
โรงเรยีนทุ่งเสลี�ยมชนปูถัมภ์

ป�งบประมาณ 2564

รายงานผลการ
จดัซื�อจดัจา้ง 
การจดัหาพสัดปุระจาํป�

สาํนักงานเขตพื�นที�การศึกษา 
มธัยมศึกษาสโุขทัย



บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงเรียนทุ่งเสลีย่มชนูปถัมภ์  อำเภอทุ่งเสลี่ยม  จังหวัดสโุขทัย 

ที ่      วันท่ี ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๔ 

เร่ือง  รายงานผลการจดัซื้อจัดจา้ง (รายปี) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลีย่มชนูปถัมภ ์

 ตามที่ คณะกรรมการการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่องกำหนดให้ข้อมูล
ข่าวสารเกีย่วกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจดัจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตาม
มาตรา ๙(๘) แห่งพระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำสรุปผลการ
ดำเนินการจัดซื้อจดัจ้างของหน่วยงานเป็นรายเดือน ทุก ๆ เดือน นั้น ฝ่ายพสัดุ ได้สรุปผลการจดัซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ดังนี้  

๑. สรปุผลการจดัซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพสัดุ  
๒. ปัญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจดัจ้างหรือการจัดหาพสัดุ  
๓. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานดา้นการจดัซื้อจัดจา้งหรือการจดัหาพัสดุ  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  

๑. เห็นชอบในรายงานผลการจัดซือ้จัดจ้าง(รายปี) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  

๒. เห็นควรอนมุัติใหล้งประกาศรายงานผลการจัดซื้อจดัจ้าง(รายปี) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ หน้าเว็บไซต์
โรงเรียนทุ่งเสลีย่มชนูปถัมภ ์

 
 

ลงช่ือ    เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ

 (นางสาวชนมน  อ่ินแก้ว) 
 

ลงช่ือ    หัวหน้าเจ้าหน้าที ่
 (นายเอกนรินทร์  คำอั้น) 
 

- เห็นชอบ 
- อนุมัติ 
 
ลงชื่อ 
 (นายไพบูลย์  พวงเงิน) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 

    



ล ำดับที่ เดือน/ปี จ ำนวนคร้ังทีจ่ัดซ้ือ เงินงบประมำณ
1 ตุลำคม 2563 6 54,608.92                
2 พฤศจิกำยน 2563 14 52,519.43                
3 ธันวำคม 2563 19 251,582.89               
4 มกรำคม 2564 34 308,420.66               
5 กุมภำพันธ์ 2564 17 64,087.40                
6 มีนำคม 2564 69 509,967.08               
7 เมษำยน 2564 4 28,704.33                
8 พฤษภำคม 2564 7 179,243.44               
9 มิถุนำยน 2564 21 447,555.39               
10 กรกฎำคม 2564 44 579,893.70               
11 สิงหำคม 2564 20 142,980.60               
12 กันยำยน 2564 19 245,843.59               

274 2,865,407.43           รวม

แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างรายปี
ปีงบประมาณ 2564

1 ตลุาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

สรุปผลการจัดซ้ือรายปี



ล ำดับที่ เดือน/ปี จ ำนวนคร้ังทีจ่ัดจ้ำง เงินงบประมำณ
1 ตุลำคม 2563 5 12,715.41                
2 พฤศจิกำยน 2563 8 46,516.31                
3 ธันวำคม 2563 6 17,926.39                
4 มกรำคม 2564 9 143,796.91               
5 กุมภำพันธ์ 2564 13 394,761.36               
6 มีนำคม 2564 20 158,288.98               
7 เมษำยน 2564 9 71,095.96                
8 พฤษภำคม 2564 6 148,660.00               
9 มิถุนำยน 2564 13 64,622.68                
10 กรกฎำคม 2564 6 24,143.50                
11 สิงหำคม 2564 11 681,254.61               
12 กันยำยน 2564 5 91,580.00                

111 1,855,362.11           

แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างรายปี
ปีงบประมาณ 2564

1 ตลุาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

สรุปผลการจัดจ้างรายปี

รวม



ตารางแสดงร้อยละงบประมาณจัดสรร จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
(เฉพาะเจาะจง) จำนวนรายการ จำนวนเงิน ร้อยละ 

จัดซื้อ 274 2,865,407.43 71.17 
จัดจ้าง 111 1,855,362.11 28.83 
รวม 385 4,720,769.54  

 

 

แผนภูมิแสดงร้อยละของปริมาณงานซื้อและงานจ้าง
ประจ าปีงบประมาณ 2564

งานซื้อ งานจ้าง



1 งบประมาณทั้งหมดที่จัดซ้ือจัดจ้าง 4,720,769.54  บาท
2 ปญัหาและอุปสรรค

2.1 เจ้าหน้าที่ที่เข้ามาปฏบิติัหน้าที่ใหม่ ยังมีความรู้ เร่ือง พรบ. และ ระเบยีบที่เกี่ยวข้องน้อยมาก

2.2 เจ้าหน้าที่ทกุคนมีหน้าที่หลักคืองานจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใหก้ับนักเรียน การรับปฏบิติังาน

ในส่วนนี้บางโอกาสอาจเบยีดบงัหน้าที่หลักของครูที่ได้รับแต่งต้ังเปน็เจ้าหน้าที่

2.3 การด าเนินงานของเจ้าของโครงการมีการเตรียมการที่กระชั้นชิดท าใหก้ารจัดซ้ือจัดจ้าง

ล่าช้าและไม่ทนัต่อการใช้งาน

2.4 การติดต่อกับร้านค้าที่อยู่หา่งไกลและเปน็พสัดุที่มีความเฉพาะเปน็เร่ืองที่ยากล าบาก

3 ข้อเสนอแนะ

3.1 ควรมีการจัดอบรมใหก้ับเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาปฏบิติัหน้าที่ใหม่

3.2 เพิ่มเจ้าหน้าที่หรือลดงานที่ไม่จ าเปน็งานที่มีความซ้ าซ้อน หรือจัดเจ้าหน้าที่เฉพาะ

3.3 ก าชับใหเ้จ้าของโครงการเตรียมการและประมาณวสัดุที่จะใช้จัดกิจกรรมล่วงหน้า

3.4 หากมีการจัดซ้ือพสัดุที่มีความเฉพาะ ควรมีเวลาเตรียมการจัดหาใหม้ากขึ้น

รายละเอียด สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน 

ประจำเดือน ตุลาคม 2563 

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถมัภ ์

วัน/เดือน/ป ี งานท่ีจัดซื้อ/จัดจ้าง บริษัท/ห้าง/ร้าน เลขท่ีรับ วงเงินจัดซื้อ ผู้รับผิดชอบ 
20 ต.ค. 63 เดลินิวส์-อ.ส.ท. ร้านเอนกประสงค ์ ว 1 1,630.00 ห้องสมุด 
20 ต.ค. 63 น้ำมันแก๊สโซฮอล์-น้ำมันดีเซล หจก.ศรีเสลีย่มบริการ ว 2 14,106.92 ยานพาหนะ 
20 ต.ค. 63 ชุดทองน้อย ร้านพรรษา ว 5 1,712.00 บริหารทั่วไป 
20 ต.ค. 63 แฟ้มเอกสาร-กล่องดินสอเหล็ก บ.โมชิโมชิ เจแปน จำกัด ว 6 2,480.00 กิจการนักเรยีน 
22 ต.ค. 63 โต๊ะขาตาย-เคานเ์ตอร ์ ร้านพลภัทรครภุัณฑ ์ ค 1 31,400.00 บริหารทั่วไป 
22 ต.ค. 63 แบตเตอรี่-ขั้วแบตเตอรี ่ ร้านจันทร์มอเตอร์-ไดนาโม ว 7 3,280.00 ยานพาหนะ 

รวม 54,608.92  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน 

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถมัภ ์

วัน/เดือน/ป ี งานท่ีจัดซื้อ/จัดจ้าง บริษัท/ห้าง/ร้าน เลขท่ีรับ วงเงินจัดซื้อ ผู้รับผิดชอบ 
11 พ.ย. 63 น้ำมันซูพรีมพลัส-ดเีซล หจก.ศรีเสลีย่มบริการ ว 3 5,955.42 ยานพาหนะ 

 กระดาษการ์ด-ยางลบ นางกำลัย ใจบาน ว 8 3,500.00 กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

 แปรงทาสี-สีน้ำมันเคลือบเงา หจก.ปลาเงินก่อสร้าง ว 13 1,926.82 บริหารงานท่ัวไป 
 ยาจับใบ-ยาป ู ร้านเกษตรพัชรพฤกษ์ ว 14 2,540.00 กลุ่มสาระการงาน 
 ซองขาว-ซองขาวบาง นางกำลัย ใจบาน ว 15 650.00 งานสารบัญ 
 สาย HDMI 15 ม. ร้านธวัชคอมพิวเตอร์ 2 ว 17 500.00 กิจการนักเรยีน 
 ตะกร้า-ช้ันพลาสติก ร้านตุลาพลาสติก ว 18 4,130.00 วิชาการ 

17 พ.ย. 63 ช้ันสี-ช้ันสีมีกุญแจ   หจก.ครูหล้าเฟอร์นเิจอร ์ ค 3 2,060.56 วิชาการ 
 หนังสือพิมพ-์วารสาร ร้านเอนกประสงค ์ ว 4 1,675.00 ห้องสมุด 
 คัทเอ้าท์ตราช้าง หจก.ปลาเงินก่อสร้าง ว 16 718.22 บริหารงานท่ัวไป 
 ปากกาไวท์บอร์ด-โพสอิท ร้านนักเรยีน 2 ว 19 12,653.19 วิชาการ 
 HDD 1 TB Seagate 3y ร้านธวัชคอมพิวเตอร์ 2 ว 20 1,500.00 กิจการนักเรยีน 
 แผ่นยิปซั่มบอร์ด หจก.ปลาเงินก่อสร้าง ว 21 2,605.42 บริหารงานท่ัวไป 
 แผ่นผนังเฌอร่า-ตะป ู หจก.ปลาเงินก่อสร้าง ว 22 12,104.80 บริหารงานท่ัวไป 

