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1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 จ านวน 15  รายการ
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1

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม 2564

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

1,435.00    อยู่ในวงเงินงบประมาณร้านเก๋1,435.00    1,435.00     ค่าจ้างถ่ายเอกสาร

5

ค่าจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 2,350.00    2,350.00     เฉพาะเจาะจง วังทองไอที

ค่าซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง 1,177.00    1,177.00     เฉพาะเจาะจง
บริษัท โตโยต้า
พิษณุโลก จ ากัด

ค่าจ้างท าเอกสารแผนฯ 4,335.00    4,335.00     เฉพาะเจาะจง

ค่าจ้างท าตรายาง อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 1/2565 
ลงวันท่ี 5 ต.ค. 64

4,705.00    4,705.00     เฉพาะเจาะจง
บริษัท ช่อชัยพฤกษ์
 จ ากัด

4,705.00    

เฉพาะเจาะจง

2,350.00    วังทองไอที 2,350.00    อยู่ในวงเงินงบประมาณ

1,435.00    ร้านเก๋

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 2/2565 
ลงวันท่ี 5 ต.ค. 64

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 3/2565 
ลงวันท่ี 6 ต.ค. 64

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1/2565ลง
วันท่ี 20 ต.ค. 64

บริษัท ช่อชัยพฤกษ์
 จ ากัด

7,490.00    
บริษัท ช่อชัยพฤกษ์ 
จ ากัด

7,490.00    อยู่ในวงเงินงบประมาณ

1,177.00    
บริษัท โตโยต้า
พิษณุโลก จ ากัด

1,177.00    อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 4/2565 
ลงวันท่ี 7 ต.ค. 64

4,335.00    ร้านเก๋ 4,335.00    
อยู่เงินกันปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 5/2565 
ลงวันท่ี 11 ต.ค. 64

ร้านเก๋

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 2/2565ลง
วันท่ี 20 ต.ค. 64

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 6/2565
ลงวันท่ี 25 ต.ค. 64

7

8

ค่าซ้ือวัสดุหมึกพิมพ์ส านักงาน 7,490.00    7,490.00     เฉพาะเจาะจง
บริษัท ช่อชัยพฤกษ์
 จ ากัด

7,490.00    
บริษัท ช่อชัยพฤกษ์ 
จ ากัด

7,490.00    อยู่ในวงเงินงบประมาณ

อยู่ในวงเงินงบประมาณ

6 ค่าซ้ือวัสดุหมึกพิมพ์ส านักงาน 7,490.00    

350.00       วังทองไอที 350.00       

2

3

9 180,000.00 เฉพาะเจาะจง 180,000.00 น.ส.จันทิมา เช้ือบุญไทย 180,000.00 

7,490.00     เฉพาะเจาะจง

ค่าจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 350.00       350.00       เฉพาะเจาะจง วังทองไอที

บริษัท ช่อชัยพฤกษ์ 
จ ากัด

4,705.00    

4

10 180,001.00 180,001.00 เฉพาะเจาะจง 180,001.00 น.ส.ชลดา ศรีสมัย 180,001.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 2/2565
ลงวันท่ี 28 ต.ค. 64

13 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานช่ัวคราว 108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง 108,000.00 
นางเพ็ญศิณี ถคนันท์ธน
โชติ

108,000.00 

อยู่ในวงเงินงบประมาณ

12 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานช่ัวคราว 108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง 108,000.00 นางนพมาศ ฮุยเก๊ียะ 108,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ

11 138,000.00 138,000.00 เฉพาะเจาะจง 138,000.00 นายขจรศักด์ิ เสือข า

อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 5/2565
ลงวันท่ี 28 ต.ค. 64

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานช่ัวคราว

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานช่ัวคราว

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานช่ัวคราว 180,000.00 

นางนพมาศ ฮุยเก๊ียะ

นายขจรศักด์ิ เสือข า

น.ส.ชลดา ศรีสมัย

น.ส.จันทิมา เช้ือบุญ
ไทย

นางเพ็ญศิณี 
ถคนันท์ธนโชติ

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 3/2565
ลงวันท่ี 28 ต.ค. 64

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 4/2565
ลงวันท่ี 28 ต.ค. 64

138,000.00 

อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 1/2565
ลงวันท่ี 28 ต.ค. 64



ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

ตรวจแล้วถูกต้อง

ลงช่ือ... ...ผู้จัดท า ลงช่ือ... .....
        (นางสาวชลดา ฟักทองอ่อน)
          นักวิชาการเงินและบัญชี    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

                  (นายวสันต์  ปานทอง)

อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 6/2565
ลงวันท่ี 28 ต.ค. 64

15 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานช่ัวคราว 108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง
น.ส.ทิพย์สุคนธ์ 
สอนง่าย

108,000.00 น.ส.ทิพย์สุคนธ์ สอนง่าย 108,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 7/2565
ลงวันท่ี 28 ต.ค. 64

