
                                                                                                                                                                                                        แบบ สขร .1

ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง แผนงำน/โครงกำร
 วงเงินท่ี

จัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง (บำท)

 รำคำกลำง
 (บำท)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ  รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
 รำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือ

จ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ
โครงการปรับปรุง
อาคารสถานท่ี

27,900        27,900      เฉพาะเจาะจง ร้านสุทิศแอร์ 27,900      ร้านสุทิศแอร์ 27,900      

เน่ืองจากการจัดซ้ือพัสดุท่ีมีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป
และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง

ไม่เกินวงเกินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

     1/2563      
(30 ต.ค. 62)

2
จัดจ้างเหมาท าอาหาร

กลางวัน
โครงการอาหาร
กลางวันนักเรียน

77,200        77,200      เฉพาะเจาะจง นางประนอม  เช้ือก๋อง 77,200      นางประนอม  เช้ือก๋อง 77,200      

เน่ืองจากการจัดซ้ือพัสดุท่ีมีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป
และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง

ไม่เกินวงเกินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

      1/2563     
   (1 พ.ย. 62)

3 จัดจ้างรถโดยสาร

โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอน

คณิตศาสตร์แบบ
ศึกษาช้ันเรียน

(Lesson Study) 
และวิธีการแบบเปิด 
(Open Approach)

2,000         2,000       เฉพาะเจาะจง นายสุทัศน์   จันทร์ต๊ิบ 2,000        นายสุทัศน์   จันทร์ต๊ิบ 2,000        

เน่ืองจากการจัดซ้ือพัสดุท่ีมีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป
และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง

ไม่เกินวงเกินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

       2/2563    
    (5 พ.ย. 62)

4 จัดซ้ืออุปกรณ์ดนตรี
โครงการดุริยางค์
ส าหรับเด็กปฐมวัย

3,980         3,980       เฉพาะเจาะจง
หจก.เชียงใหม่การ

ดนตรีและกีฬา
(ส านักงานใหญ่)

3,980        
หจก.เชียงใหม่การ

ดนตรีและกีฬา
(ส านักงานใหญ่)

3,980        

เน่ืองจากการจัดซ้ือพัสดุท่ีมีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป
และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง

ไม่เกินวงเกินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

      2/2563     
(14 พ.ย. 62)

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 2563
โรงเรียนบ้ำนน้ ำแพร่ อ ำเภอหำงดง จังหวัดเชียงใหม่



                                                                                                                                                                                                        แบบ สขร .1

ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง แผนงำน/โครงกำร
 วงเงินท่ี

จัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง (บำท)

 รำคำกลำง
 (บำท)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ  รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
 รำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือ

จ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

5 จัดจ้างเหมาท าอาหาร
โครงการอาหาร
ส าหรับนักเรียน
ยากจนพิเศษ

11,500        11,500      เฉพาะเจาะจง นางประนอม  เช้ือก๋อง 11,500      นางประนอม  เช้ือก๋อง 11,500      

เน่ืองจากการจัดซ้ือพัสดุท่ีมีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป
และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง

ไม่เกินวงเกินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

      3/2563     
(15 พ.ย. 62)

6
จัดซ้ือวัสดุส านักงาน
(ประเภทส้ินเปลือง)

โครงการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ

เพ่ือการส่ือสาร
2,000         2,000       เฉพาะเจาะจง ร้านไทยพัฒน์ศึกษา 2,000        ร้านไทยพัฒน์ศึกษา 2,000        

เน่ืองจากการจัดซ้ือพัสดุท่ีมีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป
และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง

ไม่เกินวงเกินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

     3/2563     
(15 พ.ย. 62)

7
จัดซ้ือวัสดุส านักงาน
(ประเภทส้ินเปลือง)

โครงการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ

เพ่ือการส่ือสาร
3,960         3,960       เฉพาะเจาะจง ร้านไทยพัฒน์ศึกษา 3,960        ร้านไทยพัฒน์ศึกษา 3,960        

เน่ืองจากการจัดซ้ือพัสดุท่ีมีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป
และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง

ไม่เกินวงเกินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

     4/2563     
(18 พ.ย. 62)

8
จัดซ้ือวัสดุส านักงาน
(ประเภทส้ินเปลือง)

โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

1,000         1,000       เฉพาะเจาะจง ร้านไทยพัฒน์ศึกษา 1,000        ร้านไทยพัฒน์ศึกษา 1,000        

เน่ืองจากการจัดซ้ือพัสดุท่ีมีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป
และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง

ไม่เกินวงเกินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

     5/2563     
(18 พ.ย. 62)

9
จัดซ้ือชุดด้ัมเบรด
แม่พิมพ์เคร่ืองถ่าย
เอกสารแคนนอน

โครงการซ่อมแซม
ครุภัณฑ์โรงเรียน

4,100         4,100       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอส.พี.โอเอ แอนด์

โทนเนอร์
4,100        

ร้านเอส.พี.โอเอ แอนด์
โทนเนอร์

4,100        

เน่ืองจากการจัดซ้ือพัสดุท่ีมีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป
และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง

ไม่เกินวงเกินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

     6/2563     
(25 พ.ย. 62)



