
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่เขต 1

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน

กระทรวงศึกษำธิกำร

โรงเรียนวัดขะจำว

ต ำบลฟ้ำฮ่ำม  อ ำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงวัสดุรำยเดือน

ประจ ำปีงบประมำณ 2565

กลุ่มบริหำรงบประมำณ

งำนพัสดุ



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 วัสดุธุรการ 2,500 2,500 วิธีเฉพาะ บ.เชียงใหม่สมุดลานนา บ.เชียงใหม่สมุดลานนา ราคาและคุณภาพเหมาะสม ซ.11/2565

เจาะจง 2,500 2,500 ตรงกับความต้องการ 5/1/2565

2 ไวนิลรับนักเรียน 480 480 วิธีเฉพาะ ร้านณัฐธิดาการค้า ร้านณัฐธิดาการค้า ราคาและคุณภาพเหมาะสม จ.13/2565

เจาะจง 480 480 ตรงกับความต้องการ 13/1/2565

3 ชุดตรวจ ATK 17,100 17,100 วิธีเฉพาะ นส.ภัทราวดี  หมอทรัพย์ นส.ภัทราวดี  หมอทรัพย์ ราคาและคุณภาพเหมาะสม ซ.12/2565

เจาะจง 17,100 17,100 ตรงกับความต้องการ 24/1/2565

4 วัสดุโครงการส่งเสริมสุขภาพ 4,455 4,455 วิธีเฉพาะ บ.เชียงใหม่สมุดลานนา บ.เชียงใหม่สมุดลานนา ราคาและคุณภาพเหมาะสม ซ.13/2565

เจาะจง 4,455 4,455 ตรงกับความต้องการ 20/1/2565

5 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ม.ค. 2,500 2,500 วิธีเฉพาะ นางพัชรี  ยอดสาแล นางพัชรี  ยอดสาแล ราคาและคุณภาพเหมาะสม จ.14/2565

เจาะจง 2,500 2,500 ตรงกับความต้องการ 31/1/2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม  2565 (แผ่นท่ี 1)

(ช่ือหน่วยงำน)โรงเรียนวัดขะจำว

วันท่ี 31   เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565 



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม  2565 (แผ่นท่ี 1)

(ช่ือหน่วยงำน)โรงเรียนวัดขะจำว

วันท่ี 31   เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565 



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ไวนิลงานประกันคุณภาพ 6,540 6,540 วิธีเฉพาะ ซีแอดมีเดียเชียงใหม่ ซีแอดมีเดียเชียงใหม่ ราคาและคุณภาพเหมาะสม จ.15/2565

เจาะจง 6,540 6,540 ตรงกับความต้องการ 4/2/2565

2 อาหารกลางวันนักเรียน 33,264 33,264 วิธีเฉพาะ นางสาวทิวา  สุภาบุตรี นางสาวทิวา  สุภาบุตรี ราคาและคุณภาพเหมาะสม จ.16/2565

เจาะจง 33,264 33,264 ตรงกับความต้องการ 10/2/2565

3 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ก.พ. 2,500 2,500 วิธีเฉพาะ นางพัชรี  ยอดสาแล นางพัชรี  ยอดสาแล ราคาและคุณภาพเหมาะสม จ.18/2565

เจาะจง 2,500 2,500 ตรงกับความต้องการ 28/2/2565

4 อาหารกลางวัน 106,260 106,260 วิธีเฉพาะ นางสาวทิวา  สุภาบุตรี นางสาวทิวา  สุภาบุตรี ราคาและคุณภาพเหมาะสม จ.19/2565

เจาะจง 106,260 106,260 ตรงกับความต้องการ 28/2/2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2565 (แผ่นท่ี 1)

(ช่ือหน่วยงำน)โรงเรียนวัดขะจำว

วันท่ี 28   เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565 



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2565 (แผ่นท่ี 1)

(ช่ือหน่วยงำน)โรงเรียนวัดขะจำว

วันท่ี 28   เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565 



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ระเบียบแกนกลาง ปพ.1 480 480 วิธีเฉพาะ ซีแอดมีเดียเชียงใหม่ ซีแอดมีเดียเชียงใหม่ ราคาและคุณภาพเหมาะสม ซ.14/2565

