
  แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน ตุลาคม 2564 

ล ำดับ
ที่ 

งำนที่จดัซื้อหรือ 
จัดจ้ำง 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ 
รำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซื้อ

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ 

หรือข้อตกลงใน 
กำรซื้อหรือจ้ำง 

 ไม่มีกำรจัดซื้อจดัจ้ำง        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 

ล ำดับ
ที่ 

งำนที่จดัซื้อหรือ 
จัดจ้ำง 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และ 

รำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซื้อ

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ 

หรือข้อตกลงใน 
กำรซื้อหรือจ้ำง 

1. ซื้อหมึกถ่ำยเอกสำร 3,500 3,500 เฉพำะเจำะจง บริษัท สุรำษฎร์
พิมพ์ดีด (2544) 

จ ำกัด 

บริษัท สุรำษฎร์พิมพ์ดีด 
(2544) จ ำกัด 

ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

ซ1-2565 
3/11/2564 

2. จ้ำงถ่ำยเอกสำร 3,536 3,536 เฉพำะเจำะจง หจก.สุพจน์ กำรพิมพ์ 
บ้ำนส้อง  

หจก.สุพจน์ กำรพิมพ์ 
บ้ำนส้อง 

ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

จ2/2565 
4/11/2564 

 

 

 

 

 

 



  แบบ สขร.1 

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน ธันวาคม 2564 

ล ำดับ
ที่ 

งำนที่จดัซื้อหรือ 
จัดจ้ำง 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และ 

รำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซื้อ

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ 

หรือข้อตกลงใน 
กำรซื้อหรือจ้ำง 

1. ซื้อหมึกถ่ำยเอกสำร 3,500 3,500 เฉพำะเจำะจง บริษัท สุรำษฎร์
พิมพ์ดีด (2544) 

จ ำกัด 

บริษัท สุรำษฎร์พิมพ์ดีด 
(2544) จ ำกัด 

ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

ซ2/2565 
2/12/2564 

2. จ้ำงถ่ำยเอกสำร 1,776 1,776 เฉพำะเจำะจง หจก.สุพจน์ กำรพิมพ์ 
บ้ำนส้อง  

หจก.สุพจน์ กำรพิมพ์ 
บ้ำนส้อง 

ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

จ2/2565 
2/12/2564 

3. ซื้อวัสดุโครงกำรยกระดบั
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

575 575 เฉพำะเจำะจง นำงสำวอำรียำ สวนกลู นำงสำวอำรียำ สวนกลู ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

ซ3/2565 
3/12/2564 

4. ซื้อปลั๊กไฟพ่วง 280 280 เฉพำะเจำะจง ร้ำนทรัพยจ์ิรำพร ร้ำนทรัพยจ์ิรำพร ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

ซ4/2565 
8/12/2564 



  แบบ สขร.1 

ล ำดับ
ที่ 

งำนที่จดัซื้อหรือ 
จัดจ้ำง 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และ 

รำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซื้อ

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ 

หรือข้อตกลงใน 
กำรซื้อหรือจ้ำง 

5. ซื้ออ่ำงล้ำงจำนอลูมิเนียม 4,120 4,120 เฉพำะเจำะจง บจก.เล็กเฟอร์นิเจอร์ 
บ้ำนส้อง 2553 

บจก.เล็กเฟอร์นิเจอร์ 
บ้ำนส้อง 2553 

ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

ซ4/2565 
8/12/2564 

6. ซื้อชุดตรวจ ATK 12,960 12,960 เฉพำะเจำะจง บริษัท สนัน่ ฟำร์มำซี 
จ ำกัด 

บริษัท สนัน่ ฟำร์มำซี 
จ ำกัด 

ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

บซ1/2565 
8/12/2564 

7. จ้ำงท ำไวนิล 4,680 4,680 เฉพำะเจำะจง หจก.สุพจน์ กำรพิมพ์ 
บ้ำนส้อง 

หจก.สุพจน์ กำรพิมพ์ 
บ้ำนส้อง 

ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

จ3/2565 
8/12/2564 

8. ซื้ออุปกรณซ์่อมระบบ
ประปำ 

1,113 1,113 เฉพำะเจำะจง ร้ำนปำกกำวัสดุภัณฑ ์ ร้ำนปำกกำวัสดุภัณฑ ์ ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

