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คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

โรงเรียนฮอดพิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564-มิถุนายน 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

- งานที่ซื้อหรือจ้าง
- วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง
- ราคากลาง
- วิธีการซื้อหรือจ้าง
- รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
- ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
- เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
- เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง



 
 
 

ส่วนราชการ   กลุ่มงานอำนวยการ โรงเรียนฮอดพิทยาคม   
ท่ี               วันที่  29 ตุลาคม 2564 
เรื่อง  รายงานสรุปผลการพิจารณาจดัซื้อจัดจา้งในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดอืน ตุลาคม 2564 

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนฮอดพิทยาคม 
     

                    เรื่องเดิม ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับผลการพิจารณาการจดัซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจดัไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 นั้น 
       ข้อเท็จจริง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.2540คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการออกประกาศไว ้ข้อ2 โดยให้หน่วยงานของรัฐจดัทำสรุปผล
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกๆเดือน 
      งานพัสดุขอสรุปการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือน ตุลาคม 2564 ดังนี้ 

ลำดับที่  รายการ วิธีการจดัซื้อจัดจา้ง เงินงบประมาณ 
1 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 14,050.00 
2 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 24,027.00 
3 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 4,339.00 
4 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 1,306.00 
5 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 5,780.00 
6 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 1,870.00 
7 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 6,390.00 
8 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 6,420.00 
9 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 1,147.04 

10 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 8,560.00 
11 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 2,000.00 
12 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 264,000.00 
13 จัดจ้าง 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 86,800.00 
14 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 3,090.00 
15 จัดจ้าง 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 2,800.00 
16 จัดจ้าง 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 28,400.00 
17 จัดจ้าง 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 300.00 

รวมเป็นเงิน 461,279.04 
 

บันทึกข้อความ 



จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ให้งานประชาสัมพนัธ์ประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงเรียนฮอดพิทยาคม
หัวข้อการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ หัวข้อย่อยสรปุผล 

 
              

(นางสาวพัชรี เตปิน)     
หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย ์                                                                      

 
 

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….................................………………….....……… 
 

 

(นายระวี   คงภาษี) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนฮอดพิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ส่วนราชการ   กลุ่มงานอำนวยการ โรงเรียนฮอดพิทยาคม   
ท่ี               วันที่  30 พฤศจกิายน 2564 
เรื่อง  รายงานสรุปผลการพิจารณาจดัซื้อจัดจา้งในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดอืน พฤศจิกายน 2564 

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนฮอดพิทยาคม 
     

                    เรื่องเดิม ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับผลการพิจารณาการจดัซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจดัไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 นั้น 
       ข้อเท็จจริง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.2540คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการออกประกาศไว ้ข้อ2 โดยให้หน่วยงานของรัฐจดัทำสรุปผล
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกๆเดือน 
      งานพัสดุขอสรุปการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 ดงันี้ 

ลำดับที่  รายการ วิธีการจดัซื้อจัดจา้ง เงินงบประมาณ 
1 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 21,131.00 
2 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 8,690.00 
3 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 9,608.00 
4 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 10,000.00 
5 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 942.00 
6 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 5,190.00 
7 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 1,880.00 
8 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 21,382.00 
9 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 5,600.00 

10 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 2,033.00 
11 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 1,060.00 
12 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 38,555.00 
13 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 3,777.00 
14 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 10,940.00 
15 จัดจ้าง 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 96,000.00 
16 จัดจ้าง 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 1,850.00 
17 จัดจ้าง 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 10,200.00 
18 จัดจ้าง 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 200.00 

รวมเป็นเงิน 249,038.00 
 

บันทึกข้อความ 



จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ให้งานประชาสัมพนัธ์ประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงเรียนฮอดพิทยาคม
หัวข้อการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ หัวข้อย่อยสรปุผล 

 
              

(นางสาวพัชรี เตปิน)     
หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย ์                                                                      

 
 

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….................................………………….....……… 

 

 

(นายระวี   คงภาษี) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนฮอดพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ส่วนราชการ   กลุ่มงานอำนวยการ โรงเรียนฮอดพิทยาคม   
ท่ี               วันที่  30 ธันวาคม 2564 
เรื่อง  รายงานสรุปผลการพิจารณาจดัซื้อจัดจา้งในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดอืน ธันวาคม 2564 

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนฮอดพิทยาคม 
     

                    เรื่องเดิม ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับผลการพิจารณาการจดัซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจดัไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 นั้น 
       ข้อเท็จจริง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.2540คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการออกประกาศไว ้ข้อ2 โดยให้หน่วยงานของรัฐจดัทำสรุปผล
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกๆเดือน 
      งานพัสดุขอสรุปการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือน ธันวาคม 2564 ดังนี ้

ลำดับที่  รายการ วิธีการจดัซื้อจัดจา้ง เงินงบประมาณ 
1 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 8,681.98 
2 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 13,464.88 
3 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 1,891.23 
4 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 700.00 
5 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 9,888.00 
6 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 5,000.00 
7 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 6,565.00 
8 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 5,942.00 
9 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 450.00 

10 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 13,970.00 
11 จัดจ้าง 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 3,000.00 
12 จัดจ้าง 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 75,000.00 
13 จัดจ้าง 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 3,500.00 
14 จัดจ้าง 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 1,060.00 

รวมเป็นเงิน 149,113.09 
 

 
 
 
 

บันทึกข้อความ 



จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ให้งานประชาสัมพนัธ์ประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงเรียนฮอดพิทยาคม
หัวข้อการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ หัวข้อย่อยสรปุผล 

 
              

(นางสาวพัชรี เตปิน)     
หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย ์                                                                      

 
 

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….................................………………….....……… 

 

 

(นายระวี   คงภาษี) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนฮอดพิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ส่วนราชการ   กลุ่มงานอำนวยการ โรงเรียนฮอดพิทยาคม   
ท่ี               วันที่  31 มกราคม 2565 
เรื่อง  รายงานสรุปผลการพิจารณาจดัซื้อจัดจา้งในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดอืน มกราคม 2565 

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนฮอดพิทยาคม 
     

                    เรื่องเดิม ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับผลการพิจารณาการจดัซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจดัไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 นั้น 
       ข้อเท็จจริง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.2540คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการออกประกาศไว ้ข้อ2 โดยให้หน่วยงานของรัฐจดัทำสรุปผล
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกๆเดือน 
      งานพัสดุขอสรุปการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือน มกราคม 2565 ดังนี้ 
 

ลำดับที ่ รายการ วิธีการจดัซื้อจัดจา้ง เงินงบประมาณ 
1 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 2,019.00 
2 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 15,000.00 
3 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 3,360.00 
4 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 40,125.00 
5 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 15,622.00 
6 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 7,000.00 
7 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 2,318.00 
8 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 4,014.00 
9 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 7,836.00 

10 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 12,390.00 
11 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 545.00 
12 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 1,600.00 
13 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 4,413.00 
14 จัดจ้าง 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 1,445.00 
15 จัดจ้าง 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 300,000.00 

รวมเป็นเงิน 417,687.00 
 

 
 
 

บันทึกข้อความ 



จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ให้งานประชาสัมพนัธ์ประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงเรียนฮอดพิทยาคม
หัวข้อการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ หัวข้อย่อยสรปุผล 

 
              

(นางสาวพัชรี เตปิน)     
หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย ์                                                                      

 

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….................................………………….....……… 

 

 

(นายระวี   คงภาษี) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนฮอดพิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ส่วนราชการ   กลุ่มงานอำนวยการ โรงเรียนฮอดพิทยาคม   
ท่ี               วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2565 
เรื่อง  รายงานสรุปผลการพิจารณาจดัซื้อจัดจา้งในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดอืน กุมภาพันธ์ 2565 

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนฮอดพิทยาคม 
     

                    เรื่องเดิม ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับผลการพิจารณาการจดัซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจดัไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 นั้น 
       ข้อเท็จจริง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.2540คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการออกประกาศไว ้ข้อ2 โดยให้หน่วยงานของรัฐจดัทำสรุปผล
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกๆเดือน 
      งานพัสดุขอสรุปการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ดังนี ้

ลำดับที่  รายการ วิธีการจดัซื้อจัดจา้ง เงินงบประมาณ 
1 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 310.00 
2 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 4,195.00 
3 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 817.00 
4 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 10,700.00 
5 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 700.00 
6 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 5,551.00 
7 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 12,100.00 
8 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 12,810.00 
9 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 2,890.00 

10 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 19,800.00 
11 จัดจ้าง 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 700.00 
12 จัดจ้าง 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 350.00 
13 จัดจ้าง 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 350.00 
14 จัดจ้าง 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 288.00 
15 จัดจ้าง 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 4,000.00 
16 จัดจ้าง 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 150,000.00 

รวมเป็นเงิน 225,561.00 
 

 
 

บันทึกข้อความ 



จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ให้งานประชาสัมพนัธ์ประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงเรียนฮอดพิทยาคม
หัวข้อการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ หัวข้อย่อยสรปุผล 

 
              

(นางสาวพัชรี เตปิน)     
หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย ์                                                                      

 
 

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….................................………………….....……… 

 

 

(นายระวี   คงภาษี) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนฮอดพิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ส่วนราชการ   กลุ่มงานอำนวยการ โรงเรียนฮอดพิทยาคม   
ท่ี               วันที่  31 มีนาคม 2565 
เรื่อง  รายงานสรุปผลการพิจารณาจดัซื้อจัดจา้งในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดอืน มีนาคม 2565 

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนฮอดพิทยาคม 
     

                    เรื่องเดิม ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับผลการพิจารณาการจดัซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจดัไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 นั้น 
       ข้อเท็จจริง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.2540คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการออกประกาศไว ้ข้อ2 โดยให้หน่วยงานของรัฐจดัทำสรุปผล
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกๆเดือน 
      งานพัสดุขอสรุปการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือน มีนาคม 2565 ดังนี้ 

ลำดับที่  รายการ วิธีการจดัซื้อจัดจา้ง เงินงบประมาณ 
1 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 1,165.00 
2 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 1,400.00 
3 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 4,000.00 
4 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 18,700.00 
5 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 6,270.00 
6 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 10,000.00 
7 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 480.00 
8 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 248,040.00 
9 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 386,753.00 

10 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 39,200.00 
11 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 50,000.00 
12 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 844.00 
13 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 2,763.00 
14 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 6,660.00 
15 จัดซื้อ 1 รายการ คัดเลือก 1,154,000.00 
16 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 6,540.00 
17 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 650.00 

บันทึกข้อความ 



 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ให้งานประชาสัมพนัธ์ประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงเรียนฮอดพิทยาคม
หัวข้อการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ หัวข้อย่อยสรปุผล 

 
              

(นางสาวพัชรี เตปิน)     
หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย ์                                                                      

 
 

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….................................………………….....……… 

 

 

(นายระวี   คงภาษี) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนฮอดพิทยาคม 

 
 
 
 

 

18 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 960.00 
19 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 1,430.00 
20 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 3,665.00 
21 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 340.00 
22 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 13,730.00 
23 จัดจ้าง 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 1,344.00 
24 จัดจ้าง 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 6,420.00 
25 จัดจ้าง 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 190,000.00 
26 จัดจ้าง 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 3,000.00 
27 จัดจ้าง 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 3,252.00 
28 จัดจ้าง 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 4,500.00 
29 จัดจ้าง 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 2,000.00 

รวมเป็นเงิน 2,168,106.00 



 
 

 
 

ส่วนราชการ   กลุ่มงานอำนวยการ โรงเรียนฮอดพิทยาคม   
ท่ี               วันที่  29 เมษายน 2565 
เรื่อง  รายงานสรุปผลการพิจารณาจดัซื้อจัดจา้งในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดอืน เมษายน 2565 

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนฮอดพิทยาคม 
     

                    เรื่องเดิม ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับผลการพิจารณาการจดัซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจดัไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 นั้น 
       ข้อเท็จจริง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.2540คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการออกประกาศไว ้ข้อ2 โดยให้หน่วยงานของรัฐจดัทำสรุปผล
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกๆเดือน 
      งานพัสดุขอสรุปการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือน เมษายน 2565 ดังนี ้

ลำดับที่  รายการ วิธีการจดัซื้อจัดจา้ง เงินงบประมาณ 
1 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 8,210.00 
2 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 455.00 
3 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 51,250.00 
4 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 38,100.00 
5 จัดจ้าง 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 10,000.00 
6 จัดจ้าง 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 32,000.00 
7 จัดจ้าง 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 8,000.00 
8 จัดจ้าง 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 17,480.00 
9 จัดจ้าง 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 2,000.00 

10 จัดจ้าง 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 190,000.00 
11 จัดจ้าง 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 60,000.00 
12 จัดจ้าง 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 3,800.00 

รวมเป็นเงิน 421,295.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกข้อความ 



จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ให้งานประชาสัมพนัธ์ประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงเรียนฮอดพิทยาคม
หัวข้อการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ หัวข้อย่อยสรปุผล 

 
              

(นางสาวพัชรี เตปิน)     
หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย ์                                                                      

 
 

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….................................………………….....……… 

 

 

(นายระวี   คงภาษี) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนฮอดพิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ส่วนราชการ   กลุ่มงานอำนวยการ โรงเรียนฮอดพิทยาคม   
ท่ี               วันที่  31 พฤษภาคม 2565 
เรื่อง  รายงานสรุปผลการพิจารณาจดัซื้อจัดจา้งในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดอืน พฤษภาคม 2565 

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนฮอดพิทยาคม 
     

                    เรื่องเดิม ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับผลการพิจารณาการจดัซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจดัไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 นั้น 
       ข้อเท็จจริง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.2540คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการออกประกาศไว ้ข้อ2 โดยให้หน่วยงานของรัฐจดัทำสรุปผล
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกๆเดือน 
      งานพัสดุขอสรุปการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 ดังนี ้

ลำดับที่  รายการ วิธีการจดัซื้อจัดจา้ง เงินงบประมาณ 
1 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 340.00 
2 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 10,500.00 
3 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 135,220.00 
4 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 2,846.20 
5 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 10,767.00 
6 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 2,086.50 
7 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 12,750.00 
8 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 1,395.00 
9 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 18,454.00 

10 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 2,705.00 
11 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 4,000.00 
12 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 20,376.55 
13 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 18,700.00 
14 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 4,560.00 
15 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 1,155.00 
16 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 6,800.00 
17 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 2,420.00 

บันทึกข้อความ 



 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ให้งานประชาสัมพนัธ์ประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงเรียนฮอดพิทยาคม
หัวข้อการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ หัวข้อย่อยสรปุผล 

 
              

(นางสาวพัชรี เตปิน)     
หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย ์                                                                      

