
 แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง

1 ไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง

2

หมายเหตุ  วิธีการจัดซ้ือ จัดจ้าง ได้แก่  ตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา

ช่ือ - นามสกุล ผู้ใหข้อมูล  นายนครินทร์  พรมกลาง  ต าแหน่ง  ครู  วันท่ีบันทึกข้อมูล  30  สิงหาคม  2565

  สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2564
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ (๗)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ
จ้าง (๘)

เหตุผลท่ีได้รับ
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง



ช่องท่ี (๑) ให้ระบุวันท่ี เดือน ปี ท่ีจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างน้ัน
ช่องท่ี (๒) ให้เรียงล าดับตามวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในการซ้ือหรือจ้าง
ช่องท่ี (๓) ให้ระบุช่ือของงานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง
ช่องท่ี (๔) ให้ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ท่ีจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ันท้ังหมด

ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินท่ีประมาณว่าจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน
ช่องท่ี (๕) ให้ระบุวงเงินราคากลางของงานซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน
ช่องท่ี (๖) ให้ระบุวิธีการท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างในคร้ังน้ัน
ช่องท่ี (๗) ให้ระบุช่ือของผู้ท่ีเข้าเสนอราคาในการจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังน้ันทุกราย พร้อมท้ังราคาท่ีเสนอ
ช่องท่ี (๘) ให้ระบุช่ือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง พร้อมท้ังราคาท่ีได้ตกลงซ้ือหรือจ้าง
ช่องท่ี (๙) ให้ระบุเหตุผลท่ีคัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายน้ัน
ช่องท่ี (๑๐) ให้ระบุเลขท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ พร้อมท้ัง วัน เดือน ปี ท่ีท าสัญญาหรือข้อตกลงน้ัน

ค าอธิบาย
วิธีการกรอกแบบสรุปการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.๑)

------------------------------------------



 แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง

1 ไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง

2

หมายเหตุ  วิธีการจัดซ้ือ จัดจ้าง ได้แก่  ตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา

ช่ือ - นามสกุล ผู้ใหข้อมูล  นายนครินทร์  พรมกลาง  ต าแหน่ง  ครู  วันท่ีบันทึกข้อมูล  30  สิงหาคม  2565

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2564
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ (๗)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ
จ้าง (๘)

เหตุผลท่ีได้รับ
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง



ช่องท่ี (๑) ให้ระบุวันท่ี เดือน ปี ท่ีจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างน้ัน
ช่องท่ี (๒) ให้เรียงล าดับตามวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในการซ้ือหรือจ้าง
ช่องท่ี (๓) ให้ระบุช่ือของงานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง
ช่องท่ี (๔) ให้ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ท่ีจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ันท้ังหมด

ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินท่ีประมาณว่าจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน
ช่องท่ี (๕) ให้ระบุวงเงินราคากลางของงานซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน
ช่องท่ี (๖) ให้ระบุวิธีการท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างในคร้ังน้ัน
ช่องท่ี (๗) ให้ระบุช่ือของผู้ท่ีเข้าเสนอราคาในการจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังน้ันทุกราย พร้อมท้ังราคาท่ีเสนอ
ช่องท่ี (๘) ให้ระบุช่ือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง พร้อมท้ังราคาท่ีได้ตกลงซ้ือหรือจ้าง
ช่องท่ี (๙) ให้ระบุเหตุผลท่ีคัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายน้ัน
ช่องท่ี (๑๐) ให้ระบุเลขท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ พร้อมท้ัง วัน เดือน ปี ท่ีท าสัญญาหรือข้อตกลงน้ัน

ค าอธิบาย
วิธีการกรอกแบบสรุปการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.๑)

------------------------------------------



 แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง

500,000 500,000 500,000 500,000

2

3

4

5

6

7

8

หมายเหตุ  วิธีการจัดซ้ือ จัดจ้าง ได้แก่  ตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา

ช่ือ - นามสกุล ผู้ใหข้อมูล  นายนครินทร์  พรมกลาง  ต าแหน่ง  ครู  วันท่ีบันทึกข้อมูล  30  สิงหาคม  2565

มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน เสนอ

ราคาต่ าสุด ภายใน
ปีงบประมาณ

เลขท่ี 1/2565  ลง
วันท่ี 17 ธันวาคม 

2565

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ (๗)
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้าง (๘)
เหตุผลท่ีได้รับ

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

1 จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรง
ฝึกงานอุตสาหกรรมและอาคาร

เกษตรกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  2564
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง

เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท ปากคาดเมทัลชีท 
จ ากัด

บริษัท ปากคาดเมทัลชีท 
จ ากัด



ช่องท่ี (๑) ให้ระบุวันท่ี เดือน ปี ท่ีจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างน้ัน
ช่องท่ี (๒) ให้เรียงล าดับตามวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในการซ้ือหรือจ้าง
ช่องท่ี (๓) ให้ระบุช่ือของงานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง
ช่องท่ี (๔) ให้ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ท่ีจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ันท้ังหมด

ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินท่ีประมาณว่าจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน
ช่องท่ี (๕) ให้ระบุวงเงินราคากลางของงานซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน
ช่องท่ี (๖) ให้ระบุวิธีการท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างในคร้ังน้ัน
ช่องท่ี (๗) ให้ระบุช่ือของผู้ท่ีเข้าเสนอราคาในการจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังน้ันทุกราย พร้อมท้ังราคาท่ีเสนอ
ช่องท่ี (๘) ให้ระบุช่ือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง พร้อมท้ังราคาท่ีได้ตกลงซ้ือหรือจ้าง
ช่องท่ี (๙) ให้ระบุเหตุผลท่ีคัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายน้ัน
ช่องท่ี (๑๐) ให้ระบุเลขท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ พร้อมท้ัง วัน เดือน ปี ท่ีท าสัญญาหรือข้อตกลงน้ัน

วิธีการกรอกแบบสรุปการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.๑)
------------------------------------------

ค าอธิบาย



 แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง

หมายเหตุ  วิธีการจัดซ้ือ จัดจ้าง ได้แก่  ตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา

ช่ือ - นามสกุล ผู้ใหข้อมูล  นายนครินทร์  พรมกลาง  ต าแหน่ง  ครู  วันท่ีบันทึกข้อมูล  30  สิงหาคม  2565

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  2565
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง

10,000 10,000 เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ (๗)
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้าง (๘)
เหตุผลท่ีได้รับ

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)

10,000 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน เสนอ

ราคาต่ าสุด ภายใน
ปีงบประมาณ

เลขท่ี บง
059/2565  ลง

วันท่ี 4 มกราคม 
2565

เช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 (เดือน

มกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ 2565)    
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 10,000



ช่องท่ี (๑) ให้ระบุวันท่ี เดือน ปี ท่ีจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างน้ัน
ช่องท่ี (๒) ให้เรียงล าดับตามวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในการซ้ือหรือจ้าง
ช่องท่ี (๓) ให้ระบุช่ือของงานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง
ช่องท่ี (๔) ให้ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ท่ีจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ันท้ังหมด

ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินท่ีประมาณว่าจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน
ช่องท่ี (๕) ให้ระบุวงเงินราคากลางของงานซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน
ช่องท่ี (๖) ให้ระบุวิธีการท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างในคร้ังน้ัน
ช่องท่ี (๗) ให้ระบุช่ือของผู้ท่ีเข้าเสนอราคาในการจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังน้ันทุกราย พร้อมท้ังราคาท่ีเสนอ
ช่องท่ี (๘) ให้ระบุช่ือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง พร้อมท้ังราคาท่ีได้ตกลงซ้ือหรือจ้าง
ช่องท่ี (๙) ให้ระบุเหตุผลท่ีคัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายน้ัน
ช่องท่ี (๑๐) ให้ระบุเลขท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ พร้อมท้ัง วัน เดือน ปี ท่ีท าสัญญาหรือข้อตกลงน้ัน