ซ7/2565 
9/12/2564 

9. ซื้อชุดตรวจ ATK 1,500 1,500 เฉพำะเจำะจง บริษัท สนัน่ ฟำร์มำซี 
จ ำกัด 

บริษัท สนัน่ ฟำร์มำซี 
จ ำกัด 

ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

ซ8/2565 
9/12/2564 

 



  แบบ สขร.1 

 

ล ำดับ
ที่ 

งำนที่จดัซื้อหรือ 
จัดจ้ำง 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และ 

รำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซื้อ

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ 

หรือข้อตกลงใน 
กำรซื้อหรือจ้ำง 

10. ซื้ออุปกรณ์ป้องกันโควิด 3,040 3,040 เฉพำะเจำะจง บริษัท สนัน่ ฟำร์มำซี 
จ ำกัด 

บริษัท สนัน่ ฟำร์มำซี 
จ ำกัด 

ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

ซ9/2565 
9/12/2564 

11. ซื้อไมค์โครโฟนไร้สำย 2,450 2,450 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำทิตย์วิทย ุ ร้ำนอำทิตย์วิทย ุ ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

ซ10/2565 
14/12/2564 

12. จ้ำงถ่ำยเอกสำร 1,104 1,104 เฉพำะเจำะจง หจก.สุพจน์ กำรพิมพ์ 
บ้ำนส้อง 

หจก.สุพจน์ กำรพิมพ์ 
บ้ำนส้อง 

ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

จ4/2565 
14/12/2564 

13. ซื้อวัสดุโครงกำรยกระดบั
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

1,417 1,417 เฉพำะเจำะจง นำงสำวอำรียำ สวนกลู นำงสำวอำรียำ สวนกลู ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

ซ11/2565 
15/12/2564 

14. ซื้อวัสดุโครงกำรยกระดบั
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

252 252 เฉพำะเจำะจง ร้ำนตั้งไท้ฮง ร้ำนตั้งไท้ฮง ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

ซ12/2565 
16/12/2564 



  แบบ สขร.1 

ล ำดับ
ที่ 

งำนที่จดัซื้อหรือ 
จัดจ้ำง 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และ 

รำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซื้อ

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ 

หรือข้อตกลงใน 
กำรซื้อหรือจ้ำง 

15. ซื้อวัสดุโครงกำรยกระดบั
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

1,410 1,410 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ดำ กำรค้ำ ร้ำน ดำ กำรค้ำ ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

ซ13/2565 
17/12/2564 

16. ซื้ออุปกรณเ์ชื่อมต่อจำน
ดำวเทียม 

3,450 3,450 เฉพำะเจำะจง นำยวิสุทธิ์  ตำระโชต ิ นำยวิสุทธิ์  ตำระโชต ิ ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

ซ14/2565 
23/12/2564 

 

 

 

 

 

 

 

 



  แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มกราคม 2565 

ล ำดับ
ที่ 

งำนที่จดัซื้อหรือ 
จัดจ้ำง 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และ 

รำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซื้อ

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ 

หรือข้อตกลงใน 
กำรซื้อหรือจ้ำง 

1. จ้ำงซ่อมคอมพิวเตอร์ 890 890 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เก็ตแอนดค์ิว 
คอมพิวเตอร ์

ร้ำน เก็ตแอนดค์ิว 
คอมพิวเตอร ์

ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

จ5/2564 
5/1/2565 

2. ซื้ออุปกรณ์โควิด 15,000 15,000 เฉพำะเจำะจง บริษัท สนัน่ ฟำร์มำซี 
จ ำกัด 

บริษัท สนัน่ ฟำร์มำซี 
จ ำกัด 

ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

บซ2/2565 
13/1/2565 

2. ซื้อวัสดุโครงกำรยกระดบั
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

475 475 เฉพำะเจำะจง บจก.พ.ศกึษำภัณฑ์ 
เวียงสระ 

บจก.พ.ศกึษำภัณฑ์ 
เวียงสระ 

ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

ซ16/2565 
11/1/2565 

3. ซื้อกระดำษ A4 760 760 เฉพำะเจำะจง บจก.พ.ศกึษำภัณฑ์ 
เวียงสระ 

บจก.พ.ศกึษำภัณฑ์ 
เวียงสระ 

ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

ซ17/2565 
11/1/2565 

4. ซื้อวัสดุโครงกำรส่งเสริม
และเสริมสร้ำงตำมควำม
ต้องกำรของผู้เรียน 

1,700 1,700 เฉพำะเจำะจง บจก.พ.ศกึษำภัณฑ์ 
เวียงสระ 

บจก.พ.ศกึษำภัณฑ์ 
เวียงสระ 

ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

ซ18/2565 
11/1/2565 



  แบบ สขร.1 

ล ำดับ
ที่ 

งำนที่จดัซื้อหรือ 
จัดจ้ำง 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และ 

รำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซื้อ

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ 

หรือข้อตกลงใน 
กำรซื้อหรือจ้ำง 

5. ซื้อหมึก brother 2,000 2,000 เฉพำะเจำะจง บจก.พ.ศกึษำภัณฑ์ 
เวียงสระ 

บจก.พ.ศกึษำภัณฑ์ 
เวียงสระ 

ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

ซ19/2565 
11/1/2565 

6. ซื้อวัสดุโครงกำรนเิทศ
แผนงำน/โครงกำร 

2,760 2,760 เฉพำะเจำะจง บจก.พ.ศกึษำภัณฑ์ 
เวียงสระ 

บจก.พ.ศกึษำภัณฑ์ 
เวียงสระ 

ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

ซ20/2565 
11/1/2565 

7. ซื้อวัสดุโครงกำรพัฒนำ
ข้อมูลสำรสนเทศ 

3,240 3,240 เฉพำะเจำะจง บจก.พ.ศกึษำภัณฑ์ 
เวียงสระ 

บจก.พ.ศกึษำภัณฑ์ 
เวียงสระ 

ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

ซ21/2565 
11/1/2565 

8. ซื้อวัสดุโครงกำรพัฒนำครู
และบุคลำกรสู่มืออำชีพ 

210 210 เฉพำะเจำะจง บจก.พ.ศกึษำภัณฑ์ 
เวียงสระ 

บจก.พ.ศกึษำภัณฑ์ 
เวียงสระ 

ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

ซ22/2565 
11/1/2565 

9. ซื้อวัสดุส ำนักงำน 1,730 1,730 เฉพำะเจำะจง บจก.พ.ศกึษำภัณฑ์ 
เวียงสระ 

บจก.พ.ศกึษำภัณฑ์ 
เวียงสระ 

ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

ซ23/2565 
18/1/2565 

 



  แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 

ล ำดับ
ที่ 

งำนที่จดัซื้อหรือ 
จัดจ้ำง 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และ 

รำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซื้อ

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ 

หรือข้อตกลงใน 
กำรซื้อหรือจ้ำง 

1. จ้ำงถ่ำยเอกสำร 589 589 เฉพำะเจำะจง หจก.สุพจน์ กำรพิมพ์ 
บ้ำนส้อง 

หจก.สุพจน์ กำรพิมพ์ 
บ้ำนส้อง 

ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

จ6/2565 
2/2/2565 

2. ซื้อโทรทัศน ์ 43,960 43,960 เฉพำะเจำะจง บริษัท พันธท์ิพย์ ทีวี 
กรุ๊ป 2021 จ ำกัด 

บริษัท พันธท์ิพย์ ทีวี 
กรุ๊ป 2021 จ ำกัด 

ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

บซ3/2565 
9/2/2564 

3. ซื้อโทรทัศน ์ 21,980 21,980 เฉพำะเจำะจง บริษัท พันธท์ิพย์ ทีวี 
กรุ๊ป 2021 จ ำกัด 

บริษัท พันธท์ิพย์ ทีวี 
กรุ๊ป 2021 จ ำกัด 

ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

บซ4/2565 
9/2/2564 

4. จ้ำงเหมำรถรับ-สง่
นักเรยีนไปสอบโอเนต็ 

1,600 1,600 เฉพำะเจำะจง นำยสุนทร ฮั่นสกุล นำยสุนทร ฮั่นสกุล ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

จ9/2565 
12/2/2565 

5. จ้ำงท ำไวนิล 1,200 1,200 เฉพำะเจำะจง หจก.สุพจน์ กำรพิมพ์ 
บ้ำนส้อง 

หจก.สุพจน์ กำรพิมพ์ 
บ้ำนส้อง 

ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

จ10/2565 
12/2/2565 



  แบบ สขร.1 

 