 
 

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….................................………………….....……… 

 

 

(นายระวี   คงภาษี) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนฮอดพิทยาคม 

 
 
 
 
 

 

18 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 9,900.00 
19 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 5,890.00 
20 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 34,000.00 
21 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 275.00 
22 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 1,100.00 
23 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 12,149.21 
24 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 18,940.00 
25 จัดจ้าง 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 5,000.00 
26 จัดจ้าง 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 3,000.00 
27 จัดจ้าง 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 300.00 
28 จัดจ้าง 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 38,000.00 
29 จัดจ้าง 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 65,000.00 

รวมเป็นเงิน 448,629.46 



 
 
 

ส่วนราชการ   กลุ่มงานอำนวยการ โรงเรียนฮอดพิทยาคม   
ท่ี               วันที่  30 มิถุนายน 2565 
เรื่อง  รายงานสรุปผลการพิจารณาจดัซื้อจัดจา้งในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดอืน มิถุนายน 2565 

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนฮอดพิทยาคม 
     

                    เรื่องเดิม ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับผลการพิจารณาการจดัซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจดัไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 นั้น 
       ข้อเท็จจริง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.2540คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการออกประกาศไว ้ข้อ2 โดยให้หน่วยงานของรัฐจดัทำสรุปผล
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกๆเดือน 
      งานพัสดุขอสรุปการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือน มิถุนายน 2565 ดังนี ้

ลำดับที่  รายการ วิธีการจดัซื้อจัดจา้ง เงินงบประมาณ 
1 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 1,748.00 
2 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 5,590.00 
3 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 4,975.00 
4 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 35,000.00 
5 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 8,700.00 
6 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 7,959.00 
7 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 6,704.00 
8 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 14,894.00 
9 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 1,758.00 

10 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 543.00 
11 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 5,700.00 
12 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 2,217.00 
13 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 1,165.00 
14 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 165.00 
15 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 17,490.00 
16 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 3,200.00 
17 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 590.00 
18 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 10,500.00 

บันทึกข้อความ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 20,813.00 
20 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 2,400.00 
21 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 1,025.00 
22 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 1,350.00 
23 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 4,512.00 
24 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 650.00 
25 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 6,962.00 
26 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 3,400.00 
27 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 19,392.00 
28 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 35,542.00 
29 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 26,124.00 
30 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 3,250.00 
31 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 3,078.00 
32 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 1,598.00 
33 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 24,810.00 
34 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 37,630.00 
35 จัดจ้าง 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 320.00 
36 จัดจ้าง 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 8,400.00 
37 จัดจ้าง 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 685.00 
38 จัดจ้าง 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 15,000.00 
39 จัดจ้าง 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 700.00 
40 จัดจ้าง 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 1,622.00 

รวมเป็นเงิน 348,161.00 



จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ให้งานประชาสัมพนัธ์ประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงเรียนฮอดพิทยาคม
หัวข้อการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ หัวข้อย่อยสรปุผล 

 
          

(นางสาวพัชรี เตปิน)     
หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย ์                                                                      

 
 

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….................................………………….....……… 

 

 

(นายระวี   คงภาษี) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนฮอดพิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

ส่วนราชการ   กลุ่มงานอำนวยการ โรงเรียนฮอดพิทยาคม   
ท่ี               วันที่  29 กรกฎาคม 2565 
เรื่อง  รายงานสรุปผลการพิจารณาจดัซื้อจัดจา้งในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดอืน กรกฎาคม 2565 

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนฮอดพิทยาคม 
     

                    เรื่องเดิม ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับผลการพิจารณาการจดัซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจดัไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 นั้น 
       ข้อเท็จจริง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.2540คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการออกประกาศไว ้ข้อ2 โดยให้หน่วยงานของรัฐจดัทำสรุปผล
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกๆเดือน 
      งานพัสดุขอสรุปการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือน กรกฎาคม 2565 ดังนี ้

ลำดับที่  รายการ วิธีการจดัซื้อจัดจา้ง เงินงบประมาณ 
1 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 1,770.00 
2 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 25,555.00 
3 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 5,230.00 
4 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 23,150.00 
5 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 3,852.00 
6 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 705.00 
7 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 4,874.00 
8 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 5,661.00 
9 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 11,000.00 

10 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 495.00 
11 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 3,767.00 
12 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 4,710.00 
13 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 6,890.00 
14 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 5,450.00 
15 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 760.00 
16 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 1,000.00 
17 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 700.00 

บันทึกข้อความ 



 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ให้งานประชาสัมพนัธ์ประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงเรียนฮอดพิทยาคม
หัวข้อการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ หัวข้อย่อยสรปุผล 

 
              

(นางสาวพัชรี เตปิน)     
หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย ์                                                                      

 
 

ความเหน็ของผู้อำนวยการโรงเรียน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….................................………………….....……… 

 

 

(นายระวี   คงภาษี) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนฮอดพิทยาคม 

 
 
 
 

 

18 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 700.00 
19 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 1,690.00 
20 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 1,152.00 
21 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 370.00 
22 จัดซื้อ 1 รายการ คัดเลือก 81,407.00 
23 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 19,200.00 
24 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 17,190.00 
25 จัดจ้าง 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 3,500.00 
26 จัดจ้าง 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 5,800.00 
27 จัดจ้าง 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 650.00 
28 จัดจ้าง 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 852.00 
29 จัดจ้าง 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 22,420.00 
30 จัดจ้าง 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 35,000.00 

รวมเป็นเงิน 295,500.00 



 
 

 
 

ส่วนราชการ   กลุ่มงานอำนวยการ โรงเรียนฮอดพิทยาคม   
ท่ี               วันที่  31 สิงหาคม 2565 
เรื่อง  รายงานสรุปผลการพิจารณาจดัซื้อจัดจา้งในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดอืน สิงหาคม 2565 

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนฮอดพิทยาคม 
     

                    เรื่องเดิม ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับผลการพิจารณาการจดัซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจดัไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 นั้น 
       ข้อเท็จจริง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.2540คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการออกประกาศไว ้ข้อ2 โดยให้หน่วยงานของรัฐจดัทำสรุปผล
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกๆเดือน 
      งานพัสดุขอสรุปการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือน สิงหาคม 2565 ดังนี ้

ลำดับที ่ รายการ วิธีการจดัซื้อจัดจา้ง เงินงบประมาณ 
1 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 160.00 
2 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 2,960.00 
3 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 4,585.00 
4 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 7,465.00 
5 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 715.00 
6 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 370.00 
7 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 6,890.80 
8 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 8,100.00 
9 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 1,116.00 

10 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 7,755.00 
11 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 2,630.00 
12 จัดซื้อ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 2,965.00 
13 จัดจ้าง 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 3,800.00 
14 จัดจ้าง 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 480.00 
15 จัดจ้าง 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 700.00 
16 จัดจ้าง 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 810.00 

รวมเป็นเงิน 51,501.80 
 

 

บันทึกข้อความ 



จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ให้งานประชาสัมพนัธ์ประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงเรียนฮอดพิทยาคม
หัวข้อการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ หัวข้อย่อยสรปุผล 

 
              

(นางสาวพัชรี เตปิน)     
หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย ์                                                                      

 
 

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….................................………………….....……… 

 

 

(นายระวี   คงภาษี) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนฮอดพิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

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

1 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง 14,050.00 14,050.00 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรฮอด สหกรณ์กำรเกษตรฮอด มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 8/2565

รำคำท่ีเสนอ 14,050 บำท รำคำท่ีเสนอ 14,050 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 1 ตุลำคม 2564

วันท่ี 1 ตุลำคม 2564 วงเงินงบประมำณ

2 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์งำนต่ำงๆ 24,027.00 24,027.00 เฉพำะเจำะจง ไทยพัฒน์ศึกษำ ไทยพัฒน์ศึกษำ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1/2565

รำคำท่ีเสนอ 24,027 บำท รำคำท่ีเสนอ 24,027 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 1 ตุลำคม 2564

วันท่ี 1 ตุลำคม 2564 วงเงินงบประมำณ

3 ซ้ืออุปกรณ์ส้ำหรับกิจกรรม 4,339.00 4,339.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เป่ำเปำ หจก.เป่ำเปำ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

วันสุรทรภู่และวันภำษำไทย รำคำท่ีเสนอ 4,339 บำท รำคำท่ีเสนอ 4,339 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 1 ตุลำคม 2564

วันท่ี 1 ตุลำคม 2564 วงเงินงบประมำณ

4 ซ้ือวัสดุงำนอำคำรสถำนท่ี 1,306.00 1,306.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ปิยะภัณฑ์ฮอด จ้ำกัด บริษัท ปิยะภัณฑ์ฮอด จ้ำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

รำคำท่ีเสนอ 1,306 บำท รำคำท่ีเสนอ 1,306 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 4 ตุลำคม 2564

วันท่ี 4 ตุลำคม 2564 วงเงินงบประมำณ

5 ซ้ือเก้ำอ้ี วัสดุกลำง 5,780.00 5,780.00 เฉพำะเจำะจง จันทร์เฟอร์นิเจอร์ จันทร์เฟอร์นิเจอร์ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 2/2565

รำคำท่ีเสนอ 5,780 บำท รำคำท่ีเสนอ 5,780 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 7 ตุลำคม 2564

วันท่ี 7 ตุลำคม 2564 วงเงินงบประมำณ

6 ซ้ือวัสดุงำนบัญชี 1,870.00 1,870.00 เฉพำะเจำะจง ไทยพัฒน์ศึกษำ ไทยพัฒน์ศึกษำ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

รำคำท่ีเสนอ 1,870 บำท รำคำท่ีเสนอ 1,870 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 7 ตุลำคม 2564

วันท่ี 7 ตุลำคม 2564 วงเงินงบประมำณ

7 ซ้ือวัสดุงำนอำคำรสถำนท่ี 6,390.00 6,390.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เสรี ภู่พิสิฐ หจก.เสรี ภู่พิสิฐ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 3/2565

รำคำท่ีเสนอ 6,390 บำท รำคำท่ีเสนอ 6,390 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 8 ตุลำคม 2564

วันท่ี 7 ตุลำคม 2564 วงเงินงบประมำณ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2564
(ช่ือหน่วยงำน) โรงเรียนฮอดพิทยำคม สพม.เชียงใหม่

วันท่ี 29 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2564



8 ซ้ือวัสดุงำนอำคำรสถำนท่ี 6,420.00 6,420.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท อินทมังเทวี จ้ำกัด บริษัท อินทมังเทวี จ้ำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 4/2565

รำคำท่ีเสนอ 6,420 บำท รำคำท่ีเสนอ 6,420 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 8 ตุลำคม 2564

วันท่ี 7 ตุลำคม 2564 วงเงินงบประมำณ

9 ซ้ือวัสดุกำรเงินและบัญชี 1,147.04 1,147.04 เฉพำะเจำะจง บริษัท ธีรวุฒ999 จ้ำกัด บริษัท ธีรวุฒ999 จ้ำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

รำคำท่ีเสนอ 1,147.04 บำท รำคำท่ีเสนอ 1,147.04 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 12 ตุลำคม 2564

วันท่ี 12 ตุลำคม 2564 วงเงินงบประมำณ

10 ซ้ือวัสดุงำนอำคำรสถำนท่ี 8,560.00 8,560.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เสรี ภู่พิสิฐ หจก.เสรี ภู่พิสิฐ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 5/2565

รำคำท่ีเสนอ 8,560 บำท รำคำท่ีเสนอ 8,560 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 22 ตุลำคม 2564

วันท่ี 22 ตุลำคม 2564 วงเงินงบประมำณ

11 ซ้ือวัสดุงำนอำคำรสถำนท่ี 2,000.00 2,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยขจร ตันยะ นำยขจร ตันยะ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

รำคำท่ีเสนอ 2,000 บำท รำคำท่ีเสนอ 2,000 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 26 ตุลำคม 2564

วันท่ี 26 ตุลำคม 2564 วงเงินงบประมำณ

12 ซ้ือชุดโซล่ำเซลล์ 264,000.00 264,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท โซล่ำเซอร์วิส แอนด์ โซลูช่ัน บริษัท โซล่ำเซอร์วิส แอนด์ โซลูช่ัน มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 5/2565

รำคำท่ีเสนอ 264,000 บำท รำคำท่ีเสนอ 264,000 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 29 ตุลำคม 2564

วันท่ี 29 ตุลำคม 2564 วงเงินงบประมำณ

13 จ้ำงปรับปรุงซ่อมแซม 86,800.00 86,800.00 เฉพำะเจำะจง เพชรไม้ลุง เพชรไม้ลุง มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 9/2565

อำคำรเฟ่ืองฟ้ำ รำคำท่ีเสนอ 86,800 บำท รำคำท่ีเสนอ 86,800 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 4 ตุลำคม 2564

วันท่ี 4 ตุลำคม 2564 วงเงินงบประมำณ

14 ซ้ือน้้ำมันเคร่ือง 3,090.00 3,090.00 เฉพำะเจำะจง ส.เจริญยนต์ 2005 ส.เจริญยนต์ 2005 มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

รำคำท่ีเสนอ 3,090 บำท รำคำท่ีเสนอ 3,090 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 5 ตุลำคม 2564

วันท่ี 5 ตุลำคม 2564 วงเงินงบประมำณ

15 จ้ำงเปล่ียนแบตเตอร่ีรถยนต์ 2,800.00 2,800.00 เฉพำะเจำะจง ฮอดไดนำโม ฮอดไดนำโม มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี -

รำคำท่ีเสนอ 2,800 บำท รำคำท่ีเสนอ 2,800 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 8 ตุลำคม 2564

วันท่ี 8 ตุลำคม 2564 วงเงินงบประมำณ

16 จ้ำงซ่อมห้องเก็บของ 28,400.00 28,400.00 เฉพำะเจำะจง นำยสมหมำย ปำวรรณ์ นำยสมหมำย ปำวรรณ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 8/2565

รำคำท่ีเสนอ 28,400 บำท รำคำท่ีเสนอ 28,400 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 16 ตุลำคม 2564

วันท่ี 16 ตุลำคม 2564 วงเงินงบประมำณ



17 จ้ำงตรวจสภำพรถยนต์ 300.00 300.00 เฉพำะเจำะจง สถำนตรวจสภำพรถ สุบินบริกำร สถำนตรวจสภำพรถ สุบินบริกำร มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี -

รำคำท่ีเสนอ 300 บำท รำคำท่ีเสนอ 300 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 22 ตุลำคม 2564

วันท่ี 22 ตุลำคม 2564 วงเงินงบประมำณ



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

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

1 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำงห้องเก็บของ 21,131.00 21,131.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ปิยะภัณฑ์ฮอด จ้ำกัด บริษัท ปิยะภัณฑ์ฮอด จ้ำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 11/2565

