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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564- มีนาคม 2565 

โรงเรียนคลองสอง(เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

วันที่ .....31.... เดือน ตุลาคม  2564 

ล ำดับ งำนท่ีจัดซื้อ 
วงเงินท่ี
จัดซื้อ 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อ 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ 

รำคำท่ีเสนอ 
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ 

รำคำท่ีตกลงซื้อ 
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือ
ข้อตกลง 

1 วัสดุงำนก่อพื้น 16,510 16,510 ซื้อ ร้ำน ศิริลักษณ์
วัสดุก่อสร้ำง 

16,510 ร้ำน ศิริลักษณ์
วัสดุก่อสร้ำง 

16,510 มีวัสดุท่ีต้องกำร และรำคำตำม 
ท่ีต้องกำร 

1/2565 
22 ต.ค. 2564 

2 แปรงขัดพื้น 100 100 ซื้อ ร้ำนเอสโฮม
มำร์ท 

100 ร้ำนเอสโฮมมำร์ท 100 เป็นร้ำน SME 2/2565 
27 ต.ค.2564 

3 วัสดุศิลปะ 900 900 ซื้อ ร้ำนดีจริงศึกษำ
ภัณฑ์  

900 ร้ำนดีจริงศึกษำ
ภัณฑ์ 

900 เป็นร้ำน SME 3/2565 
29 ต.ค.2564 
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564- มีนาคม 2565 

โรงเรียนคลองสอง(เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

วันที่ .....30.... เดือน พฤศจิกายน  2564 

 

ล ำดับ งำนท่ีจัดซื้อ 
วงเงินท่ี
จัดซื้อ 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อ 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ 

รำคำท่ีเสนอ 
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ 

รำคำท่ีตกลงซื้อ 
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือ
ข้อตกลง 

1 วัสดุหมึกเทียบ 1,000 1,000 ซื้อ ร้ำนเปปซี่อิงค์ 1,000 ร้ำนเปปซี่อิงค์ 1,000 มีวัสดุท่ีต้องกำร 4/2565 
4 พ.ย. 2564 

2 วัสดุกำวน้ ำในมีแปรงป้ำย  5,788 ซื้อ ร้ำนปรำณีภัณฑ์ 5,788 ร้ำนปรำณีภัณฑ์ 5,788 เป็นร้ำนค้ำ SME 5/2565 
8 พ.ย.2564 

3 วัสดุถุงขยะ 2,997 2,997 ซื้อ ร้ำนเมืองใหม่
พลำสติก ตลำด
ไท 

2,997 ร้ำนเมืองใหม่
พลำสติก ตลำด
ไท 

2,997 มีวัสดุท่ีต้องกำรและรำคำถูก 6/2565 
19 พ.ย. 2564 

4 วัสดุผงหมึกเครื่องถ่ำย
เอกสำร 

17,334 17,334 ซื้อ บริษัท ทีพีเอ็น 
พัฒน์ธนำรุ่งเรือง
กิจ 

17,334 บริษัท ทีพีเอ็น 
พัฒน์ธนำรุ่งเรือง
กิจ 

17,334 เป็นร้ำนค้ำ SME 7/2565 
30 พ.ย. 2564  

5 น้ ำด่ืมถัง 400 400 ซื้อ บริษัทกิจเจริญ
น้ ำด่ืม 

400 บริษัทกิจเจริญน้ ำ
ด่ืม 

400 น้ ำด่ืมสะอำด 8/2565 
30 พ.ย.2565 
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564- มีนาคม 2565 

โรงเรียนคลองสอง(เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

วันที่ .....31.... เดือน ธันวาคม  2564 

ล ำดับ งำนท่ีจัดซื้อ 
วงเงินท่ี
จัดซื้อ 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อ 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ 

