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ป�งบประมาณ 2565
 

โรงเรยีนเชยีงกลาง”ประชาพฒันา”
อ.เชยีงกลาง จ.นา่น

สาํนักงานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษาน่าน



แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 วัสดุก่อสร้าง 5,921.00         5,921.00       เฉพาะเจาะจง บริษัทแสงทองท็อป-วัน บริษัทแสงทองท็อป-วัน ราคาต ่าสุด พส.1/65  1 ต.ค. 64

2 น่้ามันเช้ือเพลิง 11,800.00        11,800.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเชียงกลาง สหกรณ์การเกษตรเชียงกลาง ราคาต ่าสุด พส.5/65  1 ต.ค. 64

3 วัสดุก่อสร้าง 5,603.00         5,603.00       เฉพาะเจาะจง บริษัทแสงทองวัสดุก่อสร้าง บริษัทแสงทองวัสดุก่อสร้าง ราคาต ่าสุด พส.6/65  1 ต.ค. 64

4 ปุ๋ยไส้เดือน 2,000.00         2,000.00       เฉพาะเจาะจง นส.ธัญย์สิตา ทวีอภิรดีประชา นส.ธัญย์สิตา ทวีอภิรดีประชา ราคาต ่าสุด พส.7/65  1 ต.ค. 64

5 ป้ายบอร์ดแข็ง 440.00            440.00         เฉพาะเจาะจง เบบ้ีโฮมแอนด์หมู่เฮาดีไซน์ เบบ้ีโฮมแอนด์หมู่เฮาดีไซน์ ราคาต ่าสุด พส.9/65  1 ต.ค. 64

6 ไม้ไผ่ 1,000.00         1,000.00       เฉพาะเจาะจง นายคิด  อนุภาพ นายคิด  อนุภาพ ราคาต ่าสุด พส.10/65  1 ต.ค. 64

7 ของสมมนาคุณการอบรม 500.00            500.00         เฉพาะเจาะจง นายยงยุทธ จันทร์ประกอบ นายยงยุทธ จันทร์ประกอบ ราคาต ่าสุด พส.41/65  19 ต.ค. 64

8 ของสมมนาคุณการอบรม 500.00            500.00         เฉพาะเจาะจง นายยงยุทธ จันทร์ประกอบ นายยงยุทธ จันทร์ประกอบ ราคาต ่าสุด พส.42/65  19 ต.ค. 64

9 เส้ือกีฬา 3,200.00         3,200.00       เฉพาะเจาะจง Pua Sport Co.Ltd. Pua Sport Co.Ltd. ราคาต ่าสุด พส.43/65  21 ต.ค. 64

รวม 30,964        

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือในรอบเดือน ตุลำคม 2564
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำน่ำน

วันท่ี 1-31 เดือน ตุลำคม  พ.ศ. 2564



แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 น้้ำมันเช้ือเพลิง 13,000.00        13,000.00   เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตร สหกรณ์กำรเกษตร รำคำต ้ำสุด พส.11/2565  1 พ.ย.2564

2 อิฐมอญ 5,000.00         5,000.00     เฉพำะเจำะจง นำยค้ำรพ ค้ำเขื อน นำยค้ำรพ ค้ำเขื อน รำคำต ้ำสุด พส.12/2565  3 พ.ย.2564

3 ท่อกลม 1,820.00         1,820.00     เฉพำะเจำะจง หจก.เหล็กทรัพย์อุดม หจก.เหล็กทรัพย์อุดม รำคำต ้ำสุด พส.13/2565  4 พ.ย.2564

4 เวชภัณฑ์ยำ 3,316.00         3,316.00     เฉพำะเจำะจง บจก.บี.เอ็ม.อำร์.99 บจก.บี.เอ็ม.อำร์.100 รำคำต ้ำสุด พส.15/2565  18 พ.ย.2564

5 ไม้คฑำ 8,560.00         8,560.00     เฉพำะเจำะจง บริษัทสยำมเบิร์ก มิวสิกเคิล บริษัทสยำมเบิร์ก มิวสิกเคิล รำคำต ้ำสุด พส.28/2565 23 พ.ย.25664

6 อุปกรณ์ดนตรี 1,650.00         1,650.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทพสยำมมิวสิค ร้ำนเทพสยำมมิวสิค รำคำต ้ำสุด พส.29/2565 23 พ.ย.2564

7 วัสดุส้ำนักงำน 9,375.00         9,375.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนนัฐพรกำรพิมพ์ ร้ำนนัฐพรกำรพิมพ์ รำคำต ้ำสุด พส.30/2565 23 พ.ย.2564

8 วัสดุก่อสร้ำง 152,265.00      152,265.00  เฉพำะเจำะจง บริษัทแสงทองท็อปวันวัสดุก่อสร้ำงบริษัทแสงทองท็อปวันวัสดุก่อสร้ำงรำคำต ้ำสุด พส.36/2565 16 พ.ย.2564

9 วัสดุกำรเกษตร 6,058.00         6,058.00     เฉพำะเจำะจง พีระวัฒน์กำรเกษตร พีระวัฒน์กำรเกษตร รำคำต ้ำสุด พส.39/2565 29 พ.ย.2564

10 หนังสือพิมพ์วำรสำร 320.00            320.00       เฉพำะเจำะจง วิมลพำนิช วิมลพำนิช รำคำต ้ำสุด พส.40/2565 23 พ.ย.2564

รวม 201,364      

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2564
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำน่ำน
วันท่ี 1-30 เดือน พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2564



แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำเหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยอบรมลูกเสือ 600.00         600.00        เฉพำะเจำะจง เบบ้ีโฮมแอนด์หมู่เฮำดีไซด์ เบบ้ีโฮมแอนด์หมู่เฮำดีไซด์ รำคำต ้ำสุด พส.16/2565  8 พ.ย.2564

2 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยตำนก๋วยสลำก 700.00         700.00        เฉพำะเจำะจง เบบ้ีโฮมแอนด์หมู่เฮำดีไซด์ เบบ้ีโฮมแอนด์หมู่เฮำดีไซด์ รำคำต ้ำสุด พส.17/2565  8 พ.ย.2564

3 จ้ำงเหมำวิทยำกรอบรมลูกเสือ 3,600.00       3,600.00      เฉพำะเจำะจง นำยจิรำยุ  จันทร์เพ็ง นำยจิรำยุ  จันทร์เพ็ง รำคำต ้ำสุด พส.18/2565  9 พ.ย.2564

4 จ้ำงเหมำท้ำอำหำรและอำหำรว่ำง 3,000.00       3,000.00      เฉพำะเจำะจง นำงสุพรรษำ สมบัติ นำงสุพรรษำ สมบัติ รำคำต ้ำสุด พส.19/2565  15 พ.ย.2564

5 จ้ำงเหมำท้ำอำหำรและอำหำรว่ำง 5,500.00       5,500.00      เฉพำะเจำะจง น.ส.พันทนำ สำยน้้ำน่ำน น.ส.พันทนำ สำยน้้ำน่ำน รำคำต ้ำสุด พส.20/2565 16 พ.ย.2564

6 จ้ำงเหมำท้ำอำหำรและอำหำรว่ำง 5,000.00       5,000.00      เฉพำะเจำะจง น.ส.พันทนำ สำยน้้ำน่ำน น.ส.พันทนำ สำยน้้ำน่ำน รำคำต ้ำสุด พส.21/2565 16 พ.ย.2564

7 จ้ำงเหมำท้ำประตู 6,000.00       6,000.00      เฉพำะเจำะจง นำยอนันต์  หลวงยศ นำยอนันต์  หลวงยศ รำคำต ้ำสุด พส.22/2565 19 พ.ย.2564

8 จ้ำงเหมำทำสี 4,000.00       4,000.00      เฉพำะเจำะจง นำยศุภกิตต์ิ ยำวิไชย นำยศุภกิตต์ิ ยำวิไชย รำคำต ้ำสุด พส.23/2565 19 พ.ย.2564

9 จ้ำงเหมำท้ำอำหำรและอำหำรว่ำง 5,000.00       5,000.00      เฉพำะเจำะจง น.ส.พันทนำ สำยน้้ำน่ำน น.ส.พันทนำ สำยน้้ำน่ำน รำคำต ้ำสุด พส.24/2565 8 พ.ย.2564

10 จ้ำงเหมำซ่อมรถบัส 18,000.00     18,000.00    เฉพำะเจำะจง นำยเอกนรินทร์ อินท้ำ นำยเอกนรินทร์ อินท้ำ รำคำต ้ำสุด พส.25/2565 2 พ.ย.2564