รวม 52,519.43  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน 

ประจำเดือน ธันวาคม 2563 

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถมัภ ์

วัน/เดือน/ป ี งานท่ีจัดซื้อ/จัดจ้าง บริษัท/ห้าง/ร้าน เลขท่ีรับ วงเงินจัดซื้อ ผู้รับผิดชอบ 
9 ธ.ค. 63 น้ำมันซูพรีมพลัส-น้ำมันดีเซล หจก.ศรีเสลีย่มบริการ ว 12 3,859.39 ยานพาหนะ 

 สมุดบันทึกความด ี ร้านเพื่อนสิ่งพิมพ ์ ว 24 18,000.00 กิจการนักเรยีน 
 ไม้กวาดดอกหญ้า-ไม้กวาด

หยากไย ่

น.ส.มาริสา สายทองทิพย์ ว 27 2,450.00 พัสด ุ

16 ธ.ค. 63 เครื่องเชื่อมอาร์ก้อน-คีมปากจิ้งจก หจก.ปลาเงินก่อสร้าง ค 5 9,906.54 กลุ่มสาระการงาน
อาชีพ 

 หนังสือพิมพ์และวารสารเดือน
พ.ย. 

ร้านเอนกประสงค ์ ว 11 1,605.00 ห้องสมุด 

 สีน้ำ-สีน้ำอะคริลคิ หจก.ปลาเงินก่อสร้าง ว 28 3,130.47 กิจการนักเรยีน 
 ชุดอาหารว่าง-น้ำยาขัดเบาะรถ ร้านตุลาพลาสติก ว 30 15,961.77 พัสด ุ
 ลูกเปตอง-เน็ตตะกร้อ หจก.จิมสปอร์ต อุตรดิตถ ์ ว 31 5,464.45 กลุ่มสาระสุขศึกษา 
 ปากกาไวท์บอร์ด นางกำลัย ใจบาน ว 32 3,415.00 กลุ่มสาระภาษาไทย 

22 ธ.ค. 63 น้ำยาล้างห้องน้ำ-ถังขยะมฝีา  ร้านตุลาพลาสติก ว 29 9,470.00 พัสด ุ
 กระดาษสี-กระดาษสีหนา้เดียว นางกำลัย ใจบาน ว 33 3,450.00 กลุ่มสาระ

ภาษาต่างประเทศ 
 ตัวบันทึกกล้องวงจรปิด-กล้อง

วงจรปิด    
ร้านมงคลซัพพลาย ค 6 43,758.00 กิจการนักเรยีน 

23 ธ.ค. 63 สวิทซ์พัดลมเพดาน-พัดลมเพดาน ร้านอ่ิมจันทร์การไฟฟ้า ค 7 4,190.00 กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

 เหล็กกล่อง-สีสเปรย ์ หจก.ปลาเงินก่อสร้าง ว 34 2,833.27 กลุ่มสาระศลิปะ 
 หมึก Brother-สายไมค ์ ร้านธวัชคอมพิวเตอร์2 ว 35 4,230.00 กลุ่มสาระสังคม 

ภาษาต่างประเทศ 
ภาษาไทย 

 สีโปสเตอร์-สีไม ้ นางกำลัย ใจบาน ว 38 8,430.00 กลุ่มสาระศลิปะ 
 กระดาษถ่ายเอกสาร นางชะอ้อน รจนา ว 39 97,020.00 วิชาการ 

30 ธ.ค. 63 สเปรย์ปรับอากาศ-กระดาษชาร์จ นางกำลัย ใจบาน ว 41 9,409.00 คอมพิวเตอร ์
 ขนมซอง-ยางลบ นางกำลัย ใจบาน ว 42 5,000.00 กลุ่มสาระ

ภาษาต่างประเทศ 
รวม 251,582.89  

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน 

ประจำเดือน มกราคม 2564 

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถมัภ ์

วัน/เดือน/ป ี งานท่ีจัดซื้อ/จัดจ้าง บริษัท/ห้าง/ร้าน เลขท่ีรับ วงเงินจัดซื้อ ผู้รับผิดชอบ 
5 ม.ค. 64 ปากกาไวท์บอร์ด-วงเวียนใหญ ่ นางกำลัย ใจบาน ว 43 3,092.00 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

 กระดาษการ์ด-กระดาษการ์ดส ี ร้านนักเรยีน 2 ว 44 13,038.30 กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

 นาฬิกา-ถ่านนาฬิกา   ร้านตุลาพลาสติก ว 45 1,855.00 บุคคล 
 หม้อ-กระบวยเล็ก ร้านตุลาพลาสติก ว 46 2,000.00 กลุ่มสาระสังคม 
 กระดาษไข-หมึกพิมพ์สำเนา บ.ริโซ่ ประเทศไทย จำกัด ว 51 84,800.00 วิชาการ 

7 ม.ค. 64 หนังสือพิมพ์วารสาร ธ.ค.  ร้านเอนกประสงค ์ ว 25 1,650.00 ห้องสมุด 
 น้ำมันแก๊สโซฮอล์-ดีเซล หจก.ศรีเสลีย่มบริการ ว 26 6,544.26 ยานพาหนะ 
 สำลีก้อน-เบตาดีน ร้านฮาร์ทตี้ แคร ์ ว 47 1,440.00 กิจการนักเรยีน 
 ล้อน่ังร้าน บ.เอ เอ็น ไอ คลาสเตอร์ 

191 จำกัด 
ว 50 1,540.80 บริหารทั่วไป 

13 ม.ค. 64 หน้ากากอนามัย ร้านกล่องพัสดรุาคาถูก ว 54       480.00  กิจการนักเรยีน 
 ปากกาเจล-กาวน้ำ ร้านวชิรยาพาณิช ว 55    1,793.00  งานสารบรรณ 
 ล้อน่ังร้าน บ.สยามโกบอลเฮ้าส์ จำกัด ว 56    1,476.00  บริหารทั่วไป 
 น้ำยาล้างจาน-ชุดแปรงขัด บ.สยามแม็คโคร จำกัด ว 57    6,423.00  กิจการนักเรยีน 
 แป้งข้าวจ้าว-เขียงไม ้ ร้านตุลาพลาสติก ว 58    1,503.00  กลุ่มสาระสังคม 
 ชุดแท่นชาร์จแบต-แบตเตอรี ่ ร้านต้นรักสื่อสาร ว 59    3,650.00  กิจการนักเรยีน 

26 ม.ค. 64 เครื่องวัดอุณหภูม ิ   ร้านพีเอสอิเล็กทรอนิกส ์ ค 10  10,500.00  กิจการนักเรยีน 
  

ผ้าดิบ 
บ.พีเอสสยามอินเตอร์เทรด 
จำกัด 

 
ว 66 21,057.60   

 
บริหารทั่วไป 

 ช็อคโกแลต-สีขวดเล็ก ร้านน้ำฝน ว 68    3,220.00  กลุ่มสาระการงานอาชีพ 
 เสื่อน้ำมัน-มดี ร้านตุลาพลาสติก ว 67    1,288.00  กลุ่มสาระการงานอาชีพ 
 ป้ายตั้งโตะ๊ นางกำลัย ใจบาน ว 69      267.00  กลุ่มสาระการงานอาชีพ 
 ปลั๊กรางไฟ-ขวดปัม๊ ร้านตุลาพลาสติก ว 70    1,797.00  กลุ่มสาระการงานอาชีพ 
 โปรเจคเตอร์-สายรัด  ร้านธวัชคอมพิวเตอร์2 ค 9  55,251.90  คอมพิวเตอร ์
 ไม้อัด หจก.ปลาเงินก่อสร้าง ว 59.1    1,010.47  กลุ่มสาระศลิปะ 
 หนังสือดนตรี-โครงงานวิทย ์ บ.ศรีพงศ์กรุ๊ป จำกัด ว 60 11,850.30  วิชาการ 
 เสื้อจราจร ร้านจอมอ ว 61    4,000.00  บุคคล 
 mouse-สายโปรเจค็เตอร ์ ร้านธวัชคอมพิวเตอร์2 ว 65    8,625.00  คอมพิวเตอร ์

28 ม.ค. 64 ถังพลาสติก ร้านตุลาพลาสติก ค 12  25,096.50  บริหารทั่วไป 
 เบกกิ้งโซดา-กระดาษบรูฟ นางกำลัย ใจบาน ว 72   2,107.00  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
 สายอากาศวิทย-ุค่าแรง ร้านตั๊กคอมพิวเตอร ์ ว 74   6,049.00  ICT 
 กระดาษปก-กาวสองหน้าบาง นางกำลัย ใจบาน ว 77   1,014.00  กิจการนักเรยีน 
 พัดลมตดิผนัง-เครื่องทำน้ำอุ่น ร้านอ่ิมจันทร์การไฟฟ้า ค 8    5,370.00  บริหารทั่วไป 
 โต๊ะชุดอาหาร-เสื่อน้ำมัน หจก.ครูหล้าเฟอร์นเิจอร ์ ค 11  13,781.98  บริหารทั่วไป 
 คว่ำจาน-ขัน ร้านตุลาพลาสติก ว 63    1,834.00  บริหารทั่วไป 
 ชักโครก-ฝักบัว หจก.ปลาเงินก่อสร้าง ว 71    3,015.55  บริหารทั่วไป 