รำคำท่ีเสนอ 
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ 

รำคำท่ีตกลงซื้อ 
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือ
ข้อตกลง 

1 
 

ชุดถังปั่นสแตนเลส 5,970 5,970 ซื้อ บริษัทนิวเสต็ป
เอเชีย จ ำกัด 

5,970 บริษัทนิวเสต็ป
เอเชีย จ ำกัด 

5,970 รำคำถูกกว่ำร้ำนอื่น 10/2565 
9 ธ.ค. 2564 

2 เครื่องปริ้น 12,870 12,870 ซื้อ บริษัทออฟฟิศ
เมท(ไทย)จ ำกัด 
สำขำ นวนคร 

12,870 บริษัทออฟฟิศ
เมท(ไทย)จ ำกัด 
สำขำ นวนคร 

12,870 มีสินค้ำท่ีต้องกำร 11/2565 
3 ธ.ค. 2564 

3 วัสดุโครงกำรลูกเสือจิต
อำสำ 

7,335 7,335 ซื้อ ร้ำนปรำณีภัณฑ์ 7,335 ร้ำนปรำณีภัณฑ์ 7,335 เป็นร้ำน SME 12/2565 
13 ธ.ค.2564 

4 วัสดุแต่งห้องเรียน 45,231 45,231 ซื้อ ร้ำนดีจริงศึกษำ
ภัณฑ์ 

45,231 
 

ร้ำนดีจริงศึกษำ
ภัณฑ์ 

45,231 เป็นร้ำน SME 13/2565 
8 ธ.ค.2564 

5 วัสดุโครงกำรมำตรกำร
ป้องกันกำรแพร่ระบำด 

11,665 11,665 ซื้อ ร้ำนปรำณีภัณฑ์ 11,665 ร้ำนปรำณีภัณฑ์ 11,665 เป็นร้ำน SME 14/2565 
15 ธ.ค. 2564 

6 พัสดุกล่องพลำสติก 597 597 ซื้อ บ.สยำมแม็คโคร 
จ ำกัด มหำชน 

597 บ.สยำมแม็คโคร 
จ ำกัด มหำชน 

597 มีสินค้ำท่ีต้องกำร 15/2565 
15 ธ.ค.2565 

7 น้ ำด่ืมลูกเสือ 280 280 ซื้อ บ.กิจเจริญน้ ำด่ืม 280 บ.กิจเจริญน้ ำด่ืม 280 น้ ำด่ืมสะอำด 16/2565 
15 ธ.ค.2564 

8 วัสดุเทปผ้ำสีแดง 423 423 ซื้อ บ.สยำมแม็คโคร 
จ ำกัด มหำชน 

423 บ.สยำมแม็คโคร 
จ ำกัด มหำชน 

423 มีสินค้ำท่ีต้องกำร 17/2565 
15 ธ.ค.2564 
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ล ำดับ งำนท่ีจัดซื้อ 
วงเงินท่ี
จัดซื้อ 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อ 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ 

รำคำท่ีเสนอ 
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ 

รำคำท่ีตกลงซื้อ 
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือ
ข้อตกลง 

9 พัสดุพรม 586 586 ซื้อ ร้ำนสถำนี
เบ็ดเตล็ด 

586 ร้ำนสถำนี
เบ็ดเตล็ด 

586 มีสินค้ำท่ีต้องกำร 18/2565 
15 ธ.ค.2564 
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564- มีนาคม 2565 

โรงเรียนคลองสอง(เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

วันที่ .....31.... เดือน มกราคม  2565 

ล ำดับ งำนท่ีจัดซื้อ 
วงเงินท่ี
จัดซื้อ 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อ 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ 

