
แบบ สขร. 1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 

โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ต าบลป่าตาล อ าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 
วันที ่ 30  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 

ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ  
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และเสนอราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
สัญญา 

1 โครงการผลิตเอกสาร 805.22 805.22 เจาะจง บริษัทรโิก้  
(ประเทศไทย) จ ากัด 

บริษัทรโิก ้
 (ประเทศไทย) จ ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบ
ประมาน 

หนังสือสั่งซื้อ เลขที ่
ซ.001/2564 ลงวันที่ 
15 พฤศจิกายน 2564  

2 โครงการปรับปรงุซ่อมแซมพัสดุครุภัณฑ์และ
ยานพาหนะ 

2,000 2,000 เจาะจง ร้านพีเอ็มมิวสิค 
ขอนแก่น 

ร้านพีเอ็มมิวสิค 
ขอนแก่น 

ไม่เกินวงเงินงบ
ประมาน 

หนังสือสั่งจ้าง เลขที ่
จ.001/2564 ลงวันที่ 
15 พฤศจิกายน 2564 

3 โครงการบริหารจัดการน้ ามันเชื้อเพลิง 4,450 4,450 เจาะจง ร้านน้องอิง ร้านน้องอิง ไม่เกินวงเงินงบ
ประมาน 

หนังสือสั่งซื้อ เลขที ่
ซ.002/2564 ลงวันที่ 
15 พฤศจิกายน 2564 

4 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 

6,165 6,165 เจาะจง ร้าน พ.วัสดุก่อสร้าง 
โดย นาง อ าไพร  
มหาวงศนัน 

ร้าน พ.วัสดุก่อสร้าง 
โดย นาง อ าไพร  
มหาวงศนัน 

ไม่เกินวงเงินงบ
ประมาน 

หนังสือสั่งซื้อ เลขที ่
ซ.003/2564 ลงวันที่ 
15 พฤศจิกายน 2564 

5 โครงการผลิตเอกสาร 5,750 5,750 เจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
สวนหนังสือ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
สวนหนังสือ 

ไม่เกินวงเงินงบ
ประมาน 

หนังสือสั่งซื้อ เลขที ่
ซ.004/2564 ลงวันที่ 
15 พฤศจิกายน 2564 

 

*หมายเหตุ : เดือนตุลาคม 2564  ไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง (ช่วงปิดภาคเรียน) 

 

 



แบบ สขร. 1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 

โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ต าบลป่าตาล อ าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 
วันที ่ 30  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2564 

ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ  
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และเสนอราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
สัญญา 

1 โครงการปรับปรงุซ่อมแซมพัสดุครุภัณฑ์และ
ยานพาหนะ 

17,160 17,160 เจาะจง ร้านแฮปปี้เน็ต 
คอมพิวเตอร์ โดย 
นายวัชรพงษ์  
สุระรินทร ์

ร้านแฮปปี้เน็ต 
คอมพิวเตอร์ โดย 
นายวัชรพงษ์  
สุระรินทร ์

ไม่เกินวงเงินงบ
ประมาน 

หนังสือสั่งจ้าง เลขที ่
จ.002/2564 ลงวันที่ 
3 ธันวาคม 2564 

2 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 

594 594 เจาะจง ร้านธวัชชัย การค้า ร้านธวัชชัย การค้า ไม่เกินวงเงินงบ
ประมาน 

หนังสือสั่งซื้อ เลขที ่
จ.005/2564 ลงวันที่ 
3 ธันวาคม 2564 

3 โครงการปรับปรงุซ่อมแซมพัสดุครุภัณฑ์และ
ยานพาหนะ 

1,560 1,560 เจาะจง ร้านวัชระยนต์ ร้านวัชระยนต์ ไม่เกินวงเงินงบ
ประมาน 

หนังสือสั่งจ้าง เลขที ่
จ.003/2564 ลงวันที่ 
3 ธันวาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร. 1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 

โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ต าบลป่าตาล อ าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 
วันที ่ 31  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2565 

ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ  
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และเสนอราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
สัญญา 

1 โครงการปรับปรงุซ่อมแซมพัสดุครุภัณฑ์และ
ยานพาหนะ 

13,630 13,630 เจาะจง ร้านแฮปปี้เน็ต 
คอมพิวเตอร์ โดย 
นายวัชรพงษ์  
สุระรินทร ์

ร้านแฮปปี้เน็ต 
คอมพิวเตอร์ โดย 
นายวัชรพงษ์  
สุระรินทร ์

ไม่เกินวงเงินงบ
ประมาน 

หนังสือสั่งจ้าง เลขที ่
จ.004/2565 ลงวันที่ 
7 มกราคม 2565 

2 โครงการบริหารจัดการน้ ามันเชื้อเพลิง 4,310 4,310 เจาะจง ร้านน้องอิง ร้านน้องอิง ไม่เกินวงเงินงบ
ประมาน 

หนังสือสั่งซื้อ เลขที ่
ซ.006/2565 ลงวันที่ 
7 มกราคม 2565 

3 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 2,035 2,035 เจาะจง ร้านสงวนไทยเภสัช ร้านสงวนไทยเภสัช ไม่เกินวงเงินงบ
ประมาน 

หนังสือสั่งซื้อ เลขที ่
ซ.007/2565 ลงวันที่ 
7 มกราคม 2565 

4 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรูสุขศึกษาและพละศึกษา 

14,236 14,236 เจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
สวนหนังสือ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
สวนหนังสือ 