11 จ้ำงเหมำจัดท้ำแหล่งเรียนรู้ 23,650.00     23,650.00    เฉพำะเจำะจง นำยมนต์ สุวรรณ์ นำยมนต์ สุวรรณ์ รำคำต ้ำสุด พส.26/2565 24 พ.ย.2564

12 จ้ำงเหมำจัดท้ำแหล่งเรียนรู้ 23,650.00     23,650.00    เฉพำะเจำะจง นำยวิไชย  ธนะวัง นำยวิไชย  ธนะวัง รำคำต ้ำสุด พส.27/2565 24 พ.ย.2564

13 จ้ำงเหมำท้ำอำหำรและอำหำรว่ำง 8,500.00       8,500.00      เฉพำะเจำะจง นำยไชยวัฒน์  จริตนอก นำยไชยวัฒน์  จริตนอก รำคำต ้ำสุด พส.32/2565 25 พ.ย.2564

14 จ้ำงเหมำท้ำอำหำรและอำหำรว่ำง 15000 15000 เฉพำะเจำะจง นำยกรกช บุตรเขียว นำยกรกช บุตรเขียว รำคำต ้ำสุด พส.33/2565 25 พ.ย.2564

15 จ้ำงเหมำท้ำอำหำรและอำหำรว่ำง 21,000.00     21,000.00    เฉพำะเจำะจง นำงสุพรรณษำ สมบัติ นำงสุพรรณษำ สมบัติ รำคำต ้ำสุด พส.34/2565 25 พ.ย.2565

รวม 143,200    

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2564
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำน่ำน
วันท่ี 1-30 เดือน พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2564



แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำงหรือเช่ำวงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำงวิธีซ้ือหรือจ้ำงหรือเช่ำ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำเหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี หรือจัดเช่ำ(บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 เช่ำชุดเชียร์ลีดเดอร์ 3,500.00      3,500.00     เฉพำะเจำะจง นำงธนพร  ไชยวงศ์ นำงธนพร  ไชยวงศ์ รำคำต ้ำสุด 01/2565  25 พ.ย.2564

2 เช่ำชุดเชียร์ลีดเดอร์ 3,500.00      3,500.00     เฉพำะเจำะจง นำยภำวิต  จิตรวงศ์นันท์ นำยภำวิต  จิตรวงศ์นันท์ รำคำต ้ำสุด 02/2565  25 พ.ย.2564

3 เช่ำชุดเชียร์ลีดเดอร์ 3,500.00      3,500.00     เฉพำะเจำะจง นำยศศิรัตน์  อินทะมำตย์ นำยศศิรัตน์  อินทะมำตย์ รำคำต ้ำสุด 03/2565  25 พ.ย.2564

4 เช่ำชุดนำฏศิลป์ 20,000.00    20,000.00   เฉพำะเจำะจง นำยกัณฑ์วิศว์ อัครกิติเดชำกุลนำยกัณฑ์วิศว์ อัครกิติเดชำกุล รำคำต ้ำสุด 04/2565  25 พ.ย.2564

5 เช่ำชุดดรัมเมเยอร์ 6,500.00      6,500.00     เฉพำะเจำะจง นำยธนัตถ์  ยะปัญญำ นำยธนัตถ์  ยะปัญญำ รำคำต ้ำสุด 05/2565 25 พ.ย.2564

6 เช่ำชุดเชียร์ลีดเดอร์ 3,500.00      3,500.00     เฉพำะเจำะจง นำยปัญชลิกำ  ยะปัญญำ นำยปัญชลิกำ  ยะปัญญำ รำคำต ้ำสุด 06/2565 25 พ.ย.2564

7 เช่ำชุดดรัมเมเยอร์ 3,500.00      3,500.00     เฉพำะเจำะจง นำงศรีสุดำ  คัญทัพ นำงศรีสุดำ  คัญทัพ รำคำต ้ำสุด 07/2565 25 พ.ย.2564

8 เช่ำชุดดรัมเมเยอร์ 3,500.00      3,500.00     เฉพำะเจำะจง นำยสวำท  ฝีปำกเพรำะ นำยสวำท  ฝีปำกเพรำะ รำคำต ้ำสุด 08/2565 25 พ.ย.2564

9 เช่ำชุดดรัมเมเยอร์ 3,500.00      3,500.00     เฉพำะเจำะจง นำยกิตติพงษ์  แสงสุข นำยกิตติพงษ์  แสงสุข รำคำต ้ำสุด 09/2565 25 พ.ย.2564

10 เช่ำชุดดรัมเมเยอร์ 3,500.00      3,500.00     เฉพำะเจำะจง นำยธวัชชัย เทพอินทร์ นำยธวัชชัย เทพอินทร์ รำคำต ้ำสุด 10/2565 25 พ.ย.2564

11 เช่ำเครื องเสียง 5,000.00      5,000.00     เฉพำะเจำะจง นำยหมวดตรีบัณฑิต เนตรทิพย์นำยหมวดตรีบัณฑิต เนตรทิพย์รำคำต ้ำสุด 11/2565 25 พ.ย.2564

12 เช่ำเครื องเสียง 3,500.00      3,500.00     เฉพำะเจำะจง นำยหมวดตรีบัณฑิต เนตรทิพย์นำยหมวดตรีบัณฑิต เนตรทิพย์รำคำต ้ำสุด 12/2565 25 พ.ย.2565

รวม 63,000.00    

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรเช่ำในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2564
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำน่ำน
วันท่ี 1-30 เดือน พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2564



แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 วัสดุก่อสร้าง 11,548.00        11,548.00       เฉพาะเจาะจง บริษัทแสงทองวัสดุก่อสร้าง บริษัทแสงทองวัสดุก่อสร้าง ราคาต าสุด พส.38/2565  6 ธ.ค.2564
2 วัสดุก่อสร้าง 4,490.00         4,490.00         เฉพาะเจาะจง บริษัทแสงทองท็อปวันวัสดุก่อสร้าง บริษัทแสงทองท็อปวันวัสดุก่อสร้าง ราคาต าสุด พส.57/2565  6 ธ.ค.2564
3 วัสดุซ่อมแซมรถบัส 12,000.00        12,000.00       เฉพาะเจาะจง อู่มนตรีการช่าง อู่มนตรีการช่าง ราคาต าสุด พส.44/2565  6 ธ.ค.2564
4 แบตเตอร่ี 4,400.00         4,400.00         เฉพาะเจาะจง ปางค่าแบตเตอร่ีสาขาปัว ปางค่าแบตเตอร่ีสาขาปัว ราคาต าสุด พส.46/2565  1 ธ.ค.2564
5 น้ ามันเช้ือเพลิง 12,000.00        12,000.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร ราคาต าสุด พส.47/2565  1 ธ.ค.2564
6 ปูนผสมเสร็จ 16,150.00        16,150.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ทีเอ็นเค การก่อสร้าง หจก.ทีเอ็นเค การก่อสร้าง ราคาต าสุด พส.48/2565  1 ธ.ค.2564
7 หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 80,000.00        80,000.00       เฉพาะเจาะจง ทีเคพานิชย์ ทีเคพานิชย์ ราคาต าสุด พส.49/2565  16 ธ.ค.2564
8 ยางรถ 39,000.00        39,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านน้องการยาง ร้านน้องการยาง ราคาต าสุด พส.50/2565  16 ธ.ค.2564
9 ผ้าม่าน 7,500.00         7,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านแพรว ร้านแพรว ราคาต าสุด พส.51/2565  16 ธ.ค.2564
10 ทุ่นเมก้าและถ่านไดรสตาร์ท 2,800.00         2,800.00         เฉพาะเจาะจง เชียงกลางมอเตอร์ เชียงกลางมอเตอร์ ราคาต าสุด พส.52/2565  16 ธ.ค.2564
11 ตู้แอร์รถยนต์ 4,500.00         4,500.00         เฉพาะเจาะจง เอกณรินทร์ แอร์ เอกณรินทร์ แอร์ ราคาต าสุด พส.53/2565  3 ธ.ค.2564
12 วัสดุอุปกรณ์ทาสีอาคาร 27,040.00        27,040.00       เฉพาะเจาะจง ทีพีเทเลคอม 2011 ทีพีเทเลคอม 2011 ราคาต าสุด พส.54/2565  17 ธ.ค.2564
13 วัสดุซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า 40,056.00        40,056.00       เฉพาะเจาะจง ชัยพาณิชย์ ชัยพาณิชย์ ราคาต าสุด พส.55/2565  17 ธ.ค.2564
14 วัสดุซ่อมแซมอาคาร 12,651.00        12,651.00       เฉพาะเจาะจง บริษัทแสงทองวัสดุก่อสร้าง บริษัทแสงทองวัสดุก่อสร้าง ราคาต าสุด พส.56/2565 21 ธ.ค.2564
15 วัสดุซ่อมแซมอาคาร 14,335.00        14,335.00       เฉพาะเจาะจง บริษัทแสงทองท็อปวันวัสดุก่อสร้าง บริษัทแสงทองท็อปวันวัสดุก่อสร้าง ราคาต าสุด พส.57/2565 21 ธ.ค.2564
16 กระดาษ 30,000.00        30,000.00       เฉพาะเจาะจง เคที ก๊อปป้ี เซอร์วิส เคที ก๊อปป้ี เซอร์วิส ราคาต าสุด พส.60/2565 21 ธ.ค.2564
17 วัสดุซ่อมแซมห้องวิทย์ 45,530.00        45,530.00       เฉพาะเจาะจง หจก.โฮมเบส หจก.โฮมเบส ราคาต าสุด พส.61/2565 21 ธ.ค.2564
18 โซ่สแตนเลส-เสา 24660 24660 เฉพาะเจาะจง หจก.รัชดาอลูมิเนียม หจก.รัชดาอลูมิเนียม ราคาต าสุด พส.62/2565 21 ธ.ค.2564

