
                  แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ซื้อ) 

โรงเรียนบ้านสบกอน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน สพป.น่านเขต 2 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือ 
จัดจ้าง 

แผนงาน/โครงการ วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

   วิธีจัดซื้อ/ 
จัดจ้าง 

ราคากลาง 
(บาท) 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 แผนงานวิชาการ ซือ้หนงัสือแบบเรียน โครงการเรียนฟรี 
๑๕ ปี อ๕ย่างมีคณุภาพ 

74,124 เฉพาะเจาะจง 74,124 ศนูยห์นงัสือน่านฟ้า ศนูยห์นงัสือน่านฟ้า  ใบสั่งซือ้เลขที่  157/2564 
06/09/2564 

2 แผนงานวิชาการ ซื้อเสื้อกีฬานักเรียนกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬา-กรีฑาสีภายในโรงเรียน 

41,400 เฉพาะเจาะจง 41,400 ร้านไฟท์สปอร์ต ร้านไฟท์สปอร์ต ใบสั่งซือ้เลขที่  17/2565 
19/11/2564 

3 แผนงานวิชาการ ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง กิจกรรมการแข่งขัน
กีฬา-กรีฑาสีภานในโรงเรียน 

50,000 เฉพาะเจาะจง 50,000 ร้านนัฐภรณ์ คัลเลอร์
แล็ป 

ร้านนัฐภรณ์ คัลเลอร์
แล็ป 

ใบสั่งซือ้เลขที่  18/2565 
19/11/2564 

4 แผนงานวิชาการ ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองโครงการยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพสู่ความ
เป็นเลิศ 

22,737 เฉพาะเจาะจง 22,737 ร้านณัฐภรณ์ คัล
เลอร์แล็ป 

ร้านณัฐภรณ์ คัล
เลอร์แล็ป 

ใบสั่งซือ้เลขที่ 54/2565 
14/01/2565 

5 แผนงานวิชาการ ซื้อสีน้ำอะคริลิค โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพด้าน
กีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

2,000 เฉพาะเจาะจง 2,000 บริษัท แสงทอง ท็
อป-วัน วัสดุก่อสร้าง 

จำกัด 

บริษัท แสงทอง ท็
อป-วัน วัสดุก่อสร้าง 

จำกัด 

ใบสั่งซือ้เลขที่  29/2565 
09/12/2564 

6 แผนงานวิชาการ ซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ
เครื่องพิมพ์เอกสาร โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ 

12,810 เฉพาะเจาะจง 12,810 โซดา ซีดี 
คอมพิวเตอร์ 

โซดา ซีดี 
คอมพิวเตอร์ 

ใบสั่งซือ้เลขที่ 60/2565 
24/01/2565 

 



ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือ 
จัดจ้าง 

แผนงาน/โครงการ วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

   วิธีจัดซื้อ/ 
จัดจ้าง 

ราคากลาง 
(บาท) 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

7 แผนงานวิชาการ ซือ้หมกึเครื่องส าเนาเอกสาร โครงการ
สง่เสรมิประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของการบรหิารจดัการ 

3,500 เฉพาะเจาะจง 3,500 ที เค พานิช ที เค พานิช ใบสั่งซือ้เลขที่  62/2565 
24/01/2565 

8 แผนงานวิชาการ ซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซม โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ 

850 เฉพาะเจาะจง 850 เหล็กทรัพย์อุดม  เหล็กทรัพย์อุดม  ใบสั่งซือ้เลขที่  64/2565 
024/01/2565 

9 แผนงานวิชาการ ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมพ่นสเปรย์แอ
ลกอฮอลส์ โครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพฯ 

8,000 เฉพาะเจาะจง 8,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
พิมพ์ทอง กรุ๊ป 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
พิมพ์ทอง กรุ๊ป 

ใบสั่งซือ้เลขที่  65/2565 
27/01/2565 

10 แผนงานวิชาการ ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร 
โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้ 

