
แบบ สขร. 1

ล ำดบั งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 ซ้ือวัสดุน้ำ้มันเชือ้เพลิง งำนบริหำรทัว่ไป 800 800 เฉพำะเจำะจง หจก.โชครับทรัพย์ปิโตรเลียม 800 หจก.โชครับทรัพย์ปิโตรเลียม 800 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 1 ต.ค.64

2 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน  กิจกรรมปันควำมรู้สู่น้อง 601 601 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 601 ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 601 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 1 ต.ค.64

3 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมปันควำมรู้สู่รุ่นน้อง 1,364 1,364 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 1,364 ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 1,364 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 1 ต.ค.64

4 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมชุมชนแหง่กำรเรียนรู้ 1,236 1,236 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 1,236 ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 1,236 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 4 ต.ค.64

5 จ้ำงถ่ำยเอกสำร งำนวัดผลประเมินผล 4,000 4,000 เฉพำะเจำะจง นำยธนำ เจนพณิชพงศ์ 4,000 นำยธนำ เจนพณิชพงศ์ 4,000 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 1 ต.ค.64

6 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมสภำนักเรียน 2,920 2,920 เฉพำะเจำะจง ร้ำนท่ำชัย ไอที 2,920 ร้ำนท่ำชัย ไอที 2,920 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 2 ต.ค.64

7 จ้ำงเหมำท้ำเตำเผำ กิจกรรมโรงเรียนปลอดภยั 6,850 6,850 เฉพำะเจำะจง นำงสำวคิดหำ  พมิพเ์หมือน 6,850 นำงสำวคิดหำ  พมิพเ์หมือน 6,850 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 2 ต.ค.64

8 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน งำนวิชำกำร 1,200 1,200 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 1,200 ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 1,200 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 3 ต.ค.64

9 จ้ำงเหมำซ่อมคอมพวิเตอร์ งำนกลุ่มสำระฯคณิตศำสตร์ 4,940 4,940 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 4,940 ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 4,940 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 4 ต.ค.64

10

11

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 
โรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ อ ำเภอศรีสัชนำลัย จังหวัดสุโขทัย

ปีงบประมำณ 2565

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดบั งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 
โรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ อ ำเภอศรีสัชนำลัย จังหวัดสุโขทัย

ปีงบประมำณ 2565

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

แบบ สขร. 1

ล ำดบั งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินทีจ่ัดซ้ือ

รำคำกลำง
วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จ้ำงเหมำท้ำตะแกรงกันนกโรงอำหำรโรงเรียน 90,000 90,000 เฉพำะเจำะจง นำยปำนแดง หวลระลึก 90,000 นำยปำนแดง หวลระลึก 90,000 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 4 พ.ย. 64

2 จ้ำงเหมำท้ำร้ัวโรงเรียน 62,000 62,000 เฉพำะเจำะจง นำยปำนแดง หวลระลึก 62,000 นำยปำนแดง หวลระลึก 62,000 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 4 พ.ย. 64

3 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน จัดท้ำเกียรติบัตรกำรอบรม 480 480 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 480 ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 480 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 4 พ.ย. 64

4 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจรรมสำธำรณะ 200 200 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 200 ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 200 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 4 พ.ย. 64

5 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง กิจกรรมพฒันำอำคำรสถำนที่ 9,910 9,910 เฉพำะเจำะจง ร้ำนมหำศักด์ิ วัสดุก่อสร้ำง 9,910 ร้ำนมหำศักด์ิ วัสดุก่อสร้ำง 9,910 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 4 พ.ย. 64

6 จ้ำงถ่ำยเอกสำร กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 4,000 4,000 เฉพำะเจำะจง นำยธนำ เจนพณิชพงศ์ 4,000 นำยธนำ เจนพณิชพงศ์ 4,000 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 4 พ.ย. 64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน

โรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ อ ำเภอศรีสัชนำลัย จังหวัดสุโขทัย

ปีงบประมำณ 2565

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดบั งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 
โรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ อ ำเภอศรีสัชนำลัย จังหวัดสุโขทัย

ปีงบประมำณ 2565

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

7 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 240 240 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 240 ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 240 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 29 พ.ย. 64

8 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมงำนแนะแนว 1,132 1,132 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 1,132 ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 1,132 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 29 พ.ย. 64

9 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมจิตอำสำ 760 760 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 760 ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 760 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 29 พ.ย. 64

10 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมจิตอำสำ 497 497 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 497 ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 497 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 29 พ.ย. 64

11 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ 4,210 4,210 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 4,210 ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 4,210 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 29 พ.ย. 64

12 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมพฒันำอำคำรสถำนที่ 420 420 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 420 ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 420 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 29 พ.ย. 64

13 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมจิตอำสำ 700 700 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 700 ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 700 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 29 พ.ย. 64

14 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

กลุ่มสำระวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

960 960 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 960 ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 960 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 29 พ.ย. 64

15 จ้ำงเหมำซ่อมบ้ำรุงระบบไฟฟำ้และสำยแลนหอ้ง

คอมพวิเตอร์ 3

11,000 11,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 11,000 ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 11,000 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 29 พ.ย. 64

16 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมงำนแนะแนว 398 398 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 398 ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 398 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 29 พ.ย. 64

17 จ้ำงเหมำซ่อมคอมพวิเตอร์ งำนกลุ่มสำระฯ สังคมศึกษำ

 ศำสนำและวัฒนธรรม

1,250 1,250 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 1,250 ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 1,250 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 29 พ.ย. 64

18 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมงำนแนะแนว 950 950 เฉพำะเจำะจง นำงชะอ้อน รจนำ 950 นำงชะอ้อน รจนำ 950 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 29 พ.ย. 64

19 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

กลุ่มสำระวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

3,800 3,800 เฉพำะเจำะจง นำงชะอ้อน รจนำ 3,800 นำงชะอ้อน รจนำ 3,800 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 29 พ.ย. 64

20 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมแผนงำนและงำนประกัน

คุณภำพ

950 950 เฉพำะเจำะจง นำงชะอ้อน รจนำ 950 นำงชะอ้อน รจนำ 950 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 29 พ.ย. 64

21 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมพฒันำกำรเรียนกำรสอน

เทคโนโลยี

1,900 1,900 เฉพำะเจำะจง นำงชะอ้อน รจนำ 1,900 นำงชะอ้อน รจนำ 1,900 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 29 พ.ย. 64



แบบ สขร. 1

ล ำดบั งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 
โรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ อ ำเภอศรีสัชนำลัย จังหวัดสุโขทัย

ปีงบประมำณ 2565

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

22 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมพฒันำกำรเรียนกำรสอน

กลุ่มสำระสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม

2,850 2,850 เฉพำะเจำะจง นำงชะอ้อน รจนำ 2,850 นำงชะอ้อน รจนำ 2,850 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 29 พ.ย. 64

23 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมพฒันำกำรเรียนกำรสอน

กลุ่มสำระกำรงำน ฯ

1,425 1,425 เฉพำะเจำะจง นำงชะอ้อน รจนำ 1,425 นำงชะอ้อน รจนำ 1,425 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 29 พ.ย. 64

24 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมกิจกำรนักเรียน 950 950 เฉพำะเจำะจง นำงชะอ้อน รจนำ 950 นำงชะอ้อน รจนำ 950 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 29 พ.ย. 64

25 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมพฒันำอำคำรสถำนที่ 475 475 เฉพำะเจำะจง นำงชะอ้อน รจนำ 475 นำงชะอ้อน รจนำ 475 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 29 พ.ย. 64