19 ผ้าเครป 2065 2065 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคชัยฟ้าใหม่ ร้านโชคชัยฟ้าใหม่ ราคาต าสุด พส.63/2565 21 ธ.ค.2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือในรอบเดือน ธันวำคม 2564
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำน่ำน

วันท่ี 1-31 เดือน ธันวำคม  พ.ศ. 2564



20 ซับหมึกเคร่ืองพิมพ์ 720 720 เฉพาะเจาะจง ปร้ินท์เตอร์ เซอร์วิส ปร้ินท์เตอร์ เซอร์วิส ราคาต าสุด พส.58/2565 20 ธ.ค.2564
21 ธงและเทปรัดสนาม 14,100.00        14,100.00       เฉพาะเจาะจง น่านซอคเกอร์ น่านซอคเกอร์ ราคาต าสุด พส.78/2565 28 ธ.ค.2564
22 รองเท้าว่ิง 45,000.00        45,000.00       เฉพาะเจาะจง น่านซอคเกอร์ น่านซอคเกอร์ ราคาต าสุด พส.79/2565 21 ธ.ค.2564
23 วัสดุอุปกรณ์วงดุริยางค์ 44900 44900 เฉพาะเจาะจง สยามเบิร์ก มิวสิกเคิล สยามเบิร์ก มิวสิกเคิล ราคาต าสุด พส.59/2565 8 ธ.ค.2564
24 วัสดุส านักงาน 9251 9251 เฉพาะเจาะจง นัฐภรณ์การพิมพ์ นัฐภรณ์การพิมพ์ ราคาต าสุด พส.80/2565 28 ธ.ค.2564
25 วัสดุส านักงาน 8000 8000 เฉพาะเจาะจง นัฐภรณ์การพิมพ์ นัฐภรณ์การพิมพ์ ราคาต าสุด พส.81/2565 28 ธ.ค.2564
26 เจลแอลกอฮอล์ 6186.9 6186.9 เฉพาะเจาะจง เคซีพี 2011 กรุ๊ป จ ากัด เคซีพี 2011 กรุ๊ป จ ากัด ราคาต าสุด พส.83/2565 21 ธ.ค.2564

27 น้ ามันเช้ือเพลิง 6,750.00      6,750.00      เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร ราคาต่ าสุด พส.105/2565 21 ธ.ค..2564

รวม 525,632.90      



แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำเหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 จ้างเหมาท าอาหาร 24,120.00      24,120.00     เฉพาะเจาะจง นางสุพรรณษา สมบัติ นางสุพรรณษา สมบัติ ราคาต าสุด พส.64/2565  7 ธ.ค.2564
2 จ้างเหมาเช่ือมเหล็ก 8,500.00        8,500.00      เฉพาะเจาะจง นายจีรศักด์ิ  ค าชนะ นายจีรศักด์ิ  ค าชนะ ราคาต าสุด พส.66/2565  7 ธ.ค.2564
3 จ้างเหมาซ่อมประตู 6,000.00        6,000.00      เฉพาะเจาะจง นายอนันต์  หลวงยศ นายอนันต์  หลวงยศ ราคาต าสุด พส.67/2565  7 ธ.ค.2564
4 จ้างเหมาทาสีห้องเรียน 14,500.00      14,500.00     เฉพาะเจาะจง นายสมพร  พุทธา นายสมพร  พุทธา ราคาต าสุด พส.69/2565 16 ธ.ค.2564
5 จ้างเหมาจัดแหล่งเรียนรู้ 7,700.00        7,700.00      เฉพาะเจาะจง นายมนต์  สุวรรณ์ นายมนต์  สุวรรณ์ ราคาต าสุด พส.72/2565 16 ธ.ค.2564
6 จ้างเหมาจัดแหล่งเรียนรู้ 7,700.00        7,700.00      เฉพาะเจาะจง นายวิไชย  ธนะวัง นายวิไชย  ธนะวัง ราคาต าสุด พส.73/2565 16 ธ.ค.2564
7 จ้างเหมาท าเคาท์เตอร์ 17,000.00      17,000.00     เฉพาะเจาะจง นายทวี อินสองใจ นายทวี อินสองใจ ราคาต าสุด พส.71/2565 16 ธ.ค.2564
8 จ้างเหมาท าอาหาร 24,000.00      24,000.00     เฉพาะเจาะจง นายธนกร  เบ้ากุล นายธนกร  เบ้ากุล ราคาต าสุด พส.65/2565 7 ธ.ค.2564
9 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 3,000.00        3,000.00      เฉพาะเจาะจง เบบ้ีโฮมแอนด์หมู่เฮาดีไซน์ เบบ้ีโฮมแอนด์หมู่เฮาดีไซน์ ราคาต าสุด พส.74/2565 16 ธ.ค.2564
10 จ้างเหมาคนขับรถรับส่ง 9,000.00        9,000.00      เฉพาะเจาะจง นายอรุณ พรมมา นายอรุณ พรมมา ราคาต าสุด พส.70/2565 16 ธ.ค.2564
11 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 480.00          480.00         เฉพาะเจาะจง เบบ้ีโฮมแอนด์หมู่เฮาดีไซน์ เบบ้ีโฮมแอนด์หมู่เฮาดีไซน์ ราคาต าสุด พส.75/2565 16 ธ.ค.2564
12 จ้างเหมาท าอาหาร 27,000.00      27,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสารภี  มาลาล้ า นางสารภี  มาลาล้ า ราคาต าสุด พส.68/2565 7 ธ.ค.2564
13 จ้างเหมาทาสีร้ัว 3,000.00        3,000.00      เฉพาะเจาะจง นายสมพร  พุทธา นายสมพร  พุทธา ราคาต าสุด พส.84/2565 16 ธ.ค.2564
14 จ้างเหมาท าอาหารและอาหารว่าง 51,200.00      51,200.00     เฉพาะเจาะจง นางสุพรรษา สมบัติ นางสุพรรษา สมบัติ ราคาต่ าสุด พส.100/2565 8 ธ.ค.2564
15 จ้างเหมาแต่งหน้าท าผมดรัมฯ 9,000.00        9,000.00      เฉพาะเจาะจง นายธนัตถ์ ยะปัญญา นายธนัตถ์ ยะปัญญา ราคาต าสุด พส.101/2565 20 ธ.ค.2564
16 จ้างเหมาท าอาหารและอาหารว่าง 47,620.00      47,620.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.เอ้ืองเหนือ นิกรพันธ์ุ น.ส.เอ้ืองเหนือ นิกรพันธ์ุ ราคาต าสุด พส.102/2565 20 ธ.ค.2564
17 จ้างเหมาชุดดรัมเมเยอร์คัลเลอร์การ์ด 25,500.00      25,500.00     เฉพาะเจาะจง นายมติมันต์ ศิริรัตน์ นายมติมันต์ ศิริรัตน์ ราคาต าสุด พส.103/2565 20 ธ.ค.2564
18 จ้างเหมาชุดดุริยางค์ 57000 57000 เฉพาะเจาะจง พรรษวิษณุ สุวรรณ์คัมภีระ พรรษวิษณุ สุวรรณ์คัมภีระ ราคาต าสุด พส.104/2565 20 ธ.ค.2564

รวม 342,320         

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือในรอบเดือน ธันวำคม 2564
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำน่ำน

วันท่ี 1-31 เดือน ธันวำคม  พ.ศ. 2564



แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 น้้ำมันเช้ือเพลิง 14,600.00       14,600.00    เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตร สหกรณ์กำรเกษตร รำคำต ้ำสุด พส.83/2565 7 ม.ค..2565