                                                                                                                                                                                                        แบบ สขร .1

ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง แผนงำน/โครงกำร
 วงเงินท่ี

จัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง (บำท)

 รำคำกลำง
 (บำท)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ  รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
 รำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือ

จ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

10
จัดซ้ือวัสดุ(ประเภท

ส้ินเปลือง)

โครงการพัฒนา
ปรับปรุงห้องสมุด 3D 
เพ่ือส่งเสริมนิสัยรัก

การอ่าน

4,500         4,500       เฉพาะเจาะจง ร้าน 3T ปัญญา 4,500        ร้าน 3T ปัญญา 4,500        

เน่ืองจากการจัดซ้ือพัสดุท่ีมีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป
และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง

ไม่เกินวงเกินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

       7/2563    
(25 พ.ย. 62)

11
จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์

เคร่ืองดนตรี
โครงการส่งเสริม
ดนตรีนาฎศิลป์

14,000        14,000      เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

เชียงใหม่มานะพานิช
14,000      

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เชียงใหม่มานะพานิช

14,000      

เน่ืองจากการจัดซ้ือพัสดุท่ีมีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป
และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง

ไม่เกินวงเกินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

     8/2563     
(26 พ.ย. 62)

12
จัดซ้ือ(เช่า)สัญญาณ

อินเตอร์เน็ต

แผนงานพ้ืนฐานด้าน
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ผลผลิต
ผู้จบการศึกษาภาค
บังคับ (งบ สพป.ชม 

เขต 4)

23,112        23,112      เฉพาะเจาะจง
บริษัท ทริปเปิลที 
อินเตอร์เน็ต จ ากัด

23,112      
บริษัท ทริปเปิลที 
อินเตอร์เน็ต จ ากัด

23,112      

เน่ืองจากการจัดซ้ือพัสดุท่ีมีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป
และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง

ไม่เกินวงเกินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

     9/2563     
(26 พ.ย. 62)

13
จัดซ้ือหมึกเติม
เคร่ืองพิมพ์

โครงการซ่อมแซม
ครุภัณฑ์โรงเรียน

1,200         1,200       เฉพาะเจาะจง
ร้านพี.เอ.เอส 
คอมพิวเตอร์

1,200        
ร้านพี.เอ.เอส 
คอมพิวเตอร์

1,200        

เน่ืองจากการจัดซ้ือพัสดุท่ีมีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป
และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง

ไม่เกินวงเกินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

     10/2563    
(27 พ.ย. 62)

14
จัดจ้างเหมาท าอาหาร

กลางวัน
โครงการอาหาร
กลางวันนักเรียน

69,480        69,480      เฉพาะเจาะจง นางประนอม  เช้ือก๋อง 69,480      นางประนอม  เช้ือก๋อง 69,480      

เน่ืองจากการจัดซ้ือพัสดุท่ีมีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป
และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง

ไม่เกินวงเกินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

     4/2563     
(29 พ.ย. 62)



                                                                                                                                                                                                        แบบ สขร .1

ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง แผนงำน/โครงกำร
 วงเงินท่ี

จัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง (บำท)

 รำคำกลำง
 (บำท)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ  รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
 รำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือ

จ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

15
จัดซ้ือหมึกเติม
เคร่ืองพิมพ์

โครงการซ่อมแซม
ครุภัณฑ์โรงเรียน

4,500         4,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านพี.เอ.เอส 
คอมพิวเตอร์

4,500        
ร้านพี.เอ.เอส 
คอมพิวเตอร์

4,500        

เน่ืองจากการจัดซ้ือพัสดุท่ีมีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป
และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง

ไม่เกินวงเกินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

     11/2563    
(29 พ.ย. 62)

16
จัดซ้ือหมึกเติม
เคร่ืองพิมพ์

โครงการซ่อมแซม
ครุภัณฑ์โรงเรียน

3,800         3,800       เฉพาะเจาะจง
ร้านพี.เอ.เอส 
คอมพิวเตอร์

3,800        
ร้านพี.เอ.เอส 
คอมพิวเตอร์

3,800        

เน่ืองจากการจัดซ้ือพัสดุท่ีมีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป
และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง

ไม่เกินวงเกินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

      12/2563   
   (9 ธ.ค. 62)

17 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์กีฬา
โครงการกีฬาสีระดับ

อนุบาล
2,000         2,000       เฉพาะเจาะจง ร้าน 3T ปัญญา 2,000        ร้าน 3T ปัญญา 2,000        

เน่ืองจากการจัดซ้ือพัสดุท่ีมีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป
และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง

ไม่เกินวงเกินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

     13/2563    
  (11 ธ.ค. 62)

18
จัดซ้ือวัสดุส านักงาน
(ประเภทส้ินเปลือง)

โครงการรวมพลัง
ยกระดับคุณภาพ

ผู้เรียน
22,623        22,623      เฉพาะเจาะจง ร้านนพคุณ 22,623      ร้านนพคุณ 22,623      

เน่ืองจากการจัดซ้ือพัสดุท่ีมีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป
และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง

ไม่เกินวงเกินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

      14/2563    
(13 ธ.ค. 62)