26 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมพฒันำกำรเรียนกำรสอน

กลุ่มสำระคณิตศำสตร์

1,900 1,900 เฉพำะเจำะจง นำงชะอ้อน รจนำ 1,900 นำงชะอ้อน รจนำ 1,900 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 29 พ.ย. 64

27 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมพฒันำกำรเรียนกำรสอน

กลุ่มสำระภำษำไทย

950 950 เฉพำะเจำะจง นำงชะอ้อน รจนำ 950 นำงชะอ้อน รจนำ 950 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 29 พ.ย. 64

28 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมพฒันำกำรเรียนกำรสอน

กลุ่มสำระสุขศึกษำฯ

950 950 เฉพำะเจำะจง นำงชะอ้อน รจนำ 950 นำงชะอ้อน รจนำ 950 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 29 พ.ย. 64

29 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมบริหำรงบประมำณ 1,900 1,900 เฉพำะเจำะจง นำงชะอ้อน รจนำ 1,900 นำงชะอ้อน รจนำ 1,900 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 29 พ.ย. 64

30 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมจิตอำสำ 754 754 เฉพำะเจำะจง ร้ำนมหำศักด์ิ วัสดุก่อสร้ำง 754 ร้ำนมหำศักด์ิ วัสดุก่อสร้ำง 754 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 29 พ.ย. 64

31 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

กลุ่มสำระวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

1,000 1,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนมหำศักด์ิ วัสดุก่อสร้ำง 1,000 ร้ำนมหำศักด์ิ วัสดุก่อสร้ำง 1,000 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 29 พ.ย. 64

32 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมจิตอำสำ 720 720 เฉพำะเจำะจง ร้ำนมหำศักด์ิ วัสดุก่อสร้ำง 720 ร้ำนมหำศักด์ิ วัสดุก่อสร้ำง 720 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 29 พ.ย. 64

33 จ้ำงเหมำตัดหญ้ำสนำมฟตุบอล 2,600 2,600 เฉพำะเจำะจง นำยดวล หำ้วหำญ 2,600 นำยดวล หำ้วหำญ 2,600 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 29 พ.ย. 64

34 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมชุมนุม 435 435 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 435 ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 435 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 29 พ.ย. 64

แบบ สขร. 1



แบบ สขร. 1

ล ำดบั งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 
โรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ อ ำเภอศรีสัชนำลัย จังหวัดสุโขทัย

ปีงบประมำณ 2565

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

ล ำดบั งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 ซ้ือวัสดุน้ำ้มันเชือ้เพลิง งำนบริหำรทัว่ไป 800 800 เฉพำะเจำะจง หจก.โชครับทรัพย์ปิโตรเยม 800 หจก.โชครับทรัพย์ปิโตรเลียม 800 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 29 ธ.ค. 64

2 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ 3,690 3,690 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 3,690 ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 3,690 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 29 ธ.ค. 64

3 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมป้ำยนิเทศวันส้ำคัญต่ำง ๆ 1,602 1,602 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 1,602 ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 1,602 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 29 ธ.ค. 64

4 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจรรมประชุมผู้ปกครอง 219 219 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 219 ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 219 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 29 ธ.ค. 64

5 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง กิจกรรมพฒันำอำคำรสถำนที่ 240 240 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 240 ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 240 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 29 ธ.ค. 64

6 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมวันคริสต์มำส กลุ่มสำระ

ภำษำต่ำงประเทศ

175 175 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 175 ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 175 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 29 ธ.ค. 64

7 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจรรมพฒันำงำนบริหำรงำนบุคคล 980 980 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 980 ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 980 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 29 ธ.ค. 64

8 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน งำนวิชำกำร 3,800 3,800 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 3,800 ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 3,800 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 29 ธ.ค. 64

9 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมพฒันำงำนหอ้งสมุด 5,290 5,290 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 5,290 ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 5,290 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 29 ธ.ค. 64

10 จ้ำงเหมำซ่อมบ้ำรุงโปรเจคเตอร์ 2,200 2,200 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 2,200 ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 2,200 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 29 ธ.ค. 64

11 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

กลุ่มสำระศิลปะ

950 950 เฉพำะเจำะจง นำงชะอ้อน รจนำ 950 นำงชะอ้อน รจนำ 950 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 29 ธ.ค. 64

12 จ้ำงถ่ำยเอกสำร กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 4,463.10 4,463.10 เฉพำะเจำะจง นำยธนำ เจนพณิชพงศ์ 4,463.10 นำยธนำ เจนพณิชพงศ์ 4,463.10 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 29 ธ.ค. 64

13 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยไวนิล กิจกรรมวันส้ำคัญ (แสดงควำม

จงรักภกัดีต่อพระมหำกษตัริย)์

600 600 เฉพำะเจำะจง ส มุง่ชัยป้ำย 600 ส มุง่ชัยป้ำย 600 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 29 ธ.ค. 64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม

โรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ อ ำเภอศรีสัชนำลัย จังหวัดสุโขทัย

ปีงบประมำณ 2565

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดบั งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 
โรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ อ ำเภอศรีสัชนำลัย จังหวัดสุโขทัย

ปีงบประมำณ 2565

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

14 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง กิจกรรมพฒันำอำคำรสถำนที่ 9,539 9,539 เฉพำะเจำะจง ร้ำนมหำศักด์ิ วัสดุก่อสร้ำง 9,539 ร้ำนมหำศักด์ิ วัสดุก่อสร้ำง 9,539 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 29 ธ.ค. 64

15 จ้ำงเหมำลงโปรแกรม กิจกรรมสภำนักเรียน 200 200 เฉพำะเจำะจง ท่ำชัย ไอที 200 ท่ำชัย ไอที 200 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 29 ธ.ค. 64

16 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 1,380 1,380 เฉพำะเจำะจง ร้ำนค้ำสวัสดิกำรโรงเรียนบ้ำน

แก่งวิทยำ

1,380 ร้ำนค้ำสวัสดิกำรโรงเรียนบ้ำน

แก่งวิทยำ

1,380 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 29 ธ.ค. 64

17 จ้ำงเหมำตัดหญ้ำหน้ำโรงเรียน 600 600 เฉพำะเจำะจง นำยดวล หำ้วหำญ 600 นำยดวล หำ้วหำญ 600 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 29 ธ.ค. 64

18

19

20

21

22



แบบ สขร. 1

ล ำดบั งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 
โรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ อ ำเภอศรีสัชนำลัย จังหวัดสุโขทัย

ปีงบประมำณ 2565

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

แบบ สขร. 1

ล ำดบั งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 ซ้ือวัสดุน้ำ้มันเชือ้เพลิง งำนบริหำรทัว่ไป 1,000 1,000 เฉพำะเจำะจง โชครับทรัพย์ปิโตเล่ียม 1,000 โชครับทรัพย์ปิโตเล่ียม 1,000 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 7 ม.ค. 65

2 จ้ำงเหมำติดต้ังสำยแลน งำนพฒันำอำคำรสถำนที่ 2,990 2,990 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 2,990 ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 2,990 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 8 ม.ค. 65

3 จ้ำงเหมำซ่อมเคร่ืองปร้ิน งำนกลุ่มสำระวิทยำศำสตร์ 5,290 5,290 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 5,290 ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 5,290 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 7 ม.ค. 65

4 จ้ำงถ่ำยเอกสำร งำนวิชำกำร 6,586 6,586 เฉพำะเจำะจง นำยธนำ  เจนพณิชพงศ์ 6,586 นำยธนำ  เจนพณิชพงศ์ 6,586 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 8 ม.ค. 65