2 หนังสือพิมพ์และวำรสำร 330.00           330.00        เฉพำะเจำะจง วิมลพำนิช วิมลพำนิช รำคำต ้ำสุด พส.86/2565 4 ม.ค.2565

3 ปร้ินเตอร์และหมึกพิมพ์ 5630 5630 เฉพำะเจำะจง บริษัทแอดไวซ์ พีพีคอม บริษัทแอดไวซ์ พีพีคอม รำคำต ้ำสุด พส.87/2565 25 ม.ค.2565
4 วัสดุทำสีก้ำแพงร้ัวประตู 29320 29320 เฉพำะเจำะจง ทีพี เทเลคอม2011 ทีพี เทเลคอม2012 รำคำต ้ำสุด พส.88/2565 25 ม.ค.2565
5 ตรำยำงเหล็กป้ัมนูน 3,700.00         3,700.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนวังผำเครื องเขียน ร้ำนวังผำเครื องเขียน รำคำต ้ำสุด พส.89/2565 30 ม.ค.2565
6 ลูกแม็กไฟฟ้ำ 4,800.00         4,800.00      เฉพำะเจำะจง ทีเคพำณิชย์ ทีเคพำณิชย์ รำคำต ้ำสุด พส.90/2565 25 ม.ค.2565
7 มูลวัว 4,000.00         4,000.00      เฉพำะเจำะจง นำยณัฐวัฒน์  ค้ำรังสี นำยณัฐวัฒน์  ค้ำรังสี รำคำต ้ำสุด พส.91/2565 24 ม.ค.2565
8 ที ก้ันประตูอัตโนมัติ 31,000.00       31,000.00    เฉพำะเจำะจง บริษัทสุดชำย ซัพพลำย 1985บริษัทสุดชำย ซัพพลำย 1986 รำคำต ้ำสุด พส.92/2565 25 ม.ค.2565
9 วัสดุก่อสร้ำง 38,738.00       38,738.00    เฉพำะเจำะจง หจก.โฮมเบสท์เซรำมิค หจก.โฮมเบสท์เซรำมิค รำคำต ้ำสุด พส.93/2565 25 ม.ค.2565
10 วัสดุก่อสร้ำง 3,716.00         3,716.00      เฉพำะเจำะจง หจก.โฮมเบสท์เซรำมิค หจก.โฮมเบสท์เซรำมิค รำคำต ้ำสุด พส.94/2565 25 ม.ค.2565
11 บันได 3,780.00         3,780.00      เฉพำะเจำะจง ท่ำวังผำกำรกระจก ท่ำวังผำกำรกระจก รำคำต ้ำสุด พส.95/2565 25 ม.ค.2565
12 ประตูก้ันอัตโนมัติ 31,000.00       31,000.00    เฉพำะเจำะจง บริษัทสุดชำยซัพพลำยจ้ำกัดบริษัทสุดชำยซัพพลำยจ้ำกัด รำคำต ้ำสุด พส.92/2565 25 ม.ค.2565
13 หนังสือพิมพ์และวำรสำร 410.00           410.00        เฉพำะเจำะจง วิมลพำนิช วิมลพำนิช รำคำต ้ำสุด พส.96/2565 31 ม.ค.2565
14 แบตเตอรี ส้ำรองไฟ 950.00           950.00        เฉพำะเจำะจง โซดำ ซีดี คอมพิวเตอร์ โซดำ ซีดี คอมพิวเตอร์ รำคำต ้ำสุด พส.97/2565 31 ม.ค.2565
15 สำรเคมี 2,840.00         2,840.00      เฉพำะเจำะจง บริษัทแกมมำโก้ บริษัทแกมมำโก้ รำคำต ้ำสุด พส.98/2565 31 ม.ค.2565

รวม 174,814         

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือในรอบเดือน มกรำคม 2565
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำน่ำน

วันท่ี 1-31 เดือน มกรำคม  พ.ศ. 2565



แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำเหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 จ้ำงเหมำท้ำป้ำย 3,250.00       3,250.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนหมู่เฮำดีไซน์ ร้ำนหมู่เฮำดีไซน์ รำคำต ้ำสุด พส.120/2565  1 ม.ค.2565

2 จ้ำงเหมำท้ำอำหำรและอำหำรว่ำง 38,160.00     38,160.00  เฉพำะเจำะจง นำงสุพรรษำ สมบัติ นำงสุพรรษำ สมบัติ รำคำต ้ำสุด พส.121/2565  1 ม.ค.2565

3 จ้ำงเหมำท้ำป้ำย 1,200.00       1,200.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนหมู่เฮำดีไซน์ ร้ำนหมู่เฮำดีไซน์ รำคำต ้ำสุด พส.122/2565 1 ม.ค.2565
4 จ้ำงเหมำท้ำป้ำย 1,500.00       1,500.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนหมู่เฮำดีไซน์ ร้ำนหมู่เฮำดีไซน์ รำคำต ้ำสุด พส.123/2565 1 ม.ค.2565
5 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเพดำน 18,000.00     18,000.00  เฉพำะเจำะจง นำยสมเพชร ปำอิน นำยสมเพชร ปำอิน รำคำต ้ำสุด พส.99/2565  26 ม.ค.2565
6 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยไวนิล 300.00         300.00      เฉพำะเจำะจง วีระ รำงแดง วีระ รำงแดง รำคำต ้ำสุด พส.159/2565 20 ม.ค.2565
7 จ้ำงเหมำซ่อมรถไถ 14,740.00     14,740.00  เฉพำะเจำะจง อนันต์ บุญเทพ อนันต์ บุญเทพ รำคำต ้ำสุด พส.175/2565 15 ม.ค.2565
8 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยไวนิล 300.00         300.00      เฉพำะเจำะจง วีระ รำงแดง วีระ รำงแดง รำคำต ้ำสุด พส.159/2565 20 ม.ค.2565
9 จ้ำงเหมำอำหำรว่ำง 6,720.00       6,720.00    เฉพำะเจำะจง ประวิน เมืองมูล ประวิน เมืองมูล รำคำต ้ำสุด พส.160/2565 20 ม.ค.2565
10 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยลูกเสือ 1,000.00       1,000.00    เฉพำะเจำะจง เบบ้ีโฮมแอนด์หมู่เฮำดีไซน์ เบบ้ีโฮมแอนด์หมู่เฮำดีไซน์ รำคำต ้ำสุด พส.129/2565 10 ม.ค.2566

รวม 85,170        

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2565
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำน่ำน

วันท่ี 1-31 เดือน มกรำคม  พ.ศ. 2565



แบบ สขร.1

ล ำดับงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 น้้ำมันเช้ือเพลิง 3,000.00       3,000.00      เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตร สหกรณ์กำรเกษตร รำคำต ้ำสุด พส.106/2565 1 ก.พ..2565

2 วัสดุก่อสร้ำง 7,263.00       7,263.00      เฉพำะเจำะจง แสงทองวัสดุก่อสร้ำง แสงทองวัสดุก่อสร้ำง รำคำต ้ำสุด พส.107/2565 3 ก.พ..2565

3 วัสดุก่อสร้ำง 17,075.00      17,075.00    เฉพำะเจำะจง แสงทองท็อป-วัน วัสดุก่อสร้ำง แสงทองท็อป-วัน วัสดุก่อสร้ำง รำคำต ้ำสุด พส.108/2565 5 ก.พ..2565
4 ถ่ำน 2,580.00       2,580.00      เฉพำะเจำะจง แม็คโคร แม็คโคร รำคำต ้ำสุด พส.109/2565 14 ก.พ..2565
5 ซ่อมแซมปรุงปรุงโซฟำ 1,000.00       1,000.00      เฉพำะเจำะจง นำงจินตนำ  แก้วทวี นำงจินตนำ  แก้วทวี รำคำต ้ำสุด พส.110/2565 21 ก.พ..2565
6 ถุงขยะด้ำ 18,000.00      18,000.00    เฉพำะเจำะจง กระทิงโทน กระทิงโทน รำคำต ้ำสุด พส.111/2565 21ก.พ..2565
7 ล้ินแซก 4,900.00       4,900.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทพสยำมมิวสิค ร้ำนเทพสยำมมิวสิค รำคำต ้ำสุด พส.112/2565 21ก.พ..2565
8 เครื องปรับอำกำศ 125,000.00    125,000.00  เฉพำะเจำะจง หจก.พิมพ์ทอง หจก.พิมพ์ทอง รำคำต ้ำสุด พส.113/2565 21ก.พ..2565
9 เครื องปรับอำกำศ 28,500.00      28,500.00    เฉพำะเจำะจง หจก.พิมพ์ทอง หจก.พิมพ์ทอง รำคำต ้ำสุด พส.114/2565 21ก.พ..2565
10 เม้ำส์ 400.00          400.00        เฉพำะเจำะจง บอยคอมพิวเตอร์ บอยคอมพิวเตอร์ รำคำต ้ำสุด พส.115/2565 21ก.พ..2565
11 หนังสือพิมพ์วำรสำร 300.00          300.00        เฉพำะเจำะจง วิมลพำณิช วิมลพำณิช รำคำต ้ำสุด พส.116/2565 21ก.พ..2565
12 เครื องสับย่อยอำหำร 11,000.00      11,000.00    เฉพำะเจำะจง เติมใจกำรเกษตร เติมใจกำรเกษตร รำคำต ้ำสุด พส.117/2565 7ก.พ..2565

