อโรงเรียน 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพงษ์ ชัยวงค์ 700.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 99/2565 ลว.11 ก.ค. 2565 นายสมพงษ์ ชัยวงค์ 
4 ซ้ือวัสดุวันภาษาไทย 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสายตุง 2,000.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 100/2565 ลว.12 ก.ค. 2565 ร้านสายตุง

5 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 8,988.00 8,988.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พ.ีเค. วัน (2020) จ่ากัด 8,988.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 101/2565 ลว.18 ก.ค. 2565 บริษัท พ.ีเค. วัน (2020) จ่ากัด
6 ซ้ือวัสดุส่งเสริมจติส่านึกของการเป็นสมาชิกทีดี่ของชุมชน 665.00 665.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสายตุง 665.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 102/2565 ลว.21 ก.ค. 2565 ร้านสายตุง 
7 ซ้ือธงชาติ ร.10 195.00 195.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พมิลวรรณเคร่ืองเขียน  195.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 103/2565 ลว.21 ก.ค. 2565 หจก.พมิลวรรณเคร่ืองเขียน  

ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565

แบบสรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กรกฎาคม 2565
โรงเรียนบา้นห้วยไคร้