19
จัดจ้างท าป้ายฟิวเจอร์

บอร์ดติดสต๊ิกเกอร์
โครงการปรับปรุง
อาคารสถานท่ี

3,600         3,600       เฉพาะเจาะจง ร้านพรีเม่ียม โฆษณา 3,600        ร้านพรีเม่ียม โฆษณา 3,600        

เน่ืองจากการจัดซ้ือพัสดุท่ีมีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป
และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง

ไม่เกินวงเกินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

     5/2563     
(16 ธ.ค. 62)



                                                                                                                                                                                                        แบบ สขร .1

ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง แผนงำน/โครงกำร
 วงเงินท่ี

จัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง (บำท)

 รำคำกลำง
 (บำท)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ  รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
 รำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือ

จ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

20
จัดจ้างเหมารถตู้

โดยสาร
โครงการแข่งขัน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
32,000        32,000      เฉพาะเจาะจง นายไพบูลย์  ค้ าชู 32,000      นายไพบูลย์  ค้ าชู 32,000      

เน่ืองจากการจัดซ้ือพัสดุท่ีมีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป
และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง

ไม่เกินวงเกินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

     6/2563     
(17 ธ.ค. 62)

21
จัดจ้างรถรับ-ส่ง

นักเรียน (ภาคเรียนท่ี 
2/2562)

โครงการขับเคล่ือน
การพัฒนาการศึกษา

ท่ีย่ังยืน กิจ
กรรมการบริหาร

จัดการโรงเรียนขนาด
เล็ก (งบ สพป.ชม เขต

 4)

        10,000       10,000 เฉพาะเจาะจง นายอุเทน กันทา       10,000 นายอุเทน กันทา       10,000

เน่ืองจากการจัดซ้ือพัสดุท่ีมีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป
และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง

ไม่เกินวงเกินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

    7/2563      
(20 ธ.ค. 62)

22
จัดจ้างเหมาท าอาหาร

กลางวัน
โครงการอาหาร
กลางวันนักเรียน

82,320        82,320      เฉพาะเจาะจง นางประนอม  เช้ือก๋อง 82,320      นางประนอม  เช้ือก๋อง 82,320      

เน่ืองจากการจัดซ้ือพัสดุท่ีมีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป
และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง

ไม่เกินวงเกินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

     8/2563     
(27 ธ.ค. 62)

23 จัดจ้างเหมาท าอาหาร
โครงการอาหาร
ส าหรับนักเรียน
ยากจนพิเศษ

25,920        25,920      เฉพาะเจาะจง นางประนอม  เช้ือก๋อง 25,920      นางประนอม  เช้ือก๋อง 25,920      

เน่ืองจากการจัดซ้ือพัสดุท่ีมีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป
และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง

ไม่เกินวงเกินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

     9/2563      
 (8 ม..ค. 63)

24 จัดจ้างท าป้ายสต๊ิกเกอร์
โครงการปรับปรุง
อาคารสถานท่ี

1,800         1,800       เฉพาะเจาะจง ร้านพรีเม่ียม โฆษณา 1,800        ร้านพรีเม่ียม โฆษณา 1,800        

เน่ืองจากการจัดซ้ือพัสดุท่ีมีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป
และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง

ไม่เกินวงเกินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

    10/2563      
(8 ม.ค. 63)



                                                                                                                                                                                                        แบบ สขร .1

ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง แผนงำน/โครงกำร
 วงเงินท่ี

จัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง (บำท)

 รำคำกลำง
 (บำท)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ  รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
 รำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือ

จ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

25
จัดซ้ือวัสดุประเภท

ส้ินเปลือง
โครงการป้องกันภัยยา

เสพติดในโรงเรียน
1,000         1,000       เฉพาะเจาะจง ร้าน 3T ปัญญา 1,000        ร้าน 3T ปัญญา 1,000        

เน่ืองจากการจัดซ้ือพัสดุท่ีมีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป
และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง

ไม่เกินวงเกินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

    15/2563     
(13 ม.ค. 63)

26
จัดซ้ือวัสดุประเภท

ส้ินเปลือง

โครงการพัฒนา
ปรับปรุงห้องสมุด 3D 
เพ่ือส่งเสริมนิสัยรัก

การอ่าน

4,500         4,500       เฉพาะเจาะจง ร้าน 3T ปัญญา 4,500        ร้าน 3T ปัญญา 4,500        

เน่ืองจากการจัดซ้ือพัสดุท่ีมีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป
และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง

ไม่เกินวงเกินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

    16/2563     
(13 ม.ค. 63)

27 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์กีฬา
โครงการส่งเสริมการ

พัฒนาศักยภาพ
ทางด้านร่างกาย

20,000        20,000      เฉพาะเจาะจง ร้านวงศพัทธ์การค้า 20,000      ร้านวงศพัทธ์การค้า 20,000      

เน่ืองจากการจัดซ้ือพัสดุท่ีมีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป
และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง

ไม่เกินวงเกินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

    17/2563     
(13 ม.ค. 63)

28
จัดซ้ือวัสดุประเภท

ส้ินเปลือง

โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอน

คณิตศาสตร์แบบ
ศึกษาช้ันเรียน

(Lesson Study) 
และวิธีการแบบเปิด 
(Open Approach)

2,000         2,000       เฉพาะเจาะจง ร้าน 3T ปัญญา 2,000        ร้าน 3T ปัญญา 2,000        