รวม 219,018     

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2565
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 37

วันท่ี 1-28 เดือน กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2565 (1)



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำเหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 จ้ำงเหมำท้ำควำมสะอำด 2,700.00      2,700.00     เฉพำะเจำะจง นำงพนิดำ ฑีฆำวงค์ นำงพนิดำ ฑีฆำวงค์ รำคำต ้ำสุด พส.157/2565  7 ก.พ. 2565

รวม 2,700          

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2565
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำน่ำน
วันท่ี 1-28 เดือน กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2565 (1)



แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 วัสดุส ำนักงำน 2,000.00          2,000.00          เฉพำะเจำะจง นัฐภรณ์กำรพิมพ์ นัฐภรณ์กำรพิมพ์ รำคำต  ำสุด พส.118/2565 1 มี.ค.2565
2 กระดำษเอ4 30,000.00         30,000.00        เฉพำะเจำะจง เคที ก้อปป้ีเซอร์วิส เคที ก้อปป้ีเซอร์วิส รำคำต  ำสุด พส.124/2565 1 มี.ค.2565
3 วัสดุตรวจเช้ือโควิค19 7,200.00          7,200.00          เฉพำะเจำะจง บจก.บีเอ็มอำร์ บจก.บีเอ็มอำร์ รำคำต  ำสุด พส.125/2565 1 มี.ค.2565
4 หมึกเครื องถ่ำยเอกสำร 4,000.00          4,000.00          เฉพำะเจำะจง ทีเคพำนิช ทีเคพำนิช รำคำต  ำสุด พส.126/2565 1 มี.ค.2565
5 น้ ำมันเช้ือเพลิง กพ. 2565 9,500.00          9,500.00          เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตร สหกรณ์กำรเกษตร รำคำต  ำสุด พส.127/2565 1 มี.ค.2565
6 เครื องพิมพ์ 4,650.00          4,650.00          เฉพำะเจำะจง บ.แอดไวซ์ บ.แอดไวซ์ รำคำต  ำสุด พส.128/2565 1 มี.ค.2565
7 วัสดุท ำควำมสะอำดโรงน้ ำดื ม 2,360.00          2,360.00          เฉพำะเจำะจง รวมมิตรสรรพสินค้ำ รวมมิตรสรรพสินค้ำ รำคำต  ำสุด พส.133/2565 31 มี.ค.2565

8 แบตเตอรี 2,500.00          2,500.00          เฉพำะเจำะจง ปำงค่ำแบตเตอรี ปำงค่ำแบตเตอรี รำคำต  ำสุด พส.134/2565 31 มี.ค.2565

9 โต๊ะ-เก้ำอ้ี 111,030.00       111,030.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนปำงค่ำเฟอร์นิเจอร์ ร้ำนปำงค่ำเฟอร์นิเจอร์ รำคำต  ำสุด พส.132/2565 31 มี.ค.2565
10 หมึกเครื องถ่ำยเอกสำร 3,800.00          3,800.00          เฉพำะเจำะจง รวมมิตรสรรพสินค้ำ รวมมิตรสรรพสินค้ำ รำคำต  ำสุด พส.135/2565 31 มี.ค.2565

รวม 177,040           

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือในรอบเดือน มีนำคม 2565
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำน่ำน

วันท่ี 1-31 เดือน มีนำคม  พ.ศ. 2565



แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำเหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 ปรับปรุงห้องประชุม 16,400.00      16,400.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนธีรภัทรพำณิชย์ ร้ำนธีรภัทรพำณิชย์ รำคำต  ำสุด พส.217/2564 29 มี.ค 2564
2 จัดท ำเอกสำรประกอบกำรสอน 19,296.00      19,296.00       เฉพำะเจำะจง นัฐภรณ์ คัลเลอร์แล็ป นัฐภรณ์ คัลเลอร์แล็ป รำคำต  ำสุด พส.222/2564  31 มี.ค.2564
3 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิล 1,000.00        1,000.00        เฉพำะเจำะจง เบบ้ีโฮมแอนด์หมู่เฮำดีไซน์ เบบ้ีโฮมแอนด์หมู่เฮำดีไซน์รำคำต  ำสุด พส.129/2565 10 มี.ค.2565
4 จ้ำงเหมำท ำบำยศรี 1,000.00        1,000.00        เฉพำะเจำะจง นำงท ำนอง  ศรีสวรรค์ นำงท ำนอง  ศรีสวรรค์ รำคำต  ำสุด พส.130/2565 7 มี.ค.2565
5 จ้ำงเหมำธุรกำร มีนำคม 65 9,000.00        9,000.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวสุพัตรำ อนุรักษ์สกุลสิมนำงสำวสุพัตรำ อนุรักษ์สกุลสิมรำคำต  ำสุด พส.131/2565 1 มี.ค.2565
6 จ้ำงเหมำตัดแต่งกิ งต้นไม้ 4,400.00        4,400.00        เฉพำะเจำะจง นำยสรศักด์ิ  จิณะแสน นำยสรศักด์ิ  จิณะแสน รำคำต  ำสุด พส.137/2565 10 มี.ค.2565
7 จ้ำงเหมำอำหำรและอำหำรว่ำง 3,200.00        3,200.00        เฉพำะเจำะจง นำยประวิณ เมืองมูล นำยประวิณ เมืองมูล รำคำต  ำสุด พส.158/2565 13 มี.ค.2566

รวม 54,296          

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2565
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำน่ำน

วันท่ี 1-31 เดือน มีนำคม  พ.ศ. 2565



แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 ต้นไม้ 8,315.00          8,315.00       เฉพาะเจาะจง สวนเกษตรน่าน สวนเกษตรน่าน ราคาต ่าสุด พส.233/2564 28 เม.ย.2564
2 ปรับปรุงอาคารสถานที 48,290.00         48,290.00     เฉพาะเจาะจง ชัชวาลย์เมทัลชีท จ่ากัดชัชวาลย์เมทัลชีท จ่ากัด ราคาต ่าสุด egp03/2565 19 เม.ย.2565

รวม 56,605            

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือในรอบเดือน เมษำยน 2565
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำน่ำน

วันท่ี 1-30 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2565



แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 จ้างเหมาทาสีอาคารเรียน 14000 14000 เฉพาะเจาะจง นายสมพร พุทธา นายสมพร พุทธา ราคาต ่าสุด พส.216/2564 16 เม.ย.2564
2 จ้างเหมาท่าลานกาแฟ 3500 3500 เฉพาะเจาะจง นายอนันต์ หลวงยศ นายอนันต์ หลวงยศ ราคาต ่าสุด พส.221/2564 15 เม.ย.2564

3 จ้างเหมาถมดิน 50,000.00        50,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ่นส่วนจ่ากัดเพชรพญาไมยก่อสร้างห้างหุ่นส่วนจ่ากัดเพชรพญาไมยก่อสร้างราคาต ่าสุด พส.174/2565 28 เม.ย.2565

รวม 64000

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน  2565
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำน่ำน

วันท่ี 1-30 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2565



แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 ไม้เชิงชาย 930.00             930.00     เฉพาะเจาะจง ชัชวาลย์เมทัลชีท ชัชวาลย์เมทัลชีท ราคาต ่าสุด พส.138/2565 19 พ.ค. 2565
2 หมึกเครื องพิมพ์ 350.00             350.00     เฉพาะเจาะจง โซดา ซีดี คอมพิวเตอร์ โซดา ซีดี คอมพิวเตอร์ ราคาต ่าสุด พส.139/2565 19 พ.ค. 2565
3 น่้ามันเช้ือเพลิง 2,000.00          2,000.00  เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเชียงกลาง สหกรณ์การเกษตรเชียงกลาง ราคาต ่าสุด พส.140/2565 19 พ.ค. 2565
4 น่้ามันเช้ือเพลิง 7,300.00          7,300.00  เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเชียงกลาง สหกรณ์การเกษตรเชียงกลาง ราคาต ่าสุด พส.141/2565 19 พ.ค. 2565