รวม 308,420.66  



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน 

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถมัภ ์

วัน/เดือน/ป ี งานท่ีจัดซื้อ/จัดจ้าง บริษัท/ห้าง/ร้าน เลขท่ีรับ วงเงินจัดซื้อ ผู้รับผิดชอบ 
5 ก.พ. 64 น้ำมันซูพรีม-น้ำมันดีเซล  หจก.ศรีเสลีย่มบริการ ว 53    2,640.89  ยานพาหนะ 

 ปากกา-ช้ันสี ร้านนักเรยีน 2 ว 75    1,290.00  วิชาการ 
 power suply-หมึกเติม ร้านธวัชคอมพิวเตอร์ 2 ว 76       980.00  วิชาการ 
 รางปลั๊กไฟ ร้านตุลาพลาสติก ว 78       279.00  วิชาการ 
 แป๊บประปา-กิ๊บจดัลวด หจก.ปลาเงินก่อสร้าง ว 80       576.56  กลุ่มสาระสุขศึกษา 
 ท่อพีวีซี-ฝาส้วม หจก.ปลาเงินก่อสร้าง ว 82    2,548.95  กิจการนักเรยีน 
 น้ำยาดับเพลิง-ถังดับเพลิง ร้านลับแลเคมีภณัฑ ์ ว 85  25,500.00  พัสด ุ

9 ก.พ. 64 แฟ้มกระดมุ-คัตเตอร์ใหญ ่ นางกำลัย ใจบาน ว 40    6,451.00  พัสด ุ
 สายไฟ-ปลั๊กฝัง ร้านอ่ิมจันทร์การไฟฟ้า ว 86    5,500.00  บริหารทั่วไป 
 ถ่านไฟฉาย-ไมค์สาย ร้านธวัชคอมพิวเตอร์ 2 ว 87    2,200.00  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
 สบู่เหลวล้างมือ ร้านธัญลักษณ ์ ว 88    2,385.00  กิจการนักเรยีน 
 Adapter ร้านธวัชคอมพิวเตอร์ 2 ว 89      380.00  กิจการนักเรยีน 
 เจลแอลกอฮอล ์ ร้านจิวัฒน์เวชภณัฑ ์ ว 90    9,000.00  กิจการนักเรยีน 

16 ก.พ. 64 ชุดปากกาตั้งโต๊ะ-ไส้ปากกา ร้านสวสัดีพานิช ว 91      530.00  วิชาการ 
 ตู้กันน้ำ-อลูมิเนยีมรดัสายไฟ ร้านอ่ิมจันทร์การไฟฟ้า ว 93      755.00  กิจการนักเรยีน 

17 ก.พ. 64 เดลินิวส์-อ.ส.ท. ร้านเอนกประสงค ์ ว 49  1,675.00  ห้องสมุด 
 ปากกา-โพสอิทใหญ ่ นางกำลัย ใจบาน ว 96  1,396.00  กิจการนักเรยีน 

รวม 64,087.40  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน 

ประจำเดือน มีนาคม 2564 

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถมัภ ์

วัน/เดือน/ป ี งานท่ีจัดซื้อ/จัดจ้าง บริษัท/ห้าง/ร้าน เลขท่ีรับ วงเงินจัดซื้อ ผู้รับผิดชอบ 
3 มี.ค. 64 สมุด-แปรงทาส ี   นางกำลัย ใจบาน ว 92 900.00  กลุ่มสาระต่างประเทศ 

 กระบอกน้ำ บ.โมชิโมชิ ว 95    1,799.00  กิจการนักเรยีน 
 ผ้าม่านพร้อมติดตั้ง นางน้อย ทาขุน ว 100    2,000.00  บุคคล 
 สายไมค์-แจ๊คไมค ์ ร้านอ่ิมจันทร์การไฟฟ้า ว 102    7,750.00  บริหารทั่วไป 
 สายไฟ-สวิทซ์ไฟ ร้านอ่ิมจันทร์การไฟฟ้า ว 103    3,215.00  บริหารทั่วไป 
 น้ำมันพืช-น้ำตาลทรายแดง ร้านน้ำฝน ว 105    1,000.00  กล่มสาระการงาน 
 ดินเหนียว นายนภดล สอนทุ่ง ว 106    3,990.00  กลุ่มสาระศลิปะ 
 กระดาน-ปากกาเมจิก นางกำลัย ใจบาน ว 107    9,770.00  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
 ธงธรรมจักร นางกำลัย ใจบาน ว 109    1,080.00  กิจการนักเรยีน 
 Adapter-Adapter2v ร้านธวัชคอมพิวเตอร์2 ว 97  1,850.00  กิจการนักเรยีน 
 ถ่าน AA-สายรุ้ง ร้านนักเรยีน 2 ว 98  2,520.00  กิจการนักเรยีน 

5 มี.ค. 64 ถังเก็บน้ำ-สว่านไฟฟ้า  หจก.ปลาเงินก่อสร้าง ค 13  23,156.54  บริหารทั่วไป 
 เก้าอี้สำนักงาน หจก.ครูหล้าเฟอร์นเิจอร ์ ค 14    5,924.11  บุคคล 
 เสื่อน้ำมัน หจก.ครูหล้าเฟอร์นเิจอร ์ ว 79    1,287.85  บุคคล 
 ก๊อกน้ำ-สีโอ๊คดำ ร้านอ่ิมจันทร์การไฟฟ้า ว 94    2,026.00  บริหารทั่วไป 
 กล้อง webcam-switch hub ร้านธวัชคอมพิวเตอร์2 ว 101  21,126.60  คอมพิวเตอร ์
 ผ้าธงส ี ร้านนักเรยีน2 ว 111       150.00  ยุวกาชาด 
 สายซอด้วง-คันชักซอ หจก.ลูกยอด ว 112    8,500.00  กลุ่มสาระศลิปะ 
 รูปขยายพร้อมกรอบ ร้านเอกลักษณ์คัลเลอร์แล็บ ว 115    1,500.00  ยุวกาชาด 
 ไม้อัด 6 มม. หจก.ปลาเงินก่อสร้าง ว 116    1,010.00  บริหารทั่วไป 

10 มี.ค. 64 หนังสือพิมพ์วารสารมีนาคม ร้านเอนกประสงค ์ ว 83    1,565.00  ห้องสมุด 
 น้ำมันดีเซล หจก.ศรีเสลีย่มบริการ ว 84  14,433.83  ยานพาหนะ 
 แป้ง-เนยจืด ร้านน้ำฝน ว 104    1,140.00  กลุ่มสาระการงาน 
 น้ำแก๊สหุงต้ม ร้านประทีปข้าวไทย ว 108       360.00  กลุ่มสาระการงาน 
 สายไมค์-สายHDMI ร้านธวัชคอมพิวเตอร์2 ว 110    2,670.00  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
 เกรดสเปรย์-กระเป๋าซิป พิษณุโลกพีแอล ว 113    3,084.00  คอมพิวเตอร ์

11 มี.ค. 64 เครื่องยนต์-กิ๊บรดัท่อ หจก.ปลาเงินก่อสร้าง ค 15  11,249.87  บริหารทั่วไป 
 ผ้าม่านพร้อมติดตั้ง นางวัลลภา วงศ์กรด ว 100    3,280.00  บุคคล 
 สายยาง-กระถางพลาสติก ร้านเกษตรพัชรพฤกษ์ ว 119    8,400.00  กลุ่มสาระการงาน 
 ลวดเชื่อม-แปรงทาส ี หจก.ปลาเงินก่อสร้าง ว 120    8,623.64  กลุ่มสาระการงาน 
 ปลั๊กไฟ-ลวดเช่ือม ร้านอ่ิมจันทร์การไฟฟ้า ว 130    7,600.00  กลุ่มสาระการงาน 

17 มี.ค. 64 ถังเก็บน้ำ-ข้อต่อตรง หจก.ปลาเงินก่อสร้าง ค 17  10,756.52  บริหารทั่วไป 
 ปากกาไวท์บอร์ด-กระดาน ร้านนักเรยีน 2 ว 121 2,625.00  บุคคล 
 กล่องรับสญัญาณดาวเทียม ร้านอ่ิมจันทร์การไฟฟ้า ว 122 750.00  บุคคล 
 สายไมค์-สายชาร์จ ร้านธวัชคอมพิวเตอร์2 ว 132 6,220.00  กลุ่มสาระภาษาไทย 
 กระดาษเทาขาว-กาวสองหน้า นางกำลัย ใจบาน ว 135    3,125.00  กลุ่มสาระต่างประเทศ 
 ไม้กวาด-ผ้าปูโต๊ะ ร้านตุลาพลาสติก ว 137  23,373.90  พัสด ุ

รวม 209811.86  



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน 

ประจำเดือน มีนาคม 2564 

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถมัภ ์

วัน/เดือน/ป ี งานท่ีจัดซื้อ/จัดจ้าง บริษัท/ห้าง/ร้าน เลขท่ีรับ วงเงินจัดซื้อ ผู้รับผิดชอบ 
17 มี.ค. 64 keyboard WS ร้านธวัชคอมพิวเตอร์2 ว 138       780.00  การเงิน 

