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อธิบายแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1)

ระบุวันท่ี เดือน ปี ท่ีจัดท ำสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงน้ัน

ให้เรียงล ำดับตำมวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในกำรซ้ือหรือจ้ำง

ระบุเหตุผลท่ีคัดเลือกผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงรำยน้ัน

ระบุเลขท่ีของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ พร้อมท้ังวัน เดือน ปี ท่ีท ำสัญญำหรือข้อตกลงน้ัน

ระบุช่ือของงำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง

ระบุวงเงินงบประมำณ วงเงินตำมโครงกำรเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำงในคร้ังน้ัน ท้ังหมดถ้ำไม่มีวงเงินดังกล่ำวให้ระบุวงเงินท่ีประมำณว่ำจะซ้ือหรือจ้ำงในคร้ังน้ัน

ระบุวงเงินรำคำกลำงของงำนซ้ือหรือจ้ำงในคร้ังน้ัน

ระบุวิธีกำรท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำงในคร้ังน้ัน

ระบุช่ือของผู้ท่ีเข้ำเสนอรำคำในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังน้ันทุกรำย พร้อมท้ังรำคำท่ีเสนอ

ระบุช่ือผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำง พร้อมท้ังรำคำท่ีได้ตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ม.ค.65 2,000.00        2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญยะการพิมพ์ 2,000.00 ราคาต่่าสุด จ 11/2565
2 จ้างธุรการ เดือน ม.ค.65 9,000.00        9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นฤมล บัวบาล 9,000.00 ราคาต่่าสุด จ 12/2565
3 จ้างเหมาเคร่ืองเสียง 2,800.00        2,800.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นฤมล บัวบาล 2,800.00 ราคาต่่าสุด จ 13/2565
4
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ลงช่ือ                              เจ้าหน้าท่ี ลงช่ือ                            
(นางฐณัฐธกานต์  แก้วจ่าปา) (นางพรรณวิภา   สมสะอาด)

วันท่ี 31 มกราคม 2565 ผู้อ่านวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
วันท่ี  31 มกราคม 2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2563
(ช่ือหน่วยงำน)โรงเรียนไม้ยำวิทยำคม อ.พญำเม็งรำย จ.เชียงรำย

วันท่ี    31    เดือน มกรำคม พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างซ่อมพัดลม 1,000.00        1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟุ่ยยานยนต์ 1,000.00 ราคาต ่าสุด จ 14/2565
2 จ้างท่าอาหารส่าหรับนักเรียน 7,150.00        3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจันทร์ตา  ไกลถิ น 3,000.00 ราคาต ่าสุด จ 15/2565
3 จ้างท่าเครื องบวงสรวง 500.00          500.00 เฉพาะเจาะจง นางปราณี   ไกลถิ น 500.00 ราคาต ่าสุด จ 16/2565
4 จ้างท่าอาหารส่าหรับนักเรียน 8,610.00        8,610.00 เฉพาะเจาะจง นางจันทร์ทิพย์  จันร์ฟอง 8,610.00 ราคาต ่าสุด จ 17/2565
5 จ้างธุรการ เดือน ก.พ. 65 9,000.00        9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นฤมล  บัวบาล 9,000.00 ราคาต ่าสุด จ 18/2565
6 ค่าเช่าเครื องถ่ายเอกสาร ม.ค.65 2,000.00        2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญยะการพิมพ์ 2,000.00 ราคาต ่าสุด จ 18.1/2565

ลงชื อ                              เจ้าหน้าที ลงชื อ                            
(นางฐณัฐธกานต์  แก้วจ่าปา) (นางพรรณวิภา   สมสะอาด)

วันที  28 กุมภาพันธ์  2565 ผู้อ่านวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
วันที   28 กุมภาพันธ์  2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2565
(ช่ือหน่วยงำน)โรงเรียนไม้ยำวิทยำคม อ.พญำเม็งรำย จ.เชียงรำย

วันท่ี 28  เดือน กุมภำพันธ์. พ.ศ. 2565



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างท าอาหาร 14,400.00      14,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสัญชัย   แก้วนวน 14,400.00 ราคาต  าสุด จ 19/2565
2 จ้างซ่อมห้องน  าตึกวิทย์ 5,670.00        5,670.00 เฉพาะเจาะจง นายสัญชัย   แก้วนวน 5,670.00 ราคาต  าสุด จ 20/2565
3 จ้างท าบายศรี 1,370.00        1,370.00 เฉพาะเจาะจง นางปราณี ไกลถิ น 1,370.00 ราคาต  าสุด จ 21/2565
4 จ้างเหมาป้ายไวนิล 600.00          600.00 เฉพาะเจาะจง น ้ำเหนือโฆษณำ 600.00 ราคาต  าสุด จ 22/2565
5 จ้างธุรการ เดือน มี.ค. 65 9,000.00        9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นฤมล  บัวบำล 9,000.00 ราคาต  าสุด จ 23/2565
6 ค่าเช่าเครื องถ่ายเอกสารเดือน มี.ค.62 2,000.00        2,000.00 เฉพาะเจาะจง บุญยะการพิมพ์ 2,000.00 ราคาต  าสุด จ 25/2565