รำคำท่ีเสนอ 
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ 

รำคำท่ีตกลงซื้อ 
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือ
ข้อตกลง 

1 
 

พัสดุอ่ำงล้ำงมือ 600 600 ซื้อ ร้ำนสินไทย
เบ็ดเตล็ด 

600 ร้ำนสินไทย
เบ็ดเตล็ด 

600 มีสินค้ำท่ีต้องกำร 19/2565 
7 ม.ค.2565 

2 พัสดุกรอบรูป 480 480 ซื้อ ร้ำนทองโปร
ดิจิตอล 

480 ร้ำนทองโปร
ดิจิตอล 

480 มีสินค้ำท่ีต้องกำร 20/2565 
7 ม.ค.2565 

3 วัสดุซ่อมก๊อกน้ ำ 343 343 ซื้อ ร้ำน เอสโฮม
มำร์ท 

343 ร้ำน เอสโฮม
มำร์ท 

343 มีสินค้ำท่ีต้องกำร 21/2565 
18 ม.ค.2565 

4 น้ ำด่ืมถัง 400 400 ซื้อ บ.กิจเจริญน้ ำด่ืม 400 บ.กิจเจริญน้ ำด่ืม 400 น้ ำด่ืมสะอำด 22/2565 
19 ม.ค.2565 

5 พัสดุโครงกำรลุกเสือจิต
อำสำพระรำชทำนใน
สถำนศึกษำ 

5,000 5,000 ซื้อ ร้ำนปรำณีภัณฑ์ 5,00 ร้ำนปรำณีภัณฑ์ 5,000 เป็นร้ำน SME 23/2565 
28 ม.ค.2565 
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564- มีนาคม 2565 

โรงเรียนคลองสอง(เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

วันที่ .....28.... เดือน กุมภาพนัธ์  2565 

ล ำดับ งำนท่ีจัดซื้อ 
วงเงินท่ี
จัดซื้อ 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อ 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ 

รำคำท่ีเสนอ 
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ 

รำคำท่ีตกลงซื้อ 
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือ
ข้อตกลง 

1 วัสดุซ่อมบ ำรุงไฟฟ้ำ 2,065 2,065 ซื้อ ร้ำนชัยเสนค้ำ
วัสดุ 

2,065 ร้ำนชัยเสนค้ำวัสดุ 2,065 ขำยสินค้ำรำคำย่อมเยำ 24/2565 
8 ก.พ.2565 

2 พัสดุหินด ำ3/4 8,000 8,000 ซื้อ ร้ำนทวีศักดิ์ ค้ำ
วัสดุ 

8,000 ร้ำนทวีศักดิ์ ค้ำ
วัสดุ 

8,000 ตกลงรำคำและส่งสินค้ำรวดเร็ว 25/2565 
8 ก.พ.2565 

3 น้ ำด่ืม 400 400 ซื้อ บ.กิจเจริญน้ ำด่ืม 400 บ.กิจเจริญน้ ำด่ืม 400 น้ ำด่ืมสะอำด 26/2565 
9 ก.พ.2565 

4 วัสดุซ่อมแซมระบบน้ ำ
โรงเรียน 

294 294 ซื้อ บ.ซีซีฮำร์ดแวร์ 
แอนด์ ทูลส์ 

294 บ.ซีซีฮำร์ดแวร์ 
แอนด์ ทูลส์ 

294 มีสินค้ำท่ีต้องกำร 27/2565 
14 ก.พ.2565 

5 อุปกรณ์ท่อน้ ำ 205 205 ซื้อ ร้ำนเอสโฮม
มำร์ท 

205 ร้ำนเอสโฮมมำร์ท 205 มีสินค้ำท่ีต้องกำร 28/2565 
17 ก.พ. 2565 

6 กระดำษถ่ำยเอกสำร 9,099.92 9,099.92 ซื้อ บ.ออฟฟิศเมท 
(ไทย) จ ำกัด 

9,099.92 บ.ออฟฟิศเมท 
(ไทย) จ ำกัด 

9,099.92 จัดส่งสินค้ำฟรี  
สินค้ำมีมำตรฐำน 

29/2565 
17 ก.พ. 2565 
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564- มีนาคม 2565 

โรงเรียนคลองสอง(เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

วันที่ .....31.... เดือน มีนาคม  2565 

ล ำดับ งำนท่ีจัดซื้อ 
วงเงินท่ี
จัดซื้อ 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อ 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ 