 ตลับหมึก-หมึกเตมิ ร้านธวัชคอมพิวเตอร์2 ว 139    9,730.00  กิจการนักเรยีน 
 รางปลั๊กไฟ ร้านตุลาพลาสติก ว 142       269.00  วิชาการ 
 คีย์บอร์ด-หมึกสีดำ ร้านธวัชคอมพิวเตอร์2 ว 143  14,264.10  วิชาการ 
 แผ่นรองตัด-กระดาษโฟโต ้ ร้านนักเรยีน2 ว 144    3,150.00  วิชาการ 
 กาวสองหน้า-คลิปหนีบกระดาษ ร้านนักเรยีน2 ว 145    9,838.00  วิชาการ 
 กาวสองหน้า-ลิ้นชักเอกสาร ร้านนักเรยีน2 ว 148  12,199.77  กิจการนักเรยีน 
 กล่องล้อเลื่อน ร้านตุลาพลาสติก ว 151    1,794.00  การเงิน 
 กระดาษการ์ดขาว-ไม้บรรทัด นางกำลัย ใจบาน ว 155    4,891.00  คอมพิวเตอร ์
 แฟ้มใส่เอกสาร-เครื่องเหลาดินสอ นางกำลัย ใจบาน ว 125   8,780.00  กลุ่มสาระภาษาไทย 
  

กระดาษเซลโลเฟน-กลีเซอรีน 
 
บ.แกรมมาโก้จำกัด 

 
ว 126  15,880.19  

กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร ์

 กระดาษปกขาว-กระดาษโฟโต ้ นางกำลัย ใจบาน ว 131   4,548.00  กิจการนักเรยีน 
 แฟ้มซองพลาสติก-โพทอิท นางกำลัย ใจบาน ว 136   4,391.00  การเงิน 
 ขนมปังปี๊บ-ถุงใส ร้านนักเรยีน 2 ว 140   2,330.00  กิจการนักเรยีน 
 กระดาษการ์ดขาว-แฟ้ม 20 ไส ้ นางกำลัย ใจบาน ว 147  15,632.10  ห้องสมุด 
 ธงธรรมจักร ร้านนักเรยีน 2 ว 149   1,080.00  กิจการนักเรยีน 
 สายHDMI-ตะกั่ว ร้านธวัชคอมพิวเตอร์2 ว 152  36,788.40  คอมพิวเตอร ์
 ปพ 3 : บ-ปพ 3 : พ องค์การค้า สกสค. ว 153   2,000.00  วิชาการ 

18 มี.ค. 64  
ตู้ช่วยสอน-สายไมค ์  

 
ร้านธวัชคอมพิวเตอร์2 

 
ค 16 3,760.00  

กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร ์

  
ช้ันสี 3 ช้ัน 

 
หจก.ครูหล้าเฟอร์นเิจอร ์

 
ว 123       891.59  

กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร ์

  
กระดาษชารจ์-ตลับเมตร 

 
นางกำลัย ใจบาน 

 
ว 124    2,505.00  

กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร ์

 Power Suply-Ram ร้านธวัชคอมพิวเตอร์2 ว 129    1,800.00  กลุ่มสาระสุขศึกษา 
 กาวลาเท็กซ์-กระดาษโปลเตอร ์ นางกำลัย ใจบาน ว 134    2,805.00  กลุ่มสาระสังคม 
 ลูกฟุตซอล-ลูกฟุตบอล หจก.จิมสปอร์ตอุตรดติถ ์ ว 141  22,713.72  กลุ่มสาระสุขศึกษา 
  

หลอดนำการ์ด-เครื่องช่ังสปริง 
 
บ.ทีชเทค จำกัด 

 
ว 150    1,713.83  

กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร ์

 สายHDMI-ไมคส์าย ร้านธวัชคอมพิวเตอร์2 ว 156  6,350.00  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
 กระดานไวท์บอร์ด นางกำลัย ใจบาน ว 157     495.00  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
 สติ๊กเกอรเ์ลเซอร ์ นางกำลัย ใจบาน ว 158     230.00  บุคคล 

24 มี.ค. 64 ตุ๊กตาที่ระลึก นางกำลัย ใจบาน ว 133    1,120.00  งานแนะแนว 
 พรบ.400106-พรบ.นข830 สท. บ.มิตรแท้ประกันภยั ว 146 9,240.52 ยานพาหนะ 
 กระดาษถ่ายเอกสาร นางชะอ้อน รจนา ว 159  97,020.00  วิชาการ 
 กระดาษถา่ยเอกสาร-กระดาษปก นางชะอ้อน รจนา ว 160    1,165.00  วิชาการ 

รวม 300155.22  



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน 

ประจำเดือน เมษายน 2564 

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถมัภ ์

วัน/เดือน/ป ี งานท่ีจัดซื้อ/จัดจ้าง บริษัท/ห้าง/ร้าน เลขท่ีรับ วงเงินจัดซื้อ ผู้รับผิดชอบ 
12 เม.ย. 64 น้ำมันซูพรีมพลัส-น้ำมันเบรก หจก.ศรีเสลีย่มบริการ ว 118  20,635.33  ยานพาหนะ 

 หม้อลมคลัช-ค่าบริการ อู่ เพชรเกษมการช่าง ว 168    4,000.00  ยานพาหนะ 
 ไม้เสียบลูกช้ิน-ช้อนไอติม ร้านน้ำฝน ว 171       826.00  วิชาการ 
 ขนมซอง-เชือกขาว นางกำลัย ใจบาน ว 172    3,243.00  วิชาการ 

รวม 28,704.33  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน 

ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถมัภ ์

วัน/เดือน/ป ี งานท่ีจัดซื้อ/จัดจ้าง บริษัท/ห้าง/ร้าน เลขท่ีรับ วงเงินจัดซื้อ ผู้รับผิดชอบ 
21 พ.ค. 64 ตู้ลำโพงแหลม-ค่าตดิตั้ง ร้านศรีวิชัยก่อสร้าง ค 18  91,080.00  บริหารทั่วไป 

 ชุดโต๊ะไมส้ักหลุยส ์ ร้านสุพรรณเีฟอร์นิเจอร ์ ค 19  73,260.00  บริหารทั่วไป 
 หนังสือพิมพ์และวารสาร  ร้านเอนกประสงค ์ ว 117    1,660.00  ห้องสมุด 
 น้ำมันซูพรีม-น้ำมันดีเซล หจก.ศรีเสลีย่มบริการ ว 170    6,092.13  ยานพาหนะ 
 ตรายางเงินบำรุงการศึกษา ร้านป.กรอบรปู ว 177       480.00  งบประมาณ 

24 พ.ค. 64 เครื่องทำน้ำเย็น-กระติกน้ำร้อน บ.ธงชัยวิทยุ จำกัด ค 20  6,221.31  บุคคล 
 เบกเกอร ์ ร้านอ่ิมจันทร์การไฟฟ้า ว 173     450.00  กลุ่มสาระศลิปะ 

รวม 179,243.44  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน 

ประจำเดือน มิถุนายน 2564 

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถมัภ ์

วัน/เดือน/ป ี งานท่ีจัดซื้อ/จัดจ้าง บริษัท/ห้าง/ร้าน เลขท่ีรับ วงเงินจัดซื้อ ผู้รับผิดชอบ 
1 มิ.ย. 64 Cpu core i3-Psu 500 w 

DTECH PW007  
 
ร้านธวัชคอมพิวเตอร์ 2 

 
ว 178 282,744.00 

 
คอมพิวเตอร ์

 สันรูด-ตะกร้า ร้านนักเรยีน2 ว 179       568.00  แผนงาน 
18 มิ.ย. 64 กล้องวงจรปิด-อุปกรณต์ิดตั้ง ร้านมงคลซัพพลาย ค 21  16,830.00  กิจการนักเรยีน 
 แฟ้มสันแคบ-สมุดปกเคลือบ บจก.ดิลกภัณฑฯ์ ว 185    2,115.00  การเงิน 
 ปากกาเน้นข้อความ บจก.ดิลกภัณฑฯ์ ว 186       801.00  การเงิน 
 น้ำยาแอร ์ ร้านพรพิทักษ์การไฟฟ้า ว 187       400.00  ยานพาหนะ 
 ปลอกแขนปักสภานักเรียน บ.ปลอกแขนจำกัด ว 188    7,132.71  กิจการนักเรยีน 
25 มิ.ย. 64 กล้องถ่ายรูป-เครื่องพิมพ์ ร้านธวัชคอมพิวเตอร์2 ค 23  44,253.00  กิจการนักเรยีน 
 เก้าอี้สำนักงาน-โตะ๊คอม หจก.ครูหล้าเฟอร์นเิจอร ์ ค 24  23,488.41  พัสด ุ
 น้ำมันซูพรีม-น้ำมันดีเซล หจก.ศรีเสี่ยมบริการ ว 176    7,318.76  ยานพาหนะ 
 ไม้อัดยาง-คีมผูกลวด หจก.ปลาเงินก่อสร้าง ว 184    4,368.26  บริหารทั่วไป 
 ถ่าน AAA-กาวสองหน้า บ.สยามแม็คโครจำกัด ว 189       939.00  กิจการนักเรยีน 
 ไม้กวาดดอกหญ้า-ทางมะพร้าว นายบุญมี เบา้มีศร ี ว 191    3,500.00  พัสด ุ
 แบตเตอรี่-คา่บริการ อู่เพชเกษมการช่าง ว 192    6,080.00  ยานพาหนะ 
 แฟ้ม3ห่วง-กล่องแฟ้ม นางกำลัย ใจบาน ว 193    2,157.00  บริหารทั่วไป 
 คัตเตอร์-กระดาษกาวย่น นางกำลัย ใจบาน ว 194       712.00  บริหารทั่วไป 
27 มิ.ย. 64 เครื่องวัดอุณหภูมิ-ไฟฉาย ร้านมงคลซัพพลาย ค 26  27,695.25  กิจการนักเรยีน 
 หนังสือพิมพ์เดือนเม.ย.-พ.ค. ร้านเอนกประสงค ์ ว 180    2,080.00  ห้องสมุด 
 เทปพันแผล-คาราไมน ์ ร้านฮาร์ทตี้ แคร ์ ว 195    9,280.00  กิจการนักเรยีน 
 สติ๊กเกอร์วงกลม-กาวสองหน้า ร้านนักเรยีน 2 ว 196    2,695.00  กิจการนักเรยีน 
 ซองน้ำตาล-แล็คซีน ร้านนักเรยีน 2 ว 197    2,398.00  วิชาการ 

