
        แบบ สขร. 1 
แบบสรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ......ตุลาคม......... 

(ช่ือหนว่ยงาน).............โรงเรียนวดัถนนกะเพรา............ 

วันที ่.......31..... เดือน .......ตุลาคม....... พ.ศ. 2562 

ล าดับที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคา เหตผุลที่คดัเลือก เลขทีแ่ละวนัที่ของสัญญา 
    หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท)   และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10) 

                  

1 เครื่องเช่าถ่ายเอกสาร 27,600.00 27,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิ๊งค์ คอร์ปอเรชั่น บริษัท อิ๊งค์ คอร์ปอเรชั่น 
เสนอรายเดียวและไม่เกินเงิน

งบประมาณ 
สัญญาจ้างเลขที่ 1/2563 วันที่ 16 

ตุลาคม 2562 
 

  



        แบบ สขร. 1 
แบบสรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ......มกราคม......... 

(ช่ือหนว่ยงาน).............โรงเรียนวดัถนนกะเพรา............ 

วันที ่.......31..... เดือน .......มกราคม....... พ.ศ. 2563 

ล าดับที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคา เหตผุลที่คดัเลือก เลขทีแ่ละวนัที่ของสัญญา 
    หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท)   และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10) 

                  

1 
จ้างปรับปรุงอาคาร สปช.105/29 
(ห้องเรียนชั่วคราวหลังเกิดอัคคีภัย) 

350,000.00 350,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรรณ ชาเนตร นายสุพรรณ ชาเนตร เสนอรายเดียวและไม่เกินเงิน
งบประมาณ 

สัญญาจ้างเลขที่ 2/2563 วันที่ 28 
มกราคม 2563 

2 เสื้อลายไทย 22,085 22,085.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิสา  ศรลัมภ ์ นางสาวสุนิสา  ศรลัมภ ์
เสนอรายเดียวและไม่เกินเงิน

งบประมาณ 
ใบสั่งจ้างเลขที ่1/2563 วันที่ 30 

มกราคม 2563 
 

  



        แบบ สขร. 1 
แบบสรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ......มิถุนายน......... 

(ช่ือหนว่ยงาน).............โรงเรียนวดัถนนกะเพรา............ 

วันที ่.......30..... เดือน .......มิถุนายน....... พ.ศ. 2563 

ล าดับที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคา เหตผุลที่คดัเลือก เลขทีแ่ละวนัที่ของสัญญา 
    หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท)   และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10) 

                  

1 วัสดุการเรียนการสอน 11,139.00 11,139.00 เฉพาะเจาะจง ร้านณัฐธิดา ร้านณัฐธิดา 
เสนอรายเดียวและไม่เกินเงิน

งบประมาณ 
ใบสั่งซื้อเลขที ่1/2563 วันที ่16 

มิถนุายน 2563 

2 
หนังสือเรียน 39,514.00 39,514.00 คัดเลือก นิติสาสน์ นิติสาสน์ เสนอรายเดียวและไม่เกินเงิน

งบประมาณ 
ใบสั่งซื้อเลขที ่1/2563 วันที ่16 

มิถนุายน 2564 

3 
ติดต้ังอุปกรณ์กล้องวงจรปิด 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนงลักษณ ์รักษาการ นางสาวนงลักษณ ์รักษาการ เสนอรายเดียวและไม่เกินเงิน

งบประมาณ 
ใบสั่งซื้อเลขที ่1/2563 วันที ่16 

มิถนุายน 2565 
 

  



        แบบ สขร. 1 
แบบสรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ......กรกฎาคม......... 

(ช่ือหนว่ยงาน).............โรงเรียนวดัถนนกะเพรา............ 

วันที ่.......30..... เดือน .......กรกฎาคม....... พ.ศ. 2563 

ล าดับที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคา เหตผุลที่คดัเลือก เลขทีแ่ละวนัที่ของสัญญา 
    หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท)   และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10) 

                  

1 วัสดุอบรมโครงการเครือข่าย 21,570.00 21,570.00 เฉพาะเจาะจง ร้านณัฐธิดา  ร้านณัฐธิดา  
เสนอรายเดียวและไม่เกินเงิน

งบประมาณ 
ใบสั่งซื้อเลขที ่3/2563 วันที่ 1 

กรกฎาคม 2563  

2 
จ้างท าแบบฝึกใบงาน 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง 

ร้านณัฐธิดา ร้านณัฐธิดา 
เสนอรายเดียวและไม่เกินเงิน

งบประมาณ 
ใบสั่งจ้างเลขที ่3/2563 วันที่ 2 

กรกฎาคม 2563  

3 
วัสดุ 6 อาชีพ 18,400.00 18,400.00 เฉพาะเจาะจง 

ร้านณัฐธิดา ร้านณัฐธิดา 
เสนอรายเดียวและไม่เกินเงิน

งบประมาณ 
ใบสั่งซื้อเลขที ่4/2563 วันที่ 2 

กรกฎาคม 2563  

4 
จ้างท าวิดีทัศน์โรงเรียน 19,600.00 19,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนงลักษณ ์รักษาการ นางสาวนงลักษณ ์รักษาการ เสนอรายเดียวและไม่เกินเงิน

งบประมาณ 
ใบสั่งจ้างเลขที ่4/2563 วันที่ 2 

กรกฎาคม 2563  
 

  



        แบบ สขร. 1 
แบบสรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ......กรกฎาคม......... 

(ช่ือหนว่ยงาน).............โรงเรียนวดัถนนกะเพรา............ 

วันที ่.......30..... เดือน .......กรกฎาคม....... พ.ศ. 2563 

ล าดับที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคา เหตผุลที่คดัเลือก เลขทีแ่ละวนัที่ของสัญญา 
    หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท)   และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10) 

                  

1 จ้างสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 3,150,000.00 3,150,000.00 
ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิคส ์

บ.ศรนิธิพร  บ.ศรนิธิพร  
เป็นผูช้นะการประกวดราคาทาง

อิเล็กทรอนิคส ์
สัญญาจ้างเลขที่ 3/2563 วันที่ 28 

กันยายน 2563  
 