รำคำท่ีเสนอ 
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ 

รำคำท่ีตกลงซื้อ 
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือ
ข้อตกลง 

1 หนังสือและแบบฝึก
อนุบำล 

30,100 30,100 ซื้อ บ.ดีจริงศึกษำ
ภัณฑ์ จ ำกัด 

30,100 บ.ดีจริงศึกษำ
ภัณฑ์ จ ำกัด 

30,100 สำมำรถจักส่งพัสดุได้ตำม
ก ำหนด 

30/2565 
3 มี.ค.2565 

2 หนังสือและแบบฝึก
ประถมฯ 

398,400 398,400 ซื้อ บ.ดีจริงศึกษำ
ภัณฑ์ จ ำกัด 

398,400 บ.ดีจริงศึกษำ
ภัณฑ์ จ ำกัด 

398,400 สำมำรถจักส่งพัสดุได้ตำม
ก ำหนด 

31/2565 
7 มี.ค.2565 

3 พัสดุกลองแขก 17,000 17,000 ซื้อ ร้ำนไทยวณิชย์ 17,000 ร้ำนไทยวณิชย์ 17,000 รำคำถูกกว่ำร้ำนอื่น 32/2565 
10 มี.ค.2565 

4 วัสดุถุงขยะ 1,110 1,110 ซื้อ ร้ำนเมืองใหม่
พลำสติก ตลำด
ไท 

1,110 ร้ำนเมืองใหม่
พลำสติก ตลำด
ไท 

1,110 รำคำถูกกว่ำร้ำนอื่น 33/2565 
10 มี.ค.2565 
 

5 พัสดุหนังสือภำษำจีน 18,333 18,333 ซื้อ บ.นำมมีบุ๊คส์  18,333 บ.นำมมีบุ๊คส์ 18,333 สำมำรถจักส่งพัสดุได้ตำม
ก ำหนด 

34/2565 
20 มี.ค.2565 

6 วัสดุเชือก 640 640 ซื้อ ร้ำนภรณ์ทวี
ทรัพย์(ต้นอ้อ) 

640 ร้ำนภรณ์ทวี
ทรัพย์(ต้นอ้อ) 

640 รำคำถูกกว่ำร้ำนอื่น 35/2565 
24 มี.ค.2565 

7 วัสดุแต่งป้ำยแสดงควำม
ยินดี 

2,288 2,288 ซื้อ ร้ำนปรำณีภัณฑ์ 2,288 ร้ำนปรำณีภัณฑ์ 2,288 เป็นร้ำน SME 36/2565 
24 มี.ค.2565 

8 วัสดุไม้ไผ่ 1,120 1,120 ซื้อ ร้ำน ไผ่พันล้ำน 1,120 ร้ำน ไผ่พันล้ำน 1,120 รำคำถูกกว่ำร้ำนอื่น 37/2565 
24 มี.ค.2565 

 



                           1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564- มีนาคม 2565 

โรงเรียนคลองสอง(เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

วันที่ .....31.... เดือน มีนาคม  2565 

ล ำดับ งำนท่ีจัดซื้อ 
วงเงินท่ี
จัดซื้อ 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อ 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ 

รำคำท่ีเสนอ 
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ 

รำคำท่ีตกลงซื้อ 
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือ
ข้อตกลง 

9 วัสดุส้ินเปลือง 35,399 35,399 ซื้อ ร้ำนปรำณีภัณฑ์ 35,399 ร้ำนปรำณีภัณฑ์ 35,399 เป็นร้ำน SME 38/2565 
24 มี.ค.2565 

10 พัสดุเครื่องปริ้นเตอร ์ 11,000 11,000 ซื้อ ร้ำนปรำณีภัณฑ์ 11,000 ร้ำนปรำณีภัณฑ์ 11,000 สำมำรถจักส่งพัสดุได้ตำม
ก ำหนด 

39/2565 
28 มี.ค.2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         แบบ สขร. 1 



