
แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2564 
โรงเรียนหนองแวงวิทยา  

วันที ่31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 

ลำดับ 
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  
วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท) 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง  

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 
จ้างเหมาบริการปฏบิัติการ
ธุรการโรงเรียนเดือน
ตุลาคม-ธันวาคม2564 

27,000.00 27,000.00 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นางสาวกนกวรรณ เชิงหอม 

27,000.00 บาท 
นางสาวกนกวรรณ เชิงหอม 

27,000.00 บาท 
ผู้เสนอราคาตำ่สดุ 

๐๑/๒๕๖๕ 
วันท่ี  ๒๖ ตุลาคม 

๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 
โรงเรียนหนองแวงวิทยา  

วันที ่30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

ลำดับ 
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  
วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท) 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง  

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง 

1 
ซื้อวัสดุสำนักงานพัฒนา
ระบบงานวิชาการ 

๑๓,๑๘๕.๐๐ ๑๓,๑๘๕.๐๐ 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
สัญชัย พัฒนเพ็ญ 
๑๓,๑๘๕.๐๐ บาท 

สัญชัย พัฒนเพ็ญ 
๑๓,๑๘๕.๐๐ 

เป็นราคาท้องตลาด 
เห็นสมควรจัดซื้อได ้

๐๒/๒๕๖๕ 
วันท่ี  ๓๐ พฤศจิกายน 

๒๕๖๔ 

2 
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารตาม
โครงการพัฒนาระบบ
บริหารวิชาการ 

๙,๑๐๐.๐๐ ๙,๑๐๐.๐๐ 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

นางสาวธนัชชญาน์ 
กระดานราช 

๙,๑๐๐.๐๐ บาท 

นางสาวธนัชชญาน์ 
กระดานราช 

๙,๑๐๐.๐๐ บาท 

เป็นราคาท้องตลาด 
เห็นสมควรจัดซื้อได ้

๐๖/๒๕๖๕ 
วันท่ี  ๑๖ พฤศจิกายน 

๒๕๖๔ 

3 
ซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด
ตามโครงการปรบัปรุงแหล่ง
เรียนรู ้

๘,๙๘๐.๐๐ ๘,๙๘๐.๐๐ 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายธีธัชวีร์ ทองเหลา 

๘,๙๘๐.๐๐ บาท 
นายธีธัชวีร์ ทองเหลา 

๘,๙๘๐.๐๐ บาท 
เป็นราคาท้องตลาด 
เห็นสมควรจัดซื้อได ้

๐๕/๒๕๖๕ 
วันท่ี  ๙ พฤศจิกายน 

๒๕๖๔ 

4 
ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบขา
ตั้งตามโครงการเฝ้าระวัง
และป้องกันเช้ือไวรสัโคโรนา 

8,100.00 8,100.00 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายณัฐวุฒิ อาแพงพันธ์

8,100.00 บาท 
นายณัฐวุฒิ อาแพงพันธ์

8,100.00 บาท 
เป็นราคาท้องตลาด 
เห็นสมควรจัดซื้อได ้

๗/๒๕๖๕ 
วันท่ี  ๘ พฤศจิกายน 

๒๕๖๔ 

5 

ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ตาม
โครงการพัฒนาระบบ
วิชาการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

9,160.00 9,160.00 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นางสาวนุชนภา ทุมมีมาลา 

9,160.00 บาท 
นางสาวนุชนภา ทุมมีมาลา 

9,160.00 บาท 
เป็นราคาท้องตลาด 
เห็นสมควรจัดซื้อได ้

๐๗/๒๕๖๕ 
วันท่ี  ๑๘ พฤศจิกายน 

๒๕๖๔ 

 

 

 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2564 
โรงเรียนหนองแวงวิทยา  

วันที ่31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 

ลำดับ 
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  
วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท) 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง  

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง 

1 

ซื้อเครื่องปรับอากาศตาม
โครงการปรับปรุงอาคาร
สถานท่ี โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

๒๘,๙๐๐.๐๐ ๒๘,๙๐๐.๐๐ 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายธนกฤต หรรษาวงศ ์