5 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน  งำนกลุ่มสำระฯศิลปะ 1,500 1,500 เฉพำะเจำะจง ร้ำนค้ำสวัสดิกำรโรงเรียน 1,500 ร้ำนค้ำสวัสดิกำรโรงเรียน 1,500 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 8 ม.ค. 65

6 ซ้ือวัสดุงำนส่งเสริมสุขภำพ 1,200 1,200 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงสวรรค์ฟำร์มำซี 1,200 ร้ำนแสงสวรรค์ฟำร์มำซี 1,200 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 7 ม.ค. 65

7 ซ้ือวัสดุงำนส่งเสริมสุขภำพ 4,400 4,400 เฉพำะเจำะจง ยุติธรรมเภสัช 4,400 ยุติธรรมเภสัช 4,400 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 6 ม.ค. 65

8 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน งำนกิจกรรมภำษำต่ำงประเทศ 3,000 3,000 เฉพำะเจำะจง บ. ศรีพงษก์รุ๊ป มำร์เก็ตต้ิง 3,000 บ. ศรีพงษก์รุ๊ป มำร์เก็ตต้ิง 3,000 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 5 ม.ค. 65

9 ซ้ือวัสดุดนตรี  งำนกลุ่มสำรฯ ศิลปะ 2,010 2,010 เฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภณัฑ์ 2,010 บ.ศึกษำภณัฑ์ 2,010 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 4 ม.ค. 65

10 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน 5,328 5,328 เฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภณัฑ์ 5,328 บ.ศึกษำภณัฑ์ 5,328 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 7 ม.ค. 65

11 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมวันส้ำคัญ 1,625 1,625 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ต.เจริญ 1,625 ร้ำน ต.เจริญ 1,625 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 7 ม.ค. 65

12 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมวันส้ำคัญ 950 950 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ต.เจริญ 950 ร้ำน ต.เจริญ 950 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 7 ม.ค. 65

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม

โรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ อ ำเภอศรีสัชนำลัย จังหวัดสุโขทัย
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แบบ สขร. 1

ล ำดบั งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 
โรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ อ ำเภอศรีสัชนำลัย จังหวัดสุโขทัย
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รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

แบบ สขร. 1

ล ำดบั งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมพฒันำกำรเรียนกำรสอน

กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ

385 385 เฉพำะเจำะจง ร้ำนค้ำสวัสดิกำรโรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ385 ร้ำนค้ำสวัสดิกำรโรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ385,385 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 7 ก.พ. 65

2 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ 240 240 เฉพำะเจำะจง ร้ำนค้ำสวัสดิกำรโรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ240 ร้ำนค้ำสวัสดิกำรโรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ 240 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 7 ก.พ. 65

3 จ้ำงเหมำซ่อมบ้ำรุงโน๊ตบุค๊ กิจกรรมงำนนักเรียนพกันอน 1,690 1,690 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 1,690 ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 1,690 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 7 ก.พ. 65

4 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมพฒันำกำรเรียนกำรสอน

กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ

330 330 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 330 ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 330 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 7 ก.พ. 65

5 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยไวนิล กิจกรรมสภำนักเรียน 675 675 เฉพำะเจำะจง ส มุง่ชัยป้ำย 675 ส มุง่ชัยป้ำย 675 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 7 ก.พ. 65

6 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมพฒันำกำรเรียนกำรสอน

กลุ่มสำระคณิตศำสตร์

4,800 4,800 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเหมือนฝันเฟอร์นิเจอร์ 4,800 ร้ำนเหมือนฝันเฟอร์นิเจอร์ 4,800 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 17 ก.พ. 65

7 จ้ำงถ่ำยเอกสำร กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 4,000.20 4,000.20 เฉพำะเจำะจง นำยธนำ เจนพณิชพงศ์ 4,000.20 นำยธนำ เจนพณิชพงศ์ 4,000.20 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 17 ก.พ. 65

8 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมวันตรุษจีน กลุ่มสำระ

ภำษำต่ำงประเทศ

560 560 เฉพำะเจำะจง ร้ำนค้ำสวัสดิกำรโรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ560 ร้ำนค้ำสวัสดิกำรโรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ 560 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 17 ก.พ. 65

9 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง กิจกรรมกีฬำภำยใน 1,513 1,513 เฉพำะเจำะจง ร้ำนมหำศักด์ิ วัสดุก่อสร้ำง 1,513 ร้ำนมหำศักด์ิ วัสดุก่อสร้ำง 1,513 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 17 ก.พ. 65

10 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 9,500 9,500 เฉพำะเจำะจง นำงชะอ้อน รจนำ 9,500 นำงชะอ้อน รจนำ 9,500 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 17 ก.พ. 65

11 จ้ำงเหมำตัดเย็บผ้ำม่ำน กิจกรรมสภำนักเรียน 1,290 1,290 เฉพำะเจำะจง นำงสำววรำภรณ์ หอมชืน่ 1,290 นำงสำววรำภรณ์ หอมชืน่ 1,290 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 17 ก.พ. 65

12 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยไวนิล กิจกรรมค่ำยวิชำกำร

ภำษำอังกฤษ กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ

300 300 เฉพำะเจำะจง ส มุง่ชัยป้ำย 300 ส มุง่ชัยป้ำย 300 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 17 ก.พ. 65

ปีงบประมำณ 2565

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์

โรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ อ ำเภอศรีสัชนำลัย จังหวัดสุโขทัย



แบบ สขร. 1

ล ำดบั งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 
โรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ อ ำเภอศรีสัชนำลัย จังหวัดสุโขทัย
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รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

13 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้ 3,428 3,428 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 3,428 ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 3,428 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 17 ก.พ. 65

14 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้ 1,100 1,100 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 1,100 ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 1,100 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 17 ก.พ. 65

15 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้ 3,833 3,833 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 3,833 ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 3,833 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 17 ก.พ. 65

16 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมอนุรักษภ์มูิปัญญำ 1,300 1,300 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 1,300 ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 1,300 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 17 ก.พ. 65

17 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 4,760 4,760 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 4,760 ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 4,760 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 17 ก.พ. 65

18 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมส่ืออำเซียน 1,430 1,430 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 1,430 ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 1,430 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 17 ก.พ. 65

19 จ้ำงเหมำซ่อมบ้ำรุงกล้องวงจรปิด กิจกรรมกล้องวรจรปิด 9,950 9,950 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 9,950 ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 9,950 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 17 ก.พ. 65

20 จ้ำงเหมำซ่อมบ้ำรุงโน็ตบุค๊ กิจกรรมงำนงบประมำณ 4,089 4,089 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 4,089 ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 4,089 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 17 ก.พ. 65

21 จ้ำงเหมำซ่อมบ้ำรุงคอมพวิเตอร์ กิจกรรมกำรจัดกำร

เรียนกำรสอน

3,550 3,550 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 3,550 ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 3,550 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 17 ก.พ. 65

22 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมส่ืออำเซียน 2,920 2,920 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 2,920 ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 2,920 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 17 ก.พ. 65

23 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมผู้บ้ำเพญ็ประโยชน์ 1,249 1,249 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 1,249 ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 1,249 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 17 ก.พ. 65

24 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมกีฬำภำยใน 7,345 7,345 เฉพำะเจำะจง นำงอัมพร นักสิทธิ์ 7,345 นำงอัมพร นักสิทธิ์ 7,345 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 17 ก.พ. 65

25 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมกีฬำภำยใน 2,769 2,769 เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ำ้แข็ง ก้ำไรเงิน 2,769 ร้ำนน้ำ้แข็ง ก้ำไรเงิน 2,769 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 17 ก.พ. 65

26 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมแนะแนว 1,890 1,890 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 1,890 ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 1,890 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 17 ก.พ. 65

