
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ในปีการศึกษา 2564

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
จังหวัดเชียงราย



จดัจา้ง จดัซ้ือ จดัจา้ง จดัซ้ือ
1 30 มถิุนายน 2564 7 15 176,580.00 23,481.00
2 30 กรกฎาคม 2564 6 5 86,100.00 28,969.00
3 30 สิงหาคม 2564 2 8 60,300.00 34,871.00
4 30 กนัยายน 2564 6 3 41,070.00 42,678.00
5 30 ตุลาคม 2564 0 5 0.00 40,942.00
6 30 พฤศจิกายน 2564 3 7 43,988.00 44,159.00
7 30 ธันวาคม 2564 9 8 80,965.00 117,056.00
8 30 มกราคม 2565 0 3 0.00 29,769.00
9 28 กมุภาพันธ์ 2565 7 10 47,098.00 47,393.00
10 30 มนีาคม 2565 0 7 0.00 190,925.00
11 30 เมษายน 2565 3 1 323,224.00 410,444.00

43 72 859,325.00 1,010,687.00

หน่ึงลา้นแปดแสนสบิสองบาทถ้วน

แบบสรุปผลการด าเนินงานการจดัซ้ือจดัจา้ง
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้

ประจ าปีการศึกษา 2564

จ านวน จ านวนเงิน
ที่ ประจ าเดอืน หมายเหตุ

รวม
รวมทัง้สิ้น 115 1,870,012.00



ครั้งที่ งานทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินทีซ้ื่อหรือจา้ง ราคากลาง วธิีการซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ราคาทีต่กลงซ้ือ/จา้ง เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา ผู้ไดร้ับคัดเลอืก
1 จา้งเหมาสร้างศาลเจา้ที่ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญ ปัญญาสิทธิ์   15,000.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 86/2564 ลว.2 ม.ิย.2564 นายบุญ ปัญญาสิทธิ์   

2 ซ้ือส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 5,539.00 5,539.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทอ่าพรรณฟาร์มากรุ๊ปจ่ากดั 5,539.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 87/2564 ลว.8 ม.ิย.2564 บริษัทอ่าพรรณฟาร์มากรุ๊ปจ่ากดั