ไม่เกินวงเงินงบ
ประมาน 

หนังสือสั่งซื้อ เลขที ่
ซ.008/2565 ลงวันที่ 
7 มกราคม 2565 

5 โครงการสง่เสริมความสามารถด้านกีฬา 2,494 2,494 เจาะจง ร้านน้องอิง ร้านน้องอิง ไม่เกินวงเงินงบ
ประมาน 

หนังสือสั่งซื้อ เลขที ่
ซ.009/2565 ลงวันที่ 
7 มกราคม 2565 

 

 

 



แบบ สขร. 1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 

โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ต าบลป่าตาล อ าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 
วันที ่ 28  เดือน  กุมภาพันธ ์ พ.ศ. 2565 

ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ  
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และเสนอราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
สัญญา 

1 โครงการพัฒนาบุคลากร 1,080 1,080 เจาะจง ร้านพรรณกาญจน์ ร้านพรรณกาญจน์ ไม่เกินวงเงินงบ
ประมาน 

หนังสือสั่งซื้อ เลขที ่
ซ.012/2565 ลงวันที่ 
2 กุมภาพันธ์ 2565 

2 โครงการพัฒนาบุคลากร 4,700 4,700 เจาะจง ร้านพรรณกาญจน์ ร้านพรรณกาญจน์ ไม่เกินวงเงินงบ
ประมาน 

หนังสือสั่งซื้อ เลขที ่
ซ.013/2565 ลงวันที่ 
2 กุมภาพันธ์ 2565 

3 โครงการผลิตเอกสาร 494 494 เจาะจง บริษัทรโิก้  
(ประเทศไทย) จ ากัด 

บริษัทรโิก ้
 (ประเทศไทย) จ ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบ
ประมาน 

หนังสือสั่งซื้อ เลขที ่
ซ.014/2565 ลงวันที่ 
2 กุมภาพันธ์ 2565 

4 โครงการพัฒนาโภชนาการโรงอาหารร้านค้า 5,200 5,200 เจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
วรศิลป์วัสดุ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
วรศิลป์วัสดุ 

ไม่เกินวงเงินงบ
ประมาน 

หนังสือสั่งซื้อ เลขที ่
ซ.015/2565 ลงวันที่ 
2 กุมภาพันธ์ 2565 

5 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ 1,372 1,372 เจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
วรศิลป์วัสดุ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
วรศิลป์วัสดุ 

ไม่เกินวงเงินงบ
ประมาน 

หนังสือสั่งซื้อ เลขที ่
ซ.016/2565 ลงวันที่ 
2 กุมภาพันธ์ 2565 

6 โครงการปรับปรงุซ่อมแซมพัสดุครุภัณฑ์และ
ยานพาหนะ 

3,800 3,800 เจาะจง ร้านขุนตาล
อิเล็กทรอนิคส ์

ร้านขุนตาล
อิเล็กทรอนิคส ์

ไม่เกินวงเงินงบ
ประมาน 

หนังสือสั่งจ้าง เลขที ่
ซ.005/2565 ลงวันที่ 
14 กุมภาพันธ์ 2565 

 

 



แบบ สขร. 1 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ต าบลป่าตาล อ าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 

วันที ่ 31  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2565 
ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ  

(บาท) 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

และเสนอราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

สัญญา 
1 โครงการงานปฏิคมและการต้อนรับ 640 640 เจาะจง ร้านศรีนวลพาณิชย์ ร้านศรีนวลพาณิชย์ ไม่เกินวงเงินงบ

ประมาน 
หนังสือสั่งซื้อ เลขที ่
ซ.024/2565 ลงวันที่ 
1 มีนาคม 2565 

2 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 986 986 เจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
สวนหนังสือ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
สวนหนังสือ 

ไม่เกินวงเงินงบ
ประมาน 

หนังสือสั่งซื้อ เลขที ่
ซ.025/2565 ลงวันที่ 
1 มีนาคม 2565 

3 โครงการสวนพฤกษศาสตร ์ 1,402 1,402 เจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
สวนหนังสือ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
สวนหนังสือ 

ไม่เกินวงเงินงบ
ประมาน 

หนังสือสั่งซื้อ เลขที ่
ซ.026/2565 ลงวันที่ 
1 มีนาคม 2565 

4 โครงการผลิตเอกสารการสอน 281.20 281.20 เจาะจง บริษัทรโิก้  
(ประเทศไทย) จ ากัด 

บริษัทรโิก ้
 (ประเทศไทย) จ ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบ
ประมาน 

หนังสือสั่งซื้อ เลขที ่
ซ.027/2565 ลงวันที่ 
1 มีนาคม 2565 

5 โครงการผลิตเอกสารการสอน 5,750 5,750 เจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
สวนหนังสือ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
สวนหนังสือ 

ไม่เกินวงเงินงบ
ประมาน 

หนังสือสั่งซื้อ เลขที ่
ซ.028/2565 ลงวันที่ 
1 มีนาคม 2565 

6 โครงการพัฒนาระบบบริหารวิชาการ 3,797 3,797 เจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
สวนหนังสือ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
สวนหนังสือ 

ไม่เกินวงเงินงบ
ประมาน 

หนังสือสั่งซื้อ เลขที ่
ซ.029/2565 ลงวันที่ 
1 มีนาคม 2565 

 