รวม 447,555.39  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน 

ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถมัภ ์

วัน/เดือน/ป ี งานท่ีจัดซื้อ/จัดจ้าง บริษัท/ห้าง/ร้าน เลขท่ีรับ วงเงินจัดซื้อ ผู้รับผิดชอบ 
1 ก.ค. 64 ตู้ลำโพง-เครื่องขยายเสียง ร้านศรีวิชัยก่อสร้าง ค 22  39,600.00  บริหารทั่วไป 

 ปั้มน้ำออโต้มติซ ู หจก.ปลาเงินก่อสร้าง ค 27    7,925.23  กลุ่มสาระการงาน 
 ตู้ลำโพงล้อลาก หจก.สุโขทัยธงชัยวิทย ุ ค 28    9,906.54  บริหารทั่วไป 
 ตัวต่อ-หัวแปลงHDMI ร้านธวัชคอมพิวเตอร์ 2 ว 199    9,030.00  ICT - งบประมาณ 
 กระดาษสี-กระดาษการด์ ร้านนักเรยีน 2 ว 200    3,897.00  กิจการนักเรยีน 
 สีสเปรย์-แปรงทาส ี หจก.ปลาเงินก่อสร้าง ว 201    2,892.71  กิจการนักเรยีน 
 หมึกเตมิ-เทปใส 

นางกำลัย ใจบาน ว 205 
   5,016.00  

กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร ์

 กระดาษโฟโต้-กาวสองหน้าบาง ร้านนักเรยีน 2 ว 207    4,854.00  กลุ่มสาระสุขศึกษา 
 ไมคล์อย หจก.สุโขทัยธงชัยวิทย ุ ค 29    9,906.54  บริหารทั่วไป 
 เครื่องพิมพ์-ไมโครโฟน ร้านธวัชคอมพิวเตอร์ 2 ค 31  74,913.30  การเงิน-บริหารทั่วไป 

 ตู้เช่ือม-ชุดเดินสายไฟ ร้านอ่ิมจันทร์การไฟฟ้า ค 32  29,719.63  กลุ่มสาระการงาน 
 ไม้อัดยาง-คีมผูกลวด หจก.ปลาเงินก่อสร้าง ว 184    4,082.49  บริหารทั่วไป 
 น้ำยาล้างห้องน้ำ-ส่วนลด บ.สยามแม็คโครจำกัด ว 190    7,996.00  พัสด ุ
 แฟ้มเจาะ ร้านนักเรยีน 2 ว 204  15,840.00  กิจการนักเรยีน 
 น้ำยาลบคำผิด-กระดาษกาว นางกำลัย ใจบาน ว 206    2,808.00  พัสด ุ
 ไมคส์าย-คีย์บอรด์ ร้านธวัชคอมพิวเตอร์ 2 ว 209    7,970.00  วิชาการ 
 ถังขยะดำ-ผ้าเช็ดมือ ร้านตุลาพลาสติก ว 210    9,292.00  พัสด ุ
 ลังแก้ว-กล่องพลาสติก ร้านตุลาพลาสติก ว 211    1,968.00  กลุ่มสาระภาษาไทย 
 พานโตก บจก.ดิลกภัณฑฯ์ ว 212    1,680.00  กิจการนักเรยีน 
 ดินสอ-สีโปสเตอร ์ นางกำลัย ใจบาน ว 214    1,997.00  กลุ่มสาระศปิะ 
 เหล็กราง-อิฐแดง หจก.ปลาเงินก่อสร้าง ว 215    9,914.47  กลุ่มสาระศลิปะ 
 ผ้าคลมุเก้าอ้ี-โบว ์ ร้านพัชรินทร์ผ้าคลุมเก้าอี ้ ว 218    5,400.00  บริหารทั่วไป 
 โทรทัศน ์LG ร้านธวัชคอมพิวเตอร์ 2 ค 37  18,513.00  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
 เครื่องฉีดน้ำ-น้ำยาแอร ์ ร้านอ่ิมจันทร์การไฟฟ้า ค 38  15,850.47  กลุ่มสาระการงาน 
 กรรไกร-ไม้บรรทดัเหล็ก นางกำลัย ใจบาน ว 208    3,320.00  กลุ่มสาระการงาน 
 น้ำมันซูพรีม-น้ำมันเครื่อง หจก.ศรีเสลีย่มบริการ ว 183  10,130.23  ยานพาหนะ 
 CPU-โปรแกรมใช้งานท่ัวไป ร้านธวัชคอมพิวเตอร์ 2 ว 213  12,177.00  พัสด ุ
 ธง-กระดาษน้ำตาล นางกำลัย ใจบาน ว 219    7,285.00  กิจการนักเรยีน 
 เหล็กเส้น-วงบ่ส้วม หจก.ปลาเงินก่อสร้าง ว 223    4,068.12  กลุ่มสาระการงาน 
 ไม้บรรทัดสามเหลี่ยม-สมดุ ร้านนักเรยีน 2 ว 224    1,833.00  กลุ่มสาระการงาน 
 ตู้เก็บเอกสาร-ช้ันส ี หจก.ครูหล้าเฟอนิเจอร ์ ค 30  30,878.69  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

 คีย์บอร์ด ร้านนิวห้างกีฬามิวสคิ ค 33  49,532.71  กลุ่มสาระศลิปะ 
 เครื่องปรับอากาศ ร้านพี.เอส.อิเล็กทรอนิกส ์ ค 34  96,030.00  วิชาการ 
 DVD-INK CANON บ.ไอทีศรีสัช จำกดั ค 35  19,317.76  บริหารทั่วไป 
 DVD-ATX บ.ไอทีศรีสัช จำกดั ค 36  14,859.81  บริหารทั่วไป 
 ซ๊อคเกอร์-หนังสืออ.ส.ท. ร้านอเนกประสงค ์ ว 181    1,058.00  ห้องสมุด 
 กระดาษสี-กระดาษปกส ี ร้านนักเรยีน2 ว 225       839.00  กลุ่มสาระการงาน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัน/เดือน/ป ี งานท่ีจัดซื้อ/จัดจ้าง บริษัท/ห้าง/ร้าน เลขท่ีรับ วงเงินจัดซื้อ ผู้รับผิดชอบ 
 ไหมพรม-เข็มครอสตสิ นางกำลัย ใจบาน ว 227       576.00  วิชาการ 
 ผ้าเครปมัน หจก.ใจดีเชียงใหม ่ ว 228    3,600.00  บริหารทั่วไป 

19 ก.ค. 64 พัดลมโคจร ร้านอ่ิมจันทร์การไฟฟ้า ค 40    1,450.00  บุคคล 
 โฟมบอร์ด ร้านจี.เค.ไวนิล ว 223.1       560.00  กิจการนักเรยีน 
 กระดานไวท์บอร์ด-เบีย้เอแม็ท นางกำลัย ใจบาน ว 229    8,010.00  กลุ่มสาระคณิตศ่าสตร์ 
 เจลแอลกอฮอล์-ขวดปัม๊ ร้านฮาร์ทตี้แคร ์ ว 230  12,276.00  กิจการนักเรยีน 
 เข็มเลข 3 ยุวฯ ร้านเอกชัย ว 231    1,120.00  ยุวกาชาด 

รวม 579,893.70  



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน 

ประจำเดือน สิงหาคม 2564 

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถมัภ ์

วัน/เดือน/ป ี งานท่ีจัดซื้อ/จัดจ้าง บริษัท/ห้าง/ร้าน เลขท่ีรับ วงเงินจัดซื้อ ผู้รับผิดชอบ 
1 ส.ค. 64 กระดาษการ์ด-ปากกาลูกลื่น ร้านนักเรยีน2 ว 232    1,540.00  กิจการนักเรยีน 

 กล่องพลาสติก-กล่องล้อ ร้านตุลาพลาสติก ว 234    2,185.00  คอมพิวเตอร ์
 ปากกาไวท์บอร์ด-นมข้นจดื ร้านวชิรยาพาณิช ว 235  10,080.18  กลุ่มสาระการงาน 

 ลวดเสียบกระดาษ-แปรงลบ
กระดาน 

 
ร้านนักเรยีน2 

 
ว 236 10,070.28  

 
บริหารทั่วไป 

11 ส.ค. 64 น้ำมันซูพรีม-น้ำมันดีเซล หจก.ศรีเสลีย่มบริการ ว 222   6,537.92  ยานพาหนะ 
 ไม้ไผ ่ นายประทุม เกตุขาว ว 231.1      400.00  บริหารทั่วไป 
 หลอดไฟ-แลกเกอร์ทาไม ้ ร้านอ่ิมจันทร์การไฟฟ้า ว 231.2   1,600.00  บริหารทั่วไป 
  

เครื่องเย็บกระดาษ-ยางลบ 
 
นางกำลัย ใจบาน 

 
ว 233   1,980.00  

กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

  
โทรทัศน์ซัมซุง-โทรทัศน์LG 

 
บ.ธงชัยวิทยุ ฯ จำกัด 

 
ค 42 35,366.36 

กลุ่มสาระภาษาไทย-
วิทยาศาสตร์ 

 หนังสือพิมพ-์วารสาร ร้านเอนกประสงค ์ ว 221   1,703.00  ห้องสมุด 
 ปลั๊กไฟ-หมึกเติมแคนนอน ร้านธวัชคอมพิวเตอร์ 2 ว 241  16,325.10  วิชาการ 