เจาะจง 480 480 ตรงกับความต้องการ 2/3/2565

2 อัดภาพถ่ายนักเรียนงานปัจฉิม 494 494 วิธีเฉพาะ พีแอนด์พีดิจิตอลโฟโต้ พีแอนด์พีดิจิตอลโฟโต้ ราคาและคุณภาพเหมาะสม จ.20/2565

เจาะจง 494 494 ตรงกับความต้องการ 28/3/2565

3 วัสดุอุปกรณ์ปัจฉิมนิเทศ 1,625 1,625 วิธีเฉพาะ หจก.เป่าเปา หจก.เป่าเปา ราคาและคุณภาพเหมาะสม ซ.15/2565

เจาะจง 1,625 1,625 ตรงกับความต้องการ 21/3/2565

4 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร มี.ค. 2,500 2,500 วิธีเฉพาะ นางพัชรี  ยอดสาแล นางพัชรี  ยอดสาแล ราคาและคุณภาพเหมาะสม จ.21/2565

เจาะจง 2,500 2,500 ตรงกับความต้องการ 31/3/2565

5 หนังสือเรียน 168,313 168,313 วิธีเฉพาะ โมเดิร์นเอ็ดดูเคช่ัน โมเดิร์นเอ็ดดูเคช่ัน ราคาและคุณภาพเหมาะสม ซ.16/2565

เจาะจง 168,313 168,313 ตรงกับความต้องการ 31/3/2565

6 วัสดุยกระดับห้องเรียน 32,000 32,000 วิธีเฉพาะ บ.เชียงใหม่สมุดลานนา บ.เชียงใหม่สมุดลานนา ราคาและคุณภาพเหมาะสม ซ.17/2565

เจาะจง 32,000 32,000 ตรงกับความต้องการ 31/3/2565

7 ระเบียนสะสม ปพ.8 500 500 วิธีเฉพาะ บ.เชียงใหม่สมุดลานนา บ.เชียงใหม่สมุดลานนา ราคาและคุณภาพเหมาะสม ซ.18/2565

เจาะจง 500 500 ตรงกับความต้องการ 31/3/2565

8 วัสดุงานการเงิน 760 760 วิธีเฉพาะ บ.เชียงใหม่สมุดลานนา บ.เชียงใหม่สมุดลานนา ราคาและคุณภาพเหมาะสม ซ.19/2565

เจาะจง 760 760 ตรงกับความต้องการ 31/3/2565

9 ธงชาติ 490 490.00 วิธีเฉพาะ บ.เชียงใหม่สมุดลานนา บ.เชียงใหม่สมุดลานนา ราคาและคุณภาพเหมาะสม ซ.20/2565

เจาะจง 490.00 490.00 ตรงกับความต้องการ 31/3/2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2565 (แผ่นท่ี 1)

(ช่ือหน่วยงำน)โรงเรียนวัดขะจำว

วันท่ี 31   เดือน มีนำคม พ.ศ. 2565 



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2565 (แผ่นท่ี 1)

(ช่ือหน่วยงำน)โรงเรียนวัดขะจำว

วันท่ี 31   เดือน มีนำคม พ.ศ. 2565 



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เม.ย. 2,500 2,500 วิธีเฉพาะ นางพัชรี  ยอดสาแล นางพัชรี  ยอดสาแล ราคาและคุณภาพเหมาะสม จ.22/2565

เจาะจง 2,500 2,500 ตรงกับความต้องการ 29/4/2565

2 ไวนิลงานปัจฉิมนิเทศ 480 480 วิธีเฉพาะ ซีแอดมีเดียเชียงใหม่ ซีแอดมีเดียเชียงใหม่ ราคาและคุณภาพเหมาะสม จ.23/2565

เจาะจง 480 480 ตรงกับความต้องการ 29/4/2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2565 (แผ่นท่ี 1)

(ช่ือหน่วยงำน)โรงเรียนวัดขะจำว

วันท่ี 29   เดือน เมษำยน พ.ศ. 2565 



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2565 (แผ่นท่ี 1)

(ช่ือหน่วยงำน)โรงเรียนวัดขะจำว

วันท่ี 29   เดือน เมษำยน พ.ศ. 2565 



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 อาหารกลางวันและของว่าง 3,200 3,200 วิธีเฉพาะ นางสาวทิวา  สุภาบุตรี นางสาวทิวา  สุภาบุตรี ราคาและคุณภาพเหมาะสม จ.24/2565