ล ำดับ
ที่ 

งำนที่จดัซื้อหรือ 
จัดจ้ำง 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และ 

รำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซื้อ

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ 

หรือข้อตกลงใน 
กำรซื้อหรือจ้ำง 

6. จ้ำงเหมำซ่อมแซมโต๊ะคร ู 11,000 11,000 เฉพำะเจำะจง นำยมนญู อ่ ำเล็ก นำยมนญู อ่ ำเล็ก ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

บจ1/2565 
18/2/2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มีนาคม 2565 

ล ำดับ
ที่ 

งำนที่จดัซื้อหรือ 
จัดจ้ำง 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และ 

รำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซื้อ

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ 

หรือข้อตกลงใน 
กำรซื้อหรือจ้ำง 

1. ซื้ออุปกรณเ์ครื่องรับ
สัญญำณดำวเทยีม 

3,950 3,950 เฉพำะเจำะจง นำยวิสุทธิ์  ตำระโชต ิ นำยวิสุทธิ์  ตำระโชต ิ ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

ซ26-2565 
9/3/2565 

2. ซื้อวัสดุโครงกำรยกระดบั
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

1,320 1,320 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพ็ญโภชนำ ร้ำนเพ็ญโภชนำ ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

ซ27-2565 
9/3/2565 

 

 

 

 

 

 

 



  แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน เมษายน 2565 

ล ำดับ
ที่ 

งำนที่จดัซื้อหรือ 
จัดจ้ำง 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และ 

รำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซื้อ

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ 

หรือข้อตกลงใน 
กำรซื้อหรือจ้ำง 

 ไม่มีกำรจัดซื้อจดัจ้ำง        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 

ล ำดับ
ที่ 

งำนที่จดัซื้อหรือ 
จัดจ้ำง 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และ 

รำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซื้อ

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ 

หรือข้อตกลงใน 
กำรซื้อหรือจ้ำง 

1. จ้ำงเหมำท ำอำหำร
กลำงวัน 

262,500 262,500 เฉพำะเจำะจง นำงอำรีย์ ทิพย์ด ี นำงอำรีย์ ทิพย์ด ี ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

บจ1/2565 
12/5/2565 

2. จ้ำงซ่อมเก้ำอ้ี 4,800 4,800 เฉพำะเจำะจง นำยมนญู อ่ ำเล็ก นำยมนญู อ่ ำเล็ก ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

จ14-2564 
18/5/2565 

3. ซื้อกุญแจ 670 670 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ส.เจริญวัสด ุ ร้ำน ส.เจริญวัสด ุ ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

ซ28/2565 
19/5/2565 

4. ซื้ออุปกรณ์ป้องกันโควิด 46,272 46,272 เฉพำะเจำะจง บริษัท หง เย่ พเีอ ซัค
เซส กรุ๊ป จ ำกัด 

บริษัท หง เย่ พเีอ ซัค
เซส กรุ๊ป จ ำกัด 

ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

บซ5/2565 
27/5/2565 

5. ซื้อวัสดุโครงกำรเดก็และ
เยำวชนสุขภำพดี 

1,240 1,240 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสี่แยกท่ำทองใหม ่ ร้ำนสี่แยกท่ำทองใหม ่ ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

ซ30/2565 
28/5/2565 



  แบบ สขร.1 

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มิถุนายน 2565 

ล ำดับ
ที่ 

งำนที่จดัซื้อหรือ 
จัดจ้ำง 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และ 

รำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซื้อ

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ 

หรือข้อตกลงใน 
กำรซื้อหรือจ้ำง 

1. ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ 85,000 85,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอส-วัน 
คอมพิวเตอร ์

ร้ำนเอส-วัน 
คอมพิวเตอร ์

ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

บซ6/2565 
7/5/2565 

2. ซื้อวัสดุโครงกำรโรงเรียน
คุณภำพประจ ำต ำบล 

1,015 1,015 เฉพำะเจำะจง บริษัท หลิงเอก จ ำกัด บริษัท หลิงเอก จ ำกัด ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