รำคำท่ีเสนอ 21,131 บำท รำคำท่ีเสนอ 21,131 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 2 พฤศจิกำยน 2564

วันท่ี 2 พฤศจิกำยน 2564 วงเงินงบประมำณ

2 ซ้ือเคร่ืองพิมพ์ด็อทเมตริกซ์ 8,690.00 8,690.00 เฉพำะเจำะจง วิรชำคอมพิวเมท วิรชำคอมพิวเมท มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 7/2565

พรินเตอร์ รำคำท่ีเสนอ 8,690 บำท รำคำท่ีเสนอ 8,690 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 วงเงินงบประมำณ

3 ซ้ือเคร่ืองตัดหญ้ำ 9,608.00 9,608.00 เฉพำะเจำะจง สล่ำไฟฟ้ำ สล่ำไฟฟ้ำ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 9/2565

แบบสะพำย รำคำท่ีเสนอ 9,608 บำท รำคำท่ีเสนอ 9,608 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 8 พฤศจิกำยน 2564

วันท่ี 8 พฤศจิกำยน 2564 วงเงินงบประมำณ

4 ซ้ือวัสดุชุดกำรตรวจกำรติด 10,000.00 10,000.00 เฉพำะเจำะจง ศูฯย์ปฏิบัติกำร เภสัชชุมชนฯ ศูฯย์ปฏิบัติกำร เภสัชชุมชนฯ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 10/2565

เช้ือโควิด-19 รำคำท่ีเสนอ 10,000 บำท รำคำท่ีเสนอ 10,000 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 9 พฤศจิกำยน 2564

วันท่ี 9 พฤศจิกำยน 2564 วงเงินงบประมำณ

5 ซ้ือวัสดุงำนอำคำรสถำนท่ี 942.00 942.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ปิยะภัณฑ์ฮอด จ้ำกัด บริษัท ปิยะภัณฑ์ฮอด จ้ำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

รำคำท่ีเสนอ 942 บำท รำคำท่ีเสนอ 942 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 9 พฤศจิกำยน 2564

วันท่ี 9 พฤศจิกำยน 2564 วงเงินงบประมำณ

6 ซ้ือเคร่ืองพิมพ์งำนพัสดุ 5,190.00 5,190.00 เฉพำะเจำะจง วิรชำคอมพิวเมท วิรชำคอมพิวเมท มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 12/2565

รำคำท่ีเสนอ 5,190 บำท รำคำท่ีเสนอ 5,190 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 9 พฤศจิกำยน 2564

วันท่ี 9 พฤศจิกำยน 2564 วงเงินงบประมำณ

7 ซ้ือวัสดุงำนพัฒนำกำรสอน 1,880.00 1,880.00 เฉพำะเจำะจง หจก.แอดไวซ์ฮอด หจก.แอดไวซ์ฮอด มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

คอมพิวเตอร์ รำคำท่ีเสนอ 1,880 บำท รำคำท่ีเสนอ 1,880 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 15 พฤศจิกำยน 2564

15 พฤศจิกำยน 2564 วงเงินงบประมำณ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2564
(ช่ือหน่วยงำน) โรงเรียนฮอดพิทยำคม สพม.เชียงใหม่

วันท่ี 30 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564



8 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำงปรับปรุง 21,382.00 21,382.00 เฉพำะเจำะจง ขุนแผน 59 ขุนแผน 59 มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 13/2565

ใต้ถุนอำคำรเฟ่ืองฟ้ำ รำคำท่ีเสนอ 21,382 บำท รำคำท่ีเสนอ 21,382 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 19 พฤศจิกำยน 2564

วันท่ี 19 พฤศจิกำยน 2564 วงเงินงบประมำณ

9 ซ้ือไมค์ลอยและ 5,600.00 5,600.00 เฉพำะเจำะจง วีอำร์เทคนิคซำวด์ วีอำร์เทคนิคซำวด์ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 14/2565

เพำเวอร์แรค รำคำท่ีเสนอ 5,600 บำท รำคำท่ีเสนอ 5,600 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 19 พฤศจิกำยน 2564

วันท่ี 19 พฤศจิกำยน 2564 วงเงินงบประมำณ

10 ซ้ือกล่องใส่มิกซ์เซอร์ 2,033.00 2,033.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท วินแอนด์เคส จ้ำกัด บริษัท วินแอนด์เคส จ้ำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

รำคำท่ีเสนอ 2,033 บำท รำคำท่ีเสนอ 2,033 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 20 พฤศจิกำยน 2564

วันท่ี 20 พฤศจิกำยน 2564 วงเงินงบประมำณ

11 ซ้ืออุปกรณ์งำนโสตฯ 1,060.00 1,060.00 เฉพำะเจำะจง สล่ำไฟฟ้ำ สล่ำไฟฟ้ำ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

รำคำท่ีเสนอ 1,060 บำท รำคำท่ีเสนอ 1,060 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 20 พฤศจิกำยน 2564

วันท่ี 20 พฤศจิกำยน 2564 วงเงินงบประมำณ

12 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำงงำนอำคำร 38,555.00 38,555.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ธีรวุฒิ999 จ้ำกัด บริษัท ธีรวุฒิ999 จ้ำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 15/2565

สถำนท่ี รำคำท่ีเสนอ 38,555 บำท รำคำท่ีเสนอ 38,555 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 30 พฤศจิกำยน 2564

วันท่ี 30 พฤศจิกำยน 2564 วงเงินงบประมำณ

13 ซ้ืออุปกรณ์เช่ือมแผงโซล่ำฯ 3,777.00 3,777.00 เฉพำะเจำะจง สล่ำไฟฟ้ำ สล่ำไฟฟ้ำ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

รำคำท่ีเสนอ 3,777 บำท รำคำท่ีเสนอ 3,777 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 30 พฤศจิกำยน 2564

วันท่ี 30 พฤศจิกำยน 2564 วงเงินงบประมำณ

14 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง 10,940.00 10,940.00 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรฮอด สหกรณ์กำรเกษตรฮอด มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 16/2565

รำคำท่ีเสนอ 10,940 บำท รำคำท่ีเสนอ 10,940 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 วงเงินงบประมำณ

15 จ้ำงก่อสร้ำงแทงค์น้้ำ 96,000.00 96,000.00 เฉพำะเจำะจง เพชรไม้ลุง เพชรไม้ลุง มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 10/2565

รำคำท่ีเสนอ 96,000 บำท รำคำท่ีเสนอ 96,000 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 วงเงินงบประมำณ

16 จ้ำงย้ำยระบบกล้อง 1,850.00 1,850.00 เฉพำะเจำะจง หจก.แอดไวซ์ฮอด หจก.แอดไวซ์ฮอด มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี -

วงจรปิด รำคำท่ีเสนอ 1,850 บำท รำคำท่ีเสนอ 1,850 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 5 พฤศจิกำยน 2564

วันท่ี 5 พฤศจิกำยน 2564 วงเงินงบประมำณ



17 จ้ำงต้ังศูนย์ถ่วงล้อรถตู้ 10,200.00 10,200.00 เฉพำะเจำะจง สุรพลพำนิชฮอด สุรพลพำนิชฮอด มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 11/2565

รำคำท่ีเสนอ 10,200 บำท รำคำท่ีเสนอ 10,200 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 23 พฤศจิกำยน 2564

วันท่ี 23 พฤศจิกำยน 2564 วงเงินงบประมำณ

18 จ้ำงตรวจสภำพรถยนต์ 200.00 200.00 เฉพำะเจำะจง สถำนตรวจสภำพรถ สุบินบริกำร สถำนตรวจสภำพรถ สุบินบริกำร มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี -

รำคำท่ีเสนอ 200 บำท รำคำท่ีเสนอ 200 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 9 พฤศจิกำยน 2564

วันท่ี 9 พฤศจิกำยน 2564 วงเงินงบประมำณ



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

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

1 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำงเพ่ือปรับปรุง 8,681.98 8,681.98 เฉพำะเจำะจง บริษัท พจน์เจิรญเมทัลชีท จ้ำกัด บริษัท พจน์เจิรญเมทัลชีท จ้ำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 17/2565

หลังคำกันแดด รำคำท่ีเสนอ 8,681.98 บำท รำคำท่ีเสนอ 8,681.98 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 2 ธันวำคม 2564

วันท่ี 2 ธันวำคม 2564 วงเงินงบประมำณ

2 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำงเพ่ือปรับปรุง 13,464.88 13,464.88 เฉพำะเจำะจง บริษัท พจน์เจิรญเมทัลชีท จ้ำกัด บริษัท พจน์เจิรญเมทัลชีท จ้ำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 18/2565

หลังคำกันแดด รำคำท่ีเสนอ 13,464.88 บำท รำคำท่ีเสนอ 13,464.88 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 3 ธันวำคม 2564

วันท่ี 3 ธันวำคม 2564 วงเงินงบประมำณ

3 ซ้ือวัสดุสร้ำงหลังคำกันแดด 1,891.23 1,891.23 เฉพำะเจำะจง บริษัท พจน์เจิรญเมทัลชีท จ้ำกัด บริษัท พจน์เจิรญเมทัลชีท จ้ำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

ห้องอ้ำนวยกำร รำคำท่ีเสนอ 9,608 บำท รำคำท่ีเสนอ 9,608 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 3 ธันวำคม 2564

วันท่ี 3 ธันวำคม 2564 วงเงินงบประมำณ

4 ซ้ือน้้ำยำเติมแอร์ 700.00 700.00 เฉพำะเจำะจง นำนำมอเตอร์ แอนด์ แบตเตอร่ี นำนำมอเตอร์ แอนด์ แบตเตอร่ี มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 19/2565

รำคำท่ีเสนอ 700 บำท รำคำท่ีเสนอ 700 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 3 ธันวำคม 2564

วันท่ี 3 ธันวำคม 2564 วงเงินงบประมำณ

5 ซ้ือวัสดุงำนพัสดุ 9,888.00 9,888.00 เฉพำะเจำะจง ไทยพัฒน์ศึกษำ ไทยพัฒน์ศึกษำ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 21/2565

รำคำท่ีเสนอ 9,888 บำท รำคำท่ีเสนอ 9,888 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 7 ธันวำคม 2564

วันท่ี 7 ธันวำคม 2564 วงเงินงบประมำณ

6 ซ้ือวัสดุงำนวันข้ึนปีใหม่ 5,000.00 5,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เป่ำเปำ หจก.เป่ำเปำ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 20/2565

รำคำท่ีเสนอ 5,000 บำท รำคำท่ีเสนอ 5,000 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 14 ธันวำคม 2564

วันท่ี 14 ธันวำคม 2564 วงเงินงบประมำณ

7 ซ้ือวัสดุปรับปรุงอำคำร 105 6,565.00 6,565.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ศรีจอมทองทริปเพล็ท จ้ำกัด บริษัท ศรีจอมทองทริปเพล็ท จ้ำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 23/2565

รำคำท่ีเสนอ 6,565 บำท รำคำท่ีเสนอ 6,565 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 14 ธันวำคม 2564

วันท่ี 14 ธันวำคม 2564 วงเงินงบประมำณ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2564
(ช่ือหน่วยงำน) โรงเรียนฮอดพิทยำคม สพม.เชียงใหม่

วันท่ี 30 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2564



8 ซ้ือหนังสือห้องสมุด 5,942.00 5,942.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอเชียบุ๊คส์ จ้ำกัด บริษัท เอเชียบุ๊คส์ จ้ำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 23/2565

รำคำท่ีเสนอ 5,942 บำท รำคำท่ีเสนอ 5,942 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 14 ธันวำคม 2564

วันท่ี 14 ธันวำคม 2564 วงเงินงบประมำณ

9 ซ้ือวัสดุงำนกำรเงิน 450.00 450.00 เฉพำะเจำะจง วิรชำคอมพิวเมท วิรชำคอมพิวเมท มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

รำคำท่ีเสนอ 450 บำท รำคำท่ีเสนอ 450 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 17 ธันวำคม 2564

วันท่ี 17 ธันวำคม 2564 วงเงินงบประมำณ

10 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง 13,970.00 13,970.00 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรฮอด สหกรณ์กำรเกษตรฮอด มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 24

รำคำท่ีเสนอ 13,970 บำท รำคำท่ีเสนอ 13,970 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 2 ธันวำคม 2564

วันท่ี 2 ธันวำคม 2564 วงเงินงบประมำณ

11 จ้ำงท้ำป้ำยสนับสนุน 3,000.00 3,000.00 เฉพำะเจำะจง วัชรพล วัชรพล มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี -

แผงโซล่ำเซลล์ รำคำท่ีเสนอ 3,000 บำท รำคำท่ีเสนอ 3,000 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 16 ธันวำคม 2564

วันท่ี 16 ธันวำคม 2564 วงเงินงบประมำณ

12 จ้ำงติดต้ังประตูและ 75,000.00 75,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยวิทยำ มะโน นำยวิทยำ มะโน มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 12/2565

หน้ำต่ำงกระจก รำคำท่ีเสนอ 75,000 บำท รำคำท่ีเสนอ 75,000 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 9 ธันวำคม 2564

วันท่ี 9 ธันวำคม 2564 วงเงินงบประมำณ

13 จ้ำงซ่อมรถยนต์โรงเรียน 3,500.00 3,500.00 เฉพำะเจำะจง อู่ช่ำงแดง อู่ช่ำงแดง มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี -

รำคำท่ีเสนอ 3,500 บำท รำคำท่ีเสนอ 3,500 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 13 ธันวำคม 2564

วันท่ี 13 ธันวำคม 2564 วงเงินงบประมำณ

14 จ้ำงท้ำป้ำยไวนิล 1,060.00 1,060.00 เฉพำะเจำะจง วัชรพล วัชรพล มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี -

รำคำท่ีเสนอ 1,060 บำท รำคำท่ีเสนอ 1,060 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 24 ธันวำคม 2564

วันท่ี 24 ธันวำคม 2564 วงเงินงบประมำณ



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

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

1 ซ้ือวัสดุงำนบัญชี 2,019.00 2,019.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท พจน์เจิรญเมทัลชีท จ้ำกัด บริษัท พจน์เจิรญเมทัลชีท จ้ำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

รำคำท่ีเสนอ 2,019 บำท รำคำท่ีเสนอ 2,019 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 7 มกรำคม 2565

วันท่ี 7 มกรำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

2 ซ้ือกระดำษ A4 15,000.00 15,000.00 เฉพำะเจำะจง ไทยพัฒน์ศึกษำ ไทยพัฒน์ศึกษำ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 25/2565

รำคำท่ีเสนอ 15,000 บำท รำคำท่ีเสนอ 15,000 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 10 มกรำคม 2565

วันท่ี 10 มกรำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

3 ซ้ือวัสดุงำนอำคำรสถำนท่ี 3,360.00 3,360.00 เฉพำะเจำะจง สปำคลีน สปำคลีน มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

