
 

           

 
 
 
 
 

แบบสรปุผลการด าเนินการจดัซื้อจดัจา้ง  

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 

 

โรงเรยีนจอมจนัทรวิ์ทยาคาร อ าเภอเวียงสา จงัหวดัน่าน 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษาน่าน เขต ๑ 

 
 
 



                                     แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2564 
โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลง 

ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

วันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลง 

ในการซ้ือหรือจ้าง 

 
 

 

 
ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง 

       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน เดือนพฤศจิกายน 2564 
โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

 

ล าดับที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลง 

ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

วันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลง 

ในการซื้อหรือจ้าง 
1 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ห้องเรียน

ปฐมวัย 
4,990 4,990 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ คลิก

ไอที ช็อป/ 4,990 
ห้างหุ้นส่วนสามัญ  คลิก 
ไอที ช็อป/ 4,990 

ราคาเหมาะสม 26 พฤศจิกายน 2564 

2 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ห้องเรียน ม.1 
และม.2 

9,980 9,980 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ คลิก
ไอที ช็อป/9,980 

ห้างหุ้นส่วนสามัญ คลิก 
ไอที ช็อป/9,980 

ราคาเหมาะสม 26 พฤศจิกายน 2564 

3 จัดซื้อผ้าคลุมโตะ๊ 3,301 3,301 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคชัยฟา้ใหม่
(ส านักงานใหญ่)/ 3,301 

ร้านโชคชัยฟ้าใหม่
(ส านักงานใหญ่)/ 3,301 

ราคาเหมาะสม 26 พฤศจิกายน 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                           แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2564 
โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลง 

ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

วันทีข่องสัญญา 
หรือข้อตกลง 

ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 จัดซื้อสีขาว กิจกรรมกีฬาและ
กรีฑา  

1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง ร้านจิวการค้า / 1,500 ร้านจิวการค้า / 1,500 ราคาเหมาะสม 2 ธันวาคม 2564 

2 จัดซื้อเครื่องยนต์ตัดหญ้า 4,899 4,899 เฉพาะเจาะจง ร้านศิวณัฐารช่าง / 
4,899 

ร้านศิวณัฐารช่าง / 4,899 ราคาเหมาสม 2 ธันวาคม 2564 

3 จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
กิจกรรมกีฬาและกรีฑา 

9,900 9,900 เฉพาะเจาะจง นางล าไพย์ ละวรรณา / 
9,900 

นางล าไพย์ ละวรรณา / 
9,900 

ราคาเหมาะสม 2 ธันวาคม 2564 

4 จัดซื้อผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด 2,040 2,040 เฉพาะเจาะจง ร้าน ช.มั่นคงการค้า / 
2,040 

ร้าน ช.มั่นคงการค้า / 
2,040 

ราคาเหมาะสม 2 ธันวาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               
                                    แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2562 
โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลง 

ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

วันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลง 

ในการซ้ือหรือจ้าง 

9 จัดซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน 
ระดับชัน้มัธยม 

18,000 18,000 เฉพาะเจาะจง ร้านรวมมิตรสรรพสินคา้ 

/ 18,000 

ร้านรวมมิตรสรรพสินคา้ / 

18,000 

ราคาเหมาะสม 20 ธันวาคม 2562 

10 จัดซื้ออุปกรณ์ท าความสะอาด 
 
 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นางสัตยาภรณ์ สุวรรณ์ 
/ 3,000 

นางสัตยาภรณ์ สุวรรณ์ 
/ 3,000 

ราคาเหมาะสม 20 ธันวาคม 2562 

11 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกซ้อมกีฬา 
 

1,550 1,550 เฉพาะเจาะจง ร้านซูโม่สปอร์ต / 1,550 ร้านซูโม่สปอร์ต / 1,550 ราคาเหมาะสม 20 ธันวาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                    แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2565 
โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลง 

ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

วันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลง 

ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 จ้างถ่ายเอกสารแบบฝึกทักษะของ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง ร้านน้องถ่ายเอกสารค่ะ/ 
3,000 