เน่ืองจากการจัดซ้ือพัสดุท่ีมีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป
และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง

ไม่เกินวงเกินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

    18/2563     
(15 ม.ค. 63)

29
จัดจ้างท าป้าย

พลาสติกสีน้ าเงินช่ือช้ัน
เรียน

โครงการปรับปรุง
อาคารสถานท่ี

1,980         1,980       เฉพาะเจาะจง ร้านพรีเม่ียม โฆษณา 1,980        ร้านพรีเม่ียม โฆษณา 1,980        

เน่ืองจากการจัดซ้ือพัสดุท่ีมีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป
และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง

ไม่เกินวงเกินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

    11/2563     
(15 ม.ค. 63)



                                                                                                                                                                                                        แบบ สขร .1

ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง แผนงำน/โครงกำร
 วงเงินท่ี

จัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง (บำท)

 รำคำกลำง
 (บำท)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ  รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
 รำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือ

จ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

30
จัดซ้ือวัสดุประเภท

ส้ินเปลือง
โครงการจัดซ้ือส่ือการ
เรียนรู้ระดับปฐมวัย

6,621         6,621       เฉพาะเจาะจง ร้านนพคุณ 6,621        ร้านนพคุณ 6,621        

เน่ืองจากการจัดซ้ือพัสดุท่ีมีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป
และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง

ไม่เกินวงเกินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

    19/2563     
(20 ม.ค. 63)

31
จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่าย

เอกสาร
โครงการซ่อมแซม
ครุภัณฑ์โรงเรียน

2,500         2,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านเอส.พี.โอเอ แอนด์

โทนเนอร์
2,500        

ร้านเอส.พี.โอเอ แอนด์
โทนเนอร์

2,500        

เน่ืองจากการจัดซ้ือพัสดุท่ีมีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป
และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง

ไม่เกินวงเกินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

    20/2563     
(20 ม.ค. 63)

32
จัดซ้ือเส้ือฟอร์ม
นักเรียนสีชมพู

โครงการจัดซ้ือเส้ือ
ฟอร์มนักเรียน

2,000         2,000       เฉพาะเจาะจง ร้านสมพิศการปัก 2,000        ร้านสมพิศการปัก 2,000        

เน่ืองจากการจัดซ้ือพัสดุท่ีมีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป
และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง

ไม่เกินวงเกินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

    21/2563     
(20 ม.ค. 63)

33 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง
โครงการปรับปรุง
อาคารสถานท่ี

13,973        13,973      เฉพาะเจาะจง
บริษัท ภัทรวดีน้ าแพร่

วัสดุ จ ากัด
13,973      

บริษัท ภัทรวดีน้ าแพร่
วัสดุ จ ากัด

13,973      

เน่ืองจากการจัดซ้ือพัสดุท่ีมีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป
และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง

ไม่เกินวงเกินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

    22/2563     
(22 ม.ค. 63)

34

จัดจ้างเหมาบริการรถ
บัสปรับอากาศ ขนาด 

VIP พร้อมน้ ามัน
เช้ือเพลิงและพนักงาน
ขับรถ จ านวน 2 คัน

โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้

110,000      110,000    เฉพาะเจาะจง
บริษัท อรทัยทรานส์

เซอร์วิส จ ากัด
110,000     

บริษัท อรทัยทรานส์
เซอร์วิส จ ากัด

110,000     

เน่ืองจากการจัดซ้ือพัสดุท่ีมีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป
และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง

ไม่เกินวงเกินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

    12/2563     
(22 ม.ค. 63)



                                                                                                                                                                                                        แบบ สขร .1

ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง แผนงำน/โครงกำร
 วงเงินท่ี

จัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง (บำท)

 รำคำกลำง
 (บำท)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ  รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
 รำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือ

จ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

35
จัดจ้างเช่าท่ีพัก
ส าหรับนักเรียน

โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้

13,800        13,800      เฉพาะเจาะจง

กิจการสวัสดิการ
ภายใน อู่ราชนาวี

มหิดลอดุลยเดช กรม
อู่ทหารเรือ

13,800      

กิจการสวัสดิการ
ภายใน อู่ราชนาวี

มหิดลอดุลยเดช กรม
อู่ทหารเรือ

13,800      

เน่ืองจากการจัดซ้ือพัสดุท่ีมีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป
และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง

ไม่เกินวงเกินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

    13/2563     
(22 ม.ค. 63)

36
จัดจ้างเช่าท่ีพักส าหรับ
คณะครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

โครงการพัฒนา
บุคลากร

9,060         9,060       เฉพาะเจาะจง

กิจการสวัสดิการ
ภายใน อู่ราชนาวี

มหิดลอดุลยเดช กรม
อู่ทหารเรือ

9,060        

กิจการสวัสดิการ
ภายใน อู่ราชนาวี

มหิดลอดุลยเดช กรม
อู่ทหารเรือ

9,060        

เน่ืองจากการจัดซ้ือพัสดุท่ีมีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป
และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง

ไม่เกินวงเกินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

    14/2563     
(22 ม.ค. 63)