๒๘,๙๐๐.๐๐ บาท 
นายธนกฤต หรรษาวงศ ์

๒๘,๙๐๐.๐๐ บาท 
เป็นราคาท้องตลาด 
เห็นสมควรจัดซื้อได ้

๐๔/๒๕๖๕ 
วันท่ี  ๑ ธันวาคม 

๒๕๖๔ 

2 

ซื้อของรางวัลกิจกรรมวัน
คริสต์มาสตามโครงการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  
ปีการศึกษา 2564 

5,445.00 5,445.00 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายสัญชัย พัฒนเพ็ญ

5,445.00 บาท 
นายสัญชัย พัฒนเพ็ญ

5,445.00 บาท 
เป็นราคาท้องตลาด 
เห็นสมควรจัดซื้อได ้

๐๙/๒๕๖๕ 
วันท่ี  ๒๓ ธันวาคม 

๒๕๖๔ 

3 

เช่าใช้บริการอินเตอรเ์น็ต
ความเร็วสูง ประจำปี
งบประมาณ 2565 เดือน
ตุลาคม-ธันวาคม 2564 

5,935.29 5,935.29 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายอภินันท์ จันทรังษี

5,935.29 บาท 
นายอภินันท์ จันทรังษี

5,935.29 บาท 
เป็นราคาท้องตลาด 
เห็นสมควรจัดเช่าได ้

๐๘/๒๕๖๕ 
วันท่ี  ๑๐ มกราคม 

๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2564 
โรงเรียนหนองแวงวิทยา  

วันที ่31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 

ลำดับ 
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  
วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท) 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง  

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง 

1 

จ้างเหมาบริการครูธุรการ
โรงเรียน ประจำปี
งบประมาณ 2565 เดือน
มกราคม 

9,000.00 9,000.00 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นางสาวกนกวรรณ เชิงหอม 

9,000.00 บาท 
นางสาวกนกวรรณ เชิงหอม 

9,000.00 บาท 
ผู้เสนอราคาตำ่สดุ 

๑๐/๒๕๖๕ 
วันท่ี  ๑๘ มกราคม 

๒๕๖๕ 

2 

จ้างเหมาบริการลูกจ้าง
ช่ัวคราว ตำแหน่งครสูอน
วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 
2564 เดือนมกราคม 
2565 

5,161.00 5,161.00 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายณัฐพงษ์ โคจร
5,161.00 บาท 

นายณัฐพงษ์ โคจร
5,161.00 บาท 

ผู้เสนอราคาตำ่สดุ 
๑๐/๒๕๖๕ 

วันท่ี  ๑๑ มกราคม 
๒๕๖๕ 

 
เช่าใช้บริการสญัญาณ
อินเตอร์เนต็ ประจำปี
งบประมาณ 2565 

23,849.01 23,849.01 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายอภินันท์ จันทรังษี
23,849.01 บาท 

นายอภินันท์ จันทรังษี
23,849.01 บาท 

เป็นราคาท้องตลาด 
เห็นสมควรจัดเช่าได ้

๘/๒๕๖๕ 
วันท่ี  ๑๐ มกราคม 

๒๕๖๕ 
 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
โรงเรียนหนองแวงวิทยา  

วันที ่28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

ลำดับ 
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  
วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท) 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง  

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง 

1 

ซื้อของรางวัลและอาหาร
ว่างตามโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิการทดสอบ
ระดับชาติ O-NET ประจำปี
การศึกษา 2564 

๖,๗๓๐.๐๐ ๖,๗๓๐.๐๐ 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายสัญชัย พัฒนเพ็ญ

๖,๗๓๐.๐๐ บาท 
นายสัญชัย พัฒนเพ็ญ

๖,๗๓๐.๐๐ บาท 
เป็นราคาท้องตลาด 
เห็นสมควรจัดซื้อได ้

๑๒/๒๕๖๕ 
วันที่  ๗ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๕ 

2 

จ้างเหมาบริการลูกจ้าง
ช่ัวคราวครูสอนวิทยาศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2564 เดือน
กุมภาพันธ ์

8,000.00 8,000.00 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายณัฐพงษ์ โคจร 
8,000.00 บาท 