26 ส.ค. 64 เครื่องเคลือบ-เครื่องตัดกระดาษ ร้านวชิรยาพาณิช  ค 45  11,880.00  ห้องสมุด 
  

ผ้าม่านหน้าต่าง 
 
ร้านปิยานสั ผ้าม่าน 

 
ว 252    3,000.00  

กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

 นาฬิกา-ถ่าน AA นางกำลัย ใจบาน ว 254      358.00  กิจการนักเรยีน 
31 ส.ค. 64 พัดลมตั้งพื้น ร้านอ่ิมจันทร์การไฟฟ้า ค 44    1,200.00  บริหารทั่วไป 

 ตู้ไม้-ช้ันส ี หจก.ครูหล้าเฟอร์นเิจอร ์ ค 46  28,728.97  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
 มิเตอร์กระแสไฟฟ้า ร้านอ่ิมจันทร์การไฟฟ้า ว 248      650.00  บริหารทั่วไป 
 สแลน-พลาสติกปูบ่อ หจก.ปลาเงินก่อสร้าง ว 257    3,520.79  กลุ่มสาระการงาน 
 เครื่องเย็บกระดาษ-กระดาษโฟโต ้ ร้านวชิรญาพาณิช ว 258    4,085.00  ห้องสมุด 
 พันธุ์ปลาดุก-อาหารปลาดุก ร้านนีโม พันธ์ปลา ว 260    1,770.00  กลุ่มสาระการงาน 

รวม 142,980.60  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน 

ประจำเดือน กันยายน 2564 

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถมัภ ์

วัน/เดือน/ป ี งานท่ีจัดซื้อ/จัดจ้าง บริษัท/ห้าง/ร้าน เลขท่ีรับ วงเงินจัดซื้อ ผู้รับผิดชอบ 
3 ก.ย. 64 กระดาษโฟโต้-ปากกาลบคำผิด ร้านนักเรยีน 2 ว 258    2,622.00  ห้องสมุด 

 ทรายหยาบ-ปูนเสือ หจก.ปลาเงินก่อสร้าง ว 263    4,368.79  บริหารทั่วไป 
 สีน้ำมัน ร้านอังคณา ว 265    5,760.00  บริหารทั่วไป 
 ช่อดอกไม้ประดิษฐ ์ ร้านบ้านกุหลาบทิพย ์ ว 266    2,800.00  บริหารทั่วไป 

16 ก.ย. 64 เครื่องปรับอากาศ ร้านพี.เอส.อิเล็กทรอนิกส ์ ค 49  49,500.00  วิชาการ 
 ชุดโต๊ะเอ้าอี้-ไวท์บอร์ด ร้านพลภัทรครภุัณฑ ์ ค 51  96,624.00  วิชาการ 
 เครื่องปรับอากาศ ร้านพี.เอส.อิเล็กทรอนิกส ์ ค 50  28,710.00  บริหารทั่วไป 
 หมึก epson-ปลั๊กไฟฟ้า ร้านธวัชคอมพิวเตอร์ 2 ว 271    3,870.00  บริหารทั่วไป 
 สวิตซ์กุญแจ ร้านพรพิทักษ์การไฟฟ้า ว 272       550.00  ยานพาหนะ 
 สายแลน-ฉากถ่ายภาพ ร้านธวัชคอมพิวเตอร์2 ว 273  16,156.80  วิชาการ 

22 ก.ย. 64 เครื่องสำอาง บ.เปรียวคอสเมติก ว 277    3,055.00  กลุ่มสาระศลิปะ 
 ฝักบัวชำระ หจก.ปลาเงินก่อสร้าง ว 278       280.00  พัสด ุ
 น็อต-ใบกบ ร้านอังคณา ว 279    5,844.00  บุคคล 
 ของที่ระลึก บ้านคุณหน ู ว 280    6,300.00  บุคคล 
 ปากกา-ขนมปังปี๊บ นางกำลัย ใจบาน ว 281    2,426.00  วิชาการ 
 ไทรเกาหลี-ต้นโกสน ร้านณรงค์พันธุ์ไม ้ ว 282    4,162.00  บุคคล 

28 ก.ย. 64 เครื่องกรองน้ำแสตนเลส บ.น้ำดิบจำกัด ค 52    4,815.00  เงินบริจาค 
 ธงโรงเรียน พาฝันหม้อฮ่อมแพร ่ ว 283    4,000.00  บุคคล 
 เสาธงไม้กลม  ร้านพลภัทรครภุัณฑ ์ ว 284    4,000.00  บุคคล 

รวม 245,843.59  
 



วัน/เดือน/ปี งานทีจ่ัดจ้าง บริษัท/ห้าง/ร้าน เลขทีรั่บ วงเงินจัดจ้าง ผู้รับผิดชอบ
26 ตุลาคม 2563 ป้ายไวนิล "ยินดีต้อนรับ" ร้าน บ้านเลาค า จ1 750.00       บริหารทัว่ไป
27 ตุลาคม 2563 ตัดสติกเกอร์ ร้าน ป.กรอบรูป จ2 600.00       บริหารทัว่ไป

29 ตุลาคม 2563
ป้ายไวนิล โครงการส่งเสริม
การป้องกันโรคไข้เลือดออก

ร้าน จ.ีเค.ไวนิล จ3 360.00       กิจการนักเรียน

30 ตุลาคม 2563
ถ่ายเอกสารประกอบการเรียน
 ห้องโรเนียว

นายธนา เจนพาณิชพงศ์ จ4 7,105.41     วิชาการ

30 ตุลาคม 2563
ถ่ายเอกสารประกอบการเรียน
 ห้องธุรการ

นายธนา เจนพาณิชพงศ์ จ6 3,900.00     สารบรรณ

12,715.41  

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน
ประจ าเดือน ตุลาคม 2563
โรงเรียนทุง่เสล่ียมชนูปถัมภ์

รวม



วัน/เดือน/ปี งานทีจ่ัดจ้าง บริษัท/ห้าง/ร้าน เลขทีรั่บ วงเงินจัดจ้าง ผู้รับผิดชอบ

3 พฤศจิกายน 2563
ป้ายไวนิล ประกาศ โรงเรียน
ปลอดบุหร่ี

ร้าน จ.ีเค.ไวนิล จ8 2,439.00     กิจการนักเรียน

3 พฤศจิกายน 2563 ซ่อมเคร่ืองดนตรี (วงโยฯ) นายสถาปัตย์  แก้วเปีย้ จ18 20,000.00   ศิลปะ
16 พฤศจิกายน 2563 จ้างเหมาท าอาหารค่ายดนตรี นางอนงค์  อ้นเอ้ย จ11.1 10,500.00   ศิลปะ

17 พฤศจิกายน 2563 ตรายางต าแหน่ง
ร้านกายวาจาตรายาง
และงานพิมพ์

จ11 820.00       วิชาการ

24 พฤศจิกายน 2563 สลับยาง ปรับเบรค อู่เพชรเกษมการช่าง จ12 600.00       ยานพาหนะ
30 พฤศจิกายน 2563 ตรายางชื่อผู้บริหาร ร้าน ป.กรอบรูป จ13 2,240.00     ธุรการ

30 พฤศจิกายน 2563
ถ่ายเอกสารประกอบการเรียน
 ห้องโรเนียว

นายธนา เจนพาณิชพงศ์ จ16 6,017.31     วิชาการ

30 พฤศจิกายน 2563
ถ่ายเอกสารประกอบการเรียน
 ห้องธุรการ

นายธนา เจนพาณิชพงศ์ จ17 3,900.00     สารบรรณ

46,516.31  

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2563
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน

โรงเรียนทุง่เสล่ียมชนูปถัมภ์

รวม



วัน/เดือน/ปี งานทีจ่ัดจ้าง บริษัท/ห้าง/ร้าน เลขทีรั่บ วงเงินจัดจ้าง ผู้รับผิดชอบ
3 ธันวาคม 2563 ป้ายไวนิล "รัชการที ่9" ร้าน บ้านเลาค า จ16.1 660.00       บริหารทัว่ไป

1 ธันวาคม 2563

ป้ายไวนิล "ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ศูนย์ส่องวัฒนธรรม 
ภาษาเทีย่ว" ร้าน จ.ีเค.ไวนิล จ16 1,245.00     ต่างประเทศ

2 ธันวาคม 2563 ป้ายไวนิล "สวัสดีปีใหม"่ ร้าน จ.ีเค.ไวนิล จ18 1,088.00     บริหารทัว่ไป

1 ธันวาคม 2563
ถ่ายเอกสารประกอบการเรียน
 ห้องโรเนียว

นายธนา เจนพาณิชพงศ์
จ19 9,945.39     วิชาการ

1 ธันวาคม 2563
ถ่ายเอกสารประกอบการเรียน
 ห้องธุรการ

นายธนา เจนพาณิชพงศ์
จ20 3,900.00     สารบรรณ

29 ธันวาคม 2563

ป้ายไวนิล "ขอความร่วมมือ
ปฏิบัติตามค าแนะน าเพือ่เป็น
การป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส" ร้าน จ.ีเค.ไวนิล จ23 1,088.00     วิชาการ

17,926.39  

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน
ประจ าเดือน ธันวาคม 2563
โรงเรียนทุง่เสล่ียมชนูปถัมภ์

รวม



วัน/เดือน/ปี งานทีจ่ัดจ้าง บริษัท/ห้าง/ร้าน เลขทีรั่บ วงเงินจัดจ้าง ผู้รับผิดชอบ
6 มกราคม 2564 เช็คระยะ - ใบปัดน้ าฝน รถตู้ บ.โตโยต้าฯ (สุโขทัย) จ24 5,428.11     ยานพาหนะ
8 มกราคม 2564 ปรับปรุงทีล้่างจาน-บ่อดักไขมัน นายวิโรจน์  ทาริยะชัย จ36 120,000.00 บริหารทัว่ไป
8 มกราคม 2564 ซ่อมวิทยุส่ือสาร ร้านต๊ักคอมพิวเตอร์ จ30 1,500.00     งานบุคคล