37
จัดจ้างเหมารถ

โดยสารน านักเรียนช้ัน
 ม.3 ไปสอบโอเน็ต

โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ

ศึกษา
            800           800 เฉพาะเจาะจง นายสุทัศน์  จันทร์ต๊ิบ           800 นายสุทัศน์  จันทร์ต๊ิบ           800

เน่ืองจากการจัดซ้ือพัสดุท่ีมีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป
และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง

ไม่เกินวงเกินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

    15/2563     
(27 ม.ค. 63)

38
จัดจ้างเหมารถ

โดยสารน านักเรียนช้ัน
 ป.6 ไปสอบโอเน็ต

แผนงานพ้ืนฐานและ
พัฒนาศักยภาพคน/

โครงการการจัด
การศึกษา   (งบ 
สพป.ชม เขต 4)

         1,500        1,500 เฉพาะเจาะจง นายสุทัศน์  จันทร์ต๊ิบ         1,500 นายสุทัศน์  จันทร์ต๊ิบ         1,500

เน่ืองจากการจัดซ้ือพัสดุท่ีมีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป
และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง

ไม่เกินวงเกินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

    16/2563     
(27 ม.ค. 63)

39
จัดจ้างเหมาท าอาหาร

กลางวัน
โครงการอาหาร
กลางวันนักเรียน

        62,720       62,720 เฉพาะเจาะจง นางประนอม  เช้ือก๋อง       62,720 นางประนอม  เช้ือก๋อง       62,720

เน่ืองจากการจัดซ้ือพัสดุท่ีมีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป
และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง

ไม่เกินวงเกินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

    17/2563     
(31 ม.ค. 63)



                                                                                                                                                                                                        แบบ สขร .1

ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง แผนงำน/โครงกำร
 วงเงินท่ี

จัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง (บำท)

 รำคำกลำง
 (บำท)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ  รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
 รำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือ

จ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

40 จัดจ้างเหมาท าอาหาร
โครงการอาหาร
ส าหรับนักเรียน
ยากจนพิเศษ

        30,780       30,780 เฉพาะเจาะจง นางประนอม  เช้ือก๋อง       30,780 นางประนอม  เช้ือก๋อง       30,780

เน่ืองจากการจัดซ้ือพัสดุท่ีมีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป
และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง

ไม่เกินวงเกินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

    18/2563     
(31 ม.ค. 63)

41
จัดซ้ือวัสดุประเภท

ส้ินเปลือง
โครงการจัดซ้ือส่ือการ
เรียนรู้ระดับปฐมวัย

7,500         7,500       เฉพาะเจาะจง ร้านไทยพัฒน์ศึกษา 7,500        ร้านไทยพัฒน์ศึกษา 7,500        

เน่ืองจากการจัดซ้ือพัสดุท่ีมีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป
และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง

ไม่เกินวงเกินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

    23/2563      
(3 ก.พ. 63)

42
จัดซ้ือวัสดุส านักงาน
ประเภทส้ินเปลือง

โครงการพัฒนางาน
ธุรการและรบบ

สารสนเทศ
6,000         6,000       เฉพาะเจาะจง ร้านไทยพัฒน์ศึกษา 6,000        ร้านไทยพัฒน์ศึกษา 6,000        

เน่ืองจากการจัดซ้ือพัสดุท่ีมีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป
และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง

ไม่เกินวงเกินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

    24/2563      
(4 ก.พ. 63)

43 จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา
โครงการส่งเสริมการ

พัฒนาศักยภาพ
ทางด้านร่างกาย

6,000         6,000       เฉพาะเจาะจง ร้านนทีสปอร์ต 6,000        ร้านนทีสปอร์ต 6,000        

เน่ืองจากการจัดซ้ือพัสดุท่ีมีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป
และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง

ไม่เกินวงเกินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

    25/2563      
(4 ก.พ. 63)

44
จัดซ้ือวัสดุและ

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

โครงการพัฒนาการใช้ 
ICT เพ่ือพัฒนาการ

เรียนรู้ท่ีย่ังยืน
12,000        12,000      เฉพาะเจาะจง

ร้านพี.เอ.เอส 
คอมพิวเตอร์

12,000      
ร้านพี.เอ.เอส 
คอมพิวเตอร์

12,000      

เน่ืองจากการจัดซ้ือพัสดุท่ีมีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป
และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง

ไม่เกินวงเกินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

    26/2563     
(11 ก.พ. 63)



                                                                                                                                                                                                        แบบ สขร .1

ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง แผนงำน/โครงกำร
 วงเงินท่ี

จัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง (บำท)

 รำคำกลำง
 (บำท)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ  รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
 รำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือ

จ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

45
จัดซ้ือวัสดุประเภท

ส้ินเปลือง
โครงการส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรม
3,400         3,400       เฉพาะเจาะจง ร้าน 3T ปัญญา 3,400        ร้าน 3T ปัญญา 3,400        

เน่ืองจากการจัดซ้ือพัสดุท่ีมีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป
และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง

ไม่เกินวงเกินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

    27/2563     
(11 ก.พ. 63)

46
จัดซ้ือวัสดุส านักงาน
ประเภทส้ินเปลือง

โครงการรวมพลัง
ยกระดับคุณภาพ

ผู้เรียน
17,353        17,353      เฉพาะเจาะจง ร้านไทยพัฒน์ศึกษา 17,353      ร้านไทยพัฒน์ศึกษา 17,353      