14 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานช่ัวคราว 108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง
น.ส.พนิดา จันทร์
สอน

108,000.00 น.ส.พนิดา จันทร์สอน 108,000.00 



4
แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน พฤศจิกายน 2564
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

2
ค่าจ้างซ่อม
เคร่ืองปรับอากาศ
ส านักงาน

1,190.00        1,190.00       เฉพาะเจาะจง

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

1 ค่าจ้างจัดท าเอกสาร 480.00           480.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเก๋

พชรกาญจน์ แอร์ 1,190.00       พชรกาญจน์ แอร์ 1,190.00        
อยู่เงินกันปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2564

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 8/2565 
ลงวันท่ี 10 พ.ย. 64

480.00          ร้านเก๋ 480.00           อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 7/2565 
ลงวันท่ี 1 พ.ย. 64

4 ค่าจ้างท าป้ายไวนิลประชุมฯ 500.00           500.00          เฉพาะเจาะจง

3 ค่าจ้างท าป้าย 6,600.00        6,600.00       เฉพาะเจาะจง

ร้านพุธท าป้าย 500.00          ร้านพุธท าป้าย 500.00           อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 10/2565 
ลงวันท่ี 11 พ.ย. 64

6,600.00       ร้านพุธท าป้าย 6,600.00        อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 9/2565 
ลงวันท่ี 10 พ.ย. 64

ร้านพุธท าป้าย

6 ค่าจ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 1,340.00        1,340.00       เฉพาะเจาะจง

5
ค่าจ้างเหมาย้ายและ
ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ

11,015.00      11,015.00     เฉพาะเจาะจง

วังทองไอที 1,340.00       วังทองไอที 1,340.00        อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 12/2565 
ลงวันท่ี 15 พ.ย. 64

11,015.00     พชรกาญจน์ แอร์ 11,015.00      อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 11/2565 
ลงวันท่ี 15 พ.ย. 64

พชรกาญจน์ แอร์

อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 13/2565 
ลงวันท่ี 15 พ.ย. 64

8
ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า
และท าความสะอาด

1,500.00        1,500.00       เฉพาะเจาะจง
นางทุเรียน สระทอง
เพ็ชร

1,500.00       
นางทุเรียน สระทอง
เพ็ชร

1,500.00        อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 14/2565 
ลงวันท่ี 18 พ.ย. 64

7 ค่าจ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 2,440.00        2,440.00       เฉพาะเจาะจง วังทองไอที 2,440.00       วังทองไอที 2,440.00        

อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 15/2565 
ลงวันท่ี 18 พ.ย. 64

10 ค่าจ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 1,340.00        1,340.00       เฉพาะเจาะจง วังทองไอที 1,340.00       วังทองไอที 1,340.00        อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 16/2565 
ลงวันท่ี 18 พ.ย. 64

9 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 1,915.00        1,915.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเก๋ 1,915.00       ร้านเก๋ 1,915.00        

อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 17/2565 
ลงวันท่ี 18 พ.ย. 64

12 ค่าจ้างท าเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 780.00           780.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเก๋ 780.00          ร้านเก๋ 780.00           อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 18/2565 
ลงวันท่ี 22 พ.ย. 64

11 ค่าจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 11,550.00      11,550.00     เฉพาะเจาะจง
หจก.นิรันดร์ เคร่ือง
เย็น จ ากัด

11,550.00     
หจก.นิรันดร์ เคร่ืองเย็น
 จ ากัด

11,550.00      

อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 19/2565 
ลงวันท่ี 23 พ.ย. 64

13 ค่าจ้างท าพวงมาลา 2,000.00        2,000.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.จินดา จันทร์อยู่ 2,000.00       น.ส.จินดา จันทร์อยู่ 2,000.00        



ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

ราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

ตรวจแล้วถูกต้อง

ลงช่ือ... ...ผู้จัดท า ลงช่ือ... .....
        (นางสาวชลดา ฟักทองอ่อน)
          นักวิชาการเงินและบัญชี    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

                  (นายวสันต์  ปานทอง)

1,000.00        1,000.00       เฉพาะเจาะจง

14 ค่าจ้างท าป้ายไวนิล 1,500.00        1,500.00       เฉพาะเจาะจง

15

17 ค่าจ้างท าป้ายไวนิล 1,000.00        1,000.00       เฉพาะเจาะจง

16 ค่าจ้างย้ายเคร่ือวปรับอากาศ 3,450.00        3,450.00       เฉพาะเจาะจง

ร้านพุธท าป้าย 1,000.00       ร้านพุธท าป้าย 1,000.00        อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 23/2565 
ลงวันท่ี 26 พ.ย. 64

3,450.00       พชรกาญจน์ แอร์ 3,450.00        อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 22/2565 
ลงวันท่ี 26 พ.ย. 64