อบรม IEP เจาะจง 3,200 3,200 ตรงกับความต้องการ 12/5/2565

2 อาหารกลางวันนักเรียน 181,440 181,440 วิธีเฉพาะ นางสาวทิวา  สุภาบุตรี นางสาวทิวา  สุภาบุตรี ราคาและคุณภาพเหมาะสม จ.25/2565

เจาะจง 181,440 181,440 ตรงกับความต้องการ 17/5/2565

3 วัสดุสต๊ิกเกอร์ 402 402 วิธีเฉพาะ บ.เชียงใหม่สมุดลานนา บ.เชียงใหม่สมุดลานนา ราคาและคุณภาพเหมาะสม ซ.21/2565

เจาะจง 402 402 ตรงกับความต้องการ 17/5/2565

4 วัสดุงานนิเทศ 1,000 1,000 วิธีเฉพาะ บ.เชียงใหม่สมุดลานนา บ.เชียงใหม่สมุดลานนา ราคาและคุณภาพเหมาะสม ซ.22/2565

เจาะจง 1,000 1,000 ตรงกับความต้องการ 27/5/2565

5 ตู้เก็บเอกสาร 13,000 13,000 วิธีเฉพาะ โมเดิร์นเอ็ดดูเคช่ัน โมเดิร์นเอ็ดดูเคช่ัน ราคาและคุณภาพเหมาะสม ซ.23/2565

เจาะจง 13,000 13,000 ตรงกับความต้องการ 27/5/2565

6 วัสดุส านักงานวัดผล 7,012 7,012 วิธีเฉพาะ บ.เชียงใหม่สมุดลานนา บ.เชียงใหม่สมุดลานนา ราคาและคุณภาพเหมาะสม ซ.24/2565

เจาะจง 7,012 7,012 ตรงกับความต้องการ 27/5/2565

7 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร พ.ค. 2,500 2,500 วิธีเฉพาะ นางพัชรี  ยอดสาแล นางพัชรี  ยอดสาแล ราคาและคุณภาพเหมาะสม จ.26/2565

เจาะจง 2,500 2,500 ตรงกับความต้องการ 31/5/2565

8 ไวนิลประชาสัมพันธ์ 360 360 วิธีเฉพาะ ซีแอดมีเดียเชียงใหม่ ซีแอดมีเดียเชียงใหม่ ราคาและคุณภาพเหมาะสม จ.27/2565

เจาะจง 360 360 ตรงกับความต้องการ 31/5/2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2565 (แผ่นท่ี 1)

(ช่ือหน่วยงำน)โรงเรียนวัดขะจำว

วันท่ี 31   เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2565 



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2565 (แผ่นท่ี 1)

(ช่ือหน่วยงำน)โรงเรียนวัดขะจำว

วันท่ี 31   เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2565 



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 อุปกรณ์ดนตรี 6,992 6,992 วิธีเฉพาะ หจก.เชียงใหม่การดนตรี หจก.เชียงใหม่การดนตรี ราคาและคุณภาพเหมาะสม ซ.27/2565

เจาะจง 6,992 6,992 ตรงกับความต้องการ 8/6/2565

2 อุปกรณ์การเกษตร 5,000 5,000 วิธีเฉพาะ รุ่งอรุณการเกษตร รุ่งอรุณการเกษตร ราคาและคุณภาพเหมาะสม ซ.29/2565

เจาะจง 5,000 5,000 ตรงกับความต้องการ 10/6/2565

3 วัสดุกิจกรรมวันส าคัญ 5,000 5,000 วิธีเฉพาะ เพ่ิมพูนกรุ๊ป เพ่ิมพูนกรุ๊ป ราคาและคุณภาพเหมาะสม ซ.30/2565

เจาะจง 5,000 5,000 ตรงกับความต้องการ 13/6/2565

4 อาหารกลางวันและของว่าง 12,000 12,000 วิธีเฉพาะ นางสาวทิวา  สุภาบุตรี นางสาวทิวา  สุภาบุตรี ราคาและคุณภาพเหมาะสม จ.28/2565

ไปสวนสัตว์ เจาะจง 12,000 12,000 ตรงกับความต้องการ 20/6/2565

5 จ้างเหมารถโดยสาร 18,000 18,000 วิธีเฉพาะ นายนประสิทธ์ิ  ใจตา นายนประสิทธ์ิ  ใจตา ราคาและคุณภาพเหมาะสม จ.29/2565