เน่ืองจากการจัดซ้ือพัสดุท่ีมีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป
และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง

ไม่เกินวงเกินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

    28/2563     
(11 ก.พ. 63)

47
จัดซ้ือวัสดุส านักงาน
ประเภทส้ินเปลือง

โครงการปรับปรุง
และพัฒนาระบบงาน

การเงินและพัสดุ
6,000         6,000       เฉพาะเจาะจง ร้านนพคุณ 6,000        ร้านนพคุณ 6,000        

เน่ืองจากการจัดซ้ือพัสดุท่ีมีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป
และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง

ไม่เกินวงเกินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

    29/2563     
(12 ก.พ. 63)

48
จัดซ้ือวัสดุส านักงาน
ประเภทส้ินเปลือง

โครงการพัฒนา
ปรับปรุงห้องสมุด 3D 
เพ่ือส่งเสริมนิสัยรัก

การอ่าน

3,700         3,700       เฉพาะเจาะจง ร้าน 3T ปัญญา 3,700        ร้าน 3T ปัญญา 3,700        

เน่ืองจากการจัดซ้ือพัสดุท่ีมีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป
และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง

ไม่เกินวงเกินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

    30/2563     
(12 ก.พ. 63)

49
จัดจ้างเหมารถโดยสาร

เข้าค่าย   พักแรม
ลูกเสือ   (ป.4-6)

โครงการเข้าค่ายพัก
แรมลูกเสือ

5,600         5,600       เฉพาะเจาะจง นายสุทัศน์  จันทร์ต๊ิบ 5,600        นายสุทัศน์  จันทร์ต๊ิบ 5,600        

เน่ืองจากการจัดซ้ือพัสดุท่ีมีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป
และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง

ไม่เกินวงเกินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

    19/2563     
(17 ก.พ. 63)



                                                                                                                                                                                                        แบบ สขร .1

ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง แผนงำน/โครงกำร
 วงเงินท่ี

จัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง (บำท)

 รำคำกลำง
 (บำท)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ  รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
 รำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือ

จ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

50
จัดจ้างด าเนินกิจกรรม
การเข้าค่ายลูกเสือ (ป.

1-3) Day Camp

โครงการเข้าค่ายพัก
แรมลูกเสือ

11,520        11,520      เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

เดอะเบสท์คอนเซพท์
11,520      

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เดอะเบสท์คอนเซพท์

11,520      

เน่ืองจากการจัดซ้ือพัสดุท่ีมีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป
และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง

ไม่เกินวงเกินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

    20/2563     
(17 ก.พ. 63)

51
จัดจ้างเหมารถโดยสาร
เข้าค่ายลูกเสือ (ป.1-3)

 Day Camp

โครงการเข้าค่ายพัก
แรมลูกเสือ

3,500         3,500       เฉพาะเจาะจง นายสุทัศน์  จันทร์ต๊ิบ 3,500        นายสุทัศน์  จันทร์ต๊ิบ 3,500        

เน่ืองจากการจัดซ้ือพัสดุท่ีมีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป
และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง

ไม่เกินวงเกินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

    21/2563     
(19 ก.พ. 63)

52
จัดซ้ือวัสดุส านักงาน
ประเภทส้ินเปลือง

โครงการรวมพลัง
ยกระดับคุณภาพ

ผู้เรียน
2,321         2,321       เฉพาะเจาะจง ร้านไทยพัฒน์ศึกษา 2,321        ร้านไทยพัฒน์ศึกษา 2,321        

เน่ืองจากการจัดซ้ือพัสดุท่ีมีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป
และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง

ไม่เกินวงเกินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

    31/2563     
(21 ก.พ. 63)

53
จัดซ้ือวัสดุส านักงาน
ประเภทส้ินเปลือง

โครงการพัฒนางาน
วัดผลและประเมินผล

2,000         2,000       เฉพาะเจาะจง ร้าน 3T ปัญญา 2,000        ร้าน 3T ปัญญา 2,000        

เน่ืองจากการจัดซ้ือพัสดุท่ีมีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป
และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง

ไม่เกินวงเกินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

    32/2563     
(24 ก.พ. 63)

54
จัดซ้ือวัสดุงานเคร่ือง
หนัง ขนมไทย และ

ช่างตัดผม

โครงการส่งเสริม
ทักษะอาชีพสุจริต

3,600         3,600       เฉพาะเจาะจง ร้าน 3T ปัญญา 3,600        ร้าน 3T ปัญญา 3,600        

เน่ืองจากการจัดซ้ือพัสดุท่ีมีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป
และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง

ไม่เกินวงเกินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

    33/2563     
(24 ก.พ. 63)



                                                                                                                                                                                                        แบบ สขร .1

ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง แผนงำน/โครงกำร
 วงเงินท่ี

จัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง (บำท)

 รำคำกลำง
 (บำท)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ  รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
 รำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือ

จ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

55
จัดซ้ือวัสดุส านักงาน
ประเภทส้ินเปลือง

โครงการพัฒนา
ปรับปรุงห้องสมุด 3D 
เพ่ือส่งเสริมนิสัยรัก

การอ่าน

         3,000        3,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน 3T ปัญญา         3,000 ร้าน 3T ปัญญา         3,000