27 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมวันตรุษจีน กลุ่มสำระ

ภำษำต่ำงประเทศ

197 197 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 197 ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 197 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 17 ก.พ. 65

28 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 711 711 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 711 ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 711 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 17 ก.พ. 65

29 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมวันคริสต์มำส กลุ่มสำระ

ภำษำต่ำงประเทศ

246 246 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 246 ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 246 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 17 ก.พ. 65

30 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรม ร.ด.จิตอำสำพฒันำชุมชน 380 380 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 380 ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 380 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 17 ก.พ. 65

31 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมวันส้ำคัญ (วันพอ่ขุน

รำมค้ำแหงมหำรำช)

1,716 1,716 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 1,716 ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 1,716 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 17 ก.พ. 65



แบบ สขร. 1

ล ำดบั งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 
โรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ อ ำเภอศรีสัชนำลัย จังหวัดสุโขทัย

ปีงบประมำณ 2565

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

32 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมกีฬำภำยใน 4,435 4,435 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 4,435 ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 4,435 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 17 ก.พ. 65

33 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน 1,030 1,030 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 1,030 ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 1,030 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 17 ก.พ. 65

34 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 2,500 2,500 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 2,500 ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 2,500 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 17 ก.พ. 65

35 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมสภำนักเรียน 633 633 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 633 ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 633 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 17 ก.พ. 65

36 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยไวนิล กิจกรรมลูกเสือเนตรนำรี 540 540 เฉพำะเจำะจง ส มุง่ชัยป้ำย 540 ส มุง่ชัยป้ำย 540 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 17 ก.พ. 65

37 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยไวนิล กิจกรรมวันส้ำคัญ (วันปีใหม่) 900 900 เฉพำะเจำะจง ส มุง่ชัยป้ำย 900 ส มุง่ชัยป้ำย 900 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 17 ก.พ. 65

38 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยโฟมบอร์ด กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน 250 250 เฉพำะเจำะจง ส มุง่ชัยป้ำย 250 ส มุง่ชัยป้ำย 250 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 17 ก.พ. 65



แบบ สขร. 1

ล ำดบั งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 
โรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ อ ำเภอศรีสัชนำลัย จังหวัดสุโขทัย

ปีงบประมำณ 2565

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

แบบ สขร. 1

ล ำดบั งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 ซ้ือวัสดุน้ำ้มันเชือ้เพลิง งำนบริหำรทัว่ไป 1,000 1,000 เฉพำะเจำะจง หจก.โชครับทรัพย์ปิโตเลียม 1,000 หจก.โชครับทรัพย์ปิโตเลียม 1,000 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 15 มี.ค. 65

2 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน 743 743 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 743 ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 743 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 15 มี.ค. 65

3 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมค่ำยส่งเสริมทักษะ

ภำษำอังกฤษ

890 890 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 890 ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 890 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 15 มี.ค. 65

4 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 3,815 3,815 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 3,815 ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 3,815 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 15 มี.ค. 65

5 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมจัดชุดฝึกกิจกรรมกำรเรียนรู้

ค่ำยส่งเสริมทักษะภำษำอังกฤษ

3,741 3,741 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 3,741 ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 3,741 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 15 มี.ค. 65

6 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมโครงงำน 3,707 3,707 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 3,707 ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 3,707 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 15 มี.ค. 65

7 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 3,188 3,188 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 3,188 ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 3,188 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 15 มี.ค. 65

8 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมพฒันำงำนกำรเงิน 5,678 5,678 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 5,678 ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 5,678 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 15 มี.ค. 65

9 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมลูกเสือ 2,510 2,510 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 2,510 ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 2,510 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 15 มี.ค. 65

10 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กลุ่มสำระกำรงำนอำชีพ 1,200 1,200 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 1,200 ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 1,200 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 15 มี.ค. 65

11 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กลุ่มสำระภำษำไทย 350 350 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 350 ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 350 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 15 มี.ค. 65

12 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมพฒันำงำนกำรเงิน 2,020 2,020 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 2,020 ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 2,020 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 15 มี.ค. 65

โรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ อ ำเภอศรีสัชนำลัย จังหวัดสุโขทัย

ปีงบประมำณ 2565

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม



แบบ สขร. 1

ล ำดบั งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 
โรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ อ ำเภอศรีสัชนำลัย จังหวัดสุโขทัย

ปีงบประมำณ 2565

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

13 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน งำนบริหำรบุคคล 1,650 1,650 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 1,650 ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 1,650 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 15 มี.ค. 65

14 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กลุ่มสำระสุขศึกษำ ฯ 760 760 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 760 ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 760 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 15 มี.ค. 65

15 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมปรับปรุงกล้องวงจรปิด 3,090 3,090 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 3,090 ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 3,090 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 15 มี.ค. 65

16 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กลุ่มสำระวิทยำศำสตร์ 5,585 5,585 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 5,585 ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 5,585 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 15 มี.ค. 65

17 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมพฒันำงำนแนะแนว 1,180 1,180 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 1,180 ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 1,180 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 15 มี.ค. 65

18 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กลุ่มสำระภำษำไทย 600 600 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 600 ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 600 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 15 มี.ค. 65

19 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมโครงกำร learn edu 15,900 15,900 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 15,900 ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 15,900 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 15 มี.ค. 65

20 จ้ำงเหมำซ่อมบ้ำรุงคอมพวิเตอร์ กิจกรรมกำรจัดกำร

เรียนกำรสอน กลุ่มสำระภำษำไทย

200 200 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 200 ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 200 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 15 มี.ค. 65

21 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง กลุ่มสำระกำรงำนอำชีพ 4,850 4,850 เฉพำะเจำะจง ร้ำนมหำศักด์ิ วัสดุก่อสร้ำง 4,850 ร้ำนมหำศักด์ิ วัสดุก่อสร้ำง 4,850 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 15 มี.ค. 65

22 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน 910 910 เฉพำะเจำะจง ร้ำนมหำศักด์ิ วัสดุก่อสร้ำง 910 ร้ำนมหำศักด์ิ วัสดุก่อสร้ำง 910 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 15 มี.ค. 65

23 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง กิจกรรมพฒันำอำคำรสถำนที่ 21,373 21,373 เฉพำะเจำะจง ร้ำนมหำศักด์ิ วัสดุก่อสร้ำง 21,373 ร้ำนมหำศักด์ิ วัสดุก่อสร้ำง 21,373 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 15 มี.ค. 65

24 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมสำนสำยใยน้องพี่ 218 218 เฉพำะเจำะจง ร้ำนมหำศักด์ิ วัสดุก่อสร้ำง 218 ร้ำนมหำศักด์ิ วัสดุก่อสร้ำง 218 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 15 มี.ค. 65

25 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง กิจกรรมนักเรียนหอพกั 1,380 1,380 เฉพำะเจำะจง ร้ำนมหำศักด์ิ วัสดุก่อสร้ำง 1,380 ร้ำนมหำศักด์ิ วัสดุก่อสร้ำง 1,380 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 15 มี.ค. 65

26 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยไวนิล กิจกรรมสำนสำยใยน้องพี่ 2,200 2,200 เฉพำะเจำะจง ส มุง่ชัยป้ำย 2,200 ส มุง่ชัยป้ำย 2,200 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 15 มี.ค. 65

27 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยไวนิล กิจกรรมรับสมัครนักเรียน 630 630 เฉพำะเจำะจง ส มุง่ชัยป้ำย 630 ส มุง่ชัยป้ำย 630 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 15 มี.ค. 65