1,850 เฉพาะเจาะจง 1,850 โซดา ซีดี 
คอมพิวเตอร์ 

โซดา ซีดี 
คอมพิวเตอร์ 

ใบสั่งซือ้เลขที่  66/2565 
27/01/2565 

11 แผนงานวิชาการ ซือ้ตลบัหมกึเครื่องปริน้เตอร ์โครงการ
พฒันาสภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการ
จดัการเรียนรู ้

7,200 เฉพาะเจาะจง 7,200 บอยคอมพิวเตอร ์ บอยคอมพิวเตอร ์ ใบสั่งซือ้เลขที่  86/2565 
01/03/2565 

12 แผนงานวิชาการ ซือ้แอลกอฮอลน์ า้ โครงการส่งเสรมิ
สขุภาพฯ 

4,140 เฉพาะเจาะจง 4,140 บรษิัท บี.เอ็ม.อาร.์
99 จ ากดั  

บรษิัท บี.เอ็ม.อาร.์
99 จ ากดั  

ใบสั่งซือ้เลขที่  90/2565 
04/03/2565 

 

 

 



ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือ 
จัดจ้าง 

แผนงาน/โครงการ วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

   วิธีจัดซื้อ/ 
จัดจ้าง 

ราคากลาง 
(บาท) 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

13 แผนงานวิชาการ ซือ้วสัดอุปุกรณค์อมพิวเตอรแ์ละปริน้
เตอร ์โครงการพฒันาสภาพแวดลอ้มที่

เอือ้ต่อการจดัการเรียนรู ้

3,670 เฉพาะเจาะจง 3,670 โซดา ซีดี 
คอมพิวเตอร ์

โซดา ซีดี 
คอมพิวเตอร ์

ใบสั่งซือ้เลขที่  93/2565 
11/03/2565 

14 แผนงานวิชาการ ซือ้หมกึส าหรบัเครื่องถ่ายเอกสาร 
โครงการสง่เสรมิประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการบริหารจดัการ 

3,500 เฉพาะเจาะจง 3,500 ที เค พานิช ที เค พานิช ใบสั่งซือ้เลขที่  97/2565 
18/03/2565 

15 แผนงานวิชาการ ซือ้ตลบัหมกึเครื่องปริน้เตอร ์โครงการ
พฒันาสภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการ
จดัการเรียนรู ้

3,150 เฉพาะเจาะจง 3,150 โซดา ซีดี 
คอมพิวเตอร ์

โซดา ซีดี 
คอมพิวเตอร ์

ใบสั่งซือ้เลขที่  101/2565 
25/03/2565 

16 แผนงานวิชาการ เครื่องพิมพเ์อกสาร โครงการสง่เสรมิ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
บรหิารจดัการ   

2,800 เฉพาะเจาะจง 2,800 โซดา ซีดี 
คอมพิวเตอร ์

โซดา ซีดี 
คอมพิวเตอร ์

ใบสั่งซือ้เลขที่  103/2565 
01/04/2565 

17 แผนงานวิชาการ ซือ้หนงัสือแบบเรียน โครงการเรียนดี 
เรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคณุภาพ 

254,000 เฉพาะเจาะจง 254,000 ศนูยห์นงัสือน่านฟ้า ศนูยห์นงัสือน่านฟ้า ใบสั่งซือ้เลขที่  106/2565 
01/04/2565 

18 แผนงานวิชาการ ซือ้วสัดสุิน้เปลืองส านกังาน 33,435 เฉพาะเจาะจง 33,435 รา้นนฐัภรณ ์คลั
เลอรแ์ล็ป 

รา้นนฐัภรณ ์คลั
เลอรแ์ล็ป 

ใบสั่งซือ้เลขที่  122/2565 
20/05/2565 

19 แผนงานวิชาการ ซือ้วสัดสุิน้เปลือง 29,702 เฉพาะเจาะจง 29,702 รา้นนฐัภรณ ์คลั
เลอรแ์ล็ป 

รา้นนฐัภรณ ์คลั
เลอรแ์ล็ป 

ใบสั่งซือ้เลขที่  128/2565 
20/05/2565 

 

