
แบบสรุปผลผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2562 

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิเขต  3 

วันที่  5  ธันวาคม พ.ศ. 2562 
ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่
จัดซ้ือหรือ
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 

1 จ้างทำห้องซับเสียงโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ฯ 

30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง นายชยังกูร  
สีหะวงษ์ 

30,000 นายชยังกูร  
สีหะวงษ์ 

30,000 ราคาต่ำสุด เลขท่ี  14/2563 
ลว  28  ต.ค.62 

2 ซื้อวัสดุสร้างห้องน้ำบ้านพัก
คร ู

18,750 18,750 เฉพาะเจาะจง ร้านซับใหญร่วม
วัสด ุ

18,750 ร้านซับใหญร่วม
วัสด ุ

18,750 ราคาต่ำสุด เลขท่ี  3/2563 
ลว  8  พ.ย. 62 

3 จ้างทำป้ายไวนิล 1,550 1,550 เฉพาะเจาะจง ร้านโฮมอิงค์
เจ็ท   

1,550 ร้านโฮมอิงค์
เจ็ท   

1,550 ราคาต่ำสุด เลขท่ี  16/2563 
ลว  8  พ.ย. 62 

4 ซื้อวัสดุโครงการงานบริการ
และปฏคิม  

4,900 4,900 เฉพาะเจาะจง 

 

รา้นเพิ่มพนู 

 

4,900 รา้นเพิ่มพนู 

 

4,900 ราคาต่ำสุด เลขท่ี  4/2563 
ลว  18  พ.ย. 62 

5 จ้างถ่ายเอกสารโครงการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
(O-NET,NT,LAS) 

10,550 10,550 เฉพาะเจาะจง ร้านทองเหมาะ 10,550 ร้านทองเหมาะ 10,550 ราคาต่ำสุด เลขท่ี  17/2563 
ลว  18  พ.ย. 62 

6 จ้างปรับภูมิทัศน์บริเวณ
อาคาร 2 

37,950 37,950 เฉพาะเจาะจง 

 

ห้างหุ้นส่วน
จำกัด ส.เพ่ิม
ทวีทรัพย ์ 

37,950 ห้างหุ้นส่วน
จำกัด ส.เพ่ิม
ทวีทรัพย์  

37,950 ราคาต่ำสุด เลขท่ี  18/2563 
ลว  14  พ.ย. 62 

7 ซื้อวัสดุตามโครงการงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

4,130 4,130 เฉพาะเจาะจง 

 
หจก. ชัยภูมิ
ศึกษาภัณฑ์  
(ล๊อกแมน)  
(สำนักงาน

ใหญ่)  

4,130 หจก. ชัยภูมิ
ศึกษาภัณฑ์  
(ล๊อกแมน)  
(สำนักงาน

ใหญ่)  

4,130 ราคาต่ำสุด เลขท่ี  5/2563 
ลว  14  พ.ย. 62 
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วันที่  5  ธันวาคม พ.ศ. 2562 
ลำดับที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง 

8 ซื้อวัสดุโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ฯ 

6,610 6,610 เฉพาะเจาะจง ส.การไฟฟ้า 6,610 ส.การไฟฟ้า 6,610 ราคาต่ำสุด เลขท่ี  6/2563 
ลว  18 พ.ย. 62 

9 จ้างทำโครงสร้างฐาน
เสาธง 

100,000 100,000 เฉพาะเจาะจง บริษัทวรินทรคอ
นกรีต  จำกัด 

100,000 บริษัทวรินทรคอ
นกรีต  จำกัด 

100,000 ราคาต่ำสุด เลขท่ี  19/2563 
ลว  25  ต.ค. 62 

10 ซื้อวัสดุโครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมวลชน 

10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง ร้านสไมล์คอม 10,000 ร้านสไมล์คอม 10,000 ราคาต่ำสุด เลขท่ี  7/2563 
ลว  15  พ.ย. 62 

11 ซื้อวัสดุโครงการพัฒนา
งานทะเบียนเอกสาร
ทางวิชาการ/วัดผล 

5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง ร้านสไมล์คอม 5,000 ร้านสไมล์คอม 5,000 ราคาต่ำสุด เลขท่ี  8/2563 
ลว  15  พ.ย. 62 

12 ซื้อวัสดุโครงการจดัซื้อ
วัสดุการศึกษา/
สำนักงาน 

26,230 26,230 เฉพาะเจาะจง ร้านสไมล์คอม 26,230 ร้านสไมล์คอม 26,230 ราคาต่ำสุด เลขท่ี  9/2563 
ลว  15  พ.ย. 62 

13 ซื้อวัสดุโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ฯ 

16,304.66 16,304.66 เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านเศรษฐีเงิน
เย็น สำนักงาน

ใหญ่ 

16,304.66 ร้านเศรษฐีเงิน
เย็น สำนักงาน

ใหญ่ 

16,304.66 ราคาต่ำสุด เลขท่ี  10/2563 
ลว  22  พ.ย. 62 

14 ซื้อวัสดุโครงการงาน
สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตราภณัฑ ์ 20,000 ร้านจิตราภณัฑ ์ 20,000 ราคาต่ำสุด เลขท่ี  11/2563 
ลว  25  พ.ย. 62 
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วันที่  5  ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 

ลำดับที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่
จัดซ้ือหรือ
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 

15 ซื้อวัสดุโครงการพัฒนา
ศักยภาพนักเรยีนระดับ
ปฐมวัย 

10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตราภณัฑ ์ 10,000 ร้านจิตราภณัฑ ์ 10,000 ราคาต่ำสุด เลขท่ี  12/2563 
ลว  25  พ.ย. 62 

16 ซื้อวัสดุโครงการการ
พัฒนากิจกรรม “ลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 

10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตราภณัฑ ์ 10,000 ร้านจิตราภณัฑ ์ 10,000 ราคาต่ำสุด เลขท่ี  13/2563 
ลว  25  พ.ย. 62 

17 ซื้อวัสดุโครงการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบตัิใน
สถานศึกษา 

15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตราภณัฑ ์ 15,000 ร้านจิตราภณัฑ ์ 15,000 ราคาต่ำสุด เลขท่ี  14/2563 
ลว  25  พ.ย. 62 

18 ซื้อวัสดุโครงการโรงเรยีน
ซับใหญ่ใสสะอาด  

10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตราภณัฑ ์ 10,000 ร้านจิตราภณัฑ ์ 10,000 ราคาต่ำสุด เลขท่ี  15/2563 
ลว  25  พ.ย. 62 

19 ซื้อวัสดุโครงการประชุม
ผู้ปกครองนักเรยีน 

5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตราภณัฑ ์ 5,000 ร้านจิตราภณัฑ ์ 5,000 ราคาต่ำสุด เลขท่ี  16/2563 
ลว  25  พ.ย. 62 

20 จ้างเหมาทำอาหารเข้า
ค่ายติว O-NET ม.3 ม.6 

102,900 102,900 เฉพาะเจาะจง นางตุ๊กตา หมวด
ปัสสา  

102,90
0 

นางตุ๊กตา หมวด
ปัสสา  

102,900 ราคาต่ำสุด เลขท่ี  20/2563 
ลว  29  พ.ย. 62 

21 จ้างทำห้องน้ำบ้านพักครู 18,750 18,750 เฉพาะเจาะจง นายบรรจง  
พิพิธกุล 

18,750 นายบรรจง  พิพิธกุล 18,750 ราคาต่ำสุด เลขท่ี  21/2563 
ลว  4  พ.ย. 62 

 

 แบบ  สขร.  1 