พชรกาญจน์ แอร์

3,700.00       
บริษัท ช่อชัยพฤกษ์ 
จ ากัด

3,700.00        อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 3/2565 ลง
วันท่ี 29 พ.ย. 64

บริษัท ช่อชัยพฤกษ์ 
จ ากัด

18
ค่าซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท า
ความสะอาด

3,700.00        3,700.00       เฉพาะเจาะจง

ร้านพุธท าป้าย 1,000.00       ร้านพุธท าป้าย 1,000.00        อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 21/2565 
ลงวันท่ี 26 พ.ย. 64

1,500.00       ร้านพุธท าป้าย 1,500.00        อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 20/2565 
ลงวันท่ี 25 พ.ย. 64

ร้านพุธท าป้าย

ค่าจ้างท าป้ายไวนิล



ตรวจแล้วถูกต้อง

ลงช่ือ... ...ผู้จัดท ำ ลงช่ือ... .....
        (นำงสำวชลดำ ฟักทองอ่อน)
          นักวิชำกำรเงินและบัญชี    รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำพิษณุโลก เขต 2 ปฏิบัติรำชกำรแทน

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำพิษณุโลก เขต 2

                  (นำยวสันต์  ปำนทอง)

6
แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน ธันวาคม 2564
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

2 ค่ำซ้ือวัสดุกำรเกษตร 12,830.00   12,830.00  เฉพำะเจำะจง

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

1 ค่ำจ้ำงซ่อมคอมพิวเตอร์ 5,850.00     5,850.00    เฉพำะเจำะจง วังทองไอที

บริษัท ช่อชัยพฤกษ์ 
จ ำกัด

12,830.00   
บริษัท ช่อชัยพฤกษ์ 
จ ำกัด

12,830.00    อยู่ในวงเงินงบประมำณ
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 4/2565     
ลงวันท่ี 8 ธ.ค. 64

5,850.00     วังทองไอที 5,850.00      อยู่ในวงเงินงบประมำณ
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 24/2565  
ลงวันท่ี 1 ธ.ค. 64

4 ค่ำจ้ำงซ่อมคอมพิวเตอร์ 1,700.00     1,700.00    เฉพำะเจำะจง

3 ค่ำจ้ำงจัดท ำเอกสำรแผนฯ 6,540.00     6,540.00    เฉพำะเจำะจง

วังทองไอที 1,700.00     วังทองไอที 1,700.00      อยู่ในวงเงินงบประมำณ
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 26/2565  
ลงวันท่ี 14 ธ.ค. 64

6,540.00     ร้ำนเก๋ 6,540.00      อยู่ในวงเงินงบประมำณ
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 25/2565  
ลงวันท่ี 13 ธ.ค. 64

ร้ำนเก๋

6 ค่ำซ้ือวัสดุปรับปรุงภูมิทัศน์ 4,355.00     4,355.00    เฉพำะเจำะจง

5 ค่ำจ้ำงท ำป้ำยโฟมบอร์ด 1,500.00     1,500.00    เฉพำะเจำะจง

ร้ำนอ ำนวยพำณิชย์ 4,355.00     ร้ำนอ ำนวยพำณิชย์ 4,355.00      อยู่ในวงเงินงบประมำณ
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 5/2565    
ลงวันท่ี 22 ธ.ค. 64

1,500.00     ร้ำนพุธท ำป้ำย 1,500.00      อยู่ในวงเงินงบประมำณ
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 27/2565  
ลงวันท่ี 22 ธ.ค. 64

ร้ำนพุธท ำป้ำย

8 ค่ำจ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศส ำนักงำน 550.00        550.00       เฉพำะเจำะจง

7 ค่ำจ้ำงซ่อมคอมพิวเตอร์ 4,150.00     4,150.00    เฉพำะเจำะจง

พชรกำญจน์ แอร์ 550.00       พชรกำญจน์ แอร์ 550.00         อยู่ในวงเงินงบประมำณ
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 29/2565  
ลงวันท่ี 27 ธ.ค. 64

4,150.00     วังทองไอที 4,150.00      อยู่ในวงเงินงบประมำณ
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 28/2565  
ลงวันท่ี 24 ธ.ค. 64

วังทองไอที



ตรวจแล้วถูกต้อง

ลงช่ือ... ...ผู้จัดท ำ ลงช่ือ... .....
        (นำงสำวชลดำ ฟักทองอ่อน)
          นักวิชำกำรเงินและบัญชี    รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำพิษณุโลก เขต 2 ปฏิบัติรำชกำรแทน

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำพิษณุโลก เขต 2

                  (นำยวสันต์  ปำนทอง)

7

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 35/2565
ลงวันท่ี 24 ม.ค. 65

7 ค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำรแบบประเมินฯ 2,015.00       2,015.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนเก๋ 2,015.00       ร้ำนเก๋ 2,015.00        อยู่ในวงเงินงบประมำณ