รำคำท่ีเสนอ 3,360 บำท รำคำท่ีเสนอ 3,360 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 11 มกรำคม 2565

วันท่ี 11 มกรำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

4 ซ้ือผงหมึกถ่ำยเอกสำร 40,125.00 40,125.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ไอ ออฟฟิศ ร้ำน ไอ ออฟฟิศ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 25/2565

รำคำท่ีเสนอ 40,125 บำท รำคำท่ีเสนอ 40,125 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 12 มกรำคม 2565

วันท่ี 12 มกรำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

5 ซ้ือ Power Amp 15,622.00 15,622.00 เฉพำะเจำะจง เอไอ-ไพศำล ล้ำปำง เอไอ-ไพศำล ล้ำปำง มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 26/2565

รำคำท่ีเสนอ 15,622 บำท รำคำท่ีเสนอ 15,622 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 28 มกรำคม 2565

วันท่ี 28 มกรำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

6 ซ้ือบอร์ดและสต๊ิกเกอร์ 7,000.00 7,000.00 เฉพำะเจำะจง อำร์ตรูม ครีเอทีฟ แอนด์ดีไซน์ อำร์ตรูม ครีเอทีฟ แอนด์ดีไซน์ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 27/2565

เคลือบด้ำน รำคำท่ีเสนอ 7,000 บำท รำคำท่ีเสนอ 7,000 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 17 มกรำคม 2565

วันท่ี 17 มกรำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

7 ซ้ือพัสดุกลำง 2,318.00 2,318.00 เฉพำะเจำะจง ไทยพัฒน์ศึกษำ ไทยพัฒน์ศึกษำ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

รำคำท่ีเสนอ 2,318 บำท รำคำท่ีเสนอ 2,318 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 24 มกรำคม 2565

วันท่ี 24 มกรำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2565
(ช่ือหน่วยงำน) โรงเรียนฮอดพิทยำคม สพม.เชียงใหม่

วันท่ี 31 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565



8 ซ้ือวัสดุงำนอำคำรสถำนท่ี 4,014.00 4,014.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ปิยะภัณฑ์ฮอด จ้ำกัด บริษัท ปิยะภัณฑ์ฮอด จ้ำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

รำคำท่ีเสนอ 4,014 บำท รำคำท่ีเสนอ 4,014 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 5 มกรำคม 2565

วันท่ี 5 มกรำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

9 ซ้ืออุปกรณ์ท้ำควำมสะอำด 7,836.00 7,836.00 เฉพำะเจำะจง สยำมแม็คโคร สยำมแม็คโคร มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 28/2565

งำนอำคำรสถำนท่ี รำคำท่ีเสนอ 7,836 บำท รำคำท่ีเสนอ 7,836 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 27 มกรำคม 2565

วันท่ี 27 มกรำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

10 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง 12,390.00 12,390.00 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรฮอด สหกรณ์กำรเกษตรฮอด มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 29/2565

รำคำท่ีเสนอ 12,390 บำท รำคำท่ีเสนอ 12,390 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 1 มกรำคม 2565

วันท่ี 1 มกรำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

11 ซ้ือพัสดุส้ำหรับกิจกรรม 545.00 545.00 เฉพำะเจำะจง ไทยพัฒน์ศึกษำ ไทยพัฒน์ศึกษำ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

เลือกต้ังคณะกรรมกำรฯ รำคำท่ีเสนอ 545 บำท รำคำท่ีเสนอ 545 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 28 มกรำคม 2565

วันท่ี 28 มกรำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

12 ซ้ือประกำศนียบัตรนักเรียน 1,600.00 1,600.00 เฉพำะเจำะจง องค์กำรค้ำของ สกสค. องค์กำรค้ำของ สกสค. มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

รำคำท่ีเสนอ 1,600 บำท รำคำท่ีเสนอ 1,600 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 20 มกรำคม 2565

วันท่ี 20 มกรำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

13 ซ้ืออุปกรณ์เช่ือมแผงโซล่ำฯ 4,413.00 4,413.00 เฉพำะเจำะจง สล่ำไฟฟ้ำ สล่ำไฟฟ้ำ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

กับสำยไฟโรงเรียน รำคำท่ีเสนอ 4,413 บำท รำคำท่ีเสนอ 4,413 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 31 มกรำคม 2565

วันท่ี 31 มกรำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

14 จ้ำงท้ำป้ำยไวนิล 1,445.00 1,445.00 เฉพำะเจำะจง วัชรพล วัชรพล มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี -

รำคำท่ีเสนอ 1,445 บำท รำคำท่ีเสนอ 1,445 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 5 มกรำคม 2565

วันท่ี 5 มกรำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

15 จ้ำงร้ือถอนอำคำรเรียน 300,000.00 300,000.00 เฉพำะเจำะจง เพชรไม้ลุง เพชรไม้ลุง มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 2/2565

รำคำท่ีเสนอ 300,000 บำท รำคำท่ีเสนอ 300,000 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 4 มกรำคม 2565

วันท่ี 4 มกรำคม 2565 วงเงินงบประมำณ



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

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

1 ซ้ืออุปกรณ์ท้ำควำมสะอำด 310.00 310.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เป่ำเปำ หจก.เป่ำเปำ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

อำคำรสถำนท่ี รำคำท่ีเสนอ 310 บำท รำคำท่ีเสนอ 310 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 3 กุมภำพันธ์ 2565

3 กุมภำพันธ์ 2565 วงเงินงบประมำณ

2 ซ้ืออุปกรณ์ท้ำควำมสะอำด 4,195.00 4,195.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพชรจักสำน ร้ำนเพชรจักสำน มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

อำคำรสถำนท่ี รำคำท่ีเสนอ 4,195 บำท รำคำท่ีเสนอ 4,195 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 7 กุมภำพันธ์ 2565

7 กุมภำพันธ์ 2565 วงเงินงบประมำณ

3 ซ้ืออุปกรณ์อบรมพัฒนำ 817.00 817.00 เฉพำะเจำะจง ไทยพัฒน์ศึกษำ ไทยพัฒน์ศึกษำ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

คณะกรรมกำรนักเรียน รำคำท่ีเสนอ 817 บำท รำคำท่ีเสนอ 817 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 7 กุมภำพันธ์ 2565

7 กุมภำพันธ์ 2565 วงเงินงบประมำณ

4 ซ้ือหมึกพิมพ์ส้ำเนำสีด้ำ 10,700.00 10,700.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ้ำกัด บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ้ำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 30/2565

รำคำท่ีเสนอ 10,700 บำท รำคำท่ีเสนอ 10,700 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 11 กุมภำพันธ์ 2565

11 กุมภำพันธ์ 2565 วงเงินงบประมำณ

5 ซ้ือถังน้้ำขำวขุ่น 2,000.00 2,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโชคชัย ร้ำนโชคชัย มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

รำคำท่ีเสนอ 2,000 บำท รำคำท่ีเสนอ 2,000 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 14 กุมภำพันธ์ 2565

14 กุมภำพันธ์ 2565 วงเงินงบประมำณ

6 ซ้ือวัสดุกิจกรรมคนดี 700.00 700.00 เฉพำะเจำะจง จ.ระนองธนิสร จ.ระนองธนิสร มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

ศรีเมืองฮอด รำคำท่ีเสนอ 700 บำท รำคำท่ีเสนอ 700 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 15 กุมภำพันธ์ 2565

15 กุมภำพันธ์ 2565 วงเงินงบประมำณ

7 ซ้ืออุปกรณ์จัดท้ำกระดำน 5,551.00 5,551.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ธีรวุฒ999 จ้ำกัด บริษัท ธีรวุฒ999 จ้ำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 31/2565

เคล่ือนท่ี รำคำท่ีเสนอ 5,551 บำท รำคำท่ีเสนอ 5,551 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2565

28 กุมภำพันธ์ 2565 วงเงินงบประมำณ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2565
(ช่ือหน่วยงำน) โรงเรียนฮอดพิทยำคม สพม.เชียงใหม่

วันท่ี 28 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565



8 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง 12,100.00 12,100.00 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรฮอด สหกรณ์กำรเกษตรฮอด มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 32/2565

รำคำท่ีเสนอ 12,100 บำท รำคำท่ีเสนอ 12,100 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ 2565

1 กุมภำพันธ์ 2565 วงเงินงบประมำณ

9 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำงปรับปรุง 12,810.00 12,810.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ธีรวุฒ999 จ้ำกัด บริษัท ธีรวุฒ999 จ้ำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 33/2565

อำคำรเรียน รำคำท่ีเสนอ 12,180 บำท รำคำท่ีเสนอ 12,180 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2565

28 กุมภำพันธ์ 2565 วงเงินงบประมำณ

10 ซ้ือหลอดไฟและสำยไฟ 2,890.00 2,890.00 เฉพำะเจำะจง สล่ำไฟฟ้ำ สล่ำไฟฟ้ำ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

รำคำท่ีเสนอ 2,890 บำท รำคำท่ีเสนอ 2,890 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2565

28 กุมภำพันธ์ 2565 วงเงินงบประมำณ

11 จ้ำงซ่อมรถยนต์ 19,800.00 19,800.00 เฉพำะเจำะจง อู่ช่ำงแดง อู่ช่ำงแดง มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 14/2565

รำคำท่ีเสนอ 19,800 บำท รำคำท่ีเสนอ 19,800 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 15 กุมภำพันธ์ 2565

15 กุมภำพันธ์ 2565 วงเงินงบประมำณ

12 จ้ำงท้ำป้ำยไวนิล 700.00 700.00 เฉพำะเจำะจง วัชรพล วัชรพล มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี -

รำคำท่ีเสนอ 700 บำท รำคำท่ีเสนอ 700 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ 2565

1 กุมภำพันธ์ 2565 วงเงินงบประมำณ

13 จ้ำงตรวจเช็คปร้ินเตอร์ 350.00 350.00 เฉพำะเจำะจง เน็ตเวิร์คคอม เน็ตเวิร์คคอม มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี -

รำคำท่ีเสนอ 350 บำท รำคำท่ีเสนอ 350 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 15 กุมภำพันธ์ 2565

15 กุมภำพันธ์ 2565 วงเงินงบประมำณ

14 จ้ำงท้ำป้ำยไวนิล 288.00 288.00 เฉพำะเจำะจง วัชรพล วัชรพล มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี -

รำคำท่ีเสนอ 288 บำท รำคำท่ีเสนอ 288 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 15 กุมภำพันธ์ 2565

15 กุมภำพันธ์ 2565 วงเงินงบประมำณ

15 จ้ำงเหมำรถโดยสำร 4,000.00 4,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยยงยุทธ ต๋ันเขียว นำยยงยุทธ ต๋ันเขียว มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี -

ประจ้ำทำง รำคำท่ีเสนอ 4,000 บำท รำคำท่ีเสนอ 4,000 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 25 กุมภำพันธ์ 2565

25 กุมภำพันธ์ 2565 วงเงินงบประมำณ

16 จ้ำงสร้ำงอำคำรเรียน 150,000.00 150,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสุรเชษฐ ปู่ทรำย นำยสุรเชษฐ ปู่ทรำย มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 16/2565

ช่ัวครำว รำคำท่ีเสนอ 150,000 บำท รำคำท่ีเสนอ 150,000 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2565

28 กุมภำพันธ์ 2565 วงเงินงบประมำณ



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

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

1 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรม 1,165.00 1,165.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เป่ำเปำ หจก.เป่ำเปำ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

วันปัจฉิมนิเทศ รำคำท่ีเสนอ 1,165 บำท รำคำท่ีเสนอ 1,165 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 2 มีนำคม 2565

2 มีนำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

2 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรม 1,400.00 1,400.00 เฉพำะเจำะจง นพคุณ นพคุณ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

วันปัจฉิมนิเทศ รำคำท่ีเสนอ 1,400 บำท รำคำท่ีเสนอ 1,400 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 4 มีนำคม 2565

4 มีนำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

3 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรม 4,000.00 4,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำววิลำวรรณ ตันกูล นำงสำววิลำวรรณ ตันกูล มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

วันปัจฉิมนิเทศ รำคำท่ีเสนอ 4,000 บำท รำคำท่ีเสนอ 4,000 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 4 มีนำคม 2565

4 มีนำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

4 ซ้ือกระดำษ A4 18,700.00 18,700.00 เฉพำะเจำะจง ไทยพัฒน์ศึกษำ ไทยพัฒน์ศึกษำ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 34/2565

รำคำท่ีเสนอ 18,700 บำท รำคำท่ีเสนอ 18,700 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 7 มีนำคม 2565

7 มีนำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

5 ซ้ือปูนสร้ำงอำคำรเรียน 6,270.00 6,270.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เสรี ภู่พิสิฐ หจก.เสรี ภู่พิสิฐ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 35/2565

รำคำท่ีเสนอ 6,270 บำท รำคำท่ีเสนอ 6,270 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 9 มีนำคม 2565

9 มีนำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

6 ซ้ือปกวุฒิบัตร 10,000.00 10,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เป๋ำตุง ร้ำน เป๋ำตุง มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 36/2565

รำคำท่ีเสนอ 10,000 บำท รำคำท่ีเสนอ 10,000 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 7 มีนำคม 2565

7 มีนำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

7 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรม 480.00 480.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกรียงไกร ร้ำนเกรียงไกร มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

วันอ้ำลำสถำบัน รำคำท่ีเสนอ 480 บำท รำคำท่ีเสนอ 480 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 4 มีนำคม 2565

4 มีนำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2565
(ช่ือหน่วยงำน) โรงเรียนฮอดพิทยำคม สพม.เชียงใหม่

วันท่ี 31 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2565



8 ซ้ือเหล็กเพ่ือสร้ำงโดมกีฬำ 248,040.00 248,040.00 เฉพำะเจำะจง นำยลิขิต ฐำนม่ัน นำยลิขิต ฐำนม่ัน มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 38/2565

รำคำท่ีเสนอ 248,040 บำท รำคำท่ีเสนอ 248,040 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 14 มีนำคม 2565

14 มีนำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

9 ซ้ือเหล็กเพ่ือสร้ำงโดมกีฬำ 386,753.00 386,753.00 เฉพำะเจำะจง นำยลิขิต ฐำนม่ัน นำยลิขิต ฐำนม่ัน มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 39/2565

รำคำท่ีเสนอ 386,753 บำท รำคำท่ีเสนอ 386,753 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 14 มีนำคม 2565

14 มีนำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

10 ซ้ือคอนกรีต 39,200.00 39,200.00 เฉพำะเจำะจง พี พี เอส คอนกรีต พี พี เอส คอนกรีต มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 40/2565

รำคำท่ีเสนอ 39,200 บำท รำคำท่ีเสนอ 39,200 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 9 มีนำคม 2565