ร้านน้องถ่ายเอกสารค่ะ/ 
3,000 

ราคาเหมาะสม 6 มกราคม 2565 

2 จัดซื้ออุปกรณ์การกีฬา 23,800 23,800 เฉพาะเจาะจง ร้านซูโมป่อร์ต / 23,800 ร้านซูโมป่อร์ต / 23,800 ราคาเหมาะสม 6 มกราคม 2565 

3 จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์(ห้องสมุด) 3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง ร้าน ช.มั่นคงการค้า 
/3,500 

ร้าน ช.มั่นคงการค้า 
/3,500 

ราคาเหมาะสม 6 มกราคม 2565 

4 จัดซื้อสีทาปรบัปรุงอาคารเรียน 3,420 3,420 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีอุดม / 3,420 ร้านศรีอุดม / 3,420 ราคาเหมาะสม 6 มกราคม 2565 

5 จัดซื้อตลับหมึกเคร่ืองพิมพ์

(ห้องสมุด) 

1,450 1,450 เฉพาะเจาะจง หจก.เจอาร์ ไอที ช้อป
(ส านักงานใหญ่) /1,450 

หจก.เจอาร์ ไอที ช้อป
(ส านักงานใหญ่) /1,450 

ราคาเหมาะสม 6 มกราคม 2565 

6 จัดซื้อน้ าหมึกเคร่ืองพิมพ์(งาน

การเงิน) 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เจอาร์ ไอที ช้อป
(ส านักงานใหญ่) /1,000 

หจก.เจอาร์ ไอที ช้อป
(ส านักงานใหญ่) / 1,000 

ราคาเหมาะสม 6 มกราคม 2565 

7 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ใช้ผลิตสื่อและ

สรรหา สื่อการเรียนการสอน 

ระดับปฐมวยั 

4,965 4,965 เฉพาะเจาะจง ร้านรวมมิตรสรรพสินคา้ 
/ 4,965 

ร้านรวมมิตรสรรพสินคา้ / 
4,965 

ราคาเหมาะสม 6 มกราคม 2565 

8 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ใช้ผลิตสื่อและ

สรรหา สื่อการเรียนการสอน 

ระดับช่วงชัน้ที่ 1 

8,706 8,706 เฉพาะเจาะจง ร้านรวมมิตรสรรพสินคา้ 
/8,706 

ร้านรวมมิตรสรรพสินคา้ 
/8,706 

ราคาเหมาะสม 6 มกราคม 2565 
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        แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2565 
โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลง 

ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

วันทีข่องสัญญา 
หรือข้อตกลง 

ในการซ้ือหรือจ้าง 

9 วัสดุ อุปกรณ์ใช้ผลิตสื่อและ

สรรหา สื่อการเรียนการสอน 

ระดับช่วงชั้นที่ 2 

8,893 8,893 เฉพาะเจาะจง ร้านรวมมิตรสรรพสินคา้ 
/ 8,893 

ร้านรวมมิตรสรรพสินคา้ / 
8,893 

ราคาเหมาะสม 6 มกราคม 2565 

10 วัสดุ อุปกรณ์ใช้ผลิตสื่อและ

สรรหา สื่อการเรียนการสอน 

ระดับช่วงชั้นที่ 3 

8,827 8,827 เฉพาะเจาะจง ร้านรวมมิตรสรรพสินคา้ 
/ 8,827 

ร้านรวมมิตรสรรพสินคา้ / 
8,827 

ราคาเหมาะสม 6 มกราคม 2565 

11 ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค 2,125 2,125 เฉพาะเจาะจง ร้านรวมมิตรสรรพสินคา้ 
/ 2,125 

ร้านรวมมิตรสรรพสินคา้ / 
2,125 

ราคาเหมาะสม 6 มกราคม 2565 

12 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ใช้ใน
กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 
 

1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง ร้านรวมมิตรสรรพสินคา้ 
/ 1,500 