3,000.00       ร้ำนเก๋ 3,000.00        อยู่ในวงเงินงบประมำณ
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 33/2565
ลงวันท่ี 10 ม.ค. 65

2,520.00       ร้ำนเก๋ 2,520.00        อยู่ในวงเงินงบประมำณ
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 34/2565
ลงวันท่ี 17 ม.ค. 65

บริษัท โตโยต้ำ
พิษณุโลก จ ำกัด

6 ค่ำจ้ำงจัดท ำเอกสำรฯ 2,520.00       2,520.00     เฉพำะเจำะจง

5 ค่ำจ้ำงจัดท ำรูปเล่มเอกสำรฯ 3,000.00       3,000.00     เฉพำะเจำะจง

ร้ำนเก๋

ร้ำนเก๋

นำงทุเรียน สระทอง
เพ็ชร

3 ค่ำจ้ำงเปล่ียนถ่ำยน้ ำมันเคร่ือง

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 32/2565
ลงวันท่ี 10 ม.ค. 65

3,270.99       
บริษัท โตโยต้ำ
พิษณุโลก จ ำกัด

3,270.99        อยู่ในวงเงินงบประมำณ
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 31/2565
ลงวันท่ี 7 ม.ค. 65

1,500.00       
นำงทุเรียน สระทอง
เพ็ชร

1,500.00        อยู่ในวงเงินงบประมำณ

3,270.99       3,270.99     เฉพำะเจำะจง

4 ค่ำจ้ำงเหมำตัดหญ้ำและท ำควำมสะอำด 1,500.00       1,500.00     เฉพำะเจำะจง

อยู่ในวงเงินงบประมำณ
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 30/2565
ลงวันท่ี 7 ม.ค. 65

2,560.00       
บริษัท ช่อชัยพฤกษ์ 
จ ำกัด

2,560.00        
ส่งเบิกในงบประมำณของ
 สพป.พิษณุโลก เขต 1

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 6/2565   
ลงวันท่ี 4 ม.ค. 65

บริษัท ช่อชัยพฤกษ์
 จ ำกัด

ร้ำนโมสอิท 10,000.00    ร้ำนโมสอิท 10,000.00      

1 ค่ำซ้ือวัสดุในกำรคัดเลือกนักเรียน 2,560.00       2,560.00     เฉพำะเจำะจง

2 ค่ำจ้ำงจัดท ำโปรแกรมติดตำมนักเรียน 10,000.00    10,000.00   เฉพำะเจำะจง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน มกราคม 2565

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

ราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง



8
แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน กุมภาพันธ์ 2565
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

2 ค่าจ้างเหมาปรับพ้ืนท่ีเพ่ือเผาขยะ 3,500.00     3,500.00     เฉพาะเจาะจง

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

1 ค่าซ้ือวัสดุเตาเผาขยะ 3,600.00     3,600.00     เฉพาะเจาะจง ร้านบ้ึมหล่อเสา

นายชวลิต ถ่ีถ้วน 3,500.00      นายชวลิต ถ่ีถ้วน 3,500.00      อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 36/2565 
ลงวันท่ี 2 ก.พ. 65

3,600.00      ร้านบ้ึมหล่อเสา 3,600.00      อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 7/2565  ลง
วันท่ี 2 ก.พ. 65

4
ค่าจ้างเปล่ียนยางรถยนต์
ส่วนกลาง (นข 6096)

14,994.30   14,994.30   เฉพาะเจาะจง

3
ค่าจ้างเปล่ียนยางรถยนต์
ส่วนกลาง (นข 3942)

14,994.30   14,994.30   เฉพาะเจาะจง

บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก
 จ ากัด

14,994.30    
บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก
 จ ากัด

14,994.30    อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 38/2565 
ลงวันท่ี 2 ก.พ. 65

14,994.30    
บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก
 จ ากัด

14,994.30    อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 37/2565 
ลงวันท่ี 2 ก.พ. 65

บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก
 จ ากัด

6 ค่าจ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 2,440.00     2,440.00     เฉพาะเจาะจง

5 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 1,055.00     1,055.00     เฉพาะเจาะจง

วังทองไอที 2,440.00      วังทองไอที 2,440.00      อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 40/2565 
ลงวันท่ี 3 ก.พ. 65

1,055.00      ร้านเก๋ 1,055.00      อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 39/2565 
ลงวันท่ี 2 ก.พ. 65

ร้านเก๋

ร้านชรินรัตน์ 2,425.00      ร้านชรินรัตน์ 2,425.00      อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 8/2565  ลง
วันท่ี 8 ก.พ. 65

7 ค่าซ้ือน้ าด่ืมส านักงาน 2,425.00     2,425.00     เฉพาะเจาะจง

9 ค่าซ้ือวัสดุขาต้ังไมโครโฟน 3,060.00     3,060.00     เฉพาะเจาะจง

8 ค่าซ้ือวัสดุส านักงาน 5,240.00     5,240.00     เฉพาะเจาะจง

บริษัท ช่อชัยพฤกษ์ 
จ ากัด

3,060.00      
บริษัท ช่อชัยพฤกษ์ 
จ ากัด

3,060.00      อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 10/2565  
ลงวันท่ี 8 ก.พ. 65