รวม 10,580            

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือในรอบเดือน พฤษภำคม 2565
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำน่ำน

วันท่ี 1-31 เดือน พฤษภำคม  พ.ศ. 2565



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำเหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 จ้างเหมาท่าป้าย 850.00           850.00   เฉพาะเจาะจง เบบ้ีโฮมแอนด์หมู่เฮาดีไซน์ เบบ้ีโฮมแอนด์หมู่เฮาดีไซน์ ราคาต ่าสุด พส.186/2565 5 พ.ค. 2565
2 จ้างเหมาท่าป้าย 620.00           620.00   เฉพาะเจาะจง เบบ้ีโฮมแอนด์หมู่เฮาดีไซน์ เบบ้ีโฮมแอนด์หมู่เฮาดีไซน์ ราคาต ่าสุด พส.187/2565 5 พ.ค. 2565

รวม 1,470            

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม  2565
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำน่ำน

วันท่ี 1-31 เดือน พฤษภำคม  พ.ศ. 2565



แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำเหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 เคร่ืองพิมพ์ 4,150.00         4,150.00      เฉพาะเจาะจง แอดไวซ์ พีพีคอม แอดไวซ์ พีพีคอม ราคาต่่าสุด พส.142/2565 7 มิ.ย. 2565
2 เกียรติบัตร 1,785.00         1,785.00      เฉพาะเจาะจง นัฐภรณ์ การพิมพ์ นัฐภรณ์ การพิมพ์ ราคาต่่าสุด พส.143/2565 7 มิ.ย. 2565
3 เคร่ืองบันทึกเวลาปฏิบัติงาน 9,523.00         9,523.00      เฉพาะเจาะจง บริษัทไทม์ แอคเซส โซลูช่ัน บริษัทไทม์ แอคเซส โซลูช่ัน ราคาต่่าสุด พส.144/2565 7 มิ.ย. 2565
4 หนังสือพิมพ์และวารสาร 330.00           330.00         เฉพาะเจาะจง วิมลพานิช วิมลพานิช ราคาต่่าสุด พส.145/2565 7 มิ.ย. 2565

5 วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 12,394.50       12,394.50     เฉพาะเจาะจง ร้านภมรซาวด์ ร้านภมรซาวด์ ราคาต่่าสุด พส.146/2565 7 มิ.ย. 2565

6 หนังสือพิมพ์และวารสาร 170.00           170.00         เฉพาะเจาะจง วิมลพานิช วิมลพานิช ราคาต่่าสุด พส.147/2565 7 มิ.ย. 2565
7 วัสดุส่านักงาน 13,535.00       13,535.00     เฉพาะเจาะจง นัฐภรณ์ คัลเลอร์แล็ป นัฐภรณ์ คัลเลอร์แล็ป ราคาต่่าสุด พส.148/2565 7 มิ.ย. 2565
8 วัสดุส่านักงาน 13,050.00       13,050.00     เฉพาะเจาะจง นัฐภรณ์ คัลเลอร์แล็ป นัฐภรณ์ คัลเลอร์แล็ป ราคาต่่าสุด พส.149/2565 7 มิ.ย. 2565
9 วัสดุส่านักงาน 31,651.00       31,651.00     เฉพาะเจาะจง นัฐภรณ์ คัลเลอร์แล็ป นัฐภรณ์ คัลเลอร์แล็ป ราคาต่่าสุด พส.150/2565 7 มิ.ย. 2565
10 วัสดุส่านักงาน 3,796.00         3,796.00      เฉพาะเจาะจง นัฐภรณ์ การพิมพ์ นัฐภรณ์ การพิมพ์ ราคาต่่าสุด พส.151/2565 7 มิ.ย. 2565
11 หมึกปร้ินเตอร์ 2,585.00         2,585.00      เฉพาะเจาะจง นัฐภรณ์ การพิมพ์ นัฐภรณ์ การพิมพ์ ราคาต่่าสุด พส.152/2565 8 มิ.ย. 2565
12 วัสดุส่านักงาน 2,037.00         2,037.00      เฉพาะเจาะจง นัฐภรณ์ การพิมพ์ นัฐภรณ์ การพิมพ์ ราคาต่่าสุด พส.153/2565 8 มิ.ย. 2565
13 วัสดุส่านักงาน 4,390.00         4,390.00      เฉพาะเจาะจง นัฐภรณ์ การพิมพ์ นัฐภรณ์ การพิมพ์ ราคาต่่าสุด พส.154/2565 8 มิ.ย. 2565
14 วัสดุส่านักงาน 3,030.00         3,030.00      เฉพาะเจาะจง นัฐภรณ์ การพิมพ์ นัฐภรณ์ การพิมพ์ ราคาต่่าสุด พส.156/2565 9 มิ.ย. 2565
15 สีโปสเตอร์ 135.00           135.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสมพร ร้านสมพร ราคาต่่าสุด พส.161/2565 21 มิ.ย. 2565
16 เชือกไนลอน 1,518.00         1,518.00      เฉพาะเจาะจง สยามโกลบอล เฮ้าส์ สยามโกลบอล เฮ้าส์ ราคาต่่าสุด พส.162/2565 21 มิ.ย. 2565
17 ชุดป้ัมหมึก 3,964.35         3,964.35      เฉพาะเจาะจง บริษัทริโซ่ (ประเทศไทย) บริษัทริโซ่ (ประเทศไทย) ราคาต่่าสุด พส.163/2565 21 มิ.ย. 2565
18 สปริงและสายพาน 2,963.90         2,963.90      เฉพาะเจาะจง บริษัทริโซ่ (ประเทศไทย) บริษัทริโซ่ (ประเทศไทย) ราคาต่่าสุด พส.164/2565 21 มิ.ย. 2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือในรอบเดือน มิถุนำยน  2565
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำน่ำน

วันท่ี 1-30 เดือน มิถุนำยน  พ.ศ. 2565



19 วัสดุส่านักงาน 4,884.00         4,884.00      เฉพาะเจาะจง นันทวิชญ์พานิช นันทวิชญ์พานิช ราคาต่่าสุด พส.165/2565 21 มิ.ย. 2565
20 วัสดุงานอนามัย 8,930.00         8,930.00      เฉพาะเจาะจง ร้านยาภารดีฟาร์มา ร้านยาภารดีฟาร์มา ราคาต่่าสุด พส.166/2565 21 มิ.ย. 2565
21 วัสดุส่านักงาน 2,148.00         2,148.00      เฉพาะเจาะจง นัฐภรณ์ การพิมพ์ นัฐภรณ์ การพิมพ์ ราคาต่่าสุด พส.168/2565 21 มิ.ย. 2565
22 วัสดุส่านักงาน 702.00           702.00         เฉพาะเจาะจง นันทวิชญ์พานิช นันทวิชญ์พานิช ราคาต่่าสุด พส.169/2565 21 มิ.ย. 2565
23 น่้ามันเช้ือเพลิง 9,600.00         9,600.00      เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเชียงกลาง สหกรณ์การเกษตรเชียงกลาง ราคาต่่าสุด พส.170/2565 21 มิ.ย. 2565
24 วัสดุส่านักงาน 1,698.00         1,698.00      เฉพาะเจาะจง นัฐภรณ์ การพิมพ์ นัฐภรณ์ การพิมพ์ ราคาต่่าสุด พส.173/2565 28 มิ.ย. 2565
25 วัสดุส่านักงาน 4,330.00         4,330.00      เฉพาะเจาะจง นันทวิชญ์พานิช นันทวิชญ์พานิช ราคาต่่าสุด พส.172/2565 28 มิ.ย. 2565
26 วัสดุส่านักงาน 1,740.00         1,740.00      เฉพาะเจาะจง นัฐภรณ์ การพิมพ์ นัฐภรณ์ การพิมพ์ ราคาต่่าสุด พส.167/2565 21 มิ.ย. 2565
27 วัสดุส่านักงาน 1,698.00         1,698.00      เฉพาะเจาะจง นัฐภรณ์ การพิมพ์ นัฐภรณ์ การพิมพ์ ราคาต่่าสุด พส.173/2565 28 มิ.ย. 2565
28 พานพุ่มดอกไม้ 1,000.00         1,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านมดดอกไม้สด ร้านมดดอกไม้สด ราคาต่่าสุด พส.190/2565 1 มิ.ย. 2565
29 จ้างเหมาดูดส้วม 1,800.00         1,800.00      เฉพาะเจาะจง นายคงศักด์ิ ครองดี นายคงศักด์ิ ครองดี ราคาต่่าสุด พส.184/2565 27 มิ.ย. 2565
30 จัดซ้ือยางล้อรถยนต์ 17,830.00       17,830.00     เฉพาะเจาะจง หจก.สมานชัย ออโต้คาร์ หจก.สมานชัย ออโต้คาร์ ราคาต่่าสุด พส.192/2565 1 มิ.ย. 25656