ลงชื อ                              เจ้าหน้าที ลงชื อ                            
(นางฐณัฐธกานต์  แก้วจ าปา) (นางพรรณวิภา   สมสะอาด)

วันที  29 มีนาคม  2565 ผู้อ านวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
วันที    29 มีนาคม  2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2565
(ช่ือหน่วยงำน)โรงเรียนไม้ยำวิทยำคม อ.พญำเม็งรำย จ.เชียงรำย

วันท่ี  30 เดือนมีนำคม พ.ศ.  2565 



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างธุรการ เดือน เม.ย. 65 9,000.00        9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นฤมล  บัวบาล 9,000.00 ราคาต ่าสุด จ 24/2565
2 จ้างซ่อมห้องน ่าตึกวิทย์ 1,500.00        1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีศักด์ิ อินต๊ะมุ,ล 1,500.00 ราคาต ่าสุด จ 29/2565

ลงชื อ                              เจ้าหน้าที ลงชื อ                            
(นางฐณัฐธกานต์  แก้วจ่าปา) (นางพรรณวิภา   สมสะอาด)

วันที  30 เมษายน  2565 ผู้อ่านวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
วันที  30 เมษายน  2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2565
(ช่ือหน่วยงำน)โรงเรียนไม้ยำวิทยำคม อ.พญำเม็งรำย จ.เชียงรำย

วันท่ี  30  เดือน เมษำยน พ.ศ. 2565



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำเหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารเดือน พ.ค.65 2,000.00        2,000.00 เฉพาะเจาะจง บุญยะการพิมพ์ 2,000.00 ราคาต่่าสุด จ.26/2565
2 จ้างเหมาซ่อมพัดลม 550.00          550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟุ่ยยานยนต์ 550.00 ราคาต่่าสุด จ 27/2565
3 จ้างธรุการ พ.ค.65 9,000.00        9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นฤมล  บัวบาล 9,000.00 ราคาต่่าสุด จ 28/2565
4 จ้างแม่บ้าน 84,000.00      84,000.00 เฉพาะเจาะจง นางค่ามูล ดวงมา 84,000.00 ราคาต่่าสุด จ 30/2565
5 จ้างยามรักษาการ 84,000.00      84,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประหยัด จันทร์ต๊ะวงค์ 84,000.00 ราคาต่่าสุด จ 31/2565
6 จ้างท่าอาหารส่ารับครูฯ 5,000.00        5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางฟองจันทร์  ไชยยา 5,000.00 ราคาต่่าสุด จ 41/2565

ลงช่ือ                              เจ้าหน้าท่ี ลงช่ือ                            
(นางฐณัฐธกานต์  แก้วจ่าปา) (นางพรรณวิภา   สมสะอาด)
วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 ผู้อ่านวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม

วันท่ี  31 พฤษภาคม 2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2565
(ช่ือหน่วยงำน)โรงเรียนไม้ยำวิทยำคม อ.พญำเม็งรำย จ.เชียงรำย

วันท่ี 31 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2565



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำเหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างเหมาธุรการเดือน มิ.ย.65 9,000.00        9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤมล บัวบาล 9,000.00 ราคาต ่าสุด จ 35/2565
2 จ้างครูดนตรี 96,000.00      96,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชยุตพงษ์ วงษ์เทพ 96,000.00 ราคาต ่าสุด จ.32/2565
3 จ้างครูภาษาไทย 96,000.00      96,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุภาพร อ่อนพุทธา 96,000.00 ราคาต ่าสุด จ 33/2565
4 ค่าเช่าเครื องถ่ายเอกสารเดือน มิ.ย.65 2,000.00        2,000.00 เฉพาะเจาะจง บุญยะการพิมพ์ 2,000.00 ราคาต ่าสุด จ 34/2565
5 จ้างเหมาป้ายไวนิล 612.00          612.00 เฉพาะเจาะจง น ่าเหนือ โฆษณา 612.00 ราคาต ่าสุด จ 36/2565
6 จ้างเหมาป้ายไวนิล 612.00          612.00 เฉพาะเจาะจง น ่าเหนือ โฆษณา 612.00 ราคาต ่าสุด จ 37/2565
7 จ้างเหมาป้ายไวนิล 200.00          200.00 เฉพาะเจาะจง น ่าเหนือ โฆษณา 200.00 ราคาต ่าสุด จ 38/2565
8 จ้างเข้าเล่ม 100.00          100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอซีร็อกซ์ 100.00 ราคาต ่าสุด จ 42/2565

ลงชื อ                              เจ้าหน้าที ลงชื อ                            
(นางฐณัฐธกานต์  แก้วจ่าปา) (นางพรรณวิภา   สมสะอาด)

วันที  28 มิถุนายน  2565 ผู้อ่านวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
วันที   28 มิถุนายน 2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2565
(ช่ือหน่วยงำน)โรงเรียนไม้ยำวิทยำคม อ.พญำเม็งรำย จ.เชียงรำย