5,240.00      
บริษัท ช่อชัยพฤกษ์ 
จ ากัด

5,240.00      อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 9/2565  ลง
วันท่ี 8 ก.พ. 65

บริษัท ช่อชัยพฤกษ์ 
จ ากัด

900.00         
หจก.นิรันดร์ เคร่ืองเย็น
 จ ากัด

900.00         อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 41/2565 
ลงวันท่ี 10 ก.พ. 65

10 ค่าจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 900.00        900.00       เฉพาะเจาะจง
หจก.นิรันดร์ เคร่ืองเย็น
 จ ากัด

อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 42/2565 
ลงวันท่ี 14 ก.พ. 65

12 ค่าจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 3,400.00     3,400.00     เฉพาะเจาะจง
หจก.นิรันดร์ เคร่ืองเย็น
 จ ากัด

3,400.00      
หจก.นิรันดร์ เคร่ืองเย็น
 จ ากัด

3,400.00      อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 43/2565 
ลงวันท่ี 17 ก.พ. 65

11 ค่าจ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 5,080.00     5,080.00     เฉพาะเจาะจง วังทองไอที 5,080.00      วังทองไอที 5,080.00      

อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 44/2565 
ลงวันท่ี 17 ก.พ. 65

13 ค่าจ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 2,350.00     2,350.00     เฉพาะเจาะจง วังทองไอที 2,350.00      วังทองไอที 2,350.00      



ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

ตรวจแล้วถูกต้อง

ลงช่ือ... ...ผู้จัดท า ลงช่ือ... .....
        (นางสาวชลดา ฟักทองอ่อน)
          นักวิชาการเงินและบัญชี    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

                  (นายวสันต์  ปานทอง)

14 ค่าซ้ือวัสดุส านักงาน 48,870.00   48,870.00   เฉพาะเจาะจง
บริษัท ช่อชัยพฤกษ์ 
จ ากัด

48,870.00    
บริษัท ช่อชัยพฤกษ์ 
จ ากัด

48,870.00    อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 11/2565  
ลงวันท่ี 21 ก.พ. 65

อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 45/2565 
ลงวันท่ี 24 ก.พ. 65

15 ค่าจ้างจัดท าเล่มเอกสาร 5,600.00     5,600.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเก๋ 5,600.00      ร้านเก๋ 5,600.00      



10

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 56/2565
ลงวันท่ี 21 มี.ค. 65

13 ค่าจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ฯ 2,300.00     2,300.00  เฉพาะเจาะจง ร้านพุธท าป้าย 2,300.00      ร้านพุธท าป้าย 2,300.00      อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 57/2565
ลงวันท่ี 21 มี.ค. 65

หจก.นิรันดร์ เคร่ืองเย็น
 จ ากัด

500.00         
หจก.นิรันดร์ เคร่ืองเย็น
 จ ากัด

500.00         อยู่ในวงเงินงบประมาณ12 ค่าจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 500.00        500.00     เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 54/2565
ลงวันท่ี 21 มี.ค. 65

11 ค่าจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 18,700.00   18,700.00 เฉพาะเจาะจง
หจก.นิรันดร์ เคร่ืองเย็น
 จ ากัด

18,700.00    
หจก.นิรันดร์ เคร่ืองเย็น
 จ ากัด

18,700.00    อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 55/2565
ลงวันท่ี 21 มี.ค. 65

หจก.นิรันดร์ เคร่ืองเย็น
 จ ากัด

2,650.00      
หจก.นิรันดร์ เคร่ืองเย็น
 จ ากัด

2,650.00      อยู่ในวงเงินงบประมาณ10 ค่าจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 2,650.00     2,650.00  เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 52/2565
ลงวันท่ี 18 มี.ค. 65

9 ค่าจ้างท าป้ายไวนิล 2,000.00     2,000.00  เฉพาะเจาะจง ร้านพุธท าป้าย 2,000.00      ร้านพุธท าป้าย 2,000.00      อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 53/2565
ลงวันท่ี 21 มี.ค. 65

หจก.นิรันดร์ เคร่ืองเย็น
 จ ากัด

1,550.00      
หจก.นิรันดร์ เคร่ืองเย็น
 จ ากัด

1,550.00      อยู่ในวงเงินงบประมาณ8 ค่าจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 1,550.00     1,550.00  เฉพาะเจาะจง

อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 51/2565
ลงวันท่ี 18 มี.ค. 65