28 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยไวนิล กิจกรรมลูกเสือเนตรนำรี 2,200 2,200 เฉพำะเจำะจง ส มุง่ชัยป้ำย 2,200 ส มุง่ชัยป้ำย 2,200 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 15 มี.ค. 65

29 จ้ำงถ่ำยเอกสำร กิจกรรมวัดประเมินผล 5,908.20 5908.2 เฉพำะเจำะจง นำยธนำ เจนพณิชพงศ์ 5908.2 นำยธนำ เจนพณิชพงศ์ 5908.2 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 15 มี.ค. 65

30 จ้ำงเหมำเข้ำเล่ม กิจกรรมพฒันำหลักสูตร 585 585 เฉพำะเจำะจง นำงละออ เจริญสุข 585 นำงละออ เจริญสุข 585 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 15 มี.ค. 65

31 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมจัดชุดฝึกกิจกรรมกำรเรียนรู้

วิชำภำษำอังกฤษ

1,444 1,444 เฉพำะเจำะจง ร้ำนค้ำสวัสดิกำรโรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ1,444 ร้ำนค้ำสวัสดิกำรโรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ1,444 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 15 มี.ค. 65



แบบ สขร. 1

ล ำดบั งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 
โรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ อ ำเภอศรีสัชนำลัย จังหวัดสุโขทัย

ปีงบประมำณ 2565

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

32 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมสำนสำยใยน้องพี่ 1,185 1,185 เฉพำะเจำะจง ร้ำนค้ำสวัสดิกำรโรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ1,185 ร้ำนค้ำสวัสดิกำรโรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ1,185 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 15 มี.ค. 65

33 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ กลุ่มสำระวิทยำศำสตร์ 14,964.82 14,964.82 เฉพำะเจำะจง บ.ทีชเทค จำ้กัด 14,964.82 บ.ทีชเทค จำ้กัด 14,964.82 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 15 มี.ค. 65

34 ซ้ือวัสดุกำรศึกษำ กลุ่มสำระสุขศึกษำ ฯ 6,000 6,000 เฉพำะเจำะจง จิมสปอร์ต อุตรดิตถ์ 6,000 จิมสปอร์ต อุตรดิตถ์ 6,000 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 15 มี.ค. 65

35 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมวัดผลประเมินผลนักเรียน 1,440 1,440 เฉพำะเจำะจง องค์กำรค้ำ สกสค. 1,440 องค์กำรค้ำ สกสค. 1,440 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 15 มี.ค. 65

36 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร กลุ่มสำระกำรงำนอำชีพ 2,090 2,090 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสวนร้อยไม้ 2,090 ร้ำนสวนร้อยไม้ 2,090 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 15 มี.ค. 65

37 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมโครงกำร learn edu 2,390 2,390 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเมืองเชลียงเฟอร์นิเจอร์ 2,390 ร้ำนเมืองเชลียงเฟอร์นิเจอร์ 2,390 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 15 มี.ค. 65

38 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมโครงกำร learn edu 649 649 เฉพำะเจำะจง เทคโนเซ็นเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส 649 เทคโนเซ็นเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส 649 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 15 มี.ค. 65

39 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมสำนสำยใยน้องพี่ 300 300 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ต.เจริญ 300 ร้ำน ต.เจริญ 300 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 15 มี.ค. 65

40 จ้ำงเหมำท้ำช่อดอกไม้ กิจกรรมแสดงควำมยินดี ม.6 2,400 2,400 เฉพำะเจำะจง นำยนันทวัฒน์ เข็มทอง 2,400 นำยนันทวัฒน์ เข็มทอง 2,400 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 15 มี.ค. 65

41 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน 1,080 1,080 เฉพำะเจำะจง นำงอัมพร นักสิทธิ์ 1,080 นำงอัมพร นักสิทธิ์ 1,080 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 15 มี.ค. 65

42 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ท้องถิน่และควำมเป็นไทย

7,500 7,500 เฉพำะเจำะจง นำงอัมพร นักสิทธิ์ 7,500 นำงอัมพร นักสิทธิ์ 7,500 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 15 มี.ค. 65

43 จ้ำงเหมำท้ำตระแกรงกันนก 48,510 48,510 เฉพำะเจำะจง นำยปำนแดง หวลระลึก 48,510 นำยปำนแดง หวลระลึก 48,510 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 15 มี.ค. 65

44 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมพฒันำผู้เรียน งำนวิชำกำร 2,000 2,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 2,000 ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 2,000 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 15 มี.ค. 65

45 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมพฒันำกำรเรียนกำรสอนค่ำย

วิชำกำร กลุ่มสำระวิทยำศำสตร์

200 200 เฉพำะเจำะจง ร้ำนค้ำสวัสดิกำรโรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ200 ร้ำนค้ำสวัสดิกำรโรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ 200 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 15 มี.ค. 65

46 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมชุมนุม 2,799 2,799 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 2,799 ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 2,799 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 15 มี.ค. 65

47 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมลูกเสือเนตรนำรี 2,034 2,034 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 2,034 ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 2,034 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 15 มี.ค. 65

48 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยไวนิล กิจกรรมลูกเสือเนตรนำรี 600 600 เฉพำะเจำะจง ส มุง่ชัยป้ำย 600 ส มุง่ชัยป้ำย 600 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 15 มี.ค. 65

49 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมพฒันำผู้เรียน กลุ่มสำระ

สังคมศึกษำ ฯ

19,900 19,900 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 19,900 ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 19,900 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 15 มี.ค. 65

50 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมลูกเสือเนตรนำรี 1,805 1,805 เฉพำะเจำะจง ร้ำนมหำศักด์ิ วัสดุก่อสร้ำง 1,805 ร้ำนมหำศักด์ิ วัสดุก่อสร้ำง 1,805 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 15 มี.ค. 65



แบบ สขร. 1

ล ำดบั งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 
โรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ อ ำเภอศรีสัชนำลัย จังหวัดสุโขทัย

ปีงบประมำณ 2565

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

51 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมพฒันำผู้เรียน กลุ่มสำระ

ภำษำต่ำงประเทศ

15,900 15,900 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 15,900 ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 15,900 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 15 มี.ค. 65

52 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมพฒันำผู้เรียน กลุ่มสำระ

สังคมศึกษำ ฯ

19,900 19,900 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 19,900 ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 19,900 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 15 มี.ค. 65

53 จ้ำงเหมำแต่งหน้ำ ค่ำเช่ำชุด กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน 1,130 1,130 เฉพำะเจำะจง นำยศุภรัตน์ อินทะอุน่วงศ์ 1,130 นำยศุภรัตน์ อินทะอุน่วงศ์ 1,130 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 15 มี.ค. 65

แบบ สขร. 1

ล ำดบั งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 ซ้ือวัสดุน้ำ้มันเชือ้เพลิง งำนบริหำรทัว่ไป 1,000 1,000 เฉพำะเจำะจง หจก โชครับทรัพย์ปิโตเลียม 1,000 หจก โชครับทรัพย์ปิโตเลียม 1,000 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 9 มิ.ย. 65

2 ซ้ือวัสดุน้ำ้มันเชือ้เพลิง งำนบริหำรทัว่ไป 1,000.08 1,000.08 เฉพำะเจำะจง หจก โชครับทรัพย์ปิโตเลียม 1,000.08 หจก โชครับทรัพย์ปิโตเลียม 1,000.08 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 9 มิ.ย. 65

3 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมพฒันำอำคำรสถำนที่ 1,060 1,060 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 1,060 ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 1,060 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 9 มิ.ย. 65

4 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมปรับสภำพนักเรียน 358 358 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 358 ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 358 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 9 มิ.ย. 65

