
        แบบสขร.
1 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม  2564 แบบสขร.1  
โรงเรียนเมืองยาววิทยา สพป.ลป เขต 1   

         

ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

(บาท) 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือจัด
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 
 

1 
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเดือน
ตุลาคม     59,200      59,200  เฉพาะเจาะจง นางรจณา  อุตมา นางรจณา  อุตมา 01/2564 ลว 1 ต.ค. 64 

 

2 จ้างเหมาพาหนะรับส่งนักเรียน       6,160        6,160  เฉพาะเจาะจง นายทองสุก  ไชยวัน นายทองสุก  ไชยวัน 02/2564 ลว 1 ต.ค. 64  

3 จ้างเหมาท าป้ายประชาธิปไตย         610          610  เฉพาะเจาะจง ร้าน ที ที เต็ต ร้าน ที ที เต็ต 1/2564 ลว 19 ต.ค. 64  
4 จ้างเหมาพาหนะรับส่งนักเรียน     10,640      10,640  เฉพาะเจาะจง นายทองสุก  ไชยวัน นายทองสุก  ไชยวัน 03/2564 ลว 19 ต.ค.64  
                 
                 
                 
  

               

  
               

  
               

  
               

 



        แบบสขร.
1 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน  2564 แบบสขร.1 
โรงเรียนเมืองยาววิทยา สพป.ลป เขต 1  

        

ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง
(บาท) 

ราคากลาง 
วิธีซื้อหรือจัด

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้างเหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

1 
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเดือน
พฤศจิกายน     29,600      29,600  เฉพาะเจาะจง นางรจณา  อุตมา นางรจณา  อุตมา 02/2564 ลว 2 พ.ย. 64 

2 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเดือนธันวาคม     73,458      73,458  เฉพาะเจาะจง นางรจณา  อุตมา นางรจณา  อุตมา 03/2564ลว1 พ.ย. 64 
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        แบบสขร.
1 

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม  2564 
แบบ
สขร.
1 

โรงเรียนเมืองยาววิทยา สพป.ลป เขต 1  

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจ้าง(บาท) 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือจัด
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้างเหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

1 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเดือนธันวาคม 66,360 66,360 เฉพาะเจาะจง นางรจณา  อุตมา นางรจณา  อุตมา 03/2564 ลว 1 ธ.ค. 64 

2 จ้างเหมาท าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง นางทองศรี  ปันทะรส นางทองศรี  ปันทะรส 03/2564 ลว 8 ธ.ค. 64 

3 จ้างลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 360 360 เฉพาะเจาะจง นายชัยชนะ ใจเมืองมูล นายชัยชนะ ใจเมืองมูล 04/2564 ลว15ธ.ค2564 

4 
จ้างเหมาท าแสงสว่างไฟฟ้าหน้าอาคารตามถนน
ภายในโรงเรียน 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง นายไกร ถาริยา นายไกร ถาริยา 04/2564 ลว 21 ธ.ค.64 

5 
จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มกิจกรรมส่ง
ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง นางทองศรี ปันทะรส นางทองศรี ปันทะรส 05/2564ลว28ธ.ค.64 
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        แบบสขร.
1 

 
 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม  2565 
โรงเรียนเมืองยาววิทยา สพป.ลป เขต 1  

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจ้าง(บาท) 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือจัด
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้างเหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

1 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเดือนมกราคม     60,000      60,000  เฉพาะเจาะจง นางรจณา  อุตมา นางรจณา  อุตมา 04/2564 ลว 4 ม.ค. 64 

2 
จ้างพัฒนาปรับปรุงสื่อและพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ       2,800  

      
2,800  เฉพาะเจาะจง ท๊อปพีซีคอมพิวเตอร์ ท๊อปพีซีคอมพิวเตอร์ 06/2564ลว19ม.ค.65 

3 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเดือนมกราคม     66,360      66,360  เฉพาะเจาะจง นางรจณา  อุตมา นางรจณา  อุตมา 07/2564 ลว 1 ม.ค. 65 
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