 



ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือ 
จัดจ้าง 

แผนงาน/โครงการ วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

   วิธีจัดซื้อ/ 
จัดจ้าง 

ราคากลาง 
(บาท) 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

20 แผนงานวิชาการ ซือ้ลวดตาข่ายถกั ท่อเหลี่ยม โครงการ
พฒันาสภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการ

จดัการเรียนรู ้

3,180 เฉพาะเจาะจง 3,180 เหล็กทรพัยอ์ดุม  เหล็กทรพัยอ์ดุม  ใบสั่งซือ้เลขที่  129/2565 
23/05/2565 

21 แผนงานวิชาการ ซือ้ปากกาไวทบ์อรด์ โครงการพฒันา
สภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการจดัการ
เรียนรู ้

5,520 เฉพาะเจาะจง 5,520 บรษิัท ไบรทต์นั เอ็ด
ดเูคชั่น จ ากดั 

บรษิัท ไบรทต์นั เอ็ด
ดเูคชั่น จ ากดั 

ใบสั่งซือ้เลขที่  130/2565 
23/05/2565 

22 แผนงานวิชาการ ซือ้พานพุ่มส าหรบังานพระราชพิธีวนั
ส าคญั 

4,840 เฉพาะเจาะจง 4,840 รา้นนฐัภรณ ์การ
พิมพ ์ 

รา้นนฐัภรณ ์การ
พิมพ ์ 

ใบสั่งซือ้เลขที่  135/2565 
31/05/2565 

23 แผนงานวิชาการ ซือ้วสัดสุิน้เปลืองโครงการสง่เสรมิ
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

10,430 เฉพาะเจาะจง 10,430 รา้นนฐัภรณ ์การ
พิมพ ์

รา้นนฐัภรณ ์การ
พิมพ ์

ใบสั่งซือ้เลขที่  139/2565 
07/06/2565 

24 แผนงานวิชาการ ซือ้อปุกรณค์อมพิวเตอร ์โครงการ
พฒันาสภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการ
จดัการเรียนรู ้

24,480 เฉพาะเจาะจง 24,480 โซดา ซีดี 
คอมพิวเตอร ์

โซดา ซีดี 
คอมพิวเตอร ์

ใบสั่งซือ้เลขที่  142/2565 
10/06/2565 

25 แผนงานวิชาการ ซือ้หมกึส าหรบัเครื่องถ่ายเอกสาร 3,500 เฉพาะเจาะจง 3,500 ที เค พานิช ที เค พานิช ใบสั่งซือ้เลขที่  146/2565 
17/06/2565 

26 แผนงานวิชาการ ซือ้วสัดสุิน้เปลือง โครงการส่งเสรมิ
ผูเ้รียนใหเ้ป็นบุคคลแห่งการเรียนรูจ้าก
แหลง่การเรียนรูท้ี่หลากหลาย 

12,000 เฉพาะเจาะจง 12,000 รา้นนฐัภรณ ์คลั
เลอรแ์ล็ป 

รา้นนฐัภรณ ์คลั
เลอรแ์ล็ป 

ใบสั่งซือ้เลขที่  148/2565 
09/09/2565 

 



ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือ 
จัดจ้าง 

แผนงาน/โครงการ วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

   วิธีจัดซื้อ/ 
จัดจ้าง 

ราคากลาง 
(บาท) 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

27 แผนงานวิชาการ ซือ้อปุกรณค์อมพิวเตอร ์โครงการ
พฒันาสภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการ

จดัการเรียนรู ้

7,800 เฉพาะเจาะจง 7,800 บอยคอมพิวเตอร ์ บอยคอมพิวเตอร ์ ใบสั่งซือ้เลขที่  156/2565 
01/07/2565 

28 แผนงานวิชาการ ซือ้อปุกรณช์ิน้สว่นคอมพิวเตอร ์
โครงการพฒันาสภาพแวดลอ้มที่เอือ้
ต่อการจดัการเรียนรู ้