นายณัฐพงษ์ โคจร
8,000.00 บาท 

ผู้เสนอราคาตำ่สดุ 
๑๓/๒๕๖๕ 

วันท่ี  ๓๑ มกราคม 
๒๕๖๕ 

3 

ซื้อกระดาษและซองเอกสาร
ตามโครงการพัฒนา
ระบบงานวิชาการ เดือน
กุมภาพันธ ์

10,640.00 10,640.00 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

นางสาวธนัชชญาน์ 
กระดานราช 

10,640.00 บาท 

นางสาวธนัชชญาน์ 
กระดานราช 

10,640.00 บาท 

เป็นราคาท้องตลาด 
เห็นสมควรจัดซื้อได ้

๑๔/๒๕๖๕ 
วันท่ี  ๗ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๕ 

4 

ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับ
กิจกรรมลูกเสือตาม
โครงการพัฒนาคณุภาพ
ผู้เรยีน ปีการศึกษา 2564 

8,400.00 8,400.00 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นางสุนทร วุฒิเสลา 
8,400.00 บาท 

นางสุนทร วุฒิเสลา
8,400.00 บาท 

เป็นราคาท้องตลาด 
เห็นสมควรจัดซื้อได ้

17/๒๕๖๕ 
วันท่ี  ๗ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๕ 

5 

ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาและของ
รางวัลกิจกรรมกีฬาภายใน
ตามโครงการสุขศึกษาและ
พลศึกษา 

9,080.00 9,080.00 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายสัญชัย พัฒนเพ็ญ

9,080.00 บาท 
นายสัญชัย พัฒนเพ็ญ

9,080.00 บาท 
เป็นราคาท้องตลาด 
เห็นสมควรจัดซื้อได ้

๑๖/๒๕๖๕ 
วันท่ี  ๑๔ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๕ 

 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2564 
โรงเรียนหนองแวงวิทยา  

วันที ่31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 

ลำดับ 
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  
วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท) 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง  

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง 

1 
จ้างซ่อมแซม ป้าย
ประชาสมัพันธ์ 

6,500.00 6,500.00 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายชาญณรงค์ สุวรรณชัย

6,500.00 บาท 
นายชาญณรงค์ สุวรรณชัย

6,500.00 บาท 
เป็นราคาท้องตลาด 
เห็นสมควรจัดซื้อได ้

๑๙/๒๕๖๕ 
วันท่ี  ๓ มีนาคม 

๒๕๖๕ 

2 
ซื้อวัสดุทั่วไป ฝ่าย
บริหารงานวิชาการ 

๓๗,๕๐๐.๐๐ ๓๗,๕๐๐.๐๐ 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายธณาต์พัฒน์ ยีสุ่่นแซม

๓๗,๕๐๐.๐๐ บาท 
นายธณาต์พัฒน์ ยีสุ่่นแซม

๓๗,๕๐๐.๐๐ บาท 
เป็นราคาท้องตลาด 
เห็นสมควรจัดซื้อได ้

๑๘/๒๕๖๕ 
วันท่ี  ๑๔ มีนาคม 

๒๕๖๕ 

3 

จ้างเหมาบริการลูกจ้าง
ช่ัวคราวครูสอน
วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 
2564 เดือนมีนาคม 

8,000.00 8,000.00 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายณัฐพงษ์ โคจร 
8,000.00 บาท 

นายณัฐพงษ์ โคจร
8,000.00 บาท 

ผู้เสนอราคาตำ่สดุ 
๒๐/๒๕๖๕ 

วันท่ี  ๒๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๕ 

4 

ซื้อวัสดุอุปกรณ์เก็บข้อมลู
และหมึกเครื่องพิมพ์ตาม
โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

7,940.0 7,940.0 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นางสาวนุชนภา ทุมมีมาลา 

7,940.0บาท 
นางสาวนุชนภา ทุมมีมาลา 

7,940.0 บาท 
เป็นราคาท้องตลาด 
เห็นสมควรจัดซื้อได ้

๒๒ 
วันท่ี  ๑๔ มีนาคม 

๒๕๖๕ 

5 
ซื้ออุปกรณส์ำนักงานตาม
โครงการพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคล 

17,190.00 17,190.00 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

นางสาวธนัชชญาน์  
กระดานราช 

17,190.00บาท 

นางสาวธนัชชญาน์  
กระดานราช 

17,190.00บาท 

เป็นราคาท้องตลาด 
เห็นสมควรจัดซื้อได ้

๔๔/๒๕๖๕ 
วันท่ี  ๒๑ มีนาคม 

๒๕๖๕ 
 

 