                           1 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564 

โรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

วันที ่     เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 
           

ล าดับ งานที่จัดจ้าง วงเงินจัดจ้าง ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่ของสัญญา วันที่ของสัญญา 

  (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงจ้าง 
หรือข้อตกลงใน

การจ้าง 
หรือข้อตกลงในวันที่

จ้าง 
1  -                 
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         แบบ สขร. 1 
สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 

โรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

วันที ่     เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2564 

           

ล าดับ งานท่ีจัดจ้าง หรือจัดจ้าง  ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขท่ีของสัญญา วันท่ีของสัญญา 

    (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงจ้าง 
หรือข้อตกลงในการ

จ้าง 
หรือข้อตกลงในวันท่ี

จ้าง 
1 จ้ำงเหมำซ่อมปั๊มน้ ำ 460 460 นำยสรำวุธ  เรืองทอง 460 นำยสรำวุธ  เรืองทอง 460 1/65 4 ตุลำคม 2564 

2 จ้ำงเหมำฉีดล้ำงท ำควำมสะอำดโดม 300 300 นำยพัลลภ  โป๊ะแก้ว 300 นำยพัลลภ  โป๊ะแก้ว 300 2/65 4 ตุลำคม 2564 

3 จ้ำงเหมำตัดหญ้ำ 4,000 4,000 นำยประสัน  ลีฟัก 4,000 นำยประสัน  ลีฟัก 4,000 3/65 11 ตุลำคม 2564 

4 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรเข้ำเล่มโครงกำร 510 510 ร้ำนก๊อปปี้ สปีด 510 ร้ำนก๊อปปี้ สปีด 510 4/65 11 ตุลำคม 2564 

5 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิลวันส ำคัญ 1,000 1,000 ดีดี ร้ำนป้ำย 1,000 ดีดี ร้ำนป้ำย 1,000 5/65 11 ตุลำคม 2564 

6 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรใบงำน ป.3 4,554 4,554 ร้ำน OKD COPPY 4,554 OKD COPPY 4,554 6/65 25 ตุลำคม 2564 

7 จ้ำงเหมำเข้ำเล่มเอกสำรกำรเงิน 200 200 กีอปปี้ ปร๊ินท์ 200 กีอปปี้ ปร๊ินท์ 200 7/65 25 ตุลำคม 2564 

          
 
 
 
 



                           1 

         แบบ สขร. 1 
สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 

โรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

วันที ่     เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 
           

ล าดับ งานท่ีจัดจ้าง หรือจัดจ้าง  ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขท่ีของสัญญา วันท่ีของสัญญา 

    (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงจ้าง 
หรือข้อตกลงในการ

จ้าง 
หรือข้อตกลงในวันท่ี

จ้าง 
1 จ้ำงเหมำซ่อมเคร่ืองปร้ินท์ 500 500 ร้ำนช่ำงทีป 500 ร้ำนช่ำงทีป 500 8/65 2 พฤศจิกำยน 2564 

2 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรแบบฝึกหัดชั้นอนุบำล 10,595 10,595 ร้ำน OKD COPPY 10,595 ร้ำน OKD COPPY 10,595 9/65 4 พฤศจิกำยน 2564 

3 จ้ำงเหมำล้ำงแอร์ห้องคอมพิวเตอร์ 3,500 3,500 นำยนิม  กำยแก้ว 3,500 นำยนิม  กำยแก้ว 3,500 10/65 15 พฤศจิกำยน 2564 

4 จ้ำงเหมำซ่อมเคร่ืองปร้ินท์ 800 800 ร้ำนช่ำงทีป 800   800 11/65 15 พฤศจิกำยน 2564 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



                           1 

         แบบ สขร. 1 
สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 

โรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

วันที ่     เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2564 
           

ล าดับ งานท่ีจัดจ้าง หรือจัดจ้าง  ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขท่ีของสัญญา วันท่ีของสัญญา 