รวม 167,367.75     



แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำเหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 เช่าชุดการแสดง 5,383.00    5,383.00    เฉพาะเจาะจง ประนอม เวท่า ประนอม เวท่า ราคาต่่าสุด พส.052/2565 21 มิ.ย. 2565
2 เช่าชุดการแสดง 3600 3600 เฉพาะเจาะจง ทนัตถ์ ยะปัญญา ทนัตถ์ ยะปัญญา ราคาต่่าสุด พส.020/2565 21 มิ.ย. 2565
3 จ้างเหมาซ่อมหลังคาอาคาร 12000 12000 เฉพาะเจาะจง นายช่านาญ จิตอารี นายช่านาญ จิตอารี ราคาต่่าสุด พส.196/2565 25 มิ.ย. 2565
4 เช่าชุดการแสดง 3600 3600 เฉพาะเจาะจง นายทนัตถ์ ยะปัญญา นายทนัตถ์ ยะปัญญา ราคาต่่าสุด พส.026/2565 21 มิ.ย. 2565

รวม 5,383.00    

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน  2565
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำน่ำน

วันท่ี 1-30 เดือน มิถุนำยน  พ.ศ. 2565



แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 วัสดุก่อสร้าง 3,165.00      3,165.00    เฉพาะเจาะจง บริษัทแสงทองท๊อป-วัน วัสดุก่อสร้าง บริษัทแสงทองท๊อป-วัน วัสดุก่อสร้าง ราคาต ่าสุด พส.176/2565  8 ก.ค. 2565
2 วัสดุก่อสร้าง 5,580.00      5,580.00    เฉพาะเจาะจง บริษัทแสงทองวัสดุก่อสร้าง (2015)จ่ากัด บริษัทแสงทองวัสดุก่อสร้าง (2015)จ่ากัด ราคาต ่าสุด พส.177/2565  8 ก.ค. 2565

3 วัสดุส่านักงาน 2,000.00      2,000.00    เฉพาะเจาะจง นัฐภรณ์ การพิมพ์ นัฐภรณ์ การพิมพ์ ราคาต ่าสุด พส.181/2565  11 ก.ค. 2565

4 วัสดุส่านักงาน 1,682.00      1,682.00    เฉพาะเจาะจง นันทวิชญ์พานิช นันทวิชญ์พานิช ราคาต ่าสุด พส.183/2565  11 ก.ค. 2565

5 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 320.00        320.00      เฉพาะเจาะจง วิมลพานิช วิมลพานิช ราคาต ่าสุด พส.182/2565  11 ก.ค. 2565
6 แฟ้ม 1,140.00      1,140.00    เฉพาะเจาะจง นัฐภรณ์ การพิมพ์ นัฐภรณ์ การพิมพ์ ราคาต ่าสุด พส.179/2565  11 ก.ค. 2565
7 ซ้ือบาสเกตบอล 3,150.00      3,150.00    เฉพาะเจาะจง บจก.เล็กบาสเกตบอล บจก.เล็กบาสเกตบอล ราคาต ่าสุด พส.193/2565  7 ก.ค. 2565
8 วัสดุส่านักงาน 1,670.00      1,670.00    เฉพาะเจาะจง นัฐภรณ์ การพิมพ์ นัฐภรณ์ การพิมพ์ ราคาต ่าสุด พส.180/2565  11 ก.ค. 2565

รวม 18,707       

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือในรอบเดือน กรกฎำคม 2565
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำน่ำน

วันท่ี 1-31 เดือน กรกฎำคม  พ.ศ. 2565



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำเหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ ล ำดับ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง ท่ี
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (2)
1 จ้างเหมาอาหารและอาหารว่าง 6,400 6,400 เฉพาะเจาะจง นางสุพรรณษา เรือนค่า นางสุพรรณษา เรือนค่า ราคาต ่าสุด พส.197/2565  14 ก.ค. 2565 1
2 จ้างเหมาปูกระเบ้ือง 5,500 5,500 เฉพาะเจาะจง นายทวี อินสองใจ นายทวี อินสองใจ ราคาต ่าสุด พส.212/2565  25 ก.ค. 2565

รวม 11,900      

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม  2565
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำน่ำน

วันท่ี 1-31 เดือน กรกฎำคม  พ.ศ. 2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม  2565
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำน่ำน

วันท่ี 1-31 เดือน กรกฎำคม  พ.ศ. 2565



งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำเหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
เช่ำ หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

เช่าเครื องเสียง 2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง นายหมวดตรี บัณฑิต นายหมวดตรี บัณฑิต ราคาต ่าสุด พส.027/2565  4 ก.ค. 2565
รวม 2,500

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม  2565
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำน่ำน

วันท่ี 1-31 เดือน กรกฎำคม  พ.ศ. 2565



แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำเหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 จัดซ้ือดอกไม้ประดับ 22,630.00      22,630.00   เฉพาะเจาะจง ร้านวรเศรษฐ์พันธ์ุไม้ ร้านวรเศรษฐ์พันธ์ุไม้ ราคาต ่าสุด พส.194/2565  1 ส.ค. 2565
2 ซ้ืออุปกรณ์งานช่าง 3,350.00        3,350.00     เฉพาะเจาะจง แสงทอง ท็อป-วัน แสงทอง ท็อป-วัน ราคาต ่าสุด พส.191/2565  1 ส.ค. 2565
3 น่้ามันเช้ือเพลิง 16,100.00      16,100.00   เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเชียงกลางสหกรณ์การเกษตรเชียงกลาง ราคาต ่าสุด พส.189/2565  8 ส.ค. 2565
4 จัดซ้ือน่้ามันเครื องและไส้กรอก 3,600.00        3,600.00     เฉพาะเจาะจง อู่มนตรีการช่าง อู่มนตรีการช่าง ราคาต ่าสุด พส.188/2565  1 ส.ค. 2565
5 จัดซ้ือเครื องท่าน่้าเย็น 3,500.00        3,500.00     เฉพาะเจาะจง หจก.พิมพ์ทอง กรุ๊ป หจก.พิมพ์ทอง กรุ๊ป ราคาต ่าสุด พส.199/2565  2 ส.ค. 2565

6 น่้ามันเช้ือเพลิง 13,700.00      13,700.00   เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเชียงกลาง สหกรณ์การเกษตรเชียงกลาง ราคาต ่าสุด พส.201/2565  2 ส.ค. 2565

7 หนังสือพิมพ์และวารสาร 310.00          310.00       เฉพาะเจาะจง วิมลพานิช วิมลพานิช ราคาต ่าสุด พส.200/2565  2 ส.ค. 2565
8 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 11,940.00      11,940.00   เฉพาะเจาะจง หจก.โฮมเบสท์เซรามิค หจก.โฮมเบสท์เซรามิค ราคาต ่าสุด พส.203/2565  26 ส.ค. 2565
9 ซ้ือชุดก่ากับนักศึกษาวิชาทหาร 5,810.00        5,810.00     เฉพาะเจาะจง นางกฤษณา สุทธหลวง นางกฤษณา สุทธหลวง ราคาต ่าสุด พส.202/2565  26 ส.ค. 2565
10 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 1,450.00        1,450.00     เฉพาะเจาะจง นัฐภรณ์ การพิมพ์ นัฐภรณ์ การพิมพ์ ราคาต ่าสุด พส.216/2565  16 ส.ค. 2565
11 ซ้ือแผ่นป้ายต้ังโต๊ะ 2,640.00        2,640.00     เฉพาะเจาะจง วังผาเครื องเขียน วังผาเครื องเขียน ราคาต ่าสุด พส.215/2565  16 ส.ค. 2565
12 ซ่อมแซมเครื องส่ารองไฟ 1,950.00        1,950.00     เฉพาะเจาะจง โซดา ซีดี คอมพิวเตอร์ โซดา ซีดี คอมพิวเตอร์ ราคาต ่าสุด พส.218/2565  22 ส.ค. 2565
13 ซ้ือดอกไม้ประดับ 19,775.00      19,775.00   เฉพาะเจาะจง ขุนเขาพันธ์ุไม้ ขุนเขาพันธ์ุไม้ ราคาต ่าสุด พส.204/2565  26 ส.ค. 2565