9 มีนำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

11 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำนห้อง HCEC 50,000.00 50,000.00 เฉพำะเจำะจง ไทยพัฒน์ศึกษำ ไทยพัฒน์ศึกษำ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 41/2565

รำคำท่ีเสนอ 50,000 บำท รำคำท่ีเสนอ 50,000 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 16 มีนำคม 2565

16 มีนำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

12 ซ้ือวัสดุงำนอำคำรสถำนท่ี 844.00 844.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เสรี ภู่พิสิฐ หจก.เสรี ภู่พิสิฐ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

รำคำท่ีเสนอ 844 บำท รำคำท่ีเสนอ 844 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 15 มีนำคม 2565

15 มีนำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

13 ซ้ือวัสดุงำนต่ำง ๆ 2,763.00 2,763.00 เฉพำะเจำะจง ธนพูลฮอด ธนพูลฮอด มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

ของโรงเรียน รำคำท่ีเสนอ 2,763 บำท รำคำท่ีเสนอ 2,763 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 16 มีนำคม 2565

16 มีนำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

14 ซ้ือปูนฉำบอิฐมวลเบำ 6,660.00 6,660.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เสรี ภู่พิสิฐ หจก.เสรี ภู่พิสิฐ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 42/2565

รำคำท่ีเสนอ 6,660 บำท รำคำท่ีเสนอ 6,660 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 21 มีนำคม 2565

21 มีนำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

15 ซ้ือหนังสือเรียน 1,154,000.00 ########## คัดเลือก หจก.ไทยพัฒน์ศึกษำ หจก.ไทยพัฒน์ศึกษำ มีคุณสมบัติครบถ้วน สัญญำซ้ือขำยเลขท่ี 1/2565

รำคำท่ีเสนอ 1,154,000 บำท รำคำท่ีเสนอ 1,154,000 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 25 มีนำคม 2565

25 มีนำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

16 ซ้ือปูนฉำบอิฐมวลเบำ 6,540.00 6,540.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เสรี ภู่พิสิฐ หจก.เสรี ภู่พิสิฐ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 43/2565

รำคำท่ีเสนอ 6,540 บำท รำคำท่ีเสนอ 6,540 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 25 มีนำคม 2565

25 มีนำคม 2565 วงเงินงบประมำณ



17 ซ้ือพัสดุเฌอร่ำบอร์ด 650.00 650.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ขุนแผน 59 หจก.ขุนแผน 59 มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

รำคำท่ีเสนอ 650 บำท รำคำท่ีเสนอ 650 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 23 มีนำคม 2565

23 มีนำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

18 ซ้ือพัสดุไม้อัดพิเศษ 960.00 960.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ธีรวุฒิ 999 จ้ำกัด บริษัท ธีรวุฒิ 999 จ้ำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

รำคำท่ีเสนอ 960 บำท รำคำท่ีเสนอ 960 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 23 มีนำคม 2565

23 มีนำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

19 ซ้ือวัสดุงำนอำคำรสถำนท่ี 1,430.00 1,430.00 เฉพำะเจำะจง สล่ำไฟฟ้ำ สล่ำไฟฟ้ำ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

รำคำท่ีเสนอ 1,430 บำท รำคำท่ีเสนอ 1,430 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 25 มีนำคม 2565

25 มีนำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

20 ซ้ือวัสดุเพ่ือปรับปรุง 3,665.00 3,665.00 เฉพำะเจำะจง เชียงใหม่สุขสวัสด์ิ เชียงใหม่สุขสวัสด์ิ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

อำคำรอเนกประสงค์ รำคำท่ีเสนอ 3,665 บำท รำคำท่ีเสนอ 3,665 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 7 มีนำคม 2565

7 มีนำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

21 ซ้ือโฟมบอร์ดรูป 340.00 340.00 เฉพำะเจำะจง เฉลิมกำรพิมพ์ เฉลิมกำรพิมพ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

ติดห้องประชุม รำคำท่ีเสนอ 340 บำท รำคำท่ีเสนอ 340 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 3 พฤษภำคม 2565

3 พฤษภำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

22 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง 13,730.00 13,730.00 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรฮอด สหกรณ์กำรเกษตรฮอด มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 44/2565

รำคำท่ีเสนอ 13,730 บำท รำคำท่ีเสนอ 13,730 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 3 มีนำคม 2565

3 มีนำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

23 จ้ำงท้ำป้ำยไวนิล 1,344.00 1,344.00 เฉพำะเจำะจง วัชรพล วัชรพล มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี -

รำคำท่ีเสนอ 1,344 บำท รำคำท่ีเสนอ 1,344 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 1 มีนำคม 2565

1 มีนำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

24 จ้ำงท้ำป้ำยไวนิล 6,420.00 6,420.00 เฉพำะเจำะจง วัชรพล วัชรพล มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 17/2565

รำคำท่ีเสนอ 6,420 บำท รำคำท่ีเสนอ 6,420 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 7 มีนำคม 2565

7 มีนำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

25 จ้ำงต่อเติมโครงหลังคำ 190,000.00 190,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงรัชนีย์ กันทะวงค์ นำงรัชนีย์ กันทะวงค์ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 18/2565

รำคำท่ีเสนอ 190,000 บำท รำคำท่ีเสนอ 190,000 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 14 มีนำคม 2565

14 มีนำคม 2565 วงเงินงบประมำณ



26 จ้ำงท้ำบำยศรีและเคร่ือง 3,000.00 3,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงยุพิน บุญทำ นำงยุพิน บุญทำ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี -

ท้ำพิธี รำคำท่ีเสนอ 3,000 บำท รำคำท่ีเสนอ 3,000 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 8 มีนำคม 2565

8 มีนำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

27 จ้ำงเข้ำเล่มเอกสำร 3,252.00 3,252.00 เฉพำะเจำะจง ธนพูลฮอด ธนพูลฮอด มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี -

รำคำท่ีเสนอ 3,252 บำท รำคำท่ีเสนอ 3,252 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 16 มีนำคม 2565

16 มีนำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

28 จ้ำงซ่อมรถยนต์โรงเรียน 4,500.00 4,500.00 เฉพำะเจำะจง อู่ช่ำงแดง อู่ช่ำงแดง มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี -

รำคำท่ีเสนอ 4,500 บำท รำคำท่ีเสนอ 4,500 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 18 พฤษภำคม 2565

18 พฤษภำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

29 จ้ำงร้ือถอนซ่อมท่อประปำ 2,000.00 2,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยโกศล ปังสุกุล นำยโกศล ปังสุกุล มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี -

รำคำท่ีเสนอ 2,000 บำท รำคำท่ีเสนอ 2,000 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 25 มีนำคม 2565

25 มีนำคม 2565 วงเงินงบประมำณ



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

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

1 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง 8,210.00 340.00 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรฮอด สหกรณ์กำรเกษตรฮอด มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 52/2565

รำคำท่ีเสนอ 8,210 บำท รำคำท่ีเสนอ 8,210 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 3 เมษำยน 2565

วันท่ี 3 เมษำยน 2565 วงเงินงบประมำณ

2 ซ้ืออุปกรณ์ประปำเพ่ือ 455.00 455.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ปิยะภัณฑ์ฮอด จ้ำกัด บริษัท ปิยะภัณฑ์ฮอด จ้ำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

สร้ำงห้องน้้ำเรือนพยำบำล รำคำท่ีเสนอ 455 บำท รำคำท่ีเสนอ 455 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 30 เมษำยน 2565

วันท่ี 30 เมษำยน 2565 วงเงินงบประมำณ

3 ซ้ือ Hardisk 51,250.00 51,250.00 เฉพำะเจำะจง วิรชำคอมพิวเมท วิรชำคอมพิวเมท มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 54/2565

รำคำท่ีเสนอ 51,250 บำท รำคำท่ีเสนอ 51,250 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 30 เมษำยน 2565

วันท่ี 30 เมษำยน 2565 วงเงินงบประมำณ

4 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 38,100.00 38,100.00 เฉพำะเจำะจง เอ.ไอ.คอมพิวเตอร์ แอนด์ โอ.เอ. เอ.ไอ.คอมพิวเตอร์ แอนด์ โอ.เอ. มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 57/2565

รำคำท่ีเสนอ 38,100 บำท รำคำท่ีเสนอ 38,100 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 30 เมษำยน 2565

วันท่ี 30 เมษำยน 2565 วงเงินงบประมำณ

5 จ้ำงขัดทำสีโต๊ะเก้ำอ้ี 10,000.00 10,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยกัมพล พักตร์ระวี นำยกัมพล พักตร์ระวี มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 20/2565

รำคำท่ีเสนอ 10,000 บำท รำคำท่ีเสนอ 10,000 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 25 เมษำยน 2565

วันท่ี 25 เมษำยน 2565 วงเงินงบประมำณ

6 จ้ำงทำสีและท้ำฝ้ำเพดำน 32,000.00 32,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยกัมพล พักตร์ระวี นำยกัมพล พักตร์ระวี มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 21/2565

อำคำรเรียนช่ัวครำว รำคำท่ีเสนอ 32,000 บำท รำคำท่ีเสนอ 32,000 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 25 เมษำยน 2565

วันท่ี 25 เมษำยน 2565 วงเงินงบประมำณ

7 จ้ำงติดต้ังปล๊ักไฟฟ้ำฯ 8,000.00 8,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยรณฤทธ์ิ จินดำโน นำยรณฤทธ์ิ จินดำโน มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 22/2565

รำคำท่ีเสนอ 8,000 บำท รำคำท่ีเสนอ 8,000 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 27 เมษำยน 2565

วันท่ี 27 เมษำยน 2565 วงเงินงบประมำณ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2565
(ช่ือหน่วยงำน) โรงเรียนฮอดพิทยำคม สพม.เชียงใหม่

วันท่ี 29 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2565



8 จ้ำงซ่อมห้องน้้ำ 17,480.00 17,480.00 เฉพำะเจำะจง นำยสมหมำย ปำวรรณ์ นำยสมหมำย ปำวรรณ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 22/2565

เรือนพยำบำล รำคำท่ีเสนอ 17,480 บำท รำคำท่ีเสนอ 17,480 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 25 เมษำยน 2565

วันท่ี 25 เมษำยน 2565 วงเงินงบประมำณ

9 จ้ำงสูบส้วม 2,000.00 2,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยทองสุข ปัญญำ นำยทองสุข ปัญญำ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 23/2565

รำคำท่ีเสนอ 2,000 บำท รำคำท่ีเสนอ 2,000 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 27 เมษำยน 2565

วันท่ี 27 เมษำยน 2565 วงเงินงบประมำณ

10 จ้ำงปักเสำ ทคำนเพดำน 190,000.00 190,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงรัชนีย์ กันทะวงค์ นำงรัชนีย์ กันทะวงค์ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 24/2565

รำคำท่ีเสนอ 190,000 บำท รำคำท่ีเสนอ 190,000 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 16 เมษำยน 2565

วันท่ี 16 เมษำยน 2565 วงเงินงบประมำณ

11 จ้ำงติดต้ังฝ้ำเพดำน 60,000.00 60,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงโสภำ ฟูต๋ัน นำงโสภำ ฟูต๋ัน มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 25/2565

รำคำท่ีเสนอ 60,000 บำท รำคำท่ีเสนอ 60,000 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 27 เมษำยน 2565

วันท่ี 27 เมษำยน 2565 วงเงินงบประมำณ

12 จ้ำงติดต้ังไฟฟ้ำ 3,800.00 3,800.00 เฉพำะเจำะจง นำยรณฤทธ์ิ จินดำโน นำยรณฤทธ์ิ จินดำโน มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี -

รำคำท่ีเสนอ 3,800 บำท รำคำท่ีเสนอ 3,800 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 28 เมษำยน 2565

วันท่ี 28 เมษำยน 2565 วงเงินงบประมำณ



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

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

1 ซ้ือโฟมบอร์ดรูป 340.00 340.00 เฉพำะเจำะจง เฉลิมกำรพิมพ์ เฉลิมกำรพิมพ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

ติดห้องประชุม รำคำท่ีเสนอ 340 บำท รำคำท่ีเสนอ 340 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 3 พฤษภำคม 2565

วันท่ี 3 พฤษภำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

2 ซ้ือหินคลุก 10,500.00 10,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยมงคล สุรินทร์ นำยมงคล สุรินทร์ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 53/2565

รำคำท่ีเสนอ 10,500 บำท รำคำท่ีเสนอ 10,500 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 9 พฤษภำคม 2565

วันท่ี 9 พฤษภำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

3 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ำง 135,220.00 135,220.00 เฉพำะเจำะจง ขุนแผน 59 ขุนแผน 59 มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 55/2565

อำคำรเรียนช่ัวครำว รำคำท่ีเสนอ 135,220 บำท รำคำท่ีเสนอ 135,220 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 2 พฤษภำคม 2565

วันท่ี 2 พฤษภำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

4 ซ้ือไม้ท้ำกระดำนอำคำร 2,846.20 2,846.20 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไม้พร้อม ร้ำนไม้พร้อม มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

เรียนช่ัวครำว รำคำท่ีเสนอ 2,846.20 บำท รำคำท่ีเสนอ 2,846.20 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 9 พฤษภำคม 2565

วันท่ี 9 พฤษภำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

5 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ำง 10,767.00 10,767.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ปิยะภัณฑ์ฮอด จ้ำกัด บริษัท ปิยะภัณฑ์ฮอด จ้ำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 56/2565

งำนอำคำรสถำนท่ำ รำคำท่ีเสนอ 10,767 บำท รำคำท่ีเสนอ 10,767 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 9 พฤษภำคม 2565

วันท่ี 9 พฤษภำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

6 ซ้ือไมค์สำย 2,086.50 2,086.50 เฉพำะเจำะจง เซ็นทรัล อะไหล่ เซ็นทรัล อะไหล่ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

รำคำท่ีเสนอ 2,086.50 บำท รำคำท่ีเสนอ 2,086.50 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 20 พฤษภำคม 2565

วันท่ี 20 พฤษภำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

7 ซ้ือหมึกเคร่ืองโรเนียว 12,750.00 12,750.00 เฉพำะเจำะจง พี.เอ็น ปร้ินท์ต้ิง เซ็นเตอร์ พี.เอ็น ปร้ินท์ต้ิง เซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 58/2565

รำคำท่ีเสนอ 12,750 บำท รำคำท่ีเสนอ 12,750 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 20 พฤษภำคม 2565

วันท่ี 20 พฤษภำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2565
(ช่ือหน่วยงำน) โรงเรียนฮอดพิทยำคม สพม.เชียงใหม่

วันท่ี 31 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2565



8 ซ้ืออุปกรณ์ท้ำควำมสะอำด 1,395.00 1,395.00 เฉพำะเจำะจง สยำมแม็คโคร สยำมแม็คโคร มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