ค าอธิบาย
วิธีการกรอกแบบสรุปการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.๑)

------------------------------------------



 แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง

1 ไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง

หมายเหตุ  วิธีการจัดซ้ือ จัดจ้าง ได้แก่  ตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา

ช่ือ - นามสกุล ผู้ใหข้อมูล  นายนครินทร์  พรมกลาง  ต าแหน่ง  ครู  วันท่ีบันทึกข้อมูล  30  สิงหาคม  2565

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  2565
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ (๗)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ
จ้าง (๘)

เหตุผลท่ีได้รับ
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง



ช่องท่ี (๑) ให้ระบุวันท่ี เดือน ปี ท่ีจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างน้ัน
ช่องท่ี (๒) ให้เรียงล าดับตามวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในการซ้ือหรือจ้าง
ช่องท่ี (๓) ให้ระบุช่ือของงานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง
ช่องท่ี (๔) ให้ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ท่ีจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ันท้ังหมด

ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินท่ีประมาณว่าจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน
ช่องท่ี (๕) ให้ระบุวงเงินราคากลางของงานซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน
ช่องท่ี (๖) ให้ระบุวิธีการท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างในคร้ังน้ัน
ช่องท่ี (๗) ให้ระบุช่ือของผู้ท่ีเข้าเสนอราคาในการจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังน้ันทุกราย พร้อมท้ังราคาท่ีเสนอ
ช่องท่ี (๘) ให้ระบุช่ือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง พร้อมท้ังราคาท่ีได้ตกลงซ้ือหรือจ้าง
ช่องท่ี (๙) ให้ระบุเหตุผลท่ีคัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายน้ัน
ช่องท่ี (๑๐) ให้ระบุเลขท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ พร้อมท้ัง วัน เดือน ปี ท่ีท าสัญญาหรือข้อตกลงน้ัน

ค าอธิบาย
วิธีการกรอกแบบสรุปการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.๑)

------------------------------------------





 แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง

หมายเหตุ  วิธีการจัดซ้ือ จัดจ้าง ได้แก่  ตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา

ช่ือ - นามสกุล ผู้ใหข้อมูล  นายนครินทร์  พรมกลาง  ต าแหน่ง  ครู  วันท่ีบันทึกข้อมูล  30  สิงหาคม  2565

บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)

10,000 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน เสนอ

ราคาต่ าสุด ภายใน
ปีงบประมาณ

เลขท่ี บง
059/2565  ลง
วันท่ี 4 มีนาคม 

2565

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ (๗)
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้าง (๘)
เหตุผลท่ีได้รับ

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

1
เช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 (เดือน

มีนาคม - เดือนเมษายน 2565)    โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง

10,000

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม  2565
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง

10,000 10,000 เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)



ช่องท่ี (๑) ให้ระบุวันท่ี เดือน ปี ท่ีจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างน้ัน
ช่องท่ี (๒) ให้เรียงล าดับตามวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในการซ้ือหรือจ้าง
ช่องท่ี (๓) ให้ระบุช่ือของงานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง
ช่องท่ี (๔) ให้ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ท่ีจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ันท้ังหมด

ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินท่ีประมาณว่าจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน
ช่องท่ี (๕) ให้ระบุวงเงินราคากลางของงานซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน
ช่องท่ี (๖) ให้ระบุวิธีการท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างในคร้ังน้ัน
ช่องท่ี (๗) ให้ระบุช่ือของผู้ท่ีเข้าเสนอราคาในการจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังน้ันทุกราย พร้อมท้ังราคาท่ีเสนอ
ช่องท่ี (๘) ให้ระบุช่ือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง พร้อมท้ังราคาท่ีได้ตกลงซ้ือหรือจ้าง
ช่องท่ี (๙) ให้ระบุเหตุผลท่ีคัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายน้ัน
ช่องท่ี (๑๐) ให้ระบุเลขท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ พร้อมท้ัง วัน เดือน ปี ท่ีท าสัญญาหรือข้อตกลงน้ัน

วิธีการกรอกแบบสรุปการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.๑)
------------------------------------------

ค าอธิบาย



 แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง

หมายเหตุ  วิธีการจัดซ้ือ จัดจ้าง ได้แก่  ตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา

2,253,000 บริษัท เพ่ิมพูนศึกษาภัณฑ์
 จ ากัด

2,253,000 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน เสนอ

ราคาต่ าสุด ภายใน
ปีงบประมาณ

เลขท่ี 1/2565  
วันท่ี 4 เมษายน 

2565

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ (๗)
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้าง (๘)
เหตุผลท่ีได้รับ

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

จัดซ้ือหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ตาม
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก

1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน  2565
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง

2,649,152 2,649,152 คัดเลือก บริษัท เพ่ิมพูนศึกษาภัณฑ์
 จ ากัด



ช่ือ - นามสกุล ผู้ใหข้อมูล  นายนครินทร์  พรมกลาง  ต าแหน่ง  ครู  วันท่ีบันทึกข้อมูล  30  สิงหาคม  2565

ช่องท่ี (๑) ให้ระบุวันท่ี เดือน ปี ท่ีจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างน้ัน
ช่องท่ี (๒) ให้เรียงล าดับตามวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในการซ้ือหรือจ้าง
ช่องท่ี (๓) ให้ระบุช่ือของงานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง
ช่องท่ี (๔) ให้ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ท่ีจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ันท้ังหมด

ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินท่ีประมาณว่าจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน
ช่องท่ี (๕) ให้ระบุวงเงินราคากลางของงานซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน
ช่องท่ี (๖) ให้ระบุวิธีการท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างในคร้ังน้ัน
ช่องท่ี (๗) ให้ระบุช่ือของผู้ท่ีเข้าเสนอราคาในการจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังน้ันทุกราย พร้อมท้ังราคาท่ีเสนอ
ช่องท่ี (๘) ให้ระบุช่ือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง พร้อมท้ังราคาท่ีได้ตกลงซ้ือหรือจ้าง
ช่องท่ี (๙) ให้ระบุเหตุผลท่ีคัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายน้ัน
ช่องท่ี (๑๐) ให้ระบุเลขท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ พร้อมท้ัง วัน เดือน ปี ท่ีท าสัญญาหรือข้อตกลงน้ัน

วิธีการกรอกแบบสรุปการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.๑)
------------------------------------------

ค าอธิบาย



 แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง

1 ไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง

2

หมายเหตุ  วิธีการจัดซ้ือ จัดจ้าง ได้แก่  ตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา

ช่ือ - นามสกุล ผู้ใหข้อมูล  นายนครินทร์  พรมกลาง  ต าแหน่ง  ครู  วันท่ีบันทึกข้อมูล  30  สิงหาคม  2565

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม  2565
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ (๗)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ
จ้าง (๘)

เหตุผลท่ีได้รับ
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง



ช่องท่ี (๑) ให้ระบุวันท่ี เดือน ปี ท่ีจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างน้ัน
ช่องท่ี (๒) ให้เรียงล าดับตามวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในการซ้ือหรือจ้าง
ช่องท่ี (๓) ให้ระบุช่ือของงานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง
ช่องท่ี (๔) ให้ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ท่ีจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ันท้ังหมด

ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินท่ีประมาณว่าจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน
ช่องท่ี (๕) ให้ระบุวงเงินราคากลางของงานซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน
ช่องท่ี (๖) ให้ระบุวิธีการท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างในคร้ังน้ัน
ช่องท่ี (๗) ให้ระบุช่ือของผู้ท่ีเข้าเสนอราคาในการจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังน้ันทุกราย พร้อมท้ังราคาท่ีเสนอ
ช่องท่ี (๘) ให้ระบุช่ือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง พร้อมท้ังราคาท่ีได้ตกลงซ้ือหรือจ้าง
ช่องท่ี (๙) ให้ระบุเหตุผลท่ีคัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายน้ัน
ช่องท่ี (๑๐) ให้ระบุเลขท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ พร้อมท้ัง วัน เดือน ปี ท่ีท าสัญญาหรือข้อตกลงน้ัน