ซ33/2565 
2/6/2565 

3. จ้ำงท ำไวนิล 740 740 เฉพำะเจำะจง หจก.สุพจน์ กำรพิมพ์ 
บ้ำนส้อง 

หจก.สุพจน์ กำรพิมพ์ 
บ้ำนส้อง 

ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

จ15-2565 
2/6/2565 

4. จ้ำงท ำไวนิล 2,820 2,820 เฉพำะเจำะจง หจก.สุพจน์ กำรพิมพ์ 
บ้ำนส้อง 

หจก.สุพจน์ กำรพิมพ์ 
บ้ำนส้อง 

ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

จ16/2565 
2/6/2565 

 



  แบบ สขร.1 

ล ำดับ
ที่ 

งำนที่จดัซื้อหรือ 
จัดจ้ำง 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และ 

รำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซื้อ

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ 

หรือข้อตกลงใน 
กำรซื้อหรือจ้ำง 

5. ซื้อวัสดุโครงกำรสนับสนุน
งำนบริหำร งำนนโยบำย 
และสำธำรณูปโภค  

24,920 24,920 เฉพำะเจำะจง นำยวิสุทธิ์  ตำระโชต ิ นำยวิสุทธิ์  ตำระโชต ิ ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

บซ7/2565 
10/6/2565 

6. จ้ำงซ่อมแซมกระดำนด ำ 19,000 19,000 เฉพำะเจำะจง นำยมนญู อ่ ำเล็ก นำยมนญู อ่ ำเล็ก ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

บจ3/2565 
10/6/2565 

7. ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 350 350 เฉพำะเจำะจง ร้ำนครรชิต 
คอมพิวเตอร ์

ร้ำนครรชิต 
คอมพิวเตอร ์

ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

ซ34/2565 
21/6/2565 

8. จ้ำงซ่อมคอมพิวเตอร์ 400 400 เฉพำะเจำะจง ร้ำนครรชิต 
คอมพิวเตอร ์

ร้ำนครรชิต 
คอมพิวเตอร ์

ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

จ19/2565 
2/6/2565 

9. จ้ำงท ำไวนิล 640 640 เฉพำะเจำะจง หจก.สุพจน์ กำรพิมพ์ 
บ้ำนส้อง 

หจก.สุพจน์ กำรพิมพ์ 
บ้ำนส้อง 

ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

จ20/2565 
2/6/2565 

 



  แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กรกฎาคม 2565 

ล ำดับ
ที่ 

งำนที่จดัซื้อหรือ 
จัดจ้ำง 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และ 

รำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซื้อ

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ 

หรือข้อตกลงใน 
กำรซื้อหรือจ้ำง 

1. ซื้อวัสดุโครงกำรบริหำร
สถำนศึกษำโดยใช้
แผนพัฒนำเป็นเครื่องมือ 

11,699 11,699 เฉพำะเจำะจง บจก.พ.ศกึษำภัณฑ์ 
เวียงสระ 

บจก.พ.ศกึษำภัณฑ์ 
เวียงสระ 

ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

บซ9/2565 
8/7/2565 

2. ซื้อวัสดุโครงกำรยกระดบั
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

39,251 39,251 เฉพำะเจำะจง บจก.พ.ศกึษำภัณฑ์ 
เวียงสระ 

บจก.พ.ศกึษำภัณฑ์ 
เวียงสระ 

ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

บซ10/2565 
8/72565 

3. ซื้อวัสดุโครงกำรโรงเรียน
สวยด้วยมือเรำ 

420 420 เฉพำะเจำะจง บจก.พ.ศกึษำภัณฑ์ 
เวียงสระ 

บจก.พ.ศกึษำภัณฑ์ 
เวียงสระ 

ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

ซ38/2565 
5/7/2565 

4. ซื้อแบบปพ. 3,331 3,331 เฉพำะเจำะจง บริษัท นภำพรรณ 
คอมเพล็กซ ์

บริษัท นภำพรรณ 
คอมเพล็กซ ์

ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

ซ39/2565 
5/7/2565 

5. ซื้อสวยด้วยมือเรำวัสดุ
โครงกำรโรงเรียน 

5,340 5,340 เฉพำะเจำะจง บจก.พ.ศกึษำภัณฑ์ 
เวียงสระ 

บจก.พ.ศกึษำภัณฑ์ 
เวียงสระ 

ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

บซ11/2565 
7/7/2565 



  แบบ สขร.1 

ล ำดับ
ที่ 

งำนที่จดัซื้อหรือ 
จัดจ้ำง 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และ 

รำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซื้อ

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ 

หรือข้อตกลงใน 
กำรซื้อหรือจ้ำง 

6. ซื้อวัสดุโครงกำรสวยด้วย
มือเรำ 

4,280 4,280 เฉพำะเจำะจง บจก.พ.ศกึษำภัณฑ์ 
เวียงสระ 

บจก.พ.ศกึษำภัณฑ์ 
เวียงสระ 

ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

ซ40/2565 
5/7/2565 

7. ซื้อวัสดุโครงกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำกำรศกึษำ 

1,060 1,060 เฉพำะเจำะจง บจก.พ.ศกึษำภัณฑ์ 
เวียงสระ 

บจก.พ.ศกึษำภัณฑ์ 
เวียงสระ 

ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

ซ41/2565 
5/7/2565 

8. จ้ำงท ำไวนิล 1,080 1,080 เฉพำะเจำะจง หจก.สุพจน์ กำรพิมพ์ 
บ้ำนส้อง 

หจก.สุพจน์ กำรพิมพ์ 
บ้ำนส้อง 

ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

จ22/2565 
5/7/2565 

9. เช่ำเต้นท์งำนกีฬำสี 8,500 8,500 เฉพำะเจำะจง บริษัท นภำพรรณ 
คอมเพล็กซ ์

บริษัท นภำพรรณ 
คอมเพล็กซ ์

ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

บจ4/2565 
5/7/2565 

10. ซื้อวัสดุโครงกำรเดก็และ
เยำวชนสุขภำพดี 

4,880 4,880 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ดำ กำรค้ำ  ร้ำน ดำ กำรค้ำ ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

ซ42/2565 
6/7/2565 

 



  แบบ สขร.1 

ล ำดับ
ที่ 

งำนที่จดัซื้อหรือ 
จัดจ้ำง 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ 
รำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซื้อ

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ 

หรือข้อตกลงใน 
กำรซื้อหรือจ้ำง 

11. ซื้อวัสดุโครงกำรเดก็และ
เยำวชนสุขภำพดี 

1,310 1,310 เฉพำะเจำะจง บจก.พ.ศกึษำภัณฑ์ 
เวียงสระ 

บจก.พ.ศกึษำภัณฑ์ 
เวียงสระ 

ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

ซ43/2565 
6/7/2565 

12. ซื้ออำหำรส ำหรับนักเรียน
แข่งขันกีฬำ 

2,000 2,000 เฉพำะเจำะจง นำงอำรีย์  ทิพย์ด ี นำงอำรีย์  ทิพย์ด ี ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

ซ44/2565 
9/7/2565 

13 ซื้อน้ ำแข็งและน้ ำดื่ม 1,010 1,010 เฉพำะเจำะจง นำยณัฐวฒุิ แก้วก ำเหนิด นำยณัฐวฒุิ แก้วก ำเหนิด ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

จ22/2565 
5/7/2565 

14. ซื้อผ้ำม้วน 4,900 4,900 เฉพำะเจำะจง หจก.สุมิตรำ  
(ส ำนักงำนใหญ่) 

หจก.สุมิตรำ  
(ส ำนักงำนใหญ่) 

ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

ซ46/2565 
20/7/2565 

15. ซื้อผ้ำม้วน 2,600 2,600 เฉพำะเจำะจง หจก.สุมิตรำ  
(ส ำนักงำนใหญ่) 

หจก.สุมิตรำ  
(ส ำนักงำนใหญ่) 

ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

ซ47/2565 
20/7/2565 

 



  แบบ สขร.1 

ล ำดับ
ที่ 

งำนที่จดัซื้อหรือ 
จัดจ้ำง 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ 
รำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซื้อ

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ 

หรือข้อตกลงใน 
กำรซื้อหรือจ้ำง 

16. ซื้อหมึกถ่ำยเอกสำร 3,500 3,500 เฉพำะเจำะจง บริษัท สุรำษฎร์พิมพ์ดีด 
(2544) จ ำกัด 

บริษัท สุรำษฎร์พิมพ์ดีด 
(2544) จ ำกัด 

ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

ซ48/2565 
20/7/2565 

17. ซื้อยำ 893 893 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ทิพย์โอสถ ร้ำน ทิพย์โอสถ ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

ซ49/2565 
21/7/2565 

 

 

 

 

 

 

 



  แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน สิงหาคม 2564 

ล ำดับ
ที่ 

งำนที่จดัซื้อหรือ 
จัดจ้ำง 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และ 

รำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซื้อ

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ 

หรือข้อตกลงใน 
กำรซื้อหรือจ้ำง 

1. จ้ำงซ่อมคอมพิวเตอร์ 200 200 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เก็ตแอนดค์ิว 
คอมพิวเตอร ์

ร้ำน เก็ตแอนดค์ิว 
คอมพิวเตอร ์

ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

จ22/2565 
5/8/2565 

2. ซื้ออุปกรณเ์ชื่อมต่อระบบ
อินเตอร์เน็ต 

20,850 20,850 เฉพำะเจำะจง นำยวิสุทธิ์  ตำระโชต ิ นำยวิสุทธิ์  ตำระโชต ิ ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

บซ12/2565 
5/8/2565 

3. ซื้อวัสดุส ำนักงำน 4,505 4,505 เฉพำะเจำะจง บจก.พ.ศกึษำภัณฑ์ 
เวียงสระ 

บจก.พ.ศกึษำภัณฑ์ 
เวียงสระ 

ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

ซ51/2565 
3/8/2565 

4. ซื้อวัสดุส ำนักงำน 2,485 2,485 เฉพำะเจำะจง บจก.พ.ศกึษำภัณฑ์ 
เวียงสระ 

บจก.พ.ศกึษำภัณฑ์ 
เวียงสระ 

ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

ซ52/2565 
3/8/2565 

5. ซื้อชุดกีฬำ 1,800 1,800 เฉพำะเจำะจง สตำร์สปอร์ต สตำร์สปอร์ต ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

ซ53/2565 
4/8/2565 



  แบบ สขร.1 

ล ำดับ
ที่ 

งำนที่จดัซื้อหรือ 
จัดจ้ำง 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และ 

รำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซื้อ

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ 

หรือข้อตกลงใน 
กำรซื้อหรือจ้ำง 

6. ซื้อวัสดุโครงกำรเดก็และ
เยำวชนสุขภำพดี 

9,313 9,313 เฉพำะเจำะจง บจก.พ.ศกึษำภัณฑ์ 
เวียงสระ 

บจก.พ.ศกึษำภัณฑ์ 
เวียงสระ 

ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

บซ13/2565 
5/8/2565 

7. จ้ำงท ำไวนิล 3,650 3,650 เฉพำะเจำะจง หจก.สุพจน์ กำรพิมพ์ 
บ้ำนส้อง 

หจก.สุพจน์ กำรพิมพ์ 
บ้ำนส้อง 

ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

จ26/2565 
4/8/2565 

8. จ้ำงท ำไวนิล 320 320 เฉพำะเจำะจง หจก.สุพจน์ กำรพิมพ์ 
บ้ำนส้อง 

หจก.สุพจน์ กำรพิมพ์ 
บ้ำนส้อง 

ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

จ27/2565 
6/8/2565 

9. ซื้อวัสดุโครงกำรพัฒนำครู
และบุคลำกรสู่มืออำชีพ 

2,800 2,800 เฉพำะเจำะจง บจก.พ.ศกึษำภัณฑ์ 
เวียงสระ 

บจก.พ.ศกึษำภัณฑ์ 
เวียงสระ 

ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

ซ55/2565 
9/8/2565 

10. ซื้อวัสดุกำรศึกษำ 730 730 เฉพำะเจำะจง บจก.พ.ศกึษำภัณฑ์ 
เวียงสระ 

บจก.พ.ศกึษำภัณฑ์ 
เวียงสระ 

ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

ซ56/2565 
9/8/2565 

 



  แบบ สขร.1 

ล ำดับ
ที่ 

งำนที่จดัซื้อหรือ 
จัดจ้ำง 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ 
รำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซื้อ

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ 

หรือข้อตกลงใน 
กำรซื้อหรือจ้ำง 

11. เช่ำชดุขบวนพำเหรด 4,400 4,400 เฉพำะเจำะจง บ้ำนนำฎศิลป ์ บ้ำนนำฎศิลป ์ ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

ซ57/2565 
9/8/2565 

12. จ้ำงซ่อมคอมพิวเตอร์ 2,900 2,900 เฉพำะเจำะจง เอส-วัน คอมพิวเตอร ์ เอส-วัน คอมพิวเตอร ์ ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