วันท่ี ..30.. เดือน  มิถุนำยน  พ.ศ. 2565



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารเดือน ก.ค.65 2,000.00        2,000.00 เฉพาะเจาะจง บุญยะการพิมพ์ 2,000.00 ราคาต่่าสุด จ 39/2565

2 จ้างเหมาธุรการเดือน ก.ค.65 9,000.00        9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤมล บัวบาล 9,000.00 ราคาต่่าสุด จ 40/2565

3 จ้างเหมาท่าป้ายไวนิล ร.10 432.00          432.00 เฉพาะเจาะจง น ่าเหนือ โฆษณา 432.00 ราคาต่่าสุด จ 43/2565

ลงช่ือ                              เจ้าหน้าท่ี ลงช่ือ                            

(นางฐณัฐธกานต์  แก้วจ่าปา) (นางพรรณวิภา   สมสะอาด)

วันท่ี 30  กรกฎาคม  2565 ผู้อ่านวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม

วันท่ี 30  กรกฎาคม  2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2565

(ช่ือหน่วยงำน)โรงเรียนไม้ยำวิทยำคม อ.พญำเม็งรำย จ.เชียงรำย

วันท่ี 31 เดือน กรกฎำคม  พ.ศ. 2565



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างท าเคร่ืองบวงสรวง 1,300.00           1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางปราณี  ไกลถ่ิน 1,300.00 ราคาต่ าสุด จ 44/2565
2 จ้างเหมาถ่ายภาพ 500.00             500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุริยชัย  เรียมสาร 500.00 ราคาต่ าสุด จ 45/2565
3 จ้างท าอาหารส าหรับนักเรียน 3,500.00           3,500.00 เฉพาะเจาะจง นางรุ่งจิรา  ขัติยะ 3,500.00 ราคาต่ าสุด จ 46/2565
4 จ้างเข้าเล่ม 150.00          150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอซีร็อกซ์ 150.00 ราคาต่ าสุด จ 47/2565
5 จ้างเข้าเล่ม 170.00             170.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอซีร็อกซ์ 170.00 ราคาต่ าสุด จ 48/2565
6 จ้างท าป้ายไวนิล 150.00             150.00 เฉพาะเจาะจง น  าเหนือ โฆษณา 150.00 ราคาต่ าสุด จ 49/2565
7 จ้างเหมาล้างเคร่ืองปรับอากาศ 9,000.00           9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย์พงษ์  สุริยะ 9,000.00 ราคาต่ าสุด จ 51/2565
8 จ้างธุรการเดือน ส.ค. 65 9,000.00           9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤมล บัวบาล 9,000.00 ราคาต่ าสุด จ 52/2565
9 จ้างเหมาอัดวิดีโอ 2,000.00           2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุริยชัย  เรียมสาร 2,000.00 ราคาต่ าสุด จ 54/2565
10 จ้างท าอาหารส าหรับครู 4,999.00           959.00 เฉพาะเจาะจง นางฟองจันทร์  ไชยยา 959.00 ราคาต่ าสุด จ 55/2565
11 จ้างเหมาตัดหญ้า 1,500.00           960.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  อภัยกาวี 1,500.00 ราคาต่ าสุด จ 58/2565

ลงช่ือ                              เจ้าหน้าท่ี ลงช่ือ                            
(นางฐณัฐธกานต์  แก้วจ าปา) (นางพรรณวิภา  สมสะอาด )
วันท่ี 31  สิงหาคม  2565 ผู้อ านวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม

วันท่ี 31  สิงหาคม  2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2565
(ช่ือหน่วยงำน)โรงเรียนไม้ยำวิทยำคม อ.พญำเม็งรำย จ.เชียงรำย

วันท่ี  31   เดือน  สิงหำคม พ.ศ. 2565



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างเหมารถยนต์โดยสารฯ (รถบัส) 30,000.00         30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถ  มังคลาด 30,000.00 ราคาต ่าสุด จ 50/2565
2 จ้างท่าป้ายไวนิล 495.00             960.00 เฉพาะเจาะจง น ่าเหนือ โฆษณา 960.00 ราคาต ่าสุด จ 53/2565
3 จ้างธุรการเดือน ก.ย. 9,000.00           9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤมล  บัวบาล 9,000.00 ราคาต ่าสุด จ 56/2565
4 จ้างท่าตรายาง 640.00             640.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พรทิพย์  แซ่ยอง 640.00 ราคาต ่าสุด จ 57/2565

ลงชื อ                              เจ้าหน้าที ลงชื อ                            
(นางฐณัฐธกานต์  แก้วจ่าปา) (นางพรรณวิภา  สมสะอาด )
วันที  30  กันยายน  2562 ผู้อ่านวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม

วันที  30  กันยายน  2562

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2565
(ช่ือหน่วยงำน)โรงเรียนไม้ยำวิทยำคม อ.พญำเม็งรำย จ.เชียงรำย

วันท่ี 30 เดือน กันยำยน. พ.ศ. 2565