18 มกราคม 2564
ป้ายไวนิล "โครงการหารายได้
ระหว่างเรียน" ร้าน จ.ีเค.ไวนิล จ27 5,133.00     การงานอาชีพฯ

20 มกราคม 2564 เปล่ียนขั้วหลอดไฟรถตู้ ร้านพรพิทักษ์การไฟฟ้า จ28 100.00       ยานพาหนะ
21 มกราคม 2564 ดูดส่ิงปฏิกูล อาคาร 1 น.ส.นุชจรี เสรีวงษ์ จ29 2,000.00     ศิลปะ

22 มกราคม 2564
ป้ายไวนิล "คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน) ร้าน จ.ีเค.ไวนิล จ30 112.00       ธุรการ

28 มกราคม 2564
ถ่ายเอกสารประกอบการเรียน
 ห้องโรเนียว

นายธนา เจนพาณิชพงศ์
จ31 5,623.80     วิชาการ

28 มกราคม 2564
ถ่ายเอกสารประกอบการเรียน
 ห้องธุรการ

นายธนา เจนพาณิชพงศ์
จ32 3,900.00     สารบรรณ

143,796.91 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน
ประจ าเดือน มกราคม 2564
โรงเรียนทุง่เสล่ียมชนูปถัมภ์

รวม



วัน/เดือน/ปี งานทีจ่ัดจ้าง บริษัท/ห้าง/ร้าน เลขทีรั่บ วงเงินจัดจ้าง ผู้รับผิดชอบ

8 กุมภาพันธ์ 2564
ติดต้ังฝ้าเพดานและระบบไฟ
ส่องสว่าง หอประชุมหลังใหม่ นายสุด  สอนด้วง จ51 360,000.00 บริหารทัว่ไป

4 กุมภาพันธ์ 2564 ซ่อมฝาท้ายรถตู้ เคาะพ่นสี อู่เปรมเจริญ จ38 2,000.00     ยานพาหนะ
4 กุมภาพันธ์ 2564 จ้างเหมาจัดโต๊ะไหว้เจ้า นางสมศรี วงศ์ถาต๊ิบ จ39 4,500.00     ต่างประเทศ

4 กุมภาพันธ์ 2564
ป้ายไวนิล "Happy Chinese 
New Year" ร้าน จ.ีเค.ไวนิล จ36.1 1,200.00     ต่างประเทศ

10 กุมภาพันธ์ 2564
ป้ายไวนิล "พิธีลงนามบันทึก
ข้อตกลง ร้าน จ.ีเค.ไวนิล จ40.1 1,914.00     วิชาการ

11 กุมภาพันธ์ 2564
ถ่ายเอกสารงานพัฒนาบุคคล
และเข้าเล่ม ร้าน บ้านเลาค า จ40 775.00       งานบุคคล

11 กุมภาพันธ์ 2564 เปล่ียนครัชและค่าแรง รถอีแต๋น นายประสิทธิ ์เรียบร้อย จ41 1,800.00     บริหารทัว่ไป

17 กุมภาพันธ์ 2564
จ้างตัดต่อคลิปวีดีโอให้ความรู้
เร่ืองการป้องกันโควิด 19 นายวิโรจน์ เนื่องอินต๊ะ จ42 1,000.00     กิจการนักเรียน

12 กุมภาพันธ์ 2564
จ้างเหมาท าอาหารกลางวัน
และอาหารว่าง นางชวัลพร  รอดเมือง จ41.1 1,800.00     วิชาการ

24 กุมภาพันธ์ 2564
จ้างเหมาท าอาหารกลางวัน
และอาหารว่าง น.ส.เสาวลักษณ์ วงศ์ปิง จ43 1,560.00     กิจการนักเรียน

25 กุมภาพันธ์ 2564 จ้างเหมารถศึกษาดูงาน จ.เลย นางสุนันทา ชุมภู จ44 7,400.00     สังคมศึกษา

1 กุมภาพันธ์ 2564
ถ่ายเอกสารประกอบการเรียน
 ห้องโรเนียว

นายธนา เจนพาณิชพงศ์
จ45 6,912.36     วิชาการ

1 กุมภาพันธ์ 2564
ถ่ายเอกสารประกอบการเรียน
 ห้องธุรการ

นายธนา เจนพาณิชพงศ์
จ46 3,900.00     สารบรรณ

394,761.36 

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน

โรงเรียนทุง่เสล่ียมชนูปถัมภ์

รวม



วัน/เดือน/ปี งานทีจ่ัดจ้าง บริษัท/ห้าง/ร้าน เลขทีรั่บ วงเงินจัดจ้าง ผู้รับผิดชอบ
1 มีนาคม 2564 จ้างดูดส่ิงปฏิกูล ทัง้โรงเรียน น.ส.นุชจรี เสรีวงษ์ จ49 30,000.00   บริหารทัว่ไป
1 มีนาคม 2564 ซ่อมเคร่ืองขยายเสียง นายธัชชัย  ใจชื่น จ50 2,800.00     ประชาสัมพันธ์
9 มีนาคม 2564 ป้ายไวนิล "To Be N.1" ร้าน จ.ีเค.ไวนิล จ52 1,350.00     กิจการนักเรียน

10 มีนาคม 2564
ป้ายไวนิล "นโยบายโรงเรียน
ปลอดบุหร่ีและแอลกอฮอล์ ร้าน จ.ีเค.ไวนิล จ53 1,120.00     กิจการนักเรียน

12 มีนาคม 2564 ซ่อมเคร่ืองขยายเสียง นายธัชชัย  ใจชื่น จ54 1,800.00     ประชาสัมพันธ์

12 มีนาคม 2564 เช่าเคร่ืองขยายเสียงงานปัจฉิมฯ นายปริญญา  ธนะค ามา จ55 6,000.00     แนะแนว

10 มีนาคม 2564
จ้างเหมาท าอาหารกลางวัน
และอาหารว่าง นางวรรณวดี  สิทธิวงศ์ จ56 17,960.00   แนะแนว

10 มีนาคม 2564 จ้างท าบายศรีและมงกุฎดอกไม้ นางประเย็น  มีชัย จ57 9,960.00     แนะแนว

16 มีนาคม 2564
จ้างเหมาท าอาหารกลางวัน
และอาหารว่าง นางอนงค์  อ้นเอ้ย จ58 8,875.00     ต่างประเทศ

18 มีนาคม 2564
จ้างเหมาท าอาหารกลางวัน
และอาหารว่าง นางวรรณวดี  สิทธิวงศ์ จ59 4,200.00     การงานฯ

15 มีนาคม 2564 ซ่อมรถ ISUZU พรพิทักษ์การไฟฟ้า จ56.1 3,200.00     ยานพาหนะ
15 มีนาคม 2564 เปล่ียนโอริง-ใบปัดน้ าฝน รถตู้ ร้าน ใหญ่แอร์ จ57.1 2,514.50     ยานพาหนะ
18 มีนาคม 2564 จ้างเหมาตัดผ้าปูโต๊ะ นางสาวใบ  หนูป่า จ60 14,400.00   งานพัสดุ
24 มีนาคม 2564 จ้างเหมารถบัส สอบ O-net นายประวงค์ ทัฬหวรรัตน์ จ61 10,000.00   วิชาการ
21 มีนาคม 2564 สติกเกอร์พร้อมโฟมบอร์ด ร้าน จ.ีเค.ไวนิล จ60.1 1,538.00     วิชาการ
30 มีนาคม 2564 ค่าเช่าบ้านครูต่างชาติ บ้านเสน่ห์จันทร์รีสอร์ท จ62 2,400.00     บุคคล
12 มีนาคม 2564 จ้างเหมาท าอาหาร O-net ม.3 นางวรรณวดี  สิทธิวงศ์ จ55.1 19,680.00   วิชาการ

1 มีนาคม 2564
ถ่ายเอกสารประกอบการเรียน
 ห้องโรเนียว

นายธนา เจนพาณิชพงศ์
จ64 14,091.48   วิชาการ

1 มีนาคม 2564
ถ่ายเอกสารประกอบการเรียน
 ห้องธุรการ

นายธนา เจนพาณิชพงศ์
จ63 3,900.00     สารบรรณ

25 มีนาคม 2564 จ้างเคร่ืองเสียง นายวันชนะ ค าชู จ60.1 2,500.00     วิชาการ
158,288.98 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน
ประจ าเดือน มีนาคม 2564
โรงเรียนทุง่เสล่ียมชนูปถัมภ์

รวม



วัน/เดือน/ปี งานทีจ่ัดจ้าง บริษัท/ห้าง/ร้าน เลขทีรั่บ วงเงินจัดจ้าง ผู้รับผิดชอบ
7 เมษายน 2564 จ้างเหมารถศึกษาดูงาน นายทวีเดช ชัชวาลย์ จ67 22,000.00   บุคคล

6 เมษายน 2564
ป้ายไวนิล "ค่ายพัฒนาทักษะ
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์" ร้าน จ.ีเค.ไวนิล จ68 1,800.00     วิชาการ

1 เมษายน 2564 ป้ายไวนิล "รับสมัครนักเรียน" ร้าน จ.ีเค.ไวนิล จ62.1 2,835.00     วิชาการ
1 เมษายน 2564 หม้อลม-ครัช รถบัส เพชรเกษมการช่าง จ69 4,000.00     ยานพาหนะ
10 เมษายน 2564 จ้างเหมาท าอาหารกลางวัน นางวรรณวดี  สิทธิวงศ์ จ70 10,840.00   วิชาการ
10 เมษายน 2564 จ้างเหมาท าอาหารว่าง น.ส.นิริธพร ศรีพระจันทร์ จ71 10,840.00   วิชาการ
1 เมษายน 2564 เช่าบ้านครูต่างชาติ บ้านเสน่ห์จันทร์รีสอร์ท จ72 3,000.00     บุคคล