9,460 เฉพาะเจาะจง 9,460 โซดา ซีดี 
คอมพิวเตอร ์

โซดา ซีดี 
คอมพิวเตอร ์

ใบสั่งซือ้เลขที่  160/2565 
12/07/2565 

29 แผนงานวิชาการ ซือ้อปุกรณส์ายสญัญาณล าโพง 
โครงการพฒันาสภาพแวดลอ้มที่เอือ้
ต่อการจดัการเรียนรู ้

5,100 เฉพาะเจาะจง 5,100 หา้งหุน้สว่นจ ากดั 
พิมพท์อง กรุ๊ป 

หา้งหุน้สว่นจ ากดั 
พิมพท์อง กรุ๊ป 

ใบสั่งซือ้เลขที่  176/2565 
08/08/2565 

30 แผนงานวิชาการ ซือ้วสัดสุิน้เปลือง โครงการพฒันา
ระบบบรหิารจดัการสูม่าตรฐานสากล 

24,810 เฉพาะเจาะจง 24,810 รา้นนฐัภรณ ์คลั
เลอรแ์ล็ป 

รา้นนฐัภรณ ์คลั
เลอรแ์ล็ป 

ใบสั่งซือ้เลขที่  182/2565 
18/08/2565 

31 แผนงานวิชาการ ซือ้วสัดสุิน้เปลือง โครงการยกระดบั
คณุภาพผูเ้รียนอย่างเต็มตามศกัยภาพ
สูค่วามเป็นเลิศ 

24,590 เฉพาะเจาะจง 24,590 รา้นนฐัภรณ ์คลั
เลอรแ์ล็ป 

รา้นนฐัภรณ ์คลั
เลอรแ์ล็ป 

ใบสั่งซือ้เลขที่  183/2565 
19/08/2565 

32 แผนงานวิชาการ ซือ้วสัดสุิน้เปลือง โครงการส่งเสรมิ
คณุธรรมจรยิธรรมมและค่านิยมที่พงึ
ประสงค ์

10,000 เฉพาะเจาะจง 10,000 รา้นนฐัภรณ ์คลั
เลอรแ์ล็ป 

รา้นนฐัภรณ ์คลั
เลอรแ์ล็ป 

ใบสั่งซือ้เลขที่  189/2565 
26/08/2565 

 

 



ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือ 
จัดจ้าง 

แผนงาน/โครงการ วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

   วิธีจัดซื้อ/ 
จัดจ้าง 

ราคากลาง 
(บาท) 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

33 แผนงานวิชาการ ซือ้วสัดเุครื่องปริน้เตอร ์โครงการ
พฒันาสภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการ

จดัการเรียนรู ้

5,850 เฉพาะเจาะจง 5,850 โซดา ซีดี 
คอมพิวเตอร ์

โซดา ซีดี 
คอมพิวเตอร ์

ใบสั่งซือ้เลขที่  191/2565 
26/08/2565 

34 แผนงานวิชาการ ซือ้หนงัสือเตรียมสอบ ป.๖ เขา้ ม.๑ 
โครงการยกระดบัคณุภาพผูเ้รียนอย่าง
เต็มศกัยภาพสูค่วามเป็นเลิศ 

4,841 เฉพาะเจาะจง 4,841 หา้งหุน้สว่นจ ากดั 
ศนูยห์นงัสือน่านฟ้า 

หา้งหุน้สว่นจ ากดั 
ศนูยห์นงัสือน่านฟ้า 

ใบสั่งซือ้เลขที่  196/2565 
02/09/2565 

35 แผนงานวิชาการ ซือ้อปุกรณเ์ครื่องดนตรี โครงการสืบ
สานวฒันธรรมไทยและวฒันธรรม
ทอ้งถิ่นสูป่ระชาคมอาเซียน 

20,000 เฉพาะเจาะจง 20,000 ศิรพิร วีรารกัษจิต ศิรพิร วีรารกัษจิต ใบสั่งซือ้เลขที่  199/2565 
09/09/2565 