5 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมปรับสภำพนักเรียน 615 615 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 615 ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 615 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 9 มิ.ย. 65

6 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 779 779 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 779 ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 779 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 9 มิ.ย. 65

7 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 2,000 2,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 2,000 ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 2,000 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 9 มิ.ย. 65

8 จ้ำงเหมำซ่อมบ้ำรุงเคร่ืองพมิพ ์กิจกรรมงำนสมุด 150 150 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 150 ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 150 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 9 มิ.ย. 65

9 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 890 890 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 890 ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 890 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 9 มิ.ย. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน

โรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ อ ำเภอศรีสัชนำลัย จังหวัดสุโขทัย

ปีงบประมำณ 2565
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10 จ้ำงเหมำซ่อมบ้ำรุงเคร่ืองพมิพ ์กิจกรรมกลุ่มสำระสุข

ศึกษำ

1,550 1,550 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 1,550 ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 1,550 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 9 มิ.ย. 65

11 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมพฒันำงำนระบบดูแล

ช่วยเหลือ

4,900 4,900 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 4,900 ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 4,900 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 9 มิ.ย. 65

12 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง กิจกรรมพฒันำอำคำรสถำนที่ 24,630 24,630 เฉพำะเจำะจง ร้ำนมหำศักด์ิ วัสดุก่อสร้ำง 24,630 ร้ำนมหำศักด์ิ วัสดุก่อสร้ำง 24,630 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 9 มิ.ย. 65

13 จ้ำงถ่ำยเอกสำร กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 4,000.20 4,000.20 เฉพำะเจำะจง นำยธนำ เจนพณิชพงศ์ 4,000.20 นำยธนำ เจนพณิชพงศ์ 4,000.20 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 9 มิ.ย. 65

14 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมงำนบุคคล 1,425 1,425 เฉพำะเจำะจง นำงชะอ้อน รจนำ 1,425 นำงชะอ้อน รจนำ 1,425 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 9 มิ.ย. 65

15 จ้ำงเหมำตัดหญ้ำ กิจกรรมพฒันำอำคำรสถำนที่ 3,600 3,600 เฉพำะเจำะจง นำยหวล หำ้วหำญ 3,600 นำยหวล หำ้วหำญ 3,600 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 9 มิ.ย. 65

16 จ้ำงเหมำปรับปรุงร้ัวด้ำนหน้ำโรงเรียน กิจกรรมพฒันำ

อำคำรสถำนที่

10,168 10,168 เฉพำะเจำะจง นำยปำนแดง หวลระลึก 10,168 นำยปำนแดง หวลระลึก 10,168 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 9 มิ.ย. 65

17 จ้ำงเหมำซ่อมบ้ำรุงเคร่ืองตัดหญ้ำ กิจกรรมพฒันำ

อำคำรสถำนที่

1,900 1,900 เฉพำะเจำะจง นำยสุวิทย์ ชัยพพิฒัน์สกุล 1,900 นำยสุวิทย์ ชัยพพิฒัน์สกุล 1,900 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 9 มิ.ย. 65

18 จ้ำงเหมำซ่อมบ้ำรุงเคร่ืองเสียง กิจกรรมพฒันำอำคำร

สถำนที่

380 380 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนพ เพำเวอร์ 380 ร้ำนนพ เพำเวอร์ 380 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 9 มิ.ย. 65

19 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมชุมนุม 190 190 เฉพำะเจำะจง นำงชะอ้อน รจนำ 190 นำงชะอ้อน รจนำ 190 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 30 มิ.ย. 65

20 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมชุมนุม 2,337 2,337 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 2,337 ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 2,337 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 30 มิ.ย. 65

21 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมชุมนุม 705 705 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 705 ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 705 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 30 มิ.ย. 65

22 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมชุมนุม 900 900 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุขุมวิทครุภณัฑ์ 900 ร้ำนสุขุมวิทครุภณัฑ์ 900 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 30 มิ.ย. 65

23

จ้ำงเหมำซ่อมบ้ำรุงคอมพวิเตอร์ กิจกรรมกำรเรียนกำร

สอน 1,500 1,500 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 1,500 ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 1,500 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 30 มิ.ย. 65

24 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 7,207 7,207 เฉพำะเจำะจง เทคโนเซ็นเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส 7,207 เทคโนเซ็นเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส 7,207 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 30 มิ.ย. 65

25 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมปฐมนิเทศ/ปรับสภำพ

นักเรียน

2,130 2,130 เฉพำะเจำะจง ร้ำนค้ำสวัสดิกำรโรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ2,130 ร้ำนค้ำสวัสดิกำรโรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ2,130 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 30 มิ.ย. 65

26 ซ้ือวัสดุน้ำ้มันเชือ้เพลิง งำนบริหำรทัว่ไป 999.93 999.93 เฉพำะเจำะจง หจก โชครับทรัพย์ปิโตเลียม 999.93 หจก โชครับทรัพย์ปิโตเลียม 999.93 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 30 มิ.ย. 65

27 ซ้ือวัสดุน้ำ้มันเชือ้เพลิง งำนบริหำรทัว่ไป 990.03 990.03 เฉพำะเจำะจง หจก โชครับทรัพย์ปิโตเลียม 990.03 หจก โชครับทรัพย์ปิโตเลียม 990.03 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 30 มิ.ย. 65

28 ซ้ือวัสดุน้ำ้มันเชือ้เพลิง งำนบริหำรทัว่ไป 1,000 1,000 เฉพำะเจำะจง หจก โชครับทรัพย์ปิโตเลียม 1,000 หจก โชครับทรัพย์ปิโตเลียม 1,000 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 30 มิ.ย. 65



แบบ สขร. 1
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29 จ้ำงเหมำตัดแต่งกิง่ไม้ กิจกรรมอำคำรสถำนที่ 9,600 9,600 เฉพำะเจำะจง นำยพนูศักด์ิ ส้ำรวมใจ 9,600 นำยพนูศักด์ิ ส้ำรวมใจ 9,600 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 30 มิ.ย. 65

30

จ้ำงเหมำปรับปรุงระบบไฟฟำ้ กิจกรรมพฒันำอำคำร

สถำนที่ 1,000 1,000 เฉพำะเจำะจง นำยปรีชำ เหมันต์ 1,000 นำยปรีชำ เหมันต์ 1,000 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 30 มิ.ย. 65

31 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยไม้ กิจกรรมส่งเสริมประชำธิปไตย 12,900 12,900 เฉพำะเจำะจง นำยโรม อ่อนละมูล 12,900 นำยโรม อ่อนละมูล 12,900 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 30 มิ.ย. 65

32 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 4,000.20 4,000.20 เฉพำะเจำะจง นำยธนำ เจนพณิชพงศ์ 4,000.20 นำยธนำ เจนพณิชพงศ์ 4,000.20 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 30 มิ.ย. 65

33

ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน กลุ่มสำระ

คณิตศำสตร์ 1,900 1,900 เฉพำะเจำะจง นำงชะอ้อน รจนำ 1,900 นำงชะอ้อน รจนำ 1,900 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 30 มิ.ย. 65

34 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 1,900 1,900 เฉพำะเจำะจง นำงชะอ้อน รจนำ 1,900 นำงชะอ้อน รจนำ 1,900 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 30 มิ.ย. 65

35 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 950 950 เฉพำะเจำะจง นำงชะอ้อน รจนำ 950 นำงชะอ้อน รจนำ 950 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 30 มิ.ย. 65

36 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน กลุ่มสำระ

วิทยำศำสตร์

3,800 3,800 เฉพำะเจำะจง นำงชะอ้อน รจนำ 3,800 นำงชะอ้อน รจนำ 3,800 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 30 มิ.ย. 65