ร้านรวมมิตรสรรพสินคา้ / 
1,500 

ราคาเหมาะสม 6 มกราคม 2565 

13 จัดซื้ออุปกรณ์การเกษตร 
 

650 650 เฉพาะเจาะจง ร้านรวมมิตรสรรพสินคา้ 
/ 650 

ร้านรวมมิตรสรรพสินคา้ / 
650 

ราคาเหมาะสม 6 มกราคม 2565 
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                                                             แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2565 
โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลง 

ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

วันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลง 

ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 จ้างเหมาพาหนะรับ-สง่ นักเรียน
ไปสอบ O-NET ป.6 (เบิกเขตฯ) 

400 400 เฉพาะเจาะจง นายมงคล ปิน่แก้ว / 400 นายมงคล ปิน่แก้ว / 400 ราคาเหมาะสม 11 กุมภาพันธ์ 2565 

2 จัดซื้อวัสดุโครงการปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตร  

2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง ร้านรวมมิตรสรรพสินคา้ / 
2,500 

ร้านรวมมิตรสรรพสินคา้ / 
2,500 

ราคาเหมาะสม 9 กุมภาพันธ์ 2565 

3 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
 

5,604 5,604 เฉพาะเจาะจง ร้านรวมมิตรสรรพสินคา้ / 
5,604 

ร้านรวมมิตรสรรพสินคา้ / 
5,604 

ราคาเหมาะสม 9 กุมภาพันธ์ 2565 

4 จัดซื้อสะล้อ 2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง นายอินส่วย / 2,500 นายอินส่วย / 2,500 ราคาเหมาะสม 9 กุมภาพันธ์ 2565 

5 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองดนตรี
พื้นเมือง 

800 800 เฉพาะเจาะจง นายอินส่วย /800 นายอินส่วย /800 ราคาเหมาะสม 9 กุมภาพันธ์ 2565 

6 จ้างเหมาอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่มของค่ายคุณธรรม 
จริยธรรม ระดับ 
ชั้นอนบุาล 

4,180 4,180 เฉพาะเจาะจง นางล าไพย์ ละวรรณา 
/4,180 

นางล าไพย์ ละวรรณา 
/4,180 

ราคาเหมาะสม 9 กุมภาพันธ์ 2565 

7 จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 21,000 21,000 เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งศิลป์ดอทคอม กรุ๊ป
(ส านักงานใหญ่) / 21,000 

หจก.รุ่งศิลป์ดอทคอม กรุ๊ป
(ส านักงานใหญ่) / 21,000 

ราคาเหมาะสม 17 กุมภาพันธ์ 2565 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                   
1/2 



   แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2565 
โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลง 

ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

วันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลง 

ในการซ้ือหรือจ้าง 

8 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น 
L310 

4,590 4,590 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ คลิก ไอที 

ช็อป/ 4,590 

ห้างหุ้นส่วนสามัญ คลิก ไอที 

ช็อป/ 4,590 

ราคาเหมาะสม 17 กุมภาพันธ์ 2565 

9 จ้างเหมาอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่มของค่ายบูรณาการ 

18,150 18,150 เฉพาะเจาะจง นางล าไพย์ ละวรรณา  / 
18,150 

นางล าไพย์ ละวรรณา  / 
18,150 

ราคาเหมาะสม 17 กุมภาพันธ์ 2565 
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                                       แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2565 
โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลง 

ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

วันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลง 

ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กิจกรรม 
บ้านวิทย์น้อย  ระดบัชัน้อนบุาล 

1,807 1,807 เฉพาะเจาะจง ร้านรวมมิตรสรรพสินคา้ / 

1,807 

ร้านรวมมิตรสรรพสินคา้ / 

1,807 

ราคาเหมาะสม 3 มีนาคม 2565 

2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กิจกรรมเดิน
ทางไกลลูกเสือและเนตรนาร ี

9,100 9,100 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พูนทรัพย์ / 9,100 ร้าน ส.พูนทรัพย์ / 
9,100 

ราคาเหมาะสม 3 มีนาคม 2565 

3 จ้างเหมาอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่มของกิจกรรมเดิน
ทางไกล ลูกเสือและเนตรนาร ี