ค าอธิบาย
วิธีการกรอกแบบสรุปการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.๑)

------------------------------------------



 แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง

1 ไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง

2

หมายเหตุ  วิธีการจัดซ้ือ จัดจ้าง ได้แก่  ตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา

ช่ือ - นามสกุล ผู้ใหข้อมูล  นายนครินทร์  พรมกลาง  ต าแหน่ง  ครู  วันท่ีบันทึกข้อมูล  30  สิงหาคม  2565

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน  2565
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ (๗)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ
จ้าง (๘)

เหตุผลท่ีได้รับ
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง



ช่องท่ี (๑) ให้ระบุวันท่ี เดือน ปี ท่ีจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างน้ัน
ช่องท่ี (๒) ให้เรียงล าดับตามวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในการซ้ือหรือจ้าง
ช่องท่ี (๓) ให้ระบุช่ือของงานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง
ช่องท่ี (๔) ให้ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ท่ีจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ันท้ังหมด

ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินท่ีประมาณว่าจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน
ช่องท่ี (๕) ให้ระบุวงเงินราคากลางของงานซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน
ช่องท่ี (๖) ให้ระบุวิธีการท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างในคร้ังน้ัน
ช่องท่ี (๗) ให้ระบุช่ือของผู้ท่ีเข้าเสนอราคาในการจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังน้ันทุกราย พร้อมท้ังราคาท่ีเสนอ
ช่องท่ี (๘) ให้ระบุช่ือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง พร้อมท้ังราคาท่ีได้ตกลงซ้ือหรือจ้าง
ช่องท่ี (๙) ให้ระบุเหตุผลท่ีคัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายน้ัน
ช่องท่ี (๑๐) ให้ระบุเลขท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ พร้อมท้ัง วัน เดือน ปี ท่ีท าสัญญาหรือข้อตกลงน้ัน

ค าอธิบาย
วิธีการกรอกแบบสรุปการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.๑)

------------------------------------------



 แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง

1 ไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง

2

หมายเหตุ  วิธีการจัดซ้ือ จัดจ้าง ได้แก่  ตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา

ช่ือ - นามสกุล ผู้ใหข้อมูล  นายนครินทร์  พรมกลาง  ต าแหน่ง  ครู  วันท่ีบันทึกข้อมูล  30  สิงหาคม  2565

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม  2565
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ (๗)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ
จ้าง (๘)

เหตุผลท่ีได้รับ
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง



ช่องท่ี (๑) ให้ระบุวันท่ี เดือน ปี ท่ีจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างน้ัน
ช่องท่ี (๒) ให้เรียงล าดับตามวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในการซ้ือหรือจ้าง
ช่องท่ี (๓) ให้ระบุช่ือของงานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง
ช่องท่ี (๔) ให้ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ท่ีจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ันท้ังหมด

ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินท่ีประมาณว่าจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน
ช่องท่ี (๕) ให้ระบุวงเงินราคากลางของงานซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน
ช่องท่ี (๖) ให้ระบุวิธีการท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างในคร้ังน้ัน
ช่องท่ี (๗) ให้ระบุช่ือของผู้ท่ีเข้าเสนอราคาในการจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังน้ันทุกราย พร้อมท้ังราคาท่ีเสนอ
ช่องท่ี (๘) ให้ระบุช่ือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง พร้อมท้ังราคาท่ีได้ตกลงซ้ือหรือจ้าง
ช่องท่ี (๙) ให้ระบุเหตุผลท่ีคัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายน้ัน
ช่องท่ี (๑๐) ให้ระบุเลขท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ พร้อมท้ัง วัน เดือน ปี ท่ีท าสัญญาหรือข้อตกลงน้ัน