รำคำท่ีเสนอ 1,395 บำท รำคำท่ีเสนอ 1,395 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 20 พฤษภำคม 2565

วันท่ี 20 พฤษภำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

9 ซ้ือวัสดุกลำง 18,454.00 18,454.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เป่ำเปำ หจก.เป่ำเปำ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 60/2565

รำคำท่ีเสนอ 18,454 บำท รำคำท่ีเสนอ 18,454 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 19 พฤษภำคม 2565

วันท่ี 19 พฤษภำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

10 ซ้ืออุปกรณ์งำนป้องกัน 2,705.00 2,705.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เป่ำเปำ หจก.เป่ำเปำ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

และเฝ้ำระวังโรคติดต่อ รำคำท่ีเสนอ 2,705 บำท รำคำท่ีเสนอ 2,705 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 19 พฤษภำคม 2565

วันท่ี 19 พฤษภำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

11 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 4,000.00 4,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ท็อปเวล เพำเวอร์ หจก.ท็อปเวล เพำเวอร์ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 61/2565

งำนบุคคล รำคำท่ีเสนอ 4,000 บำท รำคำท่ีเสนอ 4,000 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 20 พฤษภำคม 2565

วันท่ี 20 พฤษภำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

12 ซ้ือเมทัลชีท 20,376.55 20,376.55 เฉพำะเจำะจง บริษัท อินทนนท์ดี จ้ำกัด บริษัท อินทนนท์ดี จ้ำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 62/2565

รำคำท่ีเสนอ 20,376.55 บำท รำคำท่ีเสนอ 20,376.55 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 2 พฤษภำคม 2565

วันท่ี 2 พฤษภำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

13 ซ้ือกระดำษ A4 18,700.00 18,700.00 เฉพำะเจำะจง ไทยพัฒน์ศึกษำ ไทยพัฒน์ศึกษำ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 63/2565

รำคำท่ีเสนอ 18,700 บำท รำคำท่ีเสนอ 18,700 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 26 พฤษภำคม 2565

วันท่ี 26 พฤษภำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

14 ซ้ือสำย HDMI และ 4,560.00 4,560.00 เฉพำะเจำะจง วิรชำคอมพิวเมท วิรชำคอมพิวเมท มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

หมึกเคร่ืองพิมพ์ รำคำท่ีเสนอ 4,560 บำท รำคำท่ีเสนอ 4,560 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 19 พฤษภำคม 2565

วันท่ี 19 พฤษภำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

15 ซ้ือเม้ำส์และแผ่นรองเม้ำส์ 1,155.00 1,155.00 เฉพำะเจำะจง วิรชำคอมพิวเมท วิรชำคอมพิวเมท มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 61/2565

รำคำท่ีเสนอ 1,155 บำท รำคำท่ีเสนอ 1,155 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 20 พฤษภำคม 2565

วันท่ี 20 พฤษภำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

16 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ส้ำหรับ 6,800.00 6,800.00 เฉพำะเจำะจง วิรชำคอมพิวเมท วิรชำคอมพิวเมท มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 59/2565

ใช้ในส้ำนักงำน รำคำท่ีเสนอ 6,800 บำท รำคำท่ีเสนอ 6,800 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 20 พฤษภำคม 2565

วันท่ี 20 พฤษภำคม 2565 วงเงินงบประมำณ



17 ซ้ืออุปกรณ์งำนป้องกัน 2,420.00 2,420.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เป่ำเปำ หจก.เป่ำเปำ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

และเฝ้ำระวังโรคติดต่อ รำคำท่ีเสนอ 2,420 บำท รำคำท่ีเสนอ 2,420 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 20 พฤษภำคม 2565

วันท่ี 20 พฤษภำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

18 ซ้ือคอนกรีตปรับปรุง 9,900.00 9,900.00 เฉพำะเจำะจง พี พี เอส คอนกรีต พี พี เอส คอนกรีต มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 64/2565

ลำนกิจกรรมนักเรียน รำคำท่ีเสนอ 9,900 บำท รำคำท่ีเสนอ 9,900 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 26 พฤษภำคม 2565

วันท่ี 26 พฤษภำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

19 ซ้ือกระเบ้ืองปูพ้ืน 5,890.00 5,890.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เสรี ภู่พิสิฐ หจก.เสรี ภู่พิสิฐ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 65/2565

รำคำท่ีเสนอ 5,890 บำท รำคำท่ีเสนอ 5,890 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 27 พฤษภำคม 2565

วันท่ี 27 พฤษภำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

20 ซ้ือชุดฟ้อนเล็บ 34,000.00 34,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงเตชินี มำกพันธ์ นำงเตชินี มำกพันธ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 66/2565

รำคำท่ีเสนอ 34,000 บำท รำคำท่ีเสนอ 34,000 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 27 พฤษภำคม 2565

วันท่ี 27 พฤษภำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

21 ซ้ือหนังสือพิมพ์ 275.00 275.00 เฉพำะเจำะจง นำงผุสรัฐ กล้ัวค้ำทรำย นำงผุสรัฐ กล้ัวค้ำทรำย มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

รำคำท่ีเสนอ 275 บำท รำคำท่ีเสนอ 275 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 16 พฤษภำคม 2565

วันท่ี 16 พฤษภำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

22 ซ้ือแผ่นเพลท 1,100.00 1,100.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เสรี ภู่พิสิฐ หจก.เสรี ภู่พิสิฐ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

รำคำท่ีเสนอ 1,100 บำท รำคำท่ีเสนอ 1,100 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 2 พฤษภำคม 2565

วันท่ี 2 พฤษภำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

23 ซ้ือร้ัวระแนง 12,149.21 12,149.21 เฉพำะเจำะจง บริษัท อินทนนท์ดี จ้ำกัด บริษัท อินทนนท์ดี จ้ำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 74/2565

รำคำท่ีเสนอ 12,149.21 บำท รำคำท่ีเสนอ 12,149.21 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 9 พฤษภำคม 2565

วันท่ี 9 พฤษภำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

24 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง 18,940.00 18,940.00 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรฮอด สหกรณ์กำรเกษตรฮอด มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 79/2565

รำคำท่ีเสนอ 18,940 บำท รำคำท่ีเสนอ 18,940 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 3 พฤษภำคม 2565

วันท่ี 3 พฤษภำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

25 จ้ำงซักผ้ำม่ำนห้องประชุม 5,000.00 5,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยนันธณัฎฐ์ มะโนวัน นำยนันธณัฎฐ์ มะโนวัน มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 27/2565

รำคำท่ีเสนอ 5,000 บำท รำคำท่ีเสนอ 5,000 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 6 พฤษภำคม 2565

วันท่ี 6 พฤษภำคม 2565 วงเงินงบประมำณ



26 จ้ำงไถปรับท่ี 3,000.00 3,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยพิชิต แก้วยศ นำยพิชิต แก้วยศ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี -

รำคำท่ีเสนอ3,000 บำท รำคำท่ีเสนอ3,000 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 9 พฤษภำคม 2565

วันท่ี 9 พฤษภำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

27 จ้ำงตรวจสภำพรถยนต์ 300.00 300.00 เฉพำะเจำะจง สถำนตรวจสภำพรถ สุบินบริกำร สถำนตรวจสภำพรถ สุบินบริกำร มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี -

รำคำท่ีเสนอ 300 บำท รำคำท่ีเสนอ 300 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 3 พฤษภำคม 2565

วันท่ี 3 พฤษภำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

28 จ้ำงติดต้ังชุดบำนกระจก 38,000.00 38,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยวิทยำ มะโน นำยวิทยำ มะโน มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 28/2565

รำคำท่ีเสนอ 38,000 บำท รำคำท่ีเสนอ 38,000 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 9 พฤษภำคม 2565

วันท่ี 9 พฤษภำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

29 จ้ำงท้ำพนังก้ันดินคอนกรีต 65,000.00 65,000.00 เฉพำะเจำะจง เพชรไม้ลุง เพชรไม้ลุง มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 29/2565

รำคำท่ีเสนอ 65,000 บำท รำคำท่ีเสนอ 65,000 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 25 พฤษภำคม 2565

วันท่ี 25 พฤษภำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

30 0.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท อินทนนท์ดี จ้ำกัด บริษัท อินทนนท์ดี จ้ำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 25/2565

รำคำท่ีเสนอ 12,149.21 บำท รำคำท่ีเสนอ 12,149.21 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 8 พฤษภำคม 2565

วันท่ี 8 พฤษภำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

31 0.00 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรฮอด สหกรณ์กำรเกษตรฮอด มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 25/2565

รำคำท่ีเสนอ 18,940 บำท รำคำท่ีเสนอ 18,940 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 3 พฤษภำคม 2565

วันท่ี 3 พฤษภำคม 2565 วงเงินงบประมำณ



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

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

1 ซ้ืออุปกรณ์สุขภัณฑ์ 1,748.00 1,748.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เสรี ภู่พิสิฐ หจก.เสรี ภู่พิสิฐ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

รำคำท่ีเสนอ 1,748 บำท รำคำท่ีเสนอ 1,748 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 6 มิถุนำยน 2565

วันท่ี 6 มิถุนำยน 2565 วงเงินงบประมำณ

2 ซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 5,590.00 5,590.00 เฉพำะเจำะจง วิรชำคอมพิวเมท วิรชำคอมพิวเมท มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 67/2565

งำนกิจกำรนักเรียน รำคำท่ีเสนอ 5,590 บำท รำคำท่ีเสนอ 5,590 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 6 มิถุนำยน 2565

วันท่ี 6 มิถุนำยน 2565 วงเงินงบประมำณ

3 ซ้ือล้ำโพงและไมค์ลอย 4,975.00 4,975.00 เฉพำะเจำะจง เซ็นทรัล อะไหล่ เซ็นทรัล อะไหล่ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

รำคำท่ีเสนอ 4,975 บำท รำคำท่ีเสนอ 4,975 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 6 มิถุนำยน 2565

วันท่ี 6 มิถุนำยน 2565 วงเงินงบประมำณ

4 ซ้ือวำรสำรเฟ่ืองฟ้ำ 35,000.00 35,000.00 เฉพำะเจำะจง เฉลิมกำรพิมพ์ เฉลิมกำรพิมพ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 68/2565

รำคำท่ีเสนอ 35,000 บำท รำคำท่ีเสนอ 35,000 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 1 มิถุนำยน 2565

วันท่ี 1 มิถุนำยน 2565 วงเงินงบประมำณ

5 ซ้ือหินและทรำยเพ่ือ 8,700.00 8,700.00 เฉพำะเจำะจง นำยขจร ตันยะ นำยขจร ตันยะ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 69/2565

ปรับปรุงลำนกิจกรรม รำคำท่ีเสนอ 8,700 บำท รำคำท่ีเสนอ 8,700 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 1 มิถุนำยน 2565

วันท่ี 1 มิถุนำยน 2565 วงเงินงบประมำณ

6 ซ้ือวัสดุกลำง 7,959.00 7,959.00 เฉพำะเจำะจง ไทยพัฒน์ศึกษำ ไทยพัฒน์ศึกษำ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 70/2565

รำคำท่ีเสนอ 7,959 บำท รำคำท่ีเสนอ 7,959 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 2 มิถุนำยน 2565

วันท่ี 2 มิถุนำยน 2565 วงเงินงบประมำณ

7 ซ้ืออุปกรณ์วำดภำพ 6,704.00 6,704.00 เฉพำะเจำะจง ไทยพัฒน์ศึกษำ ไทยพัฒน์ศึกษำ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 71/2565

รำคำท่ีเสนอ 6,704 บำท รำคำท่ีเสนอ 6,704 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 2 มิถุนำยน 2565

วันท่ี 2 มิถุนำยน 2565 วงเงินงบประมำณ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2565
(ช่ือหน่วยงำน) โรงเรียนฮอดพิทยำคม สพม.เชียงใหม่

วันท่ี 30 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2565



8 ซ้ือยำประจ้ำห้องพยำบำล 14,894.00 14,894.00 เฉพำะเจำะจง ศูนย์ปฏิบัติกำรเภสัชชุมชนฯ ศูนย์ปฏิบัติกำรเภสัชชุมชนฯ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 72/2565

รำคำท่ีเสนอ 14,894 บำท รำคำท่ีเสนอ 14,894 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 6 มิถุนำยน 2565

วันท่ี 6 มิถุนำยน 2565 วงเงินงบประมำณ

9 ซ้ือวัสดุห้องเรียนสีขำว 1,758.00 1,758.00 เฉพำะเจำะจง ไทยพัฒน์ศึกษำ ไทยพัฒน์ศึกษำ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

รำคำท่ีเสนอ 1,758 บำท รำคำท่ีเสนอ 1,758 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 2 มิถุนำยน 2565

วันท่ี 2 มิถุนำยน 2565 วงเงินงบประมำณ

10 ซ้ือวัสดุใช้ในงำนกำรเงิน 543.00 543.00 เฉพำะเจำะจง ไทยพัฒน์ศึกษำ ไทยพัฒน์ศึกษำ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

รำคำท่ีเสนอ 543 บำท รำคำท่ีเสนอ 543 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 2 มิถุนำยน 2565

วันท่ี 2 มิถุนำยน 2565 วงเงินงบประมำณ

11 ซ้ือสบู่เหลวล้ำงมือและ 5,700.00 5,700.00 เฉพำะเจำะจง เค ซี ซี พี 2011 กรุ๊ป เค ซี ซี พี 2011 กรุ๊ป มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 73/2565

น้้ำยำดันฝุ่น รำคำท่ีเสนอ 5,700 บำท รำคำท่ีเสนอ 5,700 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 6 มิถุนำยน 2565

วันท่ี 6 มิถุนำยน 2565 วงเงินงบประมำณ

12 ซ้ืออุปกรณ์กำรสอนสำระ 2,217.00 2,217.00 เฉพำะเจำะจง ไทยพัฒน์ศึกษำ ไทยพัฒน์ศึกษำ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

คณิตศำสตร์ รำคำท่ีเสนอ 2,217 บำท รำคำท่ีเสนอ 2,217 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 9 มิถุนำยน 2565

วันท่ี 9 มิถุนำยน 2565 วงเงินงบประมำณ

13 ซ้ือพัสดุงำนธุรกำร 1,165.00 1,165.00 เฉพำะเจำะจง ไทยพัฒน์ศึกษำ ไทยพัฒน์ศึกษำ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

รำคำท่ีเสนอ 1,165 บำท รำคำท่ีเสนอ 1,165 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 9 มิถุนำยน 2565

วันท่ี 9 มิถุนำยน 2565 วงเงินงบประมำณ

14 ซ้ือวัสดุงำนวิชำกำร 165.00 165.00 เฉพำะเจำะจง ไทยพัฒน์ศึกษำ ไทยพัฒน์ศึกษำ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