17,640 17,640 เฉพาะเจาะจง นางล าไพย์ ละวรรณา  / 
17,640 

นางล าไพย์ ละวรรณา  / 
17,640 

ราคาเหมาะสม 4 มีนาคม 2565 

4 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลกิจกรรม
เดินทางไกล ลูกเสือและเนตร
นาร ี

400 400 เฉพาะเจาะจง ร้านฟ้ามีเดียร์ เซอวิส / 400  ร้านฟ้ามีเดียร์ เซอวิส / 
400 

ราคาเหมาะสม 4 มีนาคม 2565 

5 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ของโครงการ
วัดผล ประเมินผลการศึกษา 

3,255 3,255 เฉพาะเจาะจง ร้านรวมมิตรสรรพสินคา้ / 
3,255 

ร้านรวมมิตรสรรพสินคา้ / 
3,255 

ราคาเหมาะสม 23 มีนาคม 2565 

6 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ของโครงการ
ปัจฉิมนิเทศ 

2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พูนทรัพย์ / 2,500 ร้าน ส.พูนทรัพย์ / 2,500 ราคาเหมาะสม 23 มีนาคม 2565 

 
 
 
 



                                                                                                                   แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2565 
โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลง 

ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

วันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลง 

ในการซ้ือหรือจ้าง 

 
 

 

 
ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2565 
โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลง 

ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

วันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลง 

ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างศาลารวม
น้ าใจ 

38,640 38,640 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีน่าน เมทัลชีท / 

38,640 

หจก.ศรีน่าน เมทัลชีท / 

38,640 

ราคาเหมาะสม 5 พฤษภาคม 2565 

2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ท าความ
สะอาด 

2,616 2,616 เฉพาะเจาะจง ร้าน ช.มั่นคงการค้า
(ส านักงานใหญ่) / 2,616 

ร้าน ช.มั่นคงการค้า
(ส านักงานใหญ่) /  
2,616 

ราคาเหมาะสม 5 พฤษภาคม 2565 

3 จัดซื้อหนังสือเรียน 109,588 109,588 เฉพาะเจาะจง ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า / 
109,588 

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
/ 109,588 

ราคาเหมาะสม 5 พฤษภาคม 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                            แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2565 
โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลง 

ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

วันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลง 

ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลพิธีไหว้ครู 800 800 เฉพาะเจาะจง ร้านฟ้ามีเดียร์ เซอวิส / 

800 

ร้านฟ้ามีเดียร์ เซอวิส / 

800 

ราคาเหมาะสม 15 มิถุนายน 2565 

2 จัดซื้อวัสดุจัดกิจกรรมลูกเสือต้าน
ภัยยาเสพติด 
 

2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า / 
2,000 

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า / 
2,000 

ราคาเหมาะสม 16 มิถุนายน 2565 

3 จ้างเหมาอาหารว่าง 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นางล าไพย์ ละวรรณา / 
3,000 

นางล าไพย์ ละวรรณา / 
3,000 

ราคาเหมาะสม 17 มิถุนายน 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
             



 แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2565 
โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลง 

ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

วันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลง 

ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 
จัดซื้อวัสดุภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค 19,304 19,304 

เฉพาะเจาะจง ร้านมีตังค์ บิวตี้ ช็อป / 

19,304 

ร้านมีตังค์ บิวตี้ ช็อป / 

19,304 

ราคาเหมาะสม 5 กรกฎาคม 2565 

2 จัดซื้อวัสดุภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค 5,696 5,696 เฉพาะเจาะจง ร้านคลีนิกยา / 5,696 ร้านคลีนิกยา / 5,696 ราคาเหมาะสม 5 กรกฎาคม 2565 