3 จา้งปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเดวิด อทุัง 50,000.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 88/2564 ลว.8 ม.ิย.2564 นายเดวิด อทุัง
4 ซ้ือวัสดุส่งเสริมการบริหารจดัการตามนโยบายเร่งด่วน 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมติรภาพเฟอร์นิเจอร์ 4,000.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 89/2564 ลว.10 ม.ิย.2564 ร้านมติรภาพเฟอร์นิเจอร์ 
5 ซ้ือวัสดุวันแม่ 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเทพวัลยก์รุ๊ป แมจ่นั 1,300.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 90/2564 ลว.2 ม.ิย.2564 ร้านเทพวัลยก์รุ๊ป แมจ่นั 
6 ซ้ือครุภณัฑ์ทักะการคิดวิเคราะหร์ะดับกอ่นประถม 59,800.00 59,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดีทอยส์ แอนด์ เอด็ดูเคชั่น 59,800.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 91/2564 ลว.14 ม.ิย.2564 หจก.ดีทอยส์ แอนด์ เอด็ดูเคชั่น 
7 ซ้ือวัสดุโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 19,440.00 19,440.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ่ากดั ถนอมพานิชย์ 19,440.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 92/2564 ลว.15 ม.ิย.2564 หา้งหุน้ส่วนจ่ากดั ถนอมพานิชย์
8 ซ้ือวัสดุโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 22,537.00 22,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเทพวัลยก์รุ๊ป แมจ่นั 22,537.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 93/2564 ลว.16 ม.ิย.2564 ร้านเทพวัลยก์รุ๊ป แมจ่นั 
9 จา้งปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานและหลังคากนัสาด 100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง นายแอด๊ จนิดาธรรม 100,000.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 94/2564 ลว.16 ม.ิย.2564 นายแอด๊ จนิดาธรรม
10 ซ้ือวัสดุเขตงานรับผิดชอบนักเรียน 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมเพชร พรหมเผ่า 2,500.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 95/2564 ลว.16 ม.ิย.2564 นายสมเพชร พรหมเผ่า 
11 ซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองเคลือบ 8,700.00 8,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสายตุง 8,700.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 96/2564 ลว.25 ม.ิย.2564 ร้านสายตุง
12 ซ้ือครุภณัฑ์พัดลมเพดาน 8,220.00 8,220.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงรายสินธานี จ่ากดั 8,220.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 97/2564 ลว.25 ม.ิย.2564 บริษัท เชียงรายสินธานี จ่ากดั
13 ซ้ือวัสดุระบบการจดัการขยะ 5,645.00 5,645.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทุกอยา่ง 20 บาท 5,645.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 98/2564 ลว.25 ม.ิย.2564 ร้านทุกอยา่ง 20 บาท
14 ซ้ือวัสดุโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 69,926.00 69,926.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสายตุง 69,926.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 99/2564 ลว.25 ม.ิย.2564 ร้านสายตุง
15 จา้งท่าป้ายไวนิลระบบการจดัการขยะ 220.00 220.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคิงส์ -ดีไซน์   220.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 100/2564 ลว.28 ม.ิย.25644 ร้านคิงส์ -ดีไซน์   
16 ซ้ือวัสดุวันไหว้ครู 2,320.00 2,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสายตุง 2,320.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 101/2564 ลว.28 ม.ิย.2564 ร้านสายตุง
17 จา้งท่าป้ายไวนิลวันไหว้ครู 560.00 560.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคิงส์ -ดีไซน์   560.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 102/2564 ลว.28 ม.ิย.2564 ร้านคิงส์ -ดีไซน์   
18 ซ้ือวัสดุโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 10,125.00 10,125.00 เฉพาะเจาะจง กอ้งหล้าเฟอร์นิเจอร์ 10,125.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 103/2564 ลว.28 ม.ิย.2564 กอ้งหล้าเฟอร์นิเจอร์
19 จา้งซ่อมแซมครุภณัฑ์เคร่ืองพิมพ์เอกสาร 5,740.00 5,740.00 เฉพาะเจาะจง อนิเตอร์ ปร้ิน 5,740.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 104/2564 ลว.28 ม.ิย.2564 อนิเตอร์ ปร้ิน
20 ซ้ือครุภณัฑ์การจดัการเรียนรู้ 13,160.00 13,160.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคลีนิกคอม 13,160.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 105/2564 ลว.28 ม.ิย.2564 ร้านคลีนิกคอม
21 จา้งถา่ยเอกสารแบบเรียนภาษา 5,060.00 5,060.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเทคโนปร้ิน 5,060.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 106/2564 ลว.28 ม.ิย.2564 ร้านเทคโนปร้ิน
22 ซ้ือวัสดุโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 970.00 970.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสายตุง 970.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 107/2564 ลว.28 ม.ิย.2564 ร้านสายตุง

แบบสรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มิถุนายน 2564
โรงเรียนบา้นห้วยไคร้

ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565



ครั้งที่ งานทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินทีซ้ื่อหรือจา้ง ราคากลาง วธิีการซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ราคาทีต่กลงซ้ือ/จา้ง เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา ผู้ไดร้ับคัดเลอืก
1 ซ้ือครุภณัฑ์พัดลมเพดาน 2,180.00 2,180.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงรายสินธานี จ่ากดั 2,180.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 108/2564 ลว.7 ก.ค.2564 บริษัท เชียงรายสินธานี จ่ากดั
2 จา้งติดต้ังระบบปรับอากาศพร้อมอปุกรณ์ 12,800.00 12,800.00 เฉพาะเจาะจง นายทนงศักด์ิ เงินปา 12,800.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 109/2564 ลว.9 ก.ค.2564 นายทนงศักด์ิ เงินปา
3 ซ้ือวัสดุอนามยัโรงเรียน 2,104.00 2,104.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทอ่าพรรณฟาร์มากรุ๊ปจ่ากดั 2,104.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 110/2564 ลว.23 ก.ค.2564 บริษัทอ่าพรรณฟาร์มากรุ๊ปจ่ากดั
4 ซ้ือไฟโซล่าเซลล์ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล ไขก่า 4,500.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 111/2564 ลว.20 ก.ค.2564 นายณัฐพล ไขก่า 
5 ซ้ือวัสดุเขตงานรับผิดชอบ 7,385.00 7,385.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหพลัสอนิเตอร์เทรอดด้ิง จ่ากดั 7,385.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 112/2564 ลว.23 ก.ค.2564 บริษัท สหพลัสอนิเตอร์เทรอดด้ิง จ่ากดั
6 จา้งปรับปรุงซ่อมแซมตะแกรงระบายน้่าและกนัสาดอาคารเรียน24,200.00 24,200.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญ ปัญญาสิทธิ์ 24,200.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 113/2564 ลว.27 ก.ค.2564 นายบุญ ปัญญาสิทธิ์
7 จา้งติดต้ังประตูกระจกรางแขวนและติดต้ังกระจกช่องระบายลม 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ส.ต.ยทุธนา ขดัพูน 2,500.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 114/2564 ลว.27 ก.ค.2564 ส.ต.ยทุธนา ขดัพูน 
8 จา้งปรับปรุงซ่อมแซมระบบปรับอากาศหอ้งประกนัคุณภาพภายใน 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายคงเดช วรรณโณ 2,500.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 115/2564 ลว.27 ก.ค.2564 นายคงเดช วรรณโณ 
9 จา้งท่าป้ายไวนิล 2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทคลาสสิฟายด์ ซัพพลาย จ่ากดั 2,900.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 116/2564 ลว.30 ก.ค.2564 บริษัทคลาสสิฟายด์ ซัพพลาย จ่ากดั 

10 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารเรียน 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุทิตย์ ท้าวแสนใจ 8,000.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 118/2564 ลว.27 ก.ค.2564 นายอุทิตย์ ท้าวแสนใจ
11 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพกัครูแบบกรมสามัญ 46,000.00 46,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเดวิด อุทัง 46,000.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 119/2564 ลว.27 ก.ค.2564 นายเดวิด อุทัง

แบบสรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กรกฏาคม 2564
โรงเรียนบา้นห้วยไคร้

ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565



ครั้งที่ งานทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินทีซ้ื่อหรือจา้ง ราคากลาง วธิีการซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ราคาทีต่กลงซ้ือ/จา้ง เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา ผู้ไดร้ับคัดเลอืก
1 จา้งปรับปรุงบริเวณศาลพระภมูแิละลานหน้าเสาธง 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญ ปัญญาสิทธิ์ 60,000.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 120/2564 ลว.11 ส.ค. 2564 นายบุญ ปัญญาสิทธิ์
2 ซ้ือธงวันแม่ 650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเทพวัลยก์รุ๊ป แมจ่นั 650.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 121/2564 ลว.6 ส.ค. 2564 บริษัทเทพวัลยก์รุ๊ป แมจ่นั
3 ซ้ือผ้าสีฟ้า 2,025.00 2,025.00 เฉพาะเจาะจง นายสงบ แสงเรือง 2,025.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 122/2564 ลว.6 ส.ค. 2564 นายสงบ แสงเรือง 
4 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 2,875.00 2,875.00 เฉพาะเจาะจง นายทองเพ็ชร พัฒนวงค์ไพโรจน์ 2,875.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 123/2564 ลว.16 ส.ค. 2564 นายทองเพ็ชร พัฒนวงค์ไพโรจน์ 
5 ซ้ือวัสดุโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา 4,260.00 4,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเทพวัลยก์รุ๊ป แมจ่นั 4,260.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 124/2564 ลว.16 ส.ค. 2564 บริษัทเทพวัลยก์รุ๊ป แมจ่นั
6 ซ้ือวัสดุโครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางวิชาการนักเรียน 4,725.00 4,725.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสายตุง 4,725.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 125/2564 ลว.13 ส.ค. 2564 ร้านสายตุง
7 จา้งท่าป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมสุขภาพ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน คิงส์-ดีไซน์   300.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 126/2564 ลว.16 ส.ค. 2564 ร้าน คิงส์-ดีไซน์   
8 ซ้ือวัสดุโครงการค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุส่วนกลาง 3,240.00 3,240.00 เฉพาะเจาะจง นายทองเพ็ชร พัฒนวงค์ไพโรจน์          3,240.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 127/2564 ลว.17 ส.ค. 2564 นายทองเพ็ชร พัฒนวงค์ไพโรจน์          
9 ซ้ือวัสดุยกระดับคุณภาพการศึกษา 10,415.00 10,415.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแพร โวยยึ 10,415.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 128/2564 ลว.23 ส.ค. 2564 นางสาวแพร โวยยึ
10 ซ้ือวัสดุส่านักงาน หมกึพิมพ์ 6,681.00 6,681.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออลเว็ส ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส จ่ากดั 6,681.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 132/2564 ลว.31 ส.ค. 2564 บริษัท ออลเว็ส ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส จ่ากดั

ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565

แบบสรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม 2564
โรงเรียนบา้นห้วยไคร้



ครั้งที่ งานทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินทีซ้ื่อหรือจา้ง ราคากลาง วธิีการซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ราคาทีต่กลงซ้ือ/จา้ง เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา ผู้ไดร้ับคัดเลอืก
1 ซ้ือวัสดุโรงเรียนสุจริต) 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเทพวัลยก์รุ๊ป แมจ่นั 4,500.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 133/2564 ลว.13 ก.ย. 2564 บริษัทเทพวัลยก์รุ๊ป แมจ่นั
2 จา้งเหมาอาหารกลางวันและอาหารว่าง 5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง นางปัทมพร ตันหล้า 5,600.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 134/2564 ลว.10 ก.ย. 2564 นางปัทมพร ตันหล้า 
3 จา้งเหมาอาหารกลางวันและอาหารว่าง 11,200.00 11,200.00 เฉพาะเจาะจง นางปัทมพร ตันหล้า 11,200.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 135/2564 ลว.17 ก.ย. 2564 นางปัทมพร ตันหล้า 
4 จา้งเหมาอาหารกลางวันและอาหารว่าง 9,200.00 9,200.00 เฉพาะเจาะจง นางปัทมพร ตันหล้า 9,200.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 136/2564 ลว.23 ก.ย. 2564 นางปัทมพร ตันหล้า 
5 จา้งท่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 1,480.00 1,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทคลาสสิฟายด์ ซัพพลาย จ่ากดั 1,480.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 137/2564 ลว.14 ก.ย. 2564 บริษัทคลาสสิฟายด์ ซัพพลาย จ่ากดั 
6 ซ้ือวัสดุยกระดับคุณภาพผู้เรียน 29,504.00 29,504.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ่ากดั พิมลวรรณเคร่ืองเขยีน 29,504.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 138/2564 ลว.20 ก.ย. 2564 หา้งหุน้ส่วนจ่ากดั พิมลวรรณเคร่ืองเขยีน
7 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 8,674.00 8,674.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ่ากดั พิมลวรรณเคร่ืองเขยีน 8,674.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 139/2564 ลว.20 ก.ย. 2564 หา้งหุน้ส่วนจ่ากดั พิมลวรรณเคร่ืองเขยีน
8 จา้งปรับปรุงซ่อมแซมครุภณัฑ์ ( รถ 6 ล้อ ) 10,310.00 10,310.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฉนัทนี ชนะพันธ์ 10,310.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 140/2564 ลว.24 ก.ย. 2564 นางสาวฉนัทนี ชนะพันธ์
9 จา้งซ่อมแซมครุภณัฑ์ 3,280.00 3,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคลีนิกคอม 3,280.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 141/2564 ลว.24 ก.ย. 2564 ร้านคลีนิกคอม 

แบบสรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน 2564
โรงเรียนบา้นห้วยไคร้

ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565



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

1 ซ้ือวัสดุพัฒนาการจดัการเรียนรู้ส่าหรับเด็กปฐมวัย 22,149.00 22,149.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จักร เทคนิคอล จ่ากัด 22,149.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 1/2565 ลว.4 ต.ค. 2564 บริษัท จักร เทคนิคอล จ่ากัด
2 ซ้ือวัสดุกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 1,650.00 1,650.00 เฉพาะเจาะจง นายสงบ แสงเรือง 1,650.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 2/2565 ลว.8 ต.ค. 2564 นายสงบ แสงเรือง 
3 ซ้ือหญา้เทียมปูลานกิจกรรม 7,383.00 7,383.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จักร เทคนิคอล จ่ากัด 7,383.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 3/2565 ลว.22 ต.ค. 2564 บริษัท จักร เทคนิคอล จ่ากัด
4 ซ้ือวัสดุโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 4,760.00 4,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทอ่าพรรณ ฟาร์มากรุ๊ป จ่ากัด 4,760.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 4/2565 ลว.28 ต.ค. 2564 บริษัทอ่าพรรณ ฟาร์มากรุ๊ป จ่ากัด 
5 ซ้ือส่งเสริมและพฒันาความสามารถทางวิชาการ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพงษ์ ชัยวงค์ 5,000.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 5/2565 ลว.1 พ.ย. 2564 นายสมพงษ์ ชัยวงค์

ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565

แบบสรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2564
โรงเรียนบา้นห้วยไคร้



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

1 ซ้ือส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางวิชาการ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพงษ์ ชัยวงค์ 5,000.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 5/2565 ลว.1 พ.ย. 2564 นายสมพงษ์ ชัยวงค์
2 ซ้ือวัสดุโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ถนอมพาณิชย์ 2018 4,200.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 6/2565 ลว.2 พ.ย. 2564 หจก.ถนอมพาณิชย์ 2018 
3 ซ้ือวัสดุโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 2,750.00 2,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเฮือนยาสมอ 2,750.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 7/2565 ลว.8 พ.ย. 2564 ร้านเฮือนยาสมอ 
4 ซ้ือวัสดุโครงการจัดซ้ือหนังสือเรียน 3,535.00 3,535.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแม่ปิง บุ๊คสโตร์ 3,535.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 8/2565 ลว.9 พ.ย. 2564 ร้านแม่ปิง บุ๊คสโตร์ 
5 ซ้ือวัสดุโครงการวัสดุส่านักงาน 7,074.00 7,074.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออลเว็ส ซัพพลายแอนด์เวอร์วิส จ่ากดั 7,074.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 9/2565 ลว.10 พ.ย. 2564 บริษัท ออลเว็ส ซัพพลายแอนด์เวอร์วิส จ่ากดั 

6 ซ้ือส่งเสริมและพฒันาความสามารถทางวิชาการ 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิรดา กุลวงค์ 6,600.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 10/2565 ลว.25 พ.ย. 2564 นางสาววิรดา กุลวงค์
7 จ้างเหมารถ 2 แถว 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชัย  แซ่จ๋าว 20,000.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 11/2565 ลว.25 พ.ย. 2564 นายวิชัย  แซ่จ๋าว 
8 จ้างเหมารถเมล์เขียว 19,960.00 19,960.00 เฉพาะเจาะจง นายกองค่า ก้างออนตา 19,960.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 12/2565 ลว.25 พ.ย. 2564 นายกองค่า ก้างออนตา 
9 ซ้ือครุภณัฑ์การจัดการเรียนรู้ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง เอสพกีรุ๊ป 15,000.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 14/2565 ลว.25 พ.ย. 2564 เอสพกีรุ๊ป
10 จ้างถ่ายเอกสารแบบเรียนภาษาจีน 4,028.00 4,028.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมเซ็นเตอร์ 4,028.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 15/2565 ลว.27 พ.ย. 2564 ร้านคอมเซ็นเตอร์ 

แบบสรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจิกายน 2564
โรงเรียนบา้นห้วยไคร้

ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565



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

1 ซ้ือวัสดุโครงการวัสดุส่านักงาน 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านส่าเพง็เชียงราย 1,600.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 16/2565 ลว.1 ธ.ค. 2564 ร้านส่าเพง็เชียงราย 
2 ซ้ือวัสดุโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา 2,706.00 2,706.00 เฉพาะเจาะจง ร้านส่าเพง็เชียงราย 2,706.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 17/2565 ลว.2 ธ.ค. 2564 ร้านส่าเพง็เชียงราย 
3 จัดซ้ือหนังสือเรียน 2,870.00 2,870.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแม่ปิง บุ๊คสโตร์ 2,870.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 18/2565 ลว.3 ธ.ค. 2564 ร้านแม่ปิง บุ๊คสโตร์ 
4 จ้างซ่อมทีวีห้องภาษาอังกฤษ                  1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายมงคล ทรายมูล 1,800.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 19/2565 ลว.3 ธ.ค. 2564 นายมงคล ทรายมูล 
5 จ้างท่าอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่าง 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจันทร์ทิรา อินสุนา 16,000.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 20/2565 ลว.3 ธ.ค. 2564 นางจันทร์ทิรา อินสุนา
6 จ้างโครงการป้องกันและก่าจัดปลวกบ้านพกัครู 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี เอน็ เพสท์ เซอร์วิส2012 จ่ากดั 15,000.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 21/2565 ลว.7 ธ.ค. 2564 บริษัท พี เอน็ เพสท์ เซอร์วิส2012 จ่ากดั

7 ซ้ือปูนขาวกิจกรรมกีฬาสี 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสากล เชื้อเมืองพาน 6,500.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 22/2565 ลว.9 ธ.ค. 2564 นายสากล เชื้อเมืองพาน
8 ซ้ืออุปกรณ์กีฬา 9,860.00 9,860.00 เฉพาะเจาะจง ร้านส่าเพง็เชียงราย 9,860.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 23/2565 ลว.9 ธ.ค. 2564 ร้านส่าเพง็เชียงราย
9 ซ้ือวัสดุแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อม 25,419.00 25,419.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมิตรอารีย์ 25,419.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 24/2565 ลว.13 ธ.ค. 2564 ร้านมิตรอารีย์
10 จ้างถ่ายเอกสารใบงานระดับช่วงชั้นที่ 2 765.00 765.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมเซ็นเตอร์ 765.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 25/2565 ลว.13 ธ.ค. 2564 ร้านคอมเซ็นเตอร์ 
11 ซ้ือวัสดุแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อม 19,581.00 19,581.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน่าเจริญ 19,581.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 26/2565 ลว.15 ธ.ค. 2564 ร้านน่าเจริญ
12 จา้งท่าอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง นางศุภพชิญ ์มะโนชมภู 16,000.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 27/2565 ลว.15 ธ.ค. 2564 นางศุภพชิญ ์มะโนชมภู
13 ซ้ือเส้ือกีฬา 48,520.00 48,520.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิรชัยสปอร์ตเชียงราย 48,520.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 28/2565 ลว.16 ธ.ค. 2564 ร้านจิรชัยสปอร์ตเชียงราย
14 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอินเตอร์ปร้ิน 1,800.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 29/2565 ลว.20 ธ.ค. 2564 ร้านอินเตอร์ปร้ิน 
15 จา้งแหมาจดัเตรียมสถานที ่พิธีเปิด-ปิด งานกฬีาสี 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสนั่น สมจันทร์ 1,200.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 30/2565 ลว.24 ธ.ค. 2564 นายสนั่น สมจันทร์ 
16 จ้างท่าอาหารกลางวัน งานกีฬาสี 18,800.00 18,800.00 เฉพาะเจาะจง นางรุ่งทิวา สายวันแก้ว 18,800.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 31/2565 ลว.24 ธ.ค. 2564 นางรุ่งทิวา สายวันแก้ว
17 จ้างซ่อมแซมยานพาหนะโรงเรียน 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฉันทนี ชนะพนัธ์ 9,600.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 33/2565 ลว.27 ธ.ค. 2564 นางสาวฉันทนี ชนะพนัธ์