และงำนต่ำงๆ ของโรงเรียน รำคำท่ีเสนอ 165 บำท รำคำท่ีเสนอ 165 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 9 มิถุนำยน 2565

วันท่ี 9 มิถุนำยน 2565 วงเงินงบประมำณ

15 ซ้ือคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 17,490.00 17,490.00 เฉพำะเจำะจง หจก.แอดไวซ์ฮอด หจก.แอดไวซ์ฮอด มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 75/2565

งำนธุรกำร รำคำท่ีเสนอ 17,490 บำท รำคำท่ีเสนอ 17,490 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 10 มิถุนำยน 2565

วันท่ี 10 มิถุนำยน 2565 วงเงินงบประมำณ

16 ซ้ือหมึกเติมเคร่ืองพิมพ์ 3,200.00 3,200.00 เฉพำะเจำะจง พี.เอ็น ปร้ินท์ต้ิง เซ็นเตอร์ พี.เอ็น ปร้ินท์ต้ิง เซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

รำคำท่ีเสนอ 3,200 บำท รำคำท่ีเสนอ 3,200 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 10 มิถุนำยน 2565

วันท่ี 10 มิถุนำยน 2565 วงเงินงบประมำณ



17 ซ้ือเคร่ืองดนตรีหูฉำบ 590.00 590.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่กำรดนตรีและกีฬำ หจก.เชียงใหม่กำรดนตรีและกีฬำ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

รำคำท่ีเสนอ 590 บำท รำคำท่ีเสนอ 590 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 10 มิถุนำยน 2565

วันท่ี 10 มิถุนำยน 2565 วงเงินงบประมำณ

18 ซ้ือเคร่ืองขยำยเสียงไร้สำย 10,500.00 10,500.00 เฉพำะเจำะจง ไทยพัฒน์ศึกษำ ไทยพัฒน์ศึกษำ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 75/2565

กลุ่มสำระคณิตศำสตร์ รำคำท่ีเสนอ 10,500 บำท รำคำท่ีเสนอ 10,500 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 15 มิถุนำยน 2565

วันท่ี 15 มิถุนำยน 2565 วงเงินงบประมำณ

19 ซ้ืออุปกรณ์กีฬำส้ำหรับ 20,813.00 20,813.00 เฉพำะเจำะจง ไทยพัฒน์ศึกษำ ไทยพัฒน์ศึกษำ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 76/2565

นักเรียน รำคำท่ีเสนอ 20,813 บำท รำคำท่ีเสนอ 20,813 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 15 มิถุนำยน 2565

วันท่ี 15 มิถุนำยน 2565 วงเงินงบประมำณ

20 ซ้ือพัสดุงำนกิจกำรนักเรียน 2,400.00 2,400.00 เฉพำะเจำะจง ไทยพัฒน์ศึกษำ ไทยพัฒน์ศึกษำ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

และ zero waste รำคำท่ีเสนอ 2,400 บำท รำคำท่ีเสนอ 2,400 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 16 มิถุนำยน 2565

วันท่ี 16 มิถุนำยน 2565 วงเงินงบประมำณ

21 ซ้ือพัสดุงำนบริหำรท่ัวไป 1,025.00 1,025.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เป่ำเปำ หจก.เป่ำเปำ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

รำคำท่ีเสนอ 1,025 บำท รำคำท่ีเสนอ 1,025 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 17 มิถุนำยน 2565

วันท่ี 17 มิถุนำยน 2565 วงเงินงบประมำณ

22 ซ้ือลูกฟุตบอล 1,350.00 1,350.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เมืองฮอด สปอร์ต หจก.เมืองฮอด สปอร์ต มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

รำคำท่ีเสนอ 1,350 บำท รำคำท่ีเสนอ 1,350 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 17 มิถุนำยน 2565

วันท่ี 17 มิถุนำยน 2565 วงเงินงบประมำณ

23 ซ้ืออุปกรณ์กลุ่มสำระ 4,512.00 4,512.00 เฉพำะเจำะจง บ.แม็กซ์พลอยส์ ฯ บ.แม็กซ์พลอยส์ ฯ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

ภำษำไทย รำคำท่ีเสนอ 4,512 บำท รำคำท่ีเสนอ 4,512 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 17 มิถุนำยน 2565

วันท่ี 17 มิถุนำยน 2565 วงเงินงบประมำณ

24 ซ้อพัสดุกิจกรรมต่ำง ๆ 650.00 650.00 เฉพำะเจำะจง ไทยพัฒน์ศึกษำ ไทยพัฒน์ศึกษำ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

ของโรงเรียน รำคำท่ีเสนอ 650 บำท รำคำท่ีเสนอ 650 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 17 มิถุนำยน 2565

วันท่ี 17 มิถุนำยน 2565 วงเงินงบประมำณ

25 ซ้ือลูกฟุตซอล ตะกร้อ และ 6,962.00 6,962.00 เฉพำะเจำะจง ไทยพัฒน์ศึกษำ ไทยพัฒน์ศึกษำ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 78/2565

ตำข่ำยฟุตบอล รำคำท่ีเสนอ 6,962 บำท รำคำท่ีเสนอ 6,962 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 21 มิถุนำยน 2565

วันท่ี 21 มิถุนำยน 2565 วงเงินงบประมำณ



26 ซ้ือพัสดุขำแขวนติดผนัง 3,400.00 3,400.00 เฉพำะเจำะจง ลุงเบ้ิมไฟฟ้ำฮอด ลุงเบ้ิมไฟฟ้ำฮอด มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

รำคำท่ีเสนอ 3,400 บำท รำคำท่ีเสนอ 3,400 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 21 มิถุนำยน 2565

วันท่ี 21 มิถุนำยน 2565 วงเงินงบประมำณ

27 ซ้ืออุปกรณ์เพ่ือปรับปรุง 19,392.00 19,392.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ปิยะภัณฑ์ฮอด จ้ำกัด บริษัท ปิยะภัณฑ์ฮอด จ้ำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 80/2565

ห้องน้้ำนักเรียน รำคำท่ีเสนอ 19,392 บำท รำคำท่ีเสนอ 19,392 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 17 มิถุนำยน 2565

วันท่ี 17 มิถุนำยน 2565 วงเงินงบประมำณ

28 ซ้ืออุปกรณ์ไฟฟ้ำใช้ใน 35,542.00 35,542.00 เฉพำะเจำะจง สล่ำไฟฟ้ำ สล่ำไฟฟ้ำ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 81/2565

ห้องเรียนและอำคำรประกอบ รำคำท่ีเสนอ 35,542 บำท รำคำท่ีเสนอ 35,542 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 21 มิถุนำยน 2565

วันท่ี 21 มิถุนำยน 2565 วงเงินงบประมำณ

29 ซ้ือตู้ล้ำโพงงำนโสตฯ 26,124.00 26,124.00 เฉพำะเจำะจง พีเอ็นพีเทคโนโลยี พีเอ็นพีเทคโนโลยี มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 82/2565

รำคำท่ีเสนอ 26,124 บำท รำคำท่ีเสนอ 26,124 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 27 มิถุนำยน 2565

วันท่ี 27 มิถุนำยน 2565 วงเงินงบประมำณ

30 ซ้ือชุดตรวจ ATK 3,250.00 3,250.00 เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

รำคำท่ีเสนอ 3,250 บำท รำคำท่ีเสนอ 3,250 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 23 มิถุนำยน 2565

วันท่ี 23 มิถุนำยน 2565 วงเงินงบประมำณ

31 ซ้ือวัสดุงำนโสตฯ 3,078.00 3,078.00 เฉพำะเจำะจง อมรศูนย์รวมอะไหล่ฯ อมรศูนย์รวมอะไหล่ฯ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

รำคำท่ีเสนอ 3,078 บำท รำคำท่ีเสนอ 3,078 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 20 มิถุนำยน 2565

วันท่ี 20 มิถุนำยน 2565 วงเงินงบประมำณ

32 ซ้ือวัสดุงำนโสตฯ 1,598.00 1,598.00 เฉพำะเจำะจง หจก.แอดไวซ์ฮอด หจก.แอดไวซ์ฮอด มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

รำคำท่ีเสนอ 1,598 บำท รำคำท่ีเสนอ 1,598 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 24 มิถุนำยน 2565

วันท่ี 24 มิถุนำยน 2565 วงเงินงบประมำณ

33 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง 24,810.00 24,810.00 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรฮอด สหกรณ์กำรเกษตรฮอด มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 83/2565

รำคำท่ีเสนอ 24,810 บำท รำคำท่ีเสนอ 24,810 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 2 มิถุนำยน 2565

วันท่ี 2 มิถุนำยน 2565 วงเงินงบประมำณ

34 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำงปรับปรุง 37,630.00 37,630.00 เฉพำะเจำะจง ขุนแผน 59 ขุนแผน 59 มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 85/2565

อำคำรเรียนอำคำรประกอบ รำคำท่ีเสนอ 37,630 บำท รำคำท่ีเสนอ 37,630 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 9 มิถุนำยน 2565

วันท่ี 9 มิถุนำยน 2565 วงเงินงบประมำณ



35 จ้ำงท้ำป้ำยไวนิล 320.00 320.00 เฉพำะเจำะจง วัชรพล วัชรพล มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี -

รำคำท่ีเสนอ 320 บำท รำคำท่ีเสนอ 320 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 8 มิถุนำยน 2565

วันท่ี 8 มิถุนำยน 2565 วงเงินงบประมำณ

36 จ้ำงเดินสำยไฟเบอร์ 8,400.00 8,400.00 เฉพำะเจำะจง หจก.แอดไวซ์ฮอด หจก.แอดไวซ์ฮอด มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 30/2565

รำคำท่ีเสนอ 8,400 บำท รำคำท่ีเสนอ 8,400 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 14 มิถุนำยน 2565

วันท่ี 14 มิถุนำยน 2565 วงเงินงบประมำณ

37 จ้ำงท้ำป้ำยไวนิล 685.00 685.00 เฉพำะเจำะจง วัชรพล วัชรพล มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี -

รำคำท่ีเสนอ 685 บำท รำคำท่ีเสนอ 685 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 15 มิถุนำยน 2565

วันท่ี 15 มิถุนำยน 2565 วงเงินงบประมำณ

38 จ้ำงติดต้ังสำยไฟและปล๊ัก 15,000.00 15,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยรณฤทธ์ิ จินดำโน นำยรณฤทธ์ิ จินดำโน มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 31/2565

ไฟห้องน้้ำนักเรียน รำคำท่ีเสนอ 15,000 บำท รำคำท่ีเสนอ 15,000 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 20 มิถุนำยน 2565

วันท่ี 20 มิถุนำยน 2565 วงเงินงบประมำณ

39 จ้ำงท้ำป้ำยไวนิล 700.00 700.00 เฉพำะเจำะจง วัชรพล วัชรพล มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี -

รำคำท่ีเสนอ 700 บำท รำคำท่ีเสนอ 700 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 2 มิถุนำยน 2565

วันท่ี 2 มิถุนำยน 2565 วงเงินงบประมำณ

40 จ้ำงท้ำป้ำยไวนิล 1,622.00 1,622.00 เฉพำะเจำะจง วัชรพล วัชรพล มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี -

รำคำท่ีเสนอ 1,622 บำท รำคำท่ีเสนอ 1,622 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 24 มิถุนำยน 2565

วันท่ี 24 มิถุนำยน 2565 วงเงินงบประมำณ



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

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

1 ซ้ือตำข่ำยปิงปอง 1,770.00 1,770.00 เฉพำะเจำะจง ไทยพัฒน์ศึกษำ ไทยพัฒน์ศึกษำ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

รำคำท่ีเสนอ 1,770 บำท รำคำท่ีเสนอ 1,770 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 1 กรกฎำคม 2565

วันท่ี 1 กรกฎำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

2 ซ้ือวัสดุงำน กยศ. 25,555.00 25,555.00 เฉพำะเจำะจง ไทยพัฒน์ศึกษำ ไทยพัฒน์ศึกษำ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 84/2565

รำคำท่ีเสนอ 25,555 บำท รำคำท่ีเสนอ 25,555 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 1 กรกฎำคม 2565

วันท่ี 1 กรกฎำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

3 ซ้ืออุปกรณ์งำนประปำ 5,230.00 5,230.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ปิยะภัณฑ์ฮอด จ้ำกัด บริษัท ปิยะภัณฑ์ฮอด จ้ำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 86/2565

ห้องน้้ำนักเรียน รำคำท่ีเสนอ 5,230 บำท รำคำท่ีเสนอ 5,230 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 4 กรกฎำคม 2565

วันท่ี 4 กรกฎำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

4 ซ้ือกระดำษ A4 23,150.00 23,150.00 เฉพำะเจำะจง ไทยพัฒน์ศึกษำ ไทยพัฒน์ศึกษำ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 87/2565

เดือน กรกฎำคม รำคำท่ีเสนอ 23,150 บำท รำคำท่ีเสนอ 23,150 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 4 กรกฎำคม 2565

วันท่ี 4 กรกฎำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

5 ซ้ือล้ำโพงพกพำ 3,852.00 3,852.00 เฉพำะเจำะจง เซ็นทรัล อะไหล่ เซ็นทรัล อะไหล่ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

รำคำท่ีเสนอ 3,852 บำท รำคำท่ีเสนอ 3,852 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 4 กรกฎำคม 2565

วันท่ี 4 กรกฎำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

6 ซ้ือพัสดุกลุ่มสำระ 705.00 705.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เป่ำเปำ หจก.เป่ำเปำ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

ภำษำต่ำงประเทศ รำคำท่ีเสนอ 705 บำท รำคำท่ีเสนอ 705 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 5 กรกฎำคม 2565

วันท่ี 5 กรกฎำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

7 ซ้ือวัสดุกิจกรรมสอบวัดผล 4,874.00 4,874.00 เฉพำะเจำะจง ไทยพัฒน์ศึกษำ ไทยพัฒน์ศึกษำ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 71/2565

กลำงภำคและปลำยภำค รำคำท่ีเสนอ 4,874 บำท รำคำท่ีเสนอ 4,874 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 5 กรกฎำคม 2565

วันท่ี 5 กรกฎำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2565
(ช่ือหน่วยงำน) โรงเรียนฮอดพิทยำคม สพม.เชียงใหม่

วันท่ี 29 เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2565



8 ซ้ือชุดเทียนพรรษำและ 5,661.00 5,661.00 เฉพำะเจำะจง นำยชำญยุทธ จรัสเสนำกุล นำยชำญยุทธ จรัสเสนำกุล มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 88/2565

ผ้ำอำบน้้ำฝน รำคำท่ีเสนอ 5,661 บำท รำคำท่ีเสนอ 5,661 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 7 กรกฎำคม 2565