ไปสวนสัตว์ เจาะจง 18,000 18,000 ตรงกับความต้องการ 20/6/2565

6 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร พ.ค. 2,500 2,500 วิธีเฉพาะ นางพัชรี  ยอดสาแล นางพัชรี  ยอดสาแล ราคาและคุณภาพเหมาะสม จ.30/2565

เจาะจง 2,500 2,500 ตรงกับความต้องการ 30/6/2565

7 วัสดุงานฝีมือ 2,500 2,500 วิธีเฉพาะ บ.เชียงใหม่พลาสติกจ ากัด บ.เชียงใหม่พลาสติกจ ากัด ราคาและคุณภาพเหมาะสม ซ.31/2565

เจาะจง 2,500 2,500 ตรงกับความต้องการ 30/6/2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2565 (แผ่นท่ี 1)

(ช่ือหน่วยงำน)โรงเรียนวัดขะจำว

วันท่ี 30   เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2565 



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2565 (แผ่นท่ี 1)

(ช่ือหน่วยงำน)โรงเรียนวัดขะจำว

วันท่ี 30   เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2565 



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 อาหารกลางวันนักเรียน 341,460 341,460 วิธีเฉพาะ นางสาวทิวา  สุภาบุตรี นางสาวทิวา  สุภาบุตรี ราคาและคุณภาพเหมาะสม จ.31/2565

เจาะจง 341,460 341,460 ตรงกับความต้องการ 1/7/2565

2 หมึกเคร่ืองพิมพ์ 1,000 1,000 วิธีเฉพาะ วสันต์ปร้ินเตอร์ วสันต์ปร้ินเตอร์ ราคาและคุณภาพเหมาะสม ซ.32/2565

เจาะจง 1,000 1,000 ตรงกับความต้องการ 4/7/2565

3 หมึกเคร่ืองพิมพ์ 1,000 1,000 วิธีเฉพาะ ดับเบ้ิลคลิกสะพานส่ี ดับเบ้ิลคลิกสะพานส่ี ราคาและคุณภาพเหมาะสม ซ.33/2565

เจาะจง 1,000 1,000 ตรงกับความต้องการ 18/7/2565

4 วัสดุงานห้องสมุด 10,000 10,000 วิธีเฉพาะ บ.สมุดลานนาเชียงใหม่ บ.สมุดลานนาเชียงใหม่ ราคาและคุณภาพเหมาะสม ซ.34/2565

เจาะจง 10,000 10,000 ตรงกับความต้องการ 25/7/2565

5 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร พ.ค. 2,500 2,500 วิธีเฉพาะ นางพัชรี  ยอดสาแล นางพัชรี  ยอดสาแล ราคาและคุณภาพเหมาะสม จ.32/2565

เจาะจง 2,500 2,500 ตรงกับความต้องการ 29/7/2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2565 (แผ่นท่ี 1)

(ช่ือหน่วยงำน)โรงเรียนวัดขะจำว

วันท่ี 29   เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2565 



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2565 (แผ่นท่ี 1)

(ช่ือหน่วยงำน)โรงเรียนวัดขะจำว

วันท่ี 29   เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2565 



ช่องท่ี (1)

ช่องท่ี (2)

ช่องท่ี (3)

ช่องท่ี (4)

ช่องท่ี (5)

ช่องท่ี (6)

ช่องท่ี (7)

ช่องท่ี (8)

ช่องท่ี (9)

ช่องท่ี (10)

อธิบำยแบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน (แบบ สขร. 1)

ระบุวันท่ี เดือน ปี ท่ีจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างน้ัน

ให้เรียงล าดับตามวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในการซ้ือหรือจ้าง

ระบุเหตุผลท่ีคัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายน้ัน

ระบุเลขท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ พร้อมท้ังวัน เดือน ปี ท่ีท าสัญญาหรือข้อตกลงน้ัน

ระบุช่ือของงานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง

ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ท่ีจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน ท้ังหมดถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินท่ีประมาณว่าจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน

ระบุวงเงินราคากลางของงานซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน

ระบุวิธีการท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างในคร้ังน้ัน

ระบุช่ือของผู้ท่ีเข้าเสนอราคาในการจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังน้ันทุกราย พร้อมท้ังราคาท่ีเสนอ

ระบุช่ือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง พร้อมท้ังราคาท่ีได้ตกลงซ้ือหรือจ้าง