1 เมษายน 2564
ถ่ายเอกสารประกอบการเรียน
 ห้องโรเนียว

นายธนา เจนพาณิชพงศ์
จ66 11,880.96   วิชาการ

1 เมษายน 2564
ถ่ายเอกสารประกอบการเรียน
 ห้องธุรการ

นายธนา เจนพาณิชพงศ์
จ65 3,900.00     สารบรรณ

71,095.96  รวม

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน
ประจ าเดือน เมษายน 2564
โรงเรียนทุง่เสล่ียมชนูปถัมภ์



วัน/เดือน/ปี งานทีจ่ัดจ้าง บริษัท/ห้าง/ร้าน เลขทีรั่บ วงเงินจัดจ้าง ผู้รับผิดชอบ
1 พฤษภาคม 2564 เช่าบ้านครูต่างชาติ บ้านเสน่ห์จันทร์รีสอร์ท จ74 3,000.00     บุคคล
17 พฤษภาคม 2564 ป้ายไวนิล "ในหลวง ร.10" ร้าน จ.ีเค.ไวนิล จ73.1 1,440.00     บริหารทัว่ไป
21 พฤษภาคม 2564 จ้างปรับปรุงห้องน้ าอาคาร 5 นายทองสุข  อ้นเอ้ย จ91 130,000.00 บริหารทัว่ไป

18 พฤษภาคม 2564
ป้ายไวนิล "งดใช้บริการ
สถานทีแ่ละลานกีฬา" ร้าน จ.ีเค.ไวนิล จ74 300.00       บริหารทัว่ไป

28 พฤษภาคม 2564 จ้างเหมาท าอาหารกลางวัน น.ส.พรรณราย โมระกรานต์จ75 6,960.00     วิชาการ
28 พฤษภาคม 2564 จ้างเหมาท าอาหารว่างเช้า-บ่าย นางเสาวัลย์  วงศ์ปิง จ76 6,960.00     วิชาการ

148,660.00 

โรงเรียนทุง่เสล่ียมชนูปถัมภ์

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2564

รวม



วัน/เดือน/ปี งานทีจ่ัดจ้าง บริษัท/ห้าง/ร้าน เลขทีรั่บ วงเงินจัดจ้าง ผู้รับผิดชอบ

1 มิถุนายน 2564
จ้างท าอาหารกลางวันและ
อาหารว่าง น.ส.ชวัลพร  รอดเมือง จ80 18,880.00   บุคคล

8 มิถุนายน 2564 จ้างเหมาท าอาหารว่าง น.ส.อุษณีย์  จันทะบุตร จ81 1,500.00     กิจการนักเรียน
14 มิถุนายน 2564 ป้ายไวนิล "จุดคัดกรองโควิด" ร้าน จ.ีเค.ไวนิล จ82 6,276.00     กิจการนักเรียน
14 มิถุนายน 2564 ป้ายไวนิล "Salliam Model" ร้าน จ.ีเค.ไวนิล จ83 1,056.00     กิจการนักเรียน
15 มิถุนายน 2564 เช่ารถเครน 10 ล้อ หจก.ปลาเงินก่อสร้าง จ84 3,000.00     บริหารทัว่ไป
19 มิถุนายน 2564 เข้าเล่มสันกาวแผนปฏิบัติการ ร้าน บ้านเลาค า จ85 2,280.00     งบประมาณ
20 มิถุนายน 2564 จ้างติดต้ังผ้าม่าน นางปิยะฉัตร มาบุตร จ86 8,000.00     งบประมาณ

20 มิถุนายน 2564
ป้ายไวนิล "กิจกรรมวันรัก
ต้นไม้แห่งชาติ" ร้าน จ.ีเค.ไวนิล จ87 375.00       กิจการนักเรียน

27 มิถุนายน 2564 ค่าเช่าบ้านครูต่างชาติ บ้านเสน่ห์จันทร์ รีสอร์ท จ90 3,000.00     บุคคล
25 มิถุนายน 2564 ถ่ายเอกสารห้องธุรการ นายธนา เจนพาณิชพงศ์ จ88 3,900.00     สารบรรณ
25 มิถุนายน 2564 ถ่ายเอกสารห้องโรเนียว นายธนา เจนพาณิชพงศ์ จ89 14,395.68   วิชาการ
30 มิถุนายน 2564 ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ร้านคัชมาตย์ฯ จ94 1,400.00     บุคคล
30 มิถุนายน 2564 จ้างท าโฟมบอร์ด ร้าน จ.ีเค.ไวนิล จ95 560.00       กิจการนักเรียน

64,622.68  

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน
ประจ าเดือน มิถุนายน 2564
โรงเรียนทุง่เสล่ียมชนูปถัมภ์

รวม



วัน/เดือน/ปี งานทีจ่ัดจ้าง บริษัท/ห้าง/ร้าน เลขทีรั่บ วงเงินจัดจ้าง ผู้รับผิดชอบ
1 กรกฎาคม 2564 ป้ายห้องสภานักเรียน ร้านป้ายพิมพ์ดี จ96 2,400.00     กิจการนักเรียน
12 กรกฎาคม 2564 เช็คระยะรถตู้ พร้อมซ่อมแซม บ.โตโยต้าฯ จ97 7,403.87     ยานพาหนะ
1 กรกฎาคม 2564 ค่าเช่าบ้านครูต่างชาติ บ้านเสน่ห์จันทร์ รีสอร์ท จ98 3,000.00     บุคคล
1 กรกฎาคม 2564 ถ่ายเอกสารห้องธุรการ นายธนา เจนพณิชพงศ์ จ92 3,900.00     สารบรรณ
1 กรกฎาคม 2564 ถ่ายเอกสารห้องโรเนียว นายธนา เจนพณิชพงศ์ จ93 7,299.63     วิชาการ
24 กรกฎาคม 2564 เข้าเล่มสันกาว ร้านแคทแอนด์แคร์ จ101 140.00       วิชาการ

24,143.50  

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2564
โรงเรียนทุง่เสล่ียมชนูปถัมภ์

รวม



วัน/เดือน/ปี งานทีจ่ัดจ้าง บริษัท/ห้าง/ร้าน เลขทีรั่บ วงเงินจัดจ้าง ผู้รับผิดชอบ
3 สิงหาคม 2564 เทพืน้คอนกรีตโรงฝึกงาน นายทองสุข อ้นเอ้ย จ102 57,600.00   การงานอาชีพ
1 สิงหาคม 2564 ซ่อม โปรเจคเตอร์ ร้านธวัชคอมพิวเตอร์ 2 จ101.1 1,090.00     วิชาการ
8 สิงหาคม 2564 ซ่อมแซมกีต้าร์ นายสุริยัน มันตะรักษ์ จ104 10,000.00   ศิลปะ
13 สิงหาคม 2564 ปรับปรุงห้องน้ านักเรียน นายทองสุข อ้นเอ้ย จ106 119,000.00 บริหารทัว่ไป
16 สิงหาคม 2564 ซ่อมรถตู้ 1751 ร้าน ใหญ่แอร์ จ108 18,000.61   ยานพาหนะ
17 สิงหาคม 2564 ติดต้ังหน้าต่างบานเล่ือนฯ นายบุญมา  ค้างคีรี จ109 15,000.00   ต่างประเทศ
19 สิงหาคม 2564 ติดต้ังกระจกบานเล่ือนฯ นายบุญมา  ค้างคีรี จ110 51,200.00   วิชาการ
1 สิงหาคม 2564 ค่าเช่าบ้านครูต่างชาติ บ้านเสน่ห์จันทร์รีสอร์ท จ112 3,000.00     บุคคล
20 สิงหาคม 3107 ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ7 398,564.00 บริหารทัว่ไป
1 สิงหาคม 2564 ถ่ายเอกสารห้องธุรการ นายธนา เจนพณิชพงศ์ จ99 3,900.00     สารบรรณ
1 สิงหาคม 2564 ถ่ายเอกสารห้องโรเนียว นายธนา เจนพณิชพงศ์ จ100 3,900.00     วิชาการ

681,254.61 

โรงเรียนทุง่เสล่ียมชนูปถัมภ์

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน
ประจ าเดือน สิงหาคม 2564

รวม



วัน/เดือน/ปี งานทีจ่ัดจ้าง บริษัท/ห้าง/ร้าน เลขทีรั่บ วงเงินจัดจ้าง ผู้รับผิดชอบ
2 กันยายน 2564 ปรับปรุงห้องเรียนสาธิตออนไลน์ นายวิโรจน์  ทาริยะชัย จ105 25,000.00   การงานอาชีพ
5 กันยายน 2564 จ้างติดต้ังสายใยแก้วน าแสงฯ บ.สุโขทัยเทคโนโลยีฯ จ102 58,000.00   งบประมาณ
2 กันยายน 2564 ตรายาง ร่าง พิมพ์ ทาน ตรวจ ร้าน จ.ีเค.ไวนิล จ103 580.00       งบประมาณ
12 กันยายน 2564 ถ่ายเอกสารประกอบการเรียน นางชะอ้อน  รจนา จ104 5,000.00     วิชาการ
1 กันยายน 2564 ค่าเช่าบ้านครูต่างชาติ บ้านเสน่ห์จันทร์รีสอร์ท จ112 3,000.00     บุคคล

91,580.00  

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน
ประจ าเดือน กันยายน 2564
โรงเรียนทุง่เสล่ียมชนูปถัมภ์

รวม