37 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมงำนแนะแนว 950 950 เฉพำะเจำะจง นำงชะอ้อน รจนำ 950 นำงชะอ้อน รจนำ 950 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 30 มิ.ย. 65

38 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมงำนสภำนักเรียน 950 950 เฉพำะเจำะจง นำงชะอ้อน รจนำ 950 นำงชะอ้อน รจนำ 950 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 30 มิ.ย. 65

39 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 950 950 เฉพำะเจำะจง นำงชะอ้อน รจนำ 950 นำงชะอ้อน รจนำ 950 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 30 มิ.ย. 65

40 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 950 950 เฉพำะเจำะจง นำงชะอ้อน รจนำ 950 นำงชะอ้อน รจนำ 950 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 30 มิ.ย. 65

41 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 1,900 1,900 เฉพำะเจำะจง นำงชะอ้อน รจนำ 1,900 นำงชะอ้อน รจนำ 1,900 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 30 มิ.ย. 65

42 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมกำรปฏบิัติงำนรำชกำร 950 950 เฉพำะเจำะจง นำงชะอ้อน รจนำ 950 นำงชะอ้อน รจนำ 950 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 30 มิ.ย. 65

43 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 1,425 1,425 เฉพำะเจำะจง นำงชะอ้อน รจนำ 1,425 นำงชะอ้อน รจนำ 1,425 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 30 มิ.ย. 65

44 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 1,425 1,425 เฉพำะเจำะจง นำงชะอ้อน รจนำ 1,425 นำงชะอ้อน รจนำ 1,425 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 30 มิ.ย. 65

45 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมอำคำรและสถำนที่ 480 480 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 480 ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 480 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 30 มิ.ย. 65

46 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมอำคำรและสถำนที่ 120 120 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 120 ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 120 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 30 มิ.ย. 65

47 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมพฒันำอำคำรและสถำนที่ 1,629 1,629 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 1,629 ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 1,629 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 30 มิ.ย. 65



แบบ สขร. 1

ล ำดบั งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 
โรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ อ ำเภอศรีสัชนำลัย จังหวัดสุโขทัย
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รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

48 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมวันส้ำคัญ (ไหว้ครู) 601 601 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 601 ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 601 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 30 มิ.ย. 65

49 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมวันส้ำคัญ 215 215 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 215 ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 215 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 30 มิ.ย. 65

50 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมวันงดสูบบุหร่ีโลก 432 432 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 432 ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 432 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 30 มิ.ย. 65

51 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมส่งเสริมบทบำทสภำนักเรียน 704 704 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 704 ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 704 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 30 มิ.ย. 65

52 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมเลือกต้ังสภำนักเรียน 

ประจำ้ปีกำรศึกษำ 2565

234 234 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 30 มิ.ย. 65

53 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมเลือกต้ังสภำนักเรียน 
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780 780 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 780 ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 780 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 30 มิ.ย. 65

54 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมพฒันำสำระวิทยำศำสตร์ 936 936 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 936 ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 936 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 30 มิ.ย. 65

55 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมอนำมัยโรงเรียน 1,550 1,550 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 1,550 ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 1,550 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 30 มิ.ย. 65

56 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมหอ้งเรียนสีขำว 1,140 1,140 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 1,140 ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 1,140 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 30 มิ.ย. 65

57 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน กลุ่มสำระ

คณิตศำสตร์

480 480 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 480 ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 480 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 30 มิ.ย. 65

58 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมสถำนศึกษำปลอดภยั 160 160 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 160 ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 160 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 30 มิ.ย. 65

59 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมสถำนศึกษำปลอดภยั 875 875 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 875 ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 875 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 30 มิ.ย. 65

60 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน กลุ่มสำระ

ภำษำต่ำงประเทศ
1,040 1,040 เฉพำะเจำะจง ร้ำนท่ำชัย ไอที 1,040 ร้ำนท่ำชัย ไอที 1,040 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 30 มิ.ย. 65

61 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 410 410 เฉพำะเจำะจง ร้ำนค้ำสวัสดิกำรโรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ410 ร้ำนค้ำสวัสดิกำรโรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ 410 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 30 มิ.ย. 65

62 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 1,380 1,380 เฉพำะเจำะจง ร้ำนค้ำสวัสดิกำรโรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ1,380 ร้ำนค้ำสวัสดิกำรโรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ1,380 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 30 มิ.ย. 65

63 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมวันส้ำคัญ (ไหว้ครู) 240 240 เฉพำะเจำะจง ร้ำนค้ำสวัสดิกำรโรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ240 ร้ำนค้ำสวัสดิกำรโรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ 240 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 30 มิ.ย. 65

64 จ้ำงเหมำเย็บเล่มเอกสำร กิจกรรมส่งเสริมประชำธิปไตย 300 300 เฉพำะเจำะจง นำงช่วย เจนดี 300 นำงช่วย เจนดี 300 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 30 มิ.ย. 65

65 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมวันส้ำคัญ 1,300 1,300 เฉพำะเจำะจง ร้ำนล้ิมมักกี่ 1,300 ร้ำนล้ิมมักกี่ 1,300 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 30 มิ.ย. 65

66 จ้ำงเหมำซ่อมบ้ำรุงเคร่ืองพมิพ ์กิจกรรมกำรเรียนกำร

สอน กลุ่มสำระวิทยำศำสตร์
700 700 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 700 ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 700 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 30 มิ.ย. 65



แบบ สขร. 1

ล ำดบั งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 
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รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

67 จ้ำงเหมำซ่อมบ้ำรุงเคร่ืองพมิพ ์กิจกรรมกำรเรียนกำร

สอน
600 600 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 600 ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 600 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 30 มิ.ย. 65

68 จ้ำงเหมำซ่อมบ้ำรุงล้ำโพง กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 450 450 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 450 ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 450 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 30 มิ.ย. 65

69 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 1,430 1,430 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 1,430 ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 1,430 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 30 มิ.ย. 65

70 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 3,850 3,850 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 3,850 ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 3,850 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 30 มิ.ย. 65

71 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมส่งเสริมประชำธิปไตย 350 350 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ส มุง่ชัยป้ำย 350 ร้ำน ส มุง่ชัยป้ำย 350 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 30 มิ.ย. 65

72 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมส่งเสริมประชำธิปไตย 400 400 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ต.เจริญ 400 ร้ำน ต.เจริญ 400 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 30 มิ.ย. 65

73 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมเกียรติและศักด์ิศรีสภำ

นักเรียน
1,130 1,130 เฉพำะเจำะจง ร้ำนจรัสอะคริลิค 1,130 ร้ำนจรัสอะคริลิค 1,130 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 30 มิ.ย. 65

74 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมวันส้ำคัญ 1,100 1,100 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ส มุง่ชัยป้ำย 1,100 ร้ำน ส มุง่ชัยป้ำย 1,100 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 30 มิ.ย. 65

75 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยไวนิล กิจกรรมค่ำนิยมหลักของคนไทย

 12 ประกำร
380 380 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ส มุง่ชัยป้ำย 380 ร้ำน ส มุง่ชัยป้ำย 380 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 30 มิ.ย. 65

76 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยไวนิล กิจกรรมส่งเสริมประชำธิปไตย 1,875 1,875 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ส มุง่ชัยป้ำย 1,875 ร้ำน ส มุง่ชัยป้ำย 1,875 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 30 มิ.ย. 65

77 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยโฟมบอร์ด กิจกรรมพฒันำงำนประกัน