7 ค่าจ้างท าป้ายไวนิล 2,210.00     2,210.00  เฉพาะเจาะจง ร้านพุธท าป้าย

บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก
 จ ากัด

6,194.00      
บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก
 จ ากัด

6,194.00      

2,210.00      ร้านพุธท าป้าย 2,210.00      

อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 50/2565
ลงวันท่ี 17 มี.ค. 65

33,525.00    
บริษัท ช่อชัยพฤกษ์ 
จ ากัด

33,525.00    อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 12/2565   
 ลงวันท่ี 11 มี.ค. 65

6
ค่าจ้างแปล่ียนถ่าย
น้ ามันเคร่ืองรถยนต์ส่วนกลาง

6,194.00     6,194.00  เฉพาะเจาะจง

5 ค่าซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 33,525.00   33,525.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ช่อชัยพฤกษ์ 
จ ากัด

วังทองไอที 950.00         วังทองไอที 950.00         อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 49/2565
ลงวันท่ี 8 มี.ค. 65

5,000.00      ร้านเก๋ 5,000.00      อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 48/2565
ลงวันท่ี 8 มี.ค. 65

ร้านเก๋

4 ค่าจ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 950.00        950.00     เฉพาะเจาะจง

3 ค่าจ้างจัดท าเอกสาร 5,000.00     5,000.00  เฉพาะเจาะจง

วังทองไอที 1,500.00      วังทองไอที 1,500.00      อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 47/2565
ลงวันท่ี 3 มี.ค. 65

2,540.00      วังทองไอที 2,540.00      อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 46/2565
ลงวันท่ี 3 มี.ค. 65

วังทองไอที

2 ค่าจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 1,500.00     1,500.00  เฉพาะเจาะจง

1 ค่าจ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 2,540.00     2,540.00  เฉพาะเจาะจง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน มีนาคม 2565

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง



ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

ตรวจแล้วถูกต้อง

ลงช่ือ... ...ผู้จัดท า ลงช่ือ... .....
        (นางสาวชลดา ฟักทองอ่อน)
          นักวิชาการเงินและบัญชี    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

                  (นายวสันต์  ปานทอง)

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 60/2565
ลงวันท่ี 23 มี.ค. 65

17 ค่าซ้ือเคร่ืองวัดอุณหภูมิ 3,900.00     3,900.00  เฉพาะเจาะจง
บริษัท ช่อชัยพฤกษ์ 
จ ากัด

3,900.00      
บริษัท ช่อชัยพฤกษ์ 
จ ากัด

3,900.00      อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 13/2565   
 ลงวันท่ี 28 มี.ค. 65

บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก
 จ ากัด

2,900.77      
บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก
 จ ากัด

2,900.77      อยู่ในวงเงินงบประมาณ16 ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง 2,900.77     2,900.77  เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 58/2565
ลงวันท่ี 21 มี.ค. 65

อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 59/2565
ลงวันท่ี 23 มี.ค. 65

หจก.นิรันดร์ เคร่ืองเย็น
 จ ากัด

900.00         
หจก.นิรันดร์ เคร่ืองเย็น
 จ ากัด

900.00         อยู่ในวงเงินงบประมาณ14 ค่าจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 900.00        900.00     เฉพาะเจาะจง

15
ค่าจ้างแปล่ียนถ่าย
น้ ามันเคร่ืองรถยนต์ส่วนกลาง

11,252.12   11,252.12 เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุพิษณุโลก
ฮกอันต๊ึง จ ากัด

11,252.12    
บริษัท อีซูซุพิษณุโลก
เซอร์วิส จ ากัด

11,252.12    



ตรวจแล้วถูกต้อง

ลงช่ือ... ...ผู้จัดท ำ ลงช่ือ... .....

   รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำพิษณุโลก เขต 2 ปฏิบัติรำชกำรแทน
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำพิษณุโลก เขต 2

       (นำงสำวชลดำ ฟักทองอ่อน)                   (นำยวสันต์  ปำนทอง)
       นักวิชำกำรเงินและบัญชี

12

7,500.00      
บริษัท ช่อชัยพฤกษ์ 
จ ำกัด

7,500.00      อยู่ในวงเงินงบประมำณ
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 15/2565
ลงวันท่ี 27 เม.ย. 65

บริษัท ช่อชัยพฤกษ์ 
จ ำกัด

7 ค่ำซ้ือวัสดุหมึกพิมพ์ส ำนักงำน 7,500.00      7,500.00     เฉพำะเจำะจง

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 65/2565 
ลงวันท่ี 25 เม.ย. 65

1,550.00      วังทองไอที 1,550.00      อยู่ในวงเงินงบประมำณ
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 64/2565 
ลงวันท่ี 25 เม.ย. 65

750.00         ร้ำนเก๋ 750.00         อยู่ในวงเงินงบประมำณ

วังทองไอที

6 ค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำร 750.00         750.00       เฉพำะเจำะจง

5 ค่ำจ้ำงซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 1,550.00      1,550.00     เฉพำะเจำะจง