เน่ืองจากการจัดซ้ือพัสดุท่ีมีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป
และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง

ไม่เกินวงเกินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

    34/2563     
(24 ก.พ. 63)

56 จัดจ้างเหมาท าอาหาร
โครงการอาหาร
กลางวันนักเรียน

        47,040       47,040 เฉพาะเจาะจง นางประนอม  เช้ือก๋อง       47,040 นางประนอม  เช้ือก๋อง       47,040

เน่ืองจากการจัดซ้ือพัสดุท่ีมีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป
และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง

ไม่เกินวงเกินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

    22/2563     
(28 ก.พ. 63)

57 จัดจ้างเหมาท าอาหาร
โครงการอาหาร
ส าหรับนักเรียน

ยากจนกรณิพิเศษ
        19,440       19,440 เฉพาะเจาะจง นางประนอม  เช้ือก๋อง       19,440 นางประนอม  เช้ือก๋อง       19,440

เน่ืองจากการจัดซ้ือพัสดุท่ีมีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป
และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง

ไม่เกินวงเกินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

    23/2563     
(28 ก.พ. 63)

58
จัดซ้ือหนังสือเรียน ปี

การศึกษา 2563

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

      168,055     168,055 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โมเดิร์น เอ็ด
ดูเคช่ัน มอลล์ จ ากัด

     168,055
บริษัท โมเดิร์น เอ็ด
ดูเคช่ัน มอลล์ จ ากัด

     168,055

เน่ืองจากการจัดซ้ือพัสดุท่ีมีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป
และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง

ไม่เกินวงเกินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

    35/2563      
(2 มี.ค. 63)

59
จัดซ้ือวัสดุส านักงาน
ประเภทส้ินเปลือง

โครงการพัฒนาเด็กท่ี
มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้

         1,000        1,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน 3T ปัญญา         1,000 ร้าน 3T ปัญญา         1,000

เน่ืองจากการจัดซ้ือพัสดุท่ีมีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป
และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง

ไม่เกินวงเกินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

    36/2563      
(2 มี.ค. 63)



                                                                                                                                                                                                        แบบ สขร .1

ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง แผนงำน/โครงกำร
 วงเงินท่ี

จัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง (บำท)

 รำคำกลำง
 (บำท)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ  รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
 รำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือ

จ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

60
จัดซ้ือวัสดุประเภท

ส้ินเปลือง
โครงการส่งเสริม
ทักษะอาชีพสุจริต

         2,400        2,400 เฉพาะเจาะจง ร้าน 3T ปัญญา         2,400 ร้าน 3T ปัญญา         2,400

เน่ืองจากการจัดซ้ือพัสดุท่ีมีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป
และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง

ไม่เกินวงเกินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

    37/2563      
(6 มี.ค. 63)

61
จัดซ้ือวัสดุส านักงาน
ประเภทส้ินเปลือง

โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา
         1,200        1,200 เฉพาะเจาะจง ร้าน 3T ปัญญา         1,200 ร้าน 3T ปัญญา         1,200

เน่ืองจากการจัดซ้ือพัสดุท่ีมีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป
และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง

ไม่เกินวงเกินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

    38/2563      
(9 มี.ค. 63)

62
จัดซ้ือวัสดุประเภท

ส้ินเปลือง
โครงการวันอ าลา

สถาบัน
         4,000        4,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน 3T ปัญญา         4,000 ร้าน 3T ปัญญา         4,000

เน่ืองจากการจัดซ้ือพัสดุท่ีมีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป
และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง

ไม่เกินวงเกินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

    39/2563      
(9 มี.ค. 63)

63
จัดซ้ือวัสดุส านักงาน
ประเภทส้ินเปลือง

โครงการรวมพลัง
ยกระดับคุณภาพ

ผู้เรียน
         8,100        8,100 เฉพาะเจาะจง ร้านนพคุณ         8,100 ร้านนพคุณ         8,100

เน่ืองจากการจัดซ้ือพัสดุท่ีมีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป
และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง

ไม่เกินวงเกินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

    40/2563     
(11 มี.ค. 63)

64

จัดซ้ือวัสดุประเภท
ส้ินเปลือง กิจกรรม

ศิลปหัตถกรรม
นักเรียนคร้ังท่ี 69

แผนงานพ้ืนฐานด้าน
การพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

ผลผลิตผู้จบ
การศึกษาภาคบังคับ 
(งบ สพป.ชม เขต 4)

        11,790       11,790 เฉพาะเจาะจง ร้านนพคุณ       11,790 ร้านนพคุณ       11,790

เน่ืองจากการจัดซ้ือพัสดุท่ีมีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป
และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง

ไม่เกินวงเกินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

    41/2563     
(10 เม.ย. 63)



                                                                                                                                                                                                        แบบ สขร .1

ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง แผนงำน/โครงกำร
 วงเงินท่ี

จัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง (บำท)

 รำคำกลำง
 (บำท)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ  รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
 รำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือ

จ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

65
จัดซ้ือแฟ้มสองกระดุม

ขยายข้าง

โครงการรวมพลัง
ยกระดับคุณภาพ

ผู้เรียน (กิจกรรมการ
เรียนการสอนออนไลน์

 DLTV)

         8,800        8,800 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยพัฒน์ศึกษา         8,800 ร้านไทยพัฒน์ศึกษา         8,800

เน่ืองจากการจัดซ้ือพัสดุท่ีมีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป
และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง

ไม่เกินวงเกินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

    42/2563      
(8 พ.ค. 63)

66 จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสาร

โครงการรวมพลัง
ยกระดับคุณภาพ

ผู้เรียน (กิจกรรมการ
เรียนการสอนออนไลน์

 DLTV)

        11,876       11,876 เฉพาะเจาะจง ร้านสันป่าสักพาณิชย์       11,876 ร้านสันป่าสักพาณิชย์       11,876

เน่ืองจากการจัดซ้ือพัสดุท่ีมีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป
และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง

ไม่เกินวงเกินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

    24/2563     
(12 พ.ค. 63)

67 จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสาร

โครงการรวมพลัง
ยกระดับคุณภาพ

ผู้เรียน (กิจกรรมการ
เรียนการสอนออนไลน์

 DLTV)

        14,956       14,956 เฉพาะเจาะจง ร้านสันป่าสักพาณิชย์       14,956 ร้านสันป่าสักพาณิชย์       14,956

เน่ืองจากการจัดซ้ือพัสดุท่ีมีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป
และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง

ไม่เกินวงเกินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

    25/2563      
(1 มิ.ย. 63)

68 จัดจ้างเหมาท าอาหาร
โครงการอาหาร
กลางวันนักเรียน

        45,920       45,920 เฉพาะเจาะจง นางประนอม  เช้ือก๋อง       45,920 นางประนอม  เช้ือก๋อง       45,920

เน่ืองจากการจัดซ้ือพัสดุท่ีมีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป
และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง

ไม่เกินวงเกินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

    26/2563     
(30 มิ.ย. 63)

69
จัดซ้ือตลับหมึก

เคร่ืองพิมพ์
โครงการซ่อมแซม
ครุภัณฑ์โรงเรียน

        10,700       10,700 เฉพาะเจาะจง
ร้านพี.เอ.เอส 
คอมพิวเตอร์

      10,700
ร้านพี.เอ.เอส 
คอมพิวเตอร์

      10,700

เน่ืองจากการจัดซ้ือพัสดุท่ีมีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป
และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง

ไม่เกินวงเกินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

    43/2563      
(2 ก.ค. 63)



                                                                                                                                                                                                        แบบ สขร .1

ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง แผนงำน/โครงกำร
 วงเงินท่ี

จัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง (บำท)

 รำคำกลำง
 (บำท)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ  รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
 รำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือ

จ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

70
จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์
ส าหรับเคร่ืองถ่าย

เอกสาร

โครงการซ่อมแซม
ครุภัณฑ์โรงเรียน

         9,200        9,200 เฉพาะเจาะจง
ร้านเอส.พี.โอเอ แอนด์

โทนเนอร์
        9,200

ร้านเอส.พี.โอเอ แอนด์
โทนเนอร์

        9,200

เน่ืองจากการจัดซ้ือพัสดุท่ีมีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป
และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง

ไม่เกินวงเกินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

    44/2563      
(3 ก.ค. 63)

71
จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ใน
การซ่อมแซมท่ัวไป

โครงการปรับปรุง
อาคารสถานท่ีและ

ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน
        13,054       13,054 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ภัทรวดีน้ าแพร่
วัสดุ จ ากัด

      13,054
บริษัท ภัทรวดีน้ าแพร่

วัสดุ จ ากัด
      13,054

เน่ืองจากการจัดซ้ือพัสดุท่ีมีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป
และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง

ไม่เกินวงเกินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

    45/2563      
(8 ก.ค. 63)

72

จัดซ้ือวัสดุส่งเสริม
สุขภาพนักเรียนใน

สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา
(COVID-19)

โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ

         4,000        4,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน 3T ปัญญา         4,000 ร้าน 3T ปัญญา         4,000

เน่ืองจากการจัดซ้ือพัสดุท่ีมีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป
และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง

ไม่เกินวงเกินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

    46/2563      
(9 ก.ค. 63)

73 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์
โครงการซ่อมแซม
ครุภัณฑ์โรงเรียน

         2,100        2,100 เฉพาะเจาะจง
ร้านพี.เอ.เอส 
คอมพิวเตอร์

        2,100
ร้านพี.เอ.เอส 
คอมพิวเตอร์

        2,100

เน่ืองจากการจัดซ้ือพัสดุท่ีมีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป
และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง

ไม่เกินวงเกินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

    47/2563     
(17 ก.ค. 63)

74
จัดซ้ือวัสดุประเภท

ส้ินเปลือง

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา (งบ 

สพป.ชม เขต 4)

         3,200        3,200 เฉพาะเจาะจง ร้าน 3T ปัญญา         3,200 ร้าน 3T ปัญญา         3,200

เน่ืองจากการจัดซ้ือพัสดุท่ีมีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป
และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง

ไม่เกินวงเกินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

    48/2563     
(20 ก.ค. 63)