โรงเรียนบา้นห้วยไคร้
แบบสรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2564

ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565



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

1 ซ้ือขนมวันเด็ก 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง พงค์เจริญพาณิชย์ 15,000.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 34/2565 ลว.1 ม.ค. 2565 พงค์เจริญพาณิชย์
2 ซ้ือวัสดุยกระดับคุณภาพการศึกษา 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทพวัลย์กรุ๊ป (1995) จ่ากัด 12,000.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 36/2565 ลว.28 ธ.ค. 2565 บริษัท เทพวัลย์กรุ๊ป (1995) จ่ากัด
3 ซ้ือวัสดุยกระดับคุณภาพการศึกษา 2,769.00 2,769.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสายตุง 2,769.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 37/2565 ลว.3 ธ.ค. 2565 ร้านสายตุง 

แบบสรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2565
โรงเรียนบา้นห้วยไคร้

ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565



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

1 ซ้ือวัสดุห้องเรียนรวม 1,488.00 1,488.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสายตุง 1,488.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 38/2565 ลว.1 ก.พ 2565 ร้านสายตุง 
2 ซ้ือวัสดุยกระดับคุณภาพการศึกษา 11,560.00 11,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทพวัลย์กรุ๊ป (1995) จ่ากัด 11,560.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 39/2565 ลว.1 ก.พ 2565 บริษัท เทพวัลย์กรุ๊ป (1995) จ่ากัด
3 จ้างจัดท่าเอกสารประกอบการเรียนการสอน 16,738.00 16,738.00 เฉพาะเจาะจง ท.การพมิพ์ 16,738.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 40/2565 ลว.3 ก.พ 2565 ท.การพมิพ์
4 ซ้ือวัสดุยกระดับคุณภาพการศึกษา 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสงบ แสงเรือง 6,000.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 41/2565 ลว 7 ก.พ 2565 นายสงบ แสงเรือง
5 จ้างท่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมีนพชิชา ธรรมวุฒิ 5,000.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 42/2565 ลว.7 ก.พ 2565 นางสาวมีนพชิชา ธรรมวุฒิ
6 ซ้ือวัสดุโครงการพัฒนาจดัการเรียนรู้ระดับปฐมวัย 2,993.00 2,993.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสายตุง 2,993.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 43/2565 ลว.7 ก.พ 2565 ร้านสายตุง 
7 ซ้ือวัสดุยกระดับคุณภาพการศึกษา 1,170.00 1,170.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสายตุง 1,170.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 44/2565 ลว.7 ก.พ 2565 ร้านสายตุง 
8 ซ้ือขดลวดเข้าเล่ม 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านส่าเพง็เชียงราย 1,800.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 45/2565 ลว.7 ก.พ 2565 ร้านส่าเพง็เชียงราย 
9 ซ้ือวัสดุยกระดับคุณภาพการศึกษา 645.00 645.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสายตุง 645.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 46/2565 ลว.11 ก.พ 2565 ร้านสายตุง 
10 ซ้ือวัสดุยกระดับคุณภาพการศึกษา 1,150.00 1,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสายตุง 1,150.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 47/2565 ลว.11 ก.พ 2564 ร้านสายตุง 
11 ซ้ือวัสดุยกระดับคุณภาพการศึกษา 4,497.00 4,497.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พมิลวรรณเคร่ืองเขียน  4,497.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 48/2565 ลว.11ก.พ 2565 หจก.พมิลวรรณเคร่ืองเขียน  
12 จ้างซ่อมแซมยานพาหนะโรงเรียน 17,620.00 17,620.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฉันทนี ชนะพนัธ์ 17,620.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 49/2565 ลว.11 ก.พ 2565 นางสาวฉันทนี ชนะพนัธ์
13 จ้างท่าป้ายไวนิล 750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทคลาสสิฟายด์ ซัพพลาย จ่ากดั 750.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 50/2565 ลว.21 ก.พ 2565 บริษัทคลาสสิฟายด์ ซัพพลาย จ่ากัด 
14 จ้างท่าป้ายไวนิลเปิดบ้านวิชาการ 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทคลาสสิฟายด์ ซัพพลาย จ่ากดั 600.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 51/2565 ลว.21 ก.พ 2565 บริษัทคลาสสิฟายด์ ซัพพลาย จ่ากัด 
15 จ้างท่าอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 4,140.00 4,140.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมีนพชิชา ธรรมวุฒิ 4,140.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 52/2565 ลว.10 ก.พ 2565 นางสาวมีนพชิชา ธรรมวุฒิ 
16 จา้งเหมาจดัเตรียมเวทีพร้อมเคร่ืองเสียง 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสนั่น สมจันทร์ 3,000.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 53/2565 ลว.21 ก.พ 2565 นายสนั่น สมจันทร์ 
17 ซ้ือวัสดุประกอบอาหารกจิกรรมเปิดบ้านวิชาการ 15,340.00 15,340.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมีนพชิชา ธรรมวุฒิ 15,340.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 54/2565 ลว.21 ก.พ 2565 นางสาวมีนพชิชา ธรรมวุฒิ

แบบสรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2565
โรงเรียนบา้นห้วยไคร้

ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565



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

1 ซ้ือวัสดุบริหารจัดการขยะ 1,040.00 1,040.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสายตุง 1,040.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 55/2565 ลว.7 ม.ีค.2565 ร้านสายตุง 
2 ซ้ือวัสดุยกระดับคุณภาพการศึกษา 4,921.00 4,921.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พมิลวรรณเคร่ืองเขียน  4,921.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 56/2565 ลว.7 ม.ีค.2565 หจก.พมิลวรรณเคร่ืองเขียน  
3 ซ้ือวัสดุโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทพวัลย์กรุ๊ป (1995) จ่ากัด 30,000.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 57/2565 ลว.14 ม.ีค.2565 บริษัท เทพวัลย์กรุ๊ป (1995) จ่ากัด
4 ซ้ือวัสดุโครงการจัดซ้ือหนังสือเรียน 4,090.00 4,090.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแม่ปิง บุ๊คสโตร์ 4,090.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 58/2565 ลว.14 ม.ีค.2565 ร้านแม่ปิง บุ๊คสโตร์ 
5 ซ้ือวัสดุปัจฉิมนิเทศ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านส่าเพง็เชียงราย 1,500.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 59/2565 ลว.21 ม.ีค.2565 ร้านส่าเพง็เชียงราย 
6 ซ้ือวัสดุปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ 142,383.00 142,383.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน่าเจริญ 142,383.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 60/2565 ลว.28 ม.ีค.2565 ร้านน่าเจริญ
7 ซ้ือวัสดุปรับปรุงภมูิทัศน์โรงเรียน 33,991.00 33,991.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน่าเจริญ 33,991.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 61/2565 ลว.28 ม.ีค.2565 ร้านน่าเจริญ

แบบสรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มีนาคม 2565
โรงเรียนบา้นห้วยไคร้

ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565



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

1 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 124,987.00 124,987.00 เฉพาะเจาะจง นายทรงเกียรติ แก้วมงคล 124,987.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 62/2565 ลว.1 เม.ย.2565 นายทรงเกียรติ แก้วมงคล
2 จา้งปรับปรุงภมูทิัศน์และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 53,637.00 53,637.00 เฉพาะเจาะจง นายสนั่น สมจันทร์ 583,637.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 63/2565 ลว.1 เม.ย.2565 นายสนั่น สมจันทร์
3 ซ้ือหนังสือเรียน 410,444.00 410,444.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน แม่ปิง บุ๊คสโตร์ 410,444.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 64/2565 ลว.11 เม.ย.2565 ร้าน แม่ปิง บุ๊คสโตร์
4 จา้งปรับปรุงภมูทิัศน์และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 144,600.00 144,600.00 เฉพาะเจาะจง นายถนอม อิ่นแก้ว 144,600.00 ราคาต่่าทีสุ่ด 65/2565 ลว.25 เม.ย.2565 นายถนอม อิ่นแก้ว

แบบสรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน เมษายน 2565
โรงเรียนบา้นห้วยไคร้

ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565