3 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล เยี่ยมบา้น

นักเรียน 

350 350 เฉพาะเจาะจง ร้านฟ้ามีเดียร์ เซอวิส / 

350 

ร้านฟ้ามีเดียร์ เซอวิส / 

350 

ราคาเหมาะสม 12 กรกฎาคม 2565 

4 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล ป้องกนัและ

แก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

800 800 เฉพาะเจาะจง ร้านฟ้ามีเดียร์ เซอวิส / 
800 

ร้านฟ้ามีเดียร์ เซอวิส / 
800 

ราคาเหมาะสม 12 กรกฎาคม 2565 

5 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 3,118 3,118 เฉพาะเจาะจง ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า / 

3,118 

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า / 

3,118 

ราคาเหมาะสม 15 กรกฎาคม 2565 

6 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ของโครงการ

ระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน 
1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า / 

1,000 

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า / 

1,000 

ราคาเหมาะสม 15 กรกฎาคม 2565 

7 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อสรรหา

สื่อและผลิตสื่อการเรียนการสอน 

ระดับอนุบาล 

4,542 4,542 เฉพาะเจาะจง ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า   
/ 4,542 

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า / 
4,542 

ราคาเหมาะสม 15 กรกฎาคม 2565 
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                  แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2565 
โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลง 

ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

วันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลง 

ในการซ้ือหรือจ้าง 

8 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อสรรหา

สื่อและผลิตสื่อการเรียนการสอน  

ระดับประถม 

17,275 17,275 เฉพาะเจาะจง ร้านรวมมิตรสรรพสินคา้ / 
17,275 

ร้านรวมมิตรสรรพสินคา้  / 
17,275 

ราคาเหมาะสม 15 กรกฎาคม 2565 

9 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อสรรหา

สื่อและผลิตสื่อการเรียนการสอน  

ระดับมัธยมศึกษา 

12,155 12,155 เฉพาะเจาะจง ร้านรวมมิตรสรรพสินคา้ / 
12,155 

ร้านรวมมิตรสรรพสินคา้ / 
12,155 

ราคาเหมาะสม 15 กรกฎาคม 2565 

10 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์กิจกรรมวัน

ส าคัญวันเข้าพรรษา 

3,150 3,150 เฉพาะเจาะจง ร้านทัศนศลิป์ / 3,150 ร้านทัศนศลิป์ / 3,150 ราคาเหมาะสม 15 กรกฎาคม 2565 

11 จัดซื้อไก่พันธุ์ไข่สาว 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง ร้านภูเพียงปศุสตัว์ฟาร์ม / 
4,500 

ร้านภูเพียงปศุสตัว์ฟาร์ม / 
4,500 

ราคาเหมาะสม 15 กรกฎาคม 2565 

12 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ซ่อมระบบ
ประปา 

12,300 12,300 เฉพาะเจาะจง หจก.83 น่าน เอ็นจิเนียริ่ง
(ส านักงานใหญ่) / 12,300 

หจก.83 น่าน เอ็นจิเนียริ่ง
(ส านักงานใหญ่) / 12,300 

ราคาเหมาะสม 15 กรกฎาคม 2565 

13 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Canon 
 

3,990 3,990 เฉพาะเจาะจง ร้านนา่นพริน้เตอร์  ไอที / 
3,990 

ร้านนา่นพริน้เตอร์  ไอที / 
3,990 

ราคาเหมาะสม 15 กรกฎาคม 2565 

14 จัดซื้อตลับหมึกเคร่ืองพิมพ์ 3,110 3,110 เฉพาะเจาะจง ร้านนา่นพริน้เตอร์  ไอที / 
3,110 

ร้านนา่นพริน้เตอร์  ไอที / 
3,110 

ราคาเหมาะสม 15 กรกฎาคม 2565 

                                             
 2/4 



  แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2565 
โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลง 

ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

วันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลง 

ในการซ้ือหรือจ้าง 

15 จัดซื้อหมึกเติมเคร่ืองพิมพ์ Epson 2,700 2,700 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ คลิก ไอที 
ช็อป/ 2,700 

ห้างหุ้นส่วนสามัญ คลิก ไอที 
ช็อป/ 2,700 

ราคาเหมาะสม 15 กรกฎาคม 2565 

16 จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนชั้น ป.3 

และ ป.5 

9,180 9,180 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ คลิก ไอที 
ช็อป/ 9,180 