จ28/2565 
9/8/2565 

13.. ซื้อยำ 919 919 เฉพำะเจำะจง ร้ำนทิพย์โอสถ ร้ำนทิพย์โอสถ ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

ซ58/2565 
10/8/2565 

14. ซื้อวัสดุโครงกำรเดก็และ
เยำวชนสุขภำพดี 

180 180 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ดำ กำรค้ำ ร้ำน ดำ กำรค้ำ ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

ซ59/2565 
10/8/2565 

15. จ้ำงเหมำรถบรรทกุสิ่งของ 2,400 2,400 เฉพำะเจำะจง นำยเกรียงศักด์ิ ทองหลบ นำยเกรียงศักด์ิ ทองหลบ ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

ซ56/2565 
9/8/2565 

 



  แบบ สขร.1 

ล ำดับ
ที่ 

งำนที่จดัซื้อหรือ 
จัดจ้ำง 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ 
รำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซื้อ

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ 

หรือข้อตกลงใน 
กำรซื้อหรือจ้ำง 

16. ซื้อน้ ำดื่มและน้ ำแข็ง 1,248 1,248 เฉพำะเจำะจง นำยณัฐวฒุิ แก้วก ำเหนิด นำยณัฐวฒุิ แก้วก ำเหนิด ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

ซ60/2565 
11/8/2565 

17. ซื้อวัสดุโครงกำรพัฒนำครู
และบุคลำกรสู่มืออำชีพ 

1,620 1,620 เฉพำะเจำะจง บจก.พ.ศกึษำภัณฑ์ 
เวียงสระ 

บจก.พ.ศกึษำภัณฑ์ 
เวียงสระ 

ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

ซ61/2565 
11/8/2565 

18. ซื้อนำฬิกำ 870 870 เฉพำะเจำะจง บจก.พ.ศกึษำภัณฑ์ 
เวียงสระ 

บจก.พ.ศกึษำภัณฑ์ 
เวียงสระ 

ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

ซ62/2565 
11/8/2565 

19. จ้ำงเหมำท ำอำหำรงำน
กีฬำเครือข่ำย 

2,750 2,750 เฉพำะเจำะจง นำงอำรีย์  ทิพย์ด ี นำงอำรีย์  ทิพย์ด ี ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

จ30/2565 
11/8/2565 

20. ซื้อล ำโพงล้อลำกและ
ไมค์โครโฟน 

4,390 4,390 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำทิตย์วิทย ุ ร้ำนอำทิตย์วิทย ุ ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

ซ63/2565 
16/8/2565 

 



  แบบ สขร.1 

ล ำดับ
ที่ 

งำนที่จดัซื้อหรือ 
จัดจ้ำง 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ 
รำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซื้อ

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ 

หรือข้อตกลงใน 
กำรซื้อหรือจ้ำง 

21. ซื้ออุปกรณ์ท ำควำม
สะอำด 

1,550 1,550 เฉพำะเจำะจง บจก.พ.ศกึษำภัณฑ์ 
เวียงสระ 

บจก.พ.ศกึษำภัณฑ์ 
เวียงสระ 

ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

ซ64/2565 
16/8/2565 

22. อุปกรณ์วิทยำศำสตร์ 1,835 1,835 เฉพำะเจำะจง เอส.วำย.เทรดดิง้ เอส.วำย.เทรดดิง้ ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

ซ65/2565 
17/8/2565 

23. ซื้อวัสดุโครงกำรยกระดบั
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

1,280 1,280 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์ร้ำนค้ำ 
โรงเรียนบ้ำนเขำปนู 

สหกรณ์ร้ำนค้ำ 
โรงเรียนบ้ำนเขำปนู 

ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

ซ66/2565 
17/8/2565 

24. ซื้อหมึกถ่ำยเอกสำร 3,500 3,500 เฉพำะเจำะจง บริษัท สุรำษฎร์พิมพ์ดีด 
(2544) จ ำกัด 

บริษัท สุรำษฎร์พิมพ์ดีด 
(2544) จ ำกัด 

ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

ซ67/2565 
19/8/2565 

25. ซื้ออำหำรว่ำงประชุม
คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ 

893 893 เฉพำะเจำะจง นำงสำวอำรียำ สวนกูล นำงสำวอำรียำ สวนกูล ไม่เกินวงเงินที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

ซ68/2565 
27/8/2565 

 