36 แผนงานวิชาการ ซือ้อปุกรณ ์ชิน้ส่วนส าหรบัต่อระบบท่อ
น า้ 

3,420 เฉพาะเจาะจง 3,420 เหล็กทรพัยอ์ดุม  เหล็กทรพัยอ์ดุม  ใบสั่งซือ้เลขที่  200/2565 
09/09/2565 

37 แผนงานวิชาการ ซือ้ปนูขาว โครงการโรงเรียนสง่เสรมิ
สขุภาพฯ 

2,000 เฉพาะเจาะจง 2,000 บจก.แสงทอง ท็อป-
วนั วสัดกุ่อสรา้ง 

บจก.แสงทอง ท็อป-
วนั วสัดกุ่อสรา้ง 

ใบสั่งซือ้เลขที่  201/2565 
09/09/2565 

 

 

 

 

 

แบบ สขร.1 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 (จ้าง) 

โรงเรียนบ้านสบกอน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน สพป.น่านเขต 2 

 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือ 
จัดจ้าง 

แผนงาน/โครงการ วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

   วิธีจัดซื้อ/ 
จัดจ้าง 

ราคากลาง 
(บาท) 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 แผนงานวิชาการ จ้างทำป้ายไวนิล โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

18,118 เฉพาะเจาะจง 18,118 เชียงกลางงานพิมพ์ เชียงกลางงานพิมพ์ ใบสั่งจา้งเลขที่  39/2565 
24/12/2564 

2 แผนงานวิชาการ จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
เครื่องพิมพ์เอกสาร โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ 

600 เฉพาะเจาะจง 600 โซดา ซีดี 
คอมพิวเตอร์ 

โซดา ซีดี 
คอมพิวเตอร์ 

ใบสั่งจา้งเลขที่  61/2565 
24/01/2565 

3 แผนงานวิชาการ จา้งท าปา้ยรบัสมคัรนกัเรียนประจ าปี 
๒๕๖๕ โครงการสง่เสรมิประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการบริหารจดัการ 

850 เฉพาะเจาะจง 850 เชียงกลางงานพิมพ ์ เชียงกลางงานพิมพ ์ ใบสั่งจา้งเลขที่  63/2565 
24/01/2565 

 

 

 

 

 



ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือ 
จัดจ้าง 

แผนงาน/โครงการ วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

   วิธีจัดซื้อ/ 
จัดจ้าง 

ราคากลาง 
(บาท) 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

4 แผนงานวิชาการ จ้างถ่ายเอกสารกิจกรรมเตรียมความ
พร้อม NT - O-net โครงการยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสู่ความ
เป็นเลิศ 

33,183 เฉพาะเจาะจง 33,183 ร้านนัฐภรณ์ คัลเลอร์
แล็ป 

ร้านนัฐภรณ์ คัลเลอร์
แล็ป 

ใบสั่งจา้งเลขที่  73/2565 
03/02/2565 

5 แผนงานวิชาการ จา้งซ่อมเครื่องปริน้เตอรแ์ละเติมหมกึ
เครื่องปริน้เตอร ์โครงการพฒันา
สภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการจดัการ
เรียนรู ้

4,500 เฉพาะเจาะจง 4,500 บอยคอมพิวเตอร ์ บอยคอมพิวเตอร ์ ใบสั่งจา้งเลขที่  87/2565 
01/03/2565 

6 แผนงานวิชาการ จา้งซ่อมโนต้บุค้และปริน้เตอร ์โครงการ
พฒันาสภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการ
จดัการเรียนรู ้

4,200 เฉพาะเจาะจง 4,200 บอยคอมพิวเตอร ์ บอยคอมพิวเตอร ์ ใบสั่งจา้งเลขที่  94/2565 
11/03/2565 

7 แผนงานวิชาการ จา้งเหมารถยนต ์โครงการสง่เสรมิ
ผูเ้รียนใหเ้ป็นบุคคลแห่งการเรียนรูจ้าก
แหลง่เรียนรูท้ี่หลากหลาย 