ห้างหุ้นส่วนสามัญ คลิก ไอที 
ช็อป/ 9,180 

ราคาเหมาะสม 15 กรกฎาคม 2565 

17 จ้างเหมาอาหารกลางวัน  อาหาร

ว่างและเครื่องดื่ม 

13,950 13,950 เฉพาะเจาะจง นางล าไพย์ ละวรรณา / 
13,950 

นางล าไพย์ ละวรรณา / 
13,950 

ราคาเหมาะสม 25 กรกฎาคม 2565 

18 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลอบรมโครงการ

คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
800 800 เฉพาะเจาะจง ร้านฟ้ามีเดียร์ เซอวิส / 800 ร้านฟ้ามีเดียร์ เซอวิส / 800 ราคาเหมาะสม 25 กรกฎาคม 2565 

19 จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนชั้น ม.3 4,590 4,590 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ คลิก ไอที 
ช็อป/ 4,590 

ห้างหุ้นส่วนสามัญ คลิก ไอที 
ช็อป/ 4,590 

ราคาเหมาะสม 25 กรกฎาคม 2565 

20 จัดซื้อล าโพงและเครื่องดนตร ี 11,350 11,350 เฉพาะเจาะจง ร้านเทพสยามมิวสิค / 
11,350 

ร้านเทพสยามมิวสิค / 
11,350 

ราคาเหมาะสม 25 กรกฎาคม 2565 

21 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลงานผ้าป่า

โรงเรียน 

1,300 1,300 เฉพาะเจาะจง ร้านฟ้ามีเดียร์ เซอวิส / 
1,300 

ร้านฟ้ามีเดียร์ เซอวิส / 
1,300 

ราคาเหมาะสม 25 กรกฎาคม 2565 

22 จ้างซักผ้ามา่น 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเบญจมาศผ้ามา่น / 
3,000 

ร้านเบญจมาศผ้ามา่น / 
3,000 

ราคาเหมาะสม 25 กรกฎาคม 2565 
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 แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2565 
โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลง 

ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

วันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลง 

ในการซ้ือหรือจ้าง 

21 จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

กิจกรรมกีฬาและกรีฑา 

2,600 2,600 เฉพาะเจาะจง ร้านพีซีคอมการพิมพ์ / 
2,600 

ร้านพีซีคอมการพิมพ์ / 
2,600 

ราคาเหมาะสม 25 กรกฎาคม 2565 

22 จัดซื้อผ้าคลุมเก้าอ้ีและผา้จบัจีบ 7,602 7,602 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคชัยฟา้ใหม่ / 7,602 ร้านโชคชัยฟา้ใหม่ / 7,602 ราคาเหมาะสม 25 กรกฎาคม 2565 
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แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2565 
โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลง 

ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

วันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลง 

ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 จัดซื้อครุภัณฑ์โรงอาหาร 8,690 8,690 เฉพาะเจาะจง หจก. กิติชัยพาณิชย์ น่าน 

/ 8,690 

หจก. กิติชัยพาณิชย์ น่าน 

/ 8,690 

ราคาเหมาะสม 2 สิงหาคม 2565 

2 จัดซื้อวัสดุโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย
ระดับประถม 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า / 

3,000 

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า / 

3,000 

ราคาเหมาะสม 5 สิงหาคม 2565 

3 จ้างเหมาครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง นายนพดล  ปักค า/ 

27,000 

นายนพดล  ปักค า/ 

27,000 

ราคาเหมาะสม 10 สิงหาคม 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
               



แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2565 
โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลง 

ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

วันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลง 

ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 ค่าจ้างเหมาพาหนะรับ-ส่ง 
นักเรียนไปเข้ารับการอบรมค่าย
ต้นแบบคนดี จิตอาสาพี่ชวนน้อง
รักษ์ป่าน่าน 

600 600 เฉพาะเจาะจง นายวิชัย  ดีน้อย / 600 นายวิชัย  ดีน้อย / 600 ราคาเหมาะสม 5 กันยายน 2565 

 