ร้ำนเก๋

อยู่ในวงเงินงบประมำณ
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 61/2565 
ลงวันท่ี 18 เม.ย. 65

4 ค่ำจ้ำงซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 2,890.00      2,890.00     เฉพำะเจำะจง

3 ค่ำจ้ำงจัดท ำเอกสำร 9,000.00      9,000.00     เฉพำะเจำะจง

วังทองไอที 2,890.00      วังทองไอที 2,890.00      อยู่ในวงเงินงบประมำณ
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 63/2565 
ลงวันท่ี 25 เม.ย. 65

9,000.00      ร้ำนเก๋ 9,000.00      อยู่ในวงเงินงบประมำณ
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 62/2565 
ลงวันท่ี 20 เม.ย. 65

2 ค่ำซ้ือวัสดุธงชำติ 1,920.00      1,920.00     เฉพำะเจำะจง

ร้ำนเก๋ 1,499.00      ร้ำนเก๋ 1,499.00      

ร้ำนเก๋

บริษัท ช่อชัยพฤกษ์ 
จ ำกัด

1,920.00      
บริษัท ช่อชัยพฤกษ์ 
จ ำกัด

1,920.00      

1 ค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำรข้อสอบฯ 1,499.00      1,499.00     เฉพำะเจำะจง

อยู่ในวงเงินงบประมำณ
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 14/2565
ลงวันท่ี 19 เม.ย. 65

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน เมษายน 2565

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

ราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
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แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน พฤษภาคม 2565
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

2 ค่าซ้ือหนังสือพระราชนิพนธ์ 40,000.00    40,000.00   เฉพาะเจาะจง

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

1 ค่าซ้ือวัสดุหมึกพิมพ์ส านักงาน 26,400.00    26,400.00   เฉพาะเจาะจง หจก.เวิร์ลอ้ิงค์

มูลนิธิสมเด็จพระเทพฯ 40,000.00    มูลนิธิสมเด็จพระเทพฯ 40,000.00      อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 17/2565
ลงวันท่ี 2 พ.ค. 65

26,400.00    หจก.เวิร์ลอ้ิงค์ 26,400.00      อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 16/2565
ลงวันท่ี 2 พ.ค. 65

4
ค่าจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์และ
เคร่ืองพิมพ์

1,300.00      1,300.00     เฉพาะเจาะจง

3 ค่าจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 850.00         850.00       เฉพาะเจาะจง

วังทองไอที 1,300.00      วังทองไอที 1,300.00        อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 67/2565
ลงวันท่ี 3 พ.ค. 65

850.00         
หจก.นิรันดร์ เคร่ือง
เย็น จ ากัด

850.00           อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 66/2565
ลงวันท่ี 3 พ.ค. 65

หจก.นิรันดร์ เคร่ือง
เย็น จ ากัด

6 ค่าจ้างจัดท าเกียรติบัตรพร้อมซอง 1,550.00      1,550.00     เฉพาะเจาะจง

5 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 420.00         420.00       เฉพาะเจาะจง

ร้านเก๋ 1,550.00      ร้านเก๋ 1,550.00        อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 69/2565
ลงวันท่ี 11 พ.ค. 65

420.00         ร้านเก๋ 420.00           อยู่นอกวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 68/2565
ลงวันท่ี 5 พ.ค. 65

ร้านเก๋

8 ค่าจ้างจัดท าเอกสารรายงานฯ 3,435.00      3,435.00     เฉพาะเจาะจง

7 ค่าจ้างท าป้ายไวนิลวันต้นไม้แห่งชาติ 500.00         500.00       เฉพาะเจาะจง

ร้านเก๋ 3,435.00      ร้านเก๋ 3,435.00        อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 71/2565
ลงวันท่ี 11 พ.ค. 65

500.00         ร้านพุธท าป้าย 500.00           อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 70/2565
ลงวันท่ี 11 พ.ค. 65

ร้านพุธท าป้าย

10 ค่าจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 2,150.00      2,150.00     เฉพาะเจาะจง

9 ค่าซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 6,633.00      6,633.00     เฉพาะเจาะจง

หจก.นิรันดร์ เคร่ือง
เย็น จ ากัด

2,150.00      
หจก.นิรันดร์ เคร่ือง
เย็น จ ากัด

2,150.00        อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 72/2565
ลงวันท่ี 19 พ.ค. 65

6,633.00      
บริษัท ช่อชัยพฤกษ์ 
จ ากัด

6,633.00        อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 18/2565
ลงวันท่ี 18 พ.ค. 65

บริษัท ช่อชัยพฤกษ์ 
จ ากัด

12
ค่าซ้ือวัสดุส านักงาน กิจกรรม
สถานศึกษาฯ

2,900.00      2,900.00     เฉพาะเจาะจง

11 ค่าจ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 700.00         700.00       เฉพาะเจาะจง