คุณภำพทำงกำรศึกษำ
5,570 5,570 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ส มุง่ชัยป้ำย 5,570 ร้ำน ส มุง่ชัยป้ำย 5,570 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 30 มิ.ย. 65

78 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยไวนิล กิจกรรมกลุ่มงำนวิชำกำร 2,550 2,550 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ส มุง่ชัยป้ำย 2,550 ร้ำน ส มุง่ชัยป้ำย 2,550 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 30 มิ.ย. 65

79 จ้ำงเหมำตัดหญ้ำ กิจกรรมพฒันำอำคำรสถำนที่ 4,600 4,600 เฉพำะเจำะจง นำยหวล หำ้วหำญ 4,600 นำยหวล หำ้วหำญ 4,600 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 30 มิ.ย. 65

80 จ้ำงเหมำรถรับส่งนักเรียน กิจกรรมส่งเสริมประชำธิปไตย 2,000 2,000 เฉพำะเจำะจง นำงสำวสำยชล หม่อมศักด์ิ 2,000 นำงสำวสำยชล หม่อมศักด์ิ 2,000 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 30 มิ.ย. 65

81 จ้ำงเหมำแต่งหน้ำนักเรียน กิจกรรมส่งเสริม

ประชำธิปไตย
1,500 1,500 เฉพำะเจำะจง นำยสุเมธี วีรกุลดวงดีเด่น 1,500 นำยสุเมธี วีรกุลดวงดีเด่น 1,500 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 30 มิ.ย. 65

82 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 249 249 เฉพำะเจำะจง บ.ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จำ้กัด 249 บ.ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จำ้กัด 249 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 30 มิ.ย. 65

83 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมวันส้ำคัญ (ไหว้ครู) 260 260 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 260 ร้ำนยุติธรรมบุค๊ช็อป 260 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 30 มิ.ย. 65



แบบ สขร. 1

ล ำดบั งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 
โรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ อ ำเภอศรีสัชนำลัย จังหวัดสุโขทัย

ปีงบประมำณ 2565

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

แบบ สขร. 1

ล ำดบั งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง กิจกรรมพฒันำอำคำรสถำนที่ 12,476 12,476 เฉพำะเจำะจง ร้ำนมหำศักด์ิ วัสดุก่อสร้ำง 12,476 ร้ำนมหำศักด์ิ วัสดุก่อสร้ำง 12,476 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 11 ส.ค. 65

2 จ้ำงเหมำแก้ไขโปรแกรมออฟฟติ 300 300 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 300 ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 300 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 11 ส.ค. 65

3 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยไวนิล กิจกรรมสำรำนุกรมไทย 210 210 เฉพำะเจำะจง ส มุง่ชัยป้ำย 210 ส มุง่ชัยป้ำย 210 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 11 ส.ค. 65

4 จัดจ้ำงเหมำตัดสนำมฟตุบอล 4,600 4,600 เฉพำะเจำะจง นำยดวล หำ้วหำญ 4,600 นำยดวล หำ้วหำญ 4,600 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 11 ส.ค. 65

5 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กลุ่มสำระ

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

1,875 1,875 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุติธรรมเคร่ืองเขียน 1,875 ร้ำนยุติธรรมเคร่ืองเขียน 1,875 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 11 ส.ค. 65

6 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมกำรเงินพสัดุ 1,475 1,475 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 1,475 ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 1,475 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 11 ส.ค. 65

7 จ้ำงเหมำซ่อมบ้ำรุงเคร่ืองพมิพ ์กลุ่มงำนบริหำร

งบประมำณ

300 300 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 300 ร้ำนไอที สเตชัน่คอมพวิเตอร์ 300 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 11 ส.ค. 65

8 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมพฒันำงำนวัดและประเมินผล 540 540 เฉพำะเจำะจง ร้ำนค้ำสวัสดิกำรโรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ540 ร้ำนค้ำสวัสดิกำรโรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ 540 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 11 ส.ค. 65

9 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน  กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ 400 400 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุติธรรมเคร่ืองเขียน 400 ร้ำนยุติธรรมเคร่ืองเขียน 400 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 11 ส.ค. 65

10 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมส่งเสริมรักกำรอ่ำน 3,314 3,314 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุติธรรมเคร่ืองเขียน 3,314 ร้ำนยุติธรรมเคร่ืองเขียน 3,314 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 11 ส.ค. 65

11 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมวันแม่ 1,564 1,564 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุติธรรมเคร่ืองเขียน 1,564 ร้ำนยุติธรรมเคร่ืองเขียน 1,564 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 11 ส.ค. 65

12 ซ้ือวัสดุน้ำ้มันเชือ้เพลิง งำนบริหำรทัว่ไป 1,000 1,000 เฉพำะเจำะจง หจก.โชครับทรัพย์ปิโตเลียม 1,000 หจก.โชครับทรัพย์ปิโตเลียม 1,000 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 11 ส.ค. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม

โรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ อ ำเภอศรีสัชนำลัย จังหวัดสุโขทัย
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รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดบั งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 
โรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ อ ำเภอศรีสัชนำลัย จังหวัดสุโขทัย
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รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

13 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมอำเซียน 1,076 1,076 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุติธรรมเคร่ืองเขียน 1,076 ร้ำนยุติธรรมเคร่ืองเขียน 1,076 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 11 ส.ค. 65

14 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมวันภำษำไทย 1,176 1,176 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุติธรรมเคร่ืองเขียน 1,176 ร้ำนยุติธรรมเคร่ืองเขียน 1,176 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 11 ส.ค. 65

15 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กิจกรรมประเมินกำรอ่ำน PISA 1,995 1,995 เฉพำะเจำะจง นำงชะอ้อน รจนำ 1,995 นำงชะอ้อน รจนำ 1,995 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 11 ส.ค. 65

16 จ้ำงถ่ำยเอกสำร กิจกรรมวัดประเมินผล 7,440.30 7,440.30 เฉพำะเจำะจง นำยธนำ เจนพณิชพงศ์ 7,440.30 นำยธนำ เจนพณิชพงศ์ 7,440.30 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 11 ส.ค. 65

17 จ้ำงเหมำท้ำโฟมบอร์ดไดคัท กลุ่มสำระภำษำไทย 550 550 เฉพำะเจำะจง ส มุง่ชัยป้ำย 550 ส มุง่ชัยป้ำย 550 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 11 ส.ค. 65

18 จ้ำงเหมำล้ำงเคร่ืองปรับอำกำศ กิจกรรมพฒันำอำคำร

สถำนที่

9,500 9,500 เฉพำะเจำะจง นำงวัชรำภรณ์ อุน่ใจ 9,500 นำงวัชรำภรณ์ อุน่ใจ 9,500 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 11 ส.ค. 65

19 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร กิจกรรมวันส้ำคัญ 740 740 เฉพำะเจำะจง สวนสุพฒัน์พนัธุไ์ม้ 740 สวนสุพฒัน์พนัธุไ์ม้ 740 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 11 ส.ค. 65

20 จ้ำงเหมำแต่งหน้ำ ท้ำผมในกิจกรรมวันภำษำไทย

แหง่ชำติ

980 980 เฉพำะเจำะจง นำยสุเมธี วีรกุลดวงดีเด่น 980 นำยสุเมธี วีรกุลดวงดีเด่น 980 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 11 ส.ค. 65

21 ซ้ือวัสดุน้ำ้มันเชือ้เพลิง งำนบริหำรทัว่ไป 1,000 1,000 เฉพำะเจำะจง หจก.โชครับทรัพย์ปิโตเลียม 1,000 หจก.โชครับทรัพย์ปิโตเลียม 1,000 เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 11 ส.ค. 65