รวม 106,755       

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือในรอบเดือน สิงหำคม 2565
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำน่ำน

วันท่ี 1-31 เดือน สิงหำคม  พ.ศ. 2565



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำเหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 จ้างเหมาและะร้ือและท่าเพดาน 40,000 40,000 เฉพาะเจาะจง นายสมเพชร ปาอิน นายสมเพชร ปาอิน ราคาต ่าสุด พส.211/2565  2 สิงหาคม 2565
2 จ้างเหมาติดต้ังหลังคาและเพดาน 21,232.00     21,232.00 เฉพาะเจาะจง นายอนันต์ หลวงยศ นายอนันต์ หลวงยศ ราคาต ่าสุด พส.208/2565  8 สิงหาคม 2565
3 จ้างเหมาท่าอาหารและอาหารว่าง 4,280.00       4,280.00   เฉพาะเจาะจง นางสุพรรณษา เรือนค่า นางสุพรรณษา เรือนค่า ราคาต ่าสุด พส.213/2565  8 สิงหาคม 2565
4 จ้างเหมารับส่งนักเรียน 9,000.00       9,000.00   เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ กลัดค่า นายสมศักด์ิ กลัดค่า ราคาต ่าสุด พส.210/2565  5 สิงหาคม 2565
5 จ้างเหมารับส่งนักเรียน 6,000.00       6,000.00   เฉพาะเจาะจง นายศิวกร เสมอใจ นายศิวกร เสมอใจ ราคาต ่าสุด พส.209/2565  5 สิงหาคม 2565

รวม 80,512        

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม  2565
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำน่ำน

วันท่ี 1-31 เดือน สิงหำคม  พ.ศ. 2565



แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำเหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 ค่าน้้ามันเช้ือเพลิง ส.ค. 32,000 32,000.00    เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเชียงกลาง สหกรณ์การเกษตรเชียงกลาง ราคาต ้าสุด พส.226/2565  1 กันยายน 2565
2 หนังสือพิมพ์และวารสาร 330.00             330.00        เฉพาะเจาะจง วิมลพานิช วิมลพานิช ราคาต ้าสุด พส.220/2565  1 กันยายน 2565
3 ซ้ือหินทราย 31,686.00         31,686.00    เฉพาะเจาะจง นายกวีชัย มหาไม้ นายกวีชัย มหาไม้ ราคาต ้าสุด พส.225/2565  1 กันยายน 2565
4 ซ่อมแซมเครื องปร้ิน 940.00             940.00        เฉพาะเจาะจง บอยคอมพิวเตอร์ บอยคอมพิวเตอร์ ราคาต ้าสุด พส.222/2565  1 กันยายน 2565
5 ซ้ือหินทราย 9,500.00          9,500.00      เฉพาะเจาะจง นายกวีชัย มหาไม้ นายกวีชัย มหาไม้ ราคาต ้าสุด พส.223/2565  1 กันยายน 2565
6 ปูนซีเมนต์ผสมเสร็จ 7,000.00          7,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ทีเอ็นเค หจก.ทีเอ็นเค ราคาต ้าสุด พส.224/2565  1 กันยายน 2565
7 ซ่อมแซมปร้ินเตอร์ 600.00             600.00        เฉพาะเจาะจง บอยคอมพิวเตอร์ บอยคอมพิวเตอร์ ราคาต ้าสุด พส.227/2565  14 กันยายน 2565
8 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 2,765.00          2,765.00      เฉพาะเจาะจง นัฐภรณ์ การพิมพ์ นัฐภรณ์ การพิมพ์ ราคาต ้าสุด พส.228/2565  14 กันยายน 2565

9 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 7,702.00          7,702.00      เฉพาะเจาะจง บ.แสงทองท็อป-วัน วัสดุก่อสร้าง บ.แสงทองท็อป-วัน วัสดุก่อสร้าง ราคาต ้าสุด พส.230/2565  15 กันยายน 2565

10 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 34,135.00         34,135.00    เฉพาะเจาะจง บ.แสงทองวัสดุก่อสร้าง บ.แสงทองวัสดุก่อสร้าง ราคาต ้าสุด พส.231/2565  15 กันยายน 2565
11 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 90,584.00         90,584.00    เฉพาะเจาะจง ร้านเทพสยามอีเล็กทริค ร้านเทพสยามอีเล็กทริค ราคาต ้าสุด พส.232/2565  15 กันยายน 2565
12 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 63,040.00         63,040.00    เฉพาะเจาะจง ทีพี เทเลคอม ทีพี เทเลคอม ราคาต ้าสุด พส.233/2565  15 กันยายน 2565
13 ซ้ือน้้ามันเครื อง 1,500.00          1,500.00      เฉพาะเจาะจง อู่มนตรีการช่าง อู่มนตรีการช่าง ราคาต ้าสุด พส.234/2565  15 กันยายน 2565
14 วัสดุกีฬา 15,000.00         15,000.00    เฉพาะเจาะจง น่านซอคเกอร์ น่านซอคเกอร์ ราคาต ้าสุด พส.229/2565  14 กันยายน 2565

รวม 264,782          

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือในรอบเดือน กันยำยน 2565
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำน่ำน

วันท่ี 1-30 เดือน กันยำยน  พ.ศ. 2565



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำเหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 จ้างเหมาท้าตัวอักษรคอมโพสิต 6,500.00     6,500.00    เฉพาะเจาะจง นายวิษณุพล กุลทพรม นายวิษณุพล กุลทพรม ราคาต ้าสุด พส.214/2565  2 กันยายน 2565
2 จ้างเหมาทาสี 19,000.00   19,000.00  เฉพาะเจาะจง นายสมพร  พุทธา นายสมพร  พุทธา ราคาต ้าสุด พส.235/2565  5 กันยายน 2565
3 จ้างเหมาซ่อมบ้ารุงเครื องปรับอากาศ 4,000.00     4,000.00    เฉพาะเจาะจง นายก้าน รินฤทธ์ิ นายก้าน รินฤทธ์ิ ราคาต ้าสุด พส.240/2565  5 กันยายน 2565
4 จ้างเหมาปรับพ้ืนสนามหญ้า 30,300.00   30,300.00  เฉพาะเจาะจง นายทวี  อินสองใจ นายทวี  อินสองใจ ราคาต ้าสุด พส.241/2565  1 กันยายน 2565
5 จ้างเหมาอาหารและอาหารว่าง 4,000.00     4,000.00    เฉพาะเจาะจง นางจิตร  แสงค้า นางจิตร  แสงค้า ราคาต ้าสุด พส.239/2565  14 กันยายน 2565
6 จ้างเหมาท้าป้ายไวนิล 4,570.00     4,570.00    เฉพาะเจาะจง เบบ้ีโฮมแอนด์หมู่เฮาดีไซน์ เบบ้ีโฮมแอนด์หมู่เฮาดีไซน์ ราคาต ้าสุด พส.237/2565  5 กันยายน 2565
7 จ้างเหมาท้าป้ายไวนิล 540.00       540.00      เฉพาะเจาะจง เบบ้ีโฮมแอนด์หมู่เฮาดีไซน์ เบบ้ีโฮมแอนด์หมู่เฮาดีไซน์ ราคาต ้าสุด พส.236/2565  5 กันยายน 2565
8 จ้างเหมาอาหารและอาหารว่าง 18,500.00   18,500.00  เฉพาะเจาะจง นางสุพรรณษา  เรือนค้า นางสุพรรณษา  เรือนค้า ราคาต ้าสุด พส.237/2565  5 กันยายน 2565

รวม 87,410       

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน  2565
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำน่ำน

วันท่ี 1-30 เดือน กันยำยน  พ.ศ. 2565



ท่ี ประจ ำเดือน/ปี จัดซ้ือ จัดจ้ำง เช่ำช้ือ
1 เดือนตุลาคม 2564 30,964 0 0
2 เดือนพฤศจิกายน 2564 201,364 143,200 63,000
3 เดือนธันวาคม 2564 525,632.90 342,320 0
4 เดือนมกราคม 2565 174,814 85,170 0
5 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 219,018 2,700 0
6 เดือนมีนาคม 2565 177,040 54,296 0
7 เดือนเมษายน 2565 56,605 64,000 0
8 เดือนพฤษภาคม 2565 10,580 1,470 0
9 เดือนมิถุนายน 2565 167,368 5,383 0
10 เดือนกรกฎาคม 2565 18,707 11,900 2,500
11 เดือนสิงหาคม 2565 106,755 80,512 0
12 เดือนกันยายน 2565 264,782 87,410 0

รวม 1,953,629.65 878,361 65,500
รวมท้ังส้ิน 2,897,490.65

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ปีงบประมำณ 2565