บริษัท ช่อชัยพฤกษ์ 
จ ากัด

2,900.00      
บริษัท ช่อชัยพฤกษ์ 
จ ากัด

2,900.00        อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 19/2565
ลงวันท่ี 23 พ.ค. 65

700.00         วังทองไอที 700.00           อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 73/2565
ลงวันท่ี 19 พ.ค. 65

วังทองไอที

13
ค่าซ้ือวัสดุส านักงาน อบรมครู
ผู้ช่วยฯ

9,903.00      9,903.00     เฉพาะเจาะจง 9,903.00      
บริษัท ช่อชัยพฤกษ์ 
จ ากัด

9,903.00        อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 20/2565
ลงวันท่ี 24 พ.ค. 65

บริษัท ช่อชัยพฤกษ์ 
จ ากัด



ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

ราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

ตรวจแล้วถูกต้อง

ลงช่ือ... ...ผู้จัดท า ลงช่ือ... .....

   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

    (นางสาวชลดา ฟักทองอ่อน)
   นักวิชาการเงินและบัญชี

                  (นายวสันต์  ปานทอง)

อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 22/2565
ลงวันท่ี 31 พ.ค. 65

20 ค่าซ้ือวัสดุพานพุ่มดอกไม้ ราขินี ร.10 1,800.00      1,800.00     เฉพาะเจาะจง
บริษัท ช่อชัยพฤกษ์ 
จ ากัด

1,800.00      
บริษัท ช่อชัยพฤกษ์ 
จ ากัด

1,800.00        

14 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 4,132.50      4,132.50     เฉพาะเจาะจง ร้านเก๋ 4,132.50      ร้านเก๋ 4,132.50        อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 74/2565
ลงวันท่ี 24 พ.ค. 65

16 ค่าจ้างท าป้ายไวนิล ราชินี ร.10 1,700.00      1,700.00     เฉพาะเจาะจง

15 ค่าจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 350.00         350.00       เฉพาะเจาะจง

ร้านพุธท าป้าย 1,700.00      ร้านพุธท าป้าย 1,700.00        อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 76/2565
ลงวันท่ี 25 พ.ค. 65

350.00         วังทองไอที 350.00           อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 75/2565
ลงวันท่ี 24 พ.ค. 65

วังทองไอที

18
ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าและท า
ความสะอาด

1,500.00      1,500.00     เฉพาะเจาะจง

17 ค่าจ้างจัดท าเอกสารฯ 33,750.00    33,750.00   เฉพาะเจาะจง

นางทุเรียน สระทอง
เพ็ชร

1,500.00      
นางทุเรียน สระทอง
เพ็ชร

1,500.00        อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 78/2565
ลงวันท่ี 30 พ.ค. 65

33,750.00    ร้านเก๋ 33,750.00      อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 77/2565
ลงวันท่ี 30 พ.ค. 65

ร้านเก๋

2,060.00      
บริษัท ช่อชัยพฤกษ์ 
จ ากัด

2,060.00        อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 21/2565
ลงวันท่ี 31 พ.ค. 65

19
ค่าซ้ือวัสดุสมุดลงนามและ
ปากกาลงนามถวายพระพร

2,060.00      2,060.00     เฉพาะเจาะจง
บริษัท ช่อชัยพฤกษ์ 
จ ากัด
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คณะทีป่รึกษา 

๑. นางผกาภรณ์  พลายสังข์  ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2     ประธานคณะที่ปรึกษา 
๒. นายวสันต์  ปานทอง     รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2              รองประธานคณะที่ปรึกษา 
๓. นายสมคิด  หาแก้ว     รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2                 คณะที่ปรึกษา 
๔. นายกิตติพงษ ์ โปร่งเจริญ     รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2                 คณะที่ปรึกษา 

คณะท างาน 
1. นางสาวสิริลักษณ์  เชาวน์เสริมสุข     ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินฯ   หัวหน้าคณะท างาน 
2. นางสุภานรี  ไทยโกษา         นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ            คณะท างาน 
3. นางสาวนันทิกา  แก้วปัญญา            นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ   คณะท างาน 
4. นางสาวสุดาภรณ์  อัมพรศักดิ์           นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ   คณะท างาน 
5. นายภานุกร  ปานนิ่ม      พนักงานพิมพ์ดีด (ลูกจ้างฯ)    คณะท างาน 
6. นางสาวจันทิมา  เชื้อบุญไทย     นักวิชาการเงินและบัญชี (ลูกจ้างฯ)   คณะท างาน 
7. นางสาวอารีย์  ยังเพ็ง      ธุรการโรงเรียน (ช่วยราชการ สนง.)   คณะท างาน 
8. นางสาวชลดา  ฟักทองอ่อน     นักวิชาการเงินและบัญชี (ลูกจ้างฯ)   คณะท างาน 
9. นางสาวขจีพันธ์  เสือข า      นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ      เลขานุการคณะท างาน 

 
 

คณะท างาน 