วันท่ี 7 กรกฎำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

9 ซ้ือสมุดบันทึกรักกำรอ่ำน 11,000.00 11,000.00 เฉพำะเจำะจง นำนมีบุ๊คส์ นำนมีบุ๊คส์ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 89/2565

รำคำท่ีเสนอ 11,000 บำท รำคำท่ีเสนอ 11,000 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 7 กรกฎำคม 2565

วันท่ี 7 กรกฎำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

10 ซ้ือหนังสือพิมพ์ 495.00 495.00 เฉพำะเจำะจง นำงผุสรัฐ กล้ัวค้ำทรำย นำงผุสรัฐ กล้ัวค้ำทรำย มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

ประจ้ำเดือนมิถุนำยน 2565 รำคำท่ีเสนอ 495 บำท รำคำท่ีเสนอ 495 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 7 กรกฎำคม 2565

วันท่ี 7 กรกฎำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

11 ซ้ือวัสดุกิจกรรมต่ำง ๆ 3,767.00 3,767.00 เฉพำะเจำะจง ไทยพัฒน์ศึกษำ ไทยพัฒน์ศึกษำ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

ของโรงเรียน รำคำท่ีเสนอ 3,767 บำท รำคำท่ีเสนอ 3,767 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 8 กรกฎำคม 2565

วันท่ี 8 กรกฎำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

12 ซ้ือวัสดุงำนอำคำรสถำนท่ี 4,710.00 4,710.00 เฉพำะเจำะจง สล่ำไฟฟ้ำ สล่ำไฟฟ้ำ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

รำคำท่ีเสนอ 4,710 บำท รำคำท่ีเสนอ 4,710 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 8 กรกฎำคม 2565

วันท่ี 8 กรกฎำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

13 ซ้ือเอททิลแอลกอฮอล์ 6,890.00 6,890.00 เฉพำะเจำะจง เวิลด์ เคมิคอล ฟำร์อีส เวิลด์ เคมิคอล ฟำร์อีส มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 90/2565

รำคำท่ีเสนอ 6,890 บำท รำคำท่ีเสนอ 6,890 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 18 กรกฎำคม 2565

วันท่ี 18 กรกฎำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

14 ซ้ือวัสดุกิจกรรม 5,450.00 5,450.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เป่ำเปำ หจก.เป่ำเปำ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 91/2565

วันภำษำไทยแห่งชำติ รำคำท่ีเสนอ 5,450 บำท รำคำท่ีเสนอ 5,450 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 12 กรกฎำคม 2565

วันท่ี 12 กรกฎำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

15 ซ้ือวัสดุงำนธุรกำร 760.00 760.00 เฉพำะเจำะจง เฉลิมกำรพิมพ์ เฉลิมกำรพิมพ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

รำคำท่ีเสนอ 760 บำท รำคำท่ีเสนอ 760 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 12 กรกฎำคม 2565

วันท่ี 12 กรกฎำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

16 ซ้ือวัสดุกิจกรรม 1,000.00 1,000.00 เฉพำะเจำะจง ไทยพัฒน์ศึกษำ ไทยพัฒน์ศึกษำ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

คลินิกหมอภำษำ รำคำท่ีเสนอ 1,000 บำท รำคำท่ีเสนอ 1,000 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 18 กรกฎำคม 2565

วันท่ี 18 กรกฎำคม 2565 วงเงินงบประมำณ



17 ซ้ือวัสดุกิจกรรม 700.00 700.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน คลังส่ือ ร้ำน คลังส่ือ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

คณิตศำสตร์ รำคำท่ีเสนอ 700 บำท รำคำท่ีเสนอ 700 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 18 กรกฎำคม 2565

วันท่ี 18 กรกฎำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

18 จ้ำงท้ำรูป รัชกำลท่ี 10 700.00 700.00 เฉพำะเจำะจง วัชรพล วัชรพล มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

รำคำท่ีเสนอ 700 บำท รำคำท่ีเสนอ 700 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 22 กรกฎำคม 2565

วันท่ี 22 กรกฎำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

19 ซ้ือ Handdisk External 1,690.00 1,690.00 เฉพำะเจำะจง วิรชำ คอมพิวเมท วิรชำ คอมพิวเมท มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

รำคำท่ีเสนอ 1,690 บำท รำคำท่ีเสนอ 1,690 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 20 กรกฎำคม 2565

วันท่ี 20 กรกฎำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

20 ซ้ือตรำยำงหมึกในตัว 1,152.00 1,152.00 เฉพำะเจำะจง ธนพูลฮอด ธนพูลฮอด มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

รำคำท่ีเสนอ 1,152 บำท รำคำท่ีเสนอ 1,152 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 25 กรกฎำคม 2565

วันท่ี 25 กรกฎำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

21 ซ้ือหนังสือพิมพ์ 370.00 370.00 เฉพำะเจำะจง นำงผุสรัฐ กล้ัวค้ำทรำย นำงผุสรัฐ กล้ัวค้ำทรำย มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

ประจ้ำเดือนกรกฎำคม รำคำท่ีเสนอ 370 บำท รำคำท่ีเสนอ 370 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 1 กรกฎำคม 2565

วันท่ี 1 กรกฎำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

22 ซ้ือหนังสือเรียน เพ่ิมเติม 81,407.00 81,407.00 คัดเลือก ไทยพัฒน์ศึกษำ ไทยพัฒน์ศึกษำ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 93/2565

รำคำท่ีเสนอ 81,407 บำท รำคำท่ีเสนอ 81,407 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 11 กรกฎำคม 2565

วันท่ี 11 กรกฎำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

23 ซ้ือคอมพิวเตอร์ 19,200.00 19,200.00 เฉพำะเจำะจง หจก.แอดไวซ์ ฮอด หจก.แอดไวซ์ ฮอด มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 94/2565

รำคำท่ีเสนอ 19,200 บำท รำคำท่ีเสนอ 19,200 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 25 กรกฎำคม 2565

วันท่ี 25 กรกฎำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

24 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง 17,190.00 17,190.00 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรฮอด สหกรณ์กำรเกษตรฮอด มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 98/2565

รำคำท่ีเสนอ 17,190 บำท รำคำท่ีเสนอ 17,190 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 2 กรกฎำคม 2565

วันท่ี 2 กรกฎำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

25 จ้ำงสูบส้วม 3,500.00 3,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยทองสุข ปัญญำ นำยทองสุข ปัญญำ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี -

รำคำท่ีเสนอ 3,500 บำท รำคำท่ีเสนอ 3,500 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 1 กรกฎำคม 2565

วันท่ี 1 กรกฎำคม 2565 วงเงินงบประมำณ



26 จ้ำงปรับพ้ืนท่ีในกำรจอดรถ 5,800.00 5,800.00 เฉพำะเจำะจง นำยโยธิน เป็งใจ นำยโยธิน เป็งใจ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 32/2565

รับ-ส่งนักเรียน รำคำท่ีเสนอ 5,800 บำท รำคำท่ีเสนอ 5,800 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 4 กรกฎำคม 2565

วันท่ี 4 กรกฎำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

27 จ้ำงเปล่ียนซิลและ 650.00 650.00 เฉพำะเจำะจง ฮอดไดนำโม ฮอดไดนำโม มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี -

มอเตอร์ รำคำท่ีเสนอ 650 บำท รำคำท่ีเสนอ 650 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 8 กรกฎำคม 2565

วันท่ี 8 กรกฎำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

28 จ้ำงถ่ำยเอกสำรและ 852.00 852.00 เฉพำะเจำะจง ธนพูลฮอด ธนพูลฮอด มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี -

เข้ำเล่มอัดกำว รำคำท่ีเสนอ 852 บำท รำคำท่ีเสนอ 852 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 11 กรกฎำคม 2565

วันท่ี 11 กรกฎำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

29 จ้ำงซ่อมแซมห้องน้้ำ 22,420.00 22,420.00 เฉพำะเจำะจง นำยสมหมำย ปำวรรณ์ นำยสมหมำย ปำวรรณ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี -

รำคำท่ีเสนอ 22,420 บำท รำคำท่ีเสนอ 22,420 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 27 กรกฎำคม 2565

วันท่ี 27 กรกฎำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

30 จ้ำงร้ือถอนบ้ำนพักครู 35,000.00 35,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงโสภำ ฟูต๋ัน นำงโสภำ ฟูต๋ัน มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 34/2565

รำคำท่ีเสนอ 35,000 บำท รำคำท่ีเสนอ 35,000 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 27 กรกฎำคม 2565

วันท่ี 27 กรกฎำคม 2565 วงเงินงบประมำณ



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

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

1 ซ้ือวัสดุกิจกรรมส่ือ ICT 160.00 160.00 เฉพำะเจำะจง ไทยพัฒน์ศึกษำ ไทยพัฒน์ศึกษำ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

รำคำท่ีเสนอ 160 บำท รำคำท่ีเสนอ 160 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 1 สิงหำคม 2565

วันท่ี 1 สิงหำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

2 ซ้ือวัสดุกิจกรรมต่ำง ๆ 2,960.00 2,960.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เป่ำเปำ หจก.เป่ำเปำ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

ของโรงเรียน รำคำท่ีเสนอ 2,960 บำท รำคำท่ีเสนอ 2,960 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 3 สิงหำคม 2565

วันท่ี 3 สิงหำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

3 ซ้ือวัสดุกิจกรรมวันอำเซียน 4,585.00 4,585.00 เฉพำะเจำะจง ไทยพัฒน์ศึกษำ ไทยพัฒน์ศึกษำ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

และกิจกำรนักเรียน รำคำท่ีเสนอ 4,585 บำท รำคำท่ีเสนอ 4,585 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 3 สิงหำคม 2565

วันท่ี 3 สิงหำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

4 ซ้ือวัสดุส่วนกลำง 7,465.00 7,465.00 เฉพำะเจำะจง ไทยพัฒน์ศึกษำ ไทยพัฒน์ศึกษำ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 92/2565

รำคำท่ีเสนอ 7,465 บำท รำคำท่ีเสนอ 7,465 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 3 สิงหำคม 2565

วันท่ี 3 สิงหำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

5 ซ้ือวัสดุงำนประกันคุณภำพ 715.00 715.00 เฉพำะเจำะจง ไทยพัฒน์ศึกษำ ไทยพัฒน์ศึกษำ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

กำรศึกษำฯ รำคำท่ีเสนอ 715 บำท รำคำท่ีเสนอ 715 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 5 สิงหำคม 2565

วันท่ี 5 สิงหำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

6 ซ้ือหนังสือเรียน เพ่ิมเติม 370.00 370.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เป่ำเปำ หจก.เป่ำเปำ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

รำคำท่ีเสนอ 705 บำท รำคำท่ีเสนอ 705 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 11 สิงหำคม 2565

วันท่ี 11 สิงหำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

7 ซ้ือเอทิลแอลกอฮอล์ 6,890.80 6,890.80 เฉพำะเจำะจง เวิลด์ เคมิคอล ฟำร์อีส เวิลด์ เคมิคอล ฟำร์อีส มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 96/2565

รำคำท่ีเสนอ 6,890.80 บำท รำคำท่ีเสนอ 6,890.80 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 1 สิงหำคม 2565

วันท่ี 1 สิงหำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2565
(ช่ือหน่วยงำน) โรงเรียนฮอดพิทยำคม สพม.เชียงใหม่

วันท่ี 31 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2565



8 ซ้ือวัสดุทองเหลืองส้ำหรับ 8,100.00 8,100.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวอำทิตรำ มะโนเมือง นำงสำวอำทิตรำ มะโนเมือง มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 99/2565

งำนนำฏศิลป์ รำคำท่ีเสนอ 8,100 บำท รำคำท่ีเสนอ 8,100 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 8 สิงหำคม 2565

วันท่ี 8 สิงหำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

9 ซ้ือวัสดุกิจกรรม 1,116.00 1,116.00 เฉพำะเจำะจง ไทยพัฒน์ศึกษำ ไทยพัฒน์ศึกษำ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

วันสุนทรภู่ รำคำท่ีเสนอ 1,116 บำท รำคำท่ีเสนอ 1,116 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 10 สิงหำคม 2565

วันท่ี 10 สิงหำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

10 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำงกิจกรรม 7,755.00 7,755.00 เฉพำะเจำะจง ธีรวุฒิกำรค้ำ ธีรวุฒิกำรค้ำ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 100/2565

ต้นกล้ำควำมดี รำคำท่ีเสนอ 7,755 บำท รำคำท่ีเสนอ 7,755 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 1 สิงหำคม 2565

วันท่ี 1 สิงหำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

11 ซ้ือวัสดุกิจกรรม 2,630.00 2,630.00 เฉพำะเจำะจง ธนพูลฮอด ธนพูลฮอด มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

สัปดำห์วิทยำศำสตร์ รำคำท่ีเสนอ 2,630 บำท รำคำท่ีเสนอ 2,630 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 11 สิงหำคม 2565

วันท่ี 11 สิงหำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

12 ซ้ือวัสดุกลำง 2,965.00 2,965.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เป่ำเปำ หจก.เป่ำเปำ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี -

รำคำท่ีเสนอ 2,965 บำท รำคำท่ีเสนอ 2,965 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 17 สิงหำคม 2565

วันท่ี 17 สิงหำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

13 จ้ำงเหมำรถน้ำสภำนักเรียน 3,800.00 3,800.00 เฉพำะเจำะจง นำยสุวิทย์ ศรีนวน นำยสุวิทย์ ศรีนวน มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี -

ศึกษำดูงำน รำคำท่ีเสนอ 3,800 บำท รำคำท่ีเสนอ 3,800 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 1 สิงหำคม 2565

วันท่ี 1 สิงหำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

14 จ้ำงท้ำป้ำยกำดนัดอำเซียน 480.00 480.00 เฉพำะเจำะจง วัชรพล วัชรพล มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี -

รำคำท่ีเสนอ 480 บำท รำคำท่ีเสนอ 480 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 2 สิงหำคม 2565

วันท่ี 2 สิงหำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

15 จ้ำงท้ำรูปสมเด็จพระนำงเจ้ำ 700.00 700.00 เฉพำะเจำะจง วัชรพล วัชรพล มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี -

สิริกิต์ิ รำคำท่ีเสนอ 700 บำท รำคำท่ีเสนอ 700 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 8 สิงหำคม 2565

วันท่ี 8 สิงหำคม 2565 วงเงินงบประมำณ

16 จ้ำงท้ำป้ำยไวนิล 810.00 810.00 เฉพำะเจำะจง วัชรพล วัชรพล มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี -

รำคำท่ีเสนอ 810 บำท รำคำท่ีเสนอ 810 บำท และเสนอรำคำภำยใน วันท่ี 11 สิงหำคม 2565

วันท่ี 11 สิงหำคม 2565 วงเงินงบประมำณ
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