ค าอธิบาย
วิธีการกรอกแบบสรุปการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.๑)

------------------------------------------



 แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง

1 ไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง

2

หมายเหตุ  วิธีการจัดซ้ือ จัดจ้าง ได้แก่  ตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา

ช่ือ - นามสกุล ผู้ใหข้อมูล  นายนครินทร์  พรมกลาง  ต าแหน่ง  ครู  วันท่ีบันทึกข้อมูล  30  สิงหาคม  2565

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม  2565
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ (๗)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ
จ้าง (๘)

เหตุผลท่ีได้รับ
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง



ช่องท่ี (๑) ให้ระบุวันท่ี เดือน ปี ท่ีจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างน้ัน
ช่องท่ี (๒) ให้เรียงล าดับตามวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในการซ้ือหรือจ้าง
ช่องท่ี (๓) ให้ระบุช่ือของงานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง
ช่องท่ี (๔) ให้ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ท่ีจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ันท้ังหมด

ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินท่ีประมาณว่าจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน
ช่องท่ี (๕) ให้ระบุวงเงินราคากลางของงานซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน
ช่องท่ี (๖) ให้ระบุวิธีการท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างในคร้ังน้ัน
ช่องท่ี (๗) ให้ระบุช่ือของผู้ท่ีเข้าเสนอราคาในการจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังน้ันทุกราย พร้อมท้ังราคาท่ีเสนอ
ช่องท่ี (๘) ให้ระบุช่ือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง พร้อมท้ังราคาท่ีได้ตกลงซ้ือหรือจ้าง
ช่องท่ี (๙) ให้ระบุเหตุผลท่ีคัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายน้ัน
ช่องท่ี (๑๐) ให้ระบุเลขท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ พร้อมท้ัง วัน เดือน ปี ท่ีท าสัญญาหรือข้อตกลงน้ัน

ค าอธิบาย
วิธีการกรอกแบบสรุปการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.๑)

------------------------------------------



 แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง

1 ไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง

2

หมายเหตุ  วิธีการจัดซ้ือ จัดจ้าง ได้แก่  ตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา

ช่ือ - นามสกุล ผู้ใหข้อมูล  นายนครินทร์  พรมกลาง  ต าแหน่ง  ครู  วันท่ีบันทึกข้อมูล  30  สิงหาคม  2565

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน  2565
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ (๗)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ
จ้าง (๘)

เหตุผลท่ีได้รับ
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง



ช่องท่ี (๑) ให้ระบุวันท่ี เดือน ปี ท่ีจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างน้ัน
ช่องท่ี (๒) ให้เรียงล าดับตามวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในการซ้ือหรือจ้าง
ช่องท่ี (๓) ให้ระบุช่ือของงานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง
ช่องท่ี (๔) ให้ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ท่ีจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ันท้ังหมด

ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินท่ีประมาณว่าจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน
ช่องท่ี (๕) ให้ระบุวงเงินราคากลางของงานซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน
ช่องท่ี (๖) ให้ระบุวิธีการท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างในคร้ังน้ัน
ช่องท่ี (๗) ให้ระบุช่ือของผู้ท่ีเข้าเสนอราคาในการจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังน้ันทุกราย พร้อมท้ังราคาท่ีเสนอ
ช่องท่ี (๘) ให้ระบุช่ือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง พร้อมท้ังราคาท่ีได้ตกลงซ้ือหรือจ้าง
ช่องท่ี (๙) ให้ระบุเหตุผลท่ีคัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายน้ัน
ช่องท่ี (๑๐) ให้ระบุเลขท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ พร้อมท้ัง วัน เดือน ปี ท่ีท าสัญญาหรือข้อตกลงน้ัน

ค าอธิบาย
วิธีการกรอกแบบสรุปการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.๑)

------------------------------------------