    (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงจ้าง 
หรือข้อตกลงในการ

จ้าง 
หรือข้อตกลงในวันท่ี

จ้าง 

1 จ้ำงเหมำซ่อมเคร่ืองปร้ินท์ 1,200 1,200 ร้ำนช่ำงทีป 1,200 ร้ำนช่ำงทีป 1,200 12/65 2 ธันวำคม 2564 

2 จ้ำงเหมำล้ำงแอร์ห้องสมุด 1,500 1,500 นำยนิคม  กำยแก้ว 1,500 นำยนิคม  กำยแก้ว 1,500 13/65 2 ธันวำคม 2564 

3 จ้ำงเหมำตัดหญ้ำ 4,000 4,000 นำยประเสริฐ  ลีฟัก 4,000 นำยประเสริฐ  ลีฟัก 4,000 14/65 10 ธันวำคม 2564 

4 จ้ำงเหมำสต๊ิกเกอร์รอยเท้ำ 4,500 4,500 ดีดี ร้ำนป้ำย 4,500 ดีดี ร้ำนป้ำย 4,500 15/65 10 ธันวำคม 2564 

5 จ้ำงเหมำติดต้ังป้ำยแหล่งเรียนรู้พร้อมอุปกรณ์ 13,095 13,095 นำยภมร  สวนสูง 13,095 นำยภมร  สวนสูง 13,095 16/65 10 ธันวำคม 2564 

6 จ้ำงเหมำล้ำงโรงอำหำร 300 300 
นำยขจรเดช  เปลี่ยนกะ
สันต์ 

300 เปลี่ยน 300 17/65 10 ธันวำคม 2564 

7 จ้ำงเหมำรถน้ ำฉีดล้ำงลำนโดมโรงเรียน 300 300 
นำยขจรเดช  เปลี่ยนกะ
สันต์ 

300 เปลี่ยน 300 18/65 17 ธันวำคม 2564 

8 
จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิลลูกเสือลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำนในสถำนศึกษำ 

1,600 1,600 ดีดี ร้ำนป้ำย 1,600 ดีดี ร้ำนป้ำย 1,600 19/65 13 ธันวำคม 2564 

9 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิลลูกเสือลูกเสือจิตอำสำ 480 480 ร้ำนกันเอง พร้ินต้ิง 480 ร้ำนกันเอง พร้ินต้ิง 480 20/65 13 ธันวำคม 2564 



                           1 

10 
จ้ำงเหมำรถรับส่งนักเรียนเข้ำค่ำยลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำน 

2,000 2,000 นำงสำวชุลีกร  เกตุศิริ 2,000 นำงสำวชุลีกร  เกตุศิริ 2,000 21/65 15 ธันวำคม 2564 

11 จ้ำงเหมำซ่อมโซฟำ 1,200 1,200 ร้ำนอดุลย์ เฟอร์นิเจอร์ 1,200 ร้ำนอดุลย์ เฟอร์นิเจอร์ 1,200 22/65 17 ธันวำคม 2564 
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         แบบ สขร. 1 
สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 

โรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

วันที ่     เดือนมกราคม  พ.ศ. 2564 
           

ล าดับ งานท่ีจัดจ้าง หรือจัดจ้าง  ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขท่ีของสัญญา วันท่ีของสัญญา 

    (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงจ้าง 
หรือข้อตกลงในการ

จ้าง 
หรือข้อตกลงในวันท่ี

จ้าง 

1 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิลมำตรำกำรหลักป้องกันโควิด 1,500 1,500 ดีดี ร้ำนป้ำย 1,500 ดีดี ร้ำนป้ำย 1,500 23/65 19 มกรำคม 2565 

2 จ้ำงเหมำรถน้ ำฉีดล้ำงลำนโดมโรงเรียน 600 600 
นำยขจรเดช  เปลี่ยนกะ
สันต์ 

600 
นำยขจรเดช  เปลี่ยนกะ
สันต์ 

600 24/65 19 มกรำคม 2565 

3 จ้ำงเหมำท ำเว็บไซต์ส ำเร็จรูป 3,210 3,210 บริษัทเว็บไซต์เซอร์วิส 3,210 บริษัทเว็บไซต์เซอร์วิส 3,210 25/65 19 มกรำคม 2565 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         แบบ สขร. 1 