20,000 เฉพาะเจาะจง 20,000 นายค า ปัญญาภ ู นายค า ปัญญาภ ู ใบสั่งจา้งเลขที่ 100/2565 
25/03/2565 

8 แผนงานวิชาการ จา้งท าปา้ยไวนิล โครงการสืบสาน
วฒันธรรมไทยและวฒันธรรมทอ้งถิ่นสู่
ประชาคมอาเซียน 

1,728 เฉพาะเจาะจง 1,728 เชียงกลางงานพิมพ ์ เชียงกลางงานพิมพ ์ ใบสั่งจา้งเลขที่ 102/2565 
25/03/2565 
 

 

 



ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือ 
จัดจ้าง 

แผนงาน/โครงการ วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

   วิธีจัดซื้อ/ 
จัดจ้าง 

ราคากลาง 
(บาท) 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

9 แผนงานวิชาการ จา้งปา้ยไวนิล โครงการโรงเรียน
สง่เสรมิสขุภาพและพฒันาศกัยภาพ
ดา้นกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

3,373 เฉพาะเจาะจง 3,373 เชียงกลางงานพิมพ ์ เชียงกลางงานพิมพ ์ ใบสั่งจา้งเลขที่ 112/2565 
03/04/2565 

10 แผนงานวิชาการ จา้งถ่ายเอกสารแบบทดสอบวดัความรู ้ 15,357 เฉพาะเจาะจง 15,357 รา้นนฐัภรณ ์คลั
เลอรแ์ล็ป 

รา้นนฐัภรณ ์คลั
เลอรแ์ล็ป 

ใบสั่งจา้งเลขที่ 124/2565 
20/05/2565 

11 แผนงานวิชาการ จา้งท าปา้ยกิจกรรมวนัส าคญัต่าง ๆ 8,000 เฉพาะเจาะจง 8,000 เชียงกลางงานพิมพ ์ เชียงกลางงานพิมพ ์ ใบสั่งจา้งเลขที่ 145/2565 
17/06/2565 

12 แผนงานวิชาการ จ้างทำป้ายวันสำคัญต่าง ๆ โครงการ
ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

4,200 เฉพาะเจาะจง 4,200 เชียงกลางงานพิมพ์ เชียงกลางงานพิมพ์ ใบสั่งจา้งเลขที่ 151/2565 
21/06/2565 

13 แผนงานวิชาการ จา้งท าโปรแกรมวดัและประเมินผล
ออนไลน ์โครงการพฒันาหลกัสตูรและ
สง่เสรมิกระบวนการจดัการเรียนรู ้

6,620 เฉพาะเจาะจง 6,620 ไอโปรคอรป์อเรชั่น  ไอโปรคอรป์อเรชั่น  ใบสั่งจา้งเลขที่ 161/2565 
12/07/2565 

14 แผนงานวิชาการ จา้งท าปา้ยวนัส าคญัต่าง ๆ โครงการ
สง่เสรมิใหผู้เ้รียนเป็นบคุคลแห่งการ
เรียนรูจ้ากแหลง่เรียนรูท้ี่หลากหลาย 

5,200 เฉพาะเจาะจง 5,200 เชียงกลางงานพิมพ ์ เชียงกลางงานพิมพ ์ ใบสั่งจา้งเลขที่ 192/2565 
31/08/2565 

 

 

 



ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือ 
จัดจ้าง 

แผนงาน/โครงการ วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

   วิธีจัดซื้อ/ 
จัดจ้าง 

ราคากลาง 
(บาท) 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

15 แผนงานวิชาการ จา้งถ่ายเอกสารแบบฝึกเพิ่มเติม 
โครงการยกระดบัคณุภาพผูเ้รียนอย่าง
เต็มศกัยภาพสูค่วามเป็นเลิศ 

2,828 เฉพาะเจาะจง 2,828 รา้นนฐัภรณ ์การ
พิมพ ์

รา้นนฐัภรณ ์การ
พิมพ ์

ใบสั่งจา้งเลขที่ 193/2565 
31/08/2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