                           1 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 

โรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

วันที ่     เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 
           

ล าดับ งานท่ีจัดจ้าง หรือจัดจ้าง  ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขท่ีของสัญญา วันท่ีของสัญญา 

    (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงจ้าง 
หรือข้อตกลงในการ

จ้าง 
หรือข้อตกลงในวันท่ี

จ้าง 

1 จ้ำงเหมำตัดลูกกรงและร้ือบอร์ดอำคำรอนุบำล 3,500 3,500 นำยภมร  สวนสูง 3,500 นำยภมร  สวนสูง 3,500 26/65 4 กุมภำพันธ์ 2565 

2 จ้ำงเหมำไวนิลรับสมัครนักเรียน 1,050 1,050 ดีดี ร้ำนป้ำย 1,050 ดีดี ร้ำนป้ำย 1,050 27/65 8 กุมภำพันธ์ 2565 

3 จ้ำงเหมำแก้ไขและติดต้ังกล้องวงจรปิด 8,500 8,500 นำยอภิชัย  โตน้อย 8,500 นำยอภิชัย  โตน้อย 8,500 28/65 8 กุมภำพันธ์ 2565 

4 จ้ำงเหมำซ่อมห้องน้ ำนักเรียน 5,500 5,500 นำยภมร  สวนสูง 5,500 นำยภมร  สวนสูง 5,500 29/65 16 กุมภำพันธ์ 2565 

5 จ้ำงเหมำตัดหญ้ำ 600 600 นำยนิคม กำยแก้ว 600 นำยนิคม กำยแก้ว 600 30/65 25 กุมภำพันธ์ 2565 

6 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิลแนะน ำกำรสอบ 1,400 1,400 ดีดี ร้ำนป้ำย 1,400 ดีดี ร้ำนป้ำย 1,400 31/65 25 กุมภำพันธ์ 2565 

7 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองดนตรีไทย 7,100 7,100 นำยประโมทย์  ค ำสุข 7,100 นำยประโมทย์  ค ำสุข 7,100 32/65 1 กุมภำพันธ์ 2565 

          
 
 
 
 
 
 



                           1 

 

         แบบ สขร. 1 
สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 

โรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

วันที ่      เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2564 
           

ล าดับ งานท่ีจัดจ้าง หรือจัดจ้าง  ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขท่ีของสัญญา วันท่ีของสัญญา 

    (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงจ้าง 
หรือข้อตกลงในการ

จ้าง 
หรือข้อตกลงในวันท่ี

จ้าง 

1 จ้ำงเหมำท ำร้ัวและต่อสำยไฟเข้ำอำคำรเรียน 7,500 7,500 นำยภมร  สวนสูง 7,500 นำยภมร  สวนสูง 7,500 33/65 3 มีนำคม 2565 

2 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิลบณัฑิตน้อย 350 350 ดีดี ร้ำนป้ำย 350 ดีดี ร้ำนป้ำย 350 34/65 25 มีนำคม 2565 

3 จ้ำงเหมำตัดหญ้ำ 4,000 4,000 นำยประเสริฐ  ลีฟัก 4,000 นำยประเสริฐ  ลีฟัก 4,000 35/65 29 มีนำคม 2565 

4 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิลปัจฉิมนิเทศ 260 260 ร้ำนป้ำยอิงค์เจ็ท 260 ร้ำนป้ำยอิงค์เจ็ท 260 36/65 29 มีนำคม 2565 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564- มีนาคม 2565 

โรงเรียนคลองสอง(เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

วันที่ .....31.... เดือน ตุลาคม  2564  

ล ำดับ งำนท่ีจัดจ้ำง(ก่อสร้ำง) 
วงเงินท่ีจัด
จ้ำง (บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีจ้ำง 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ 

รำคำท่ีเสนอ 
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ 

รำคำท่ีตกลงจ้ำง 
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือ
ข้อตกลง 

- - - - - - - - - - - 
 

 

** ไม่มีรำยกำรจัดจ้ำงก่อสร้ำง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564- มีนาคม 2565 

โรงเรียนคลองสอง(เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

วันที่ .....30.... เดือน พฤศจิกายน  2564  

ล ำดับ งำนท่ีจัดจ้ำง(ก่อสร้ำง) 
วงเงินท่ีจัด
จ้ำง (บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีจ้ำง 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ 

รำคำท่ีเสนอ 
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ 

รำคำท่ีตกลงจ้ำง 
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือ
ข้อตกลง 

- - - - - - - - - - - 
 

 

** ไม่มีรำยกำรจัดจ้ำงก่อสร้ำง 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564- มีนาคม 2565 

โรงเรียนคลองสอง(เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

วันที่ .....31.... เดือน ธันวาคม  2564  

ล ำดับ งำนท่ีจัดจ้ำง(ก่อสร้ำง) 
วงเงินท่ีจัด
จ้ำง (บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีจ้ำง 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ 

รำคำท่ีเสนอ 
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ 

รำคำท่ีตกลงจ้ำง 
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือ
ข้อตกลง 

- - - - - - - - - - - 
 

 

** ไม่มีรำยกำรจัดจ้ำงก่อสร้ำง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564- มีนาคม 2565 

โรงเรียนคลองสอง(เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

วันที่ .....31.... เดือน มกราคม  2565  

ล ำดับ งำนท่ีจัดจ้ำง(ก่อสร้ำง) 
วงเงินท่ีจัด
จ้ำง (บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีจ้ำง 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ 

รำคำท่ีเสนอ 
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ 

รำคำท่ีตกลงจ้ำง 
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือ
ข้อตกลง 

- - - - - - - - - - - 
 

 

** ไม่มีรำยกำรจัดจ้ำงก่อสร้ำง 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564- มีนาคม 2565 

โรงเรียนคลองสอง(เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

วันที่ .....28.... เดือน กุมภาพนัธ์  2565  

ล ำดับ งำนท่ีจัดจ้ำง(ก่อสร้ำง) 
วงเงินท่ีจัด
จ้ำง (บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีจ้ำง 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ 

รำคำท่ีเสนอ 
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ 

รำคำท่ีตกลงจ้ำง 
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือ
ข้อตกลง 

1 อำคำรเรียนแบบ 212ล./
57-ข งวด 1 

 

1,633,800 1,633,800 e-
bidding 

บ.เอทีเค เซลส์ 
แอนด์ เซอร์วิส

จ ำกัด 

1,633,800 บ.เอทีเค เซลส์ 
แอนด์ เซอร์วิส

จ ำกัด 

1,633,800 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและ
เสนอรำคำต่ ำสุด 

1/2565 
ลว.5ม.ค.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564- มีนาคม 2565 

โรงเรียนคลองสอง(เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

วันที่ .....31.... เดือน มีนาคม  2565  

ล ำดับ งำนท่ีจัดจ้ำง(ก่อสร้ำง) 
วงเงินท่ีจัดจ้ำง 

(บำท) 
รำคำกลำง 

(บำท) 
วิธีจ้ำง 

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ 
รำคำท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ 
รำคำท่ีตกลงจ้ำง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ

ข้อตกลง 

1 อำคำรเรียนแบบ 212
ล./57-ข งวด 2 

 

1,030,077.40 
 

1,030,077.40 e-
bidding 

บ.เอทีเค เซลส์ 
แอนด์ เซอร์วิส

จ ำกัด 

1,030,077.40 
 

บ.เอทีเค เซลส์ 
แอนด์ เซอร์วิส

จ ำกัด 

1,030,077.40 
 

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
และเสนอรำคำต่ ำสุด 

1/2565 
ลว.5ม.ค.65 
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