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แบบ สขร.1 

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 

 

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณ (บาท) วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดต้ัง  188,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ ารุงแอร ์ ใบส่ังซื้อเลขท่ี 41/2562 
ลงวันที่ 19 กันยายน 2562 
ร้านบ ารุงแอร ์ 
188,000.00 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 

2 ซื้อหมึก ไข สอบปลายภาคเรียน
ท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 

18,511.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรนส์ โอเอ 
เซ็นเตอร์ จ ากัด 

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 42/2562 
ลงวันที่ 25 กันยายน 2562 
บริษัท เฟรนส์ โอเอ เซ็น
เตอร์ จ ากัด  
18,511.00 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 

3 จ้างรถตู้โดยสาร น านักเรียนไป
แข่งขันศิลปหัตถกรรม 2562 

9,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจุฬาภร สังข์ส าโรง รายงานขอจ้าง 
ลงวันที่ 26 กันยายน 2562 
นางสาวจุฬาภร สังข์ส าโรง

9,600.00 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 

4 ซื้อกระดาษเอส่ี สอบปลายภาค
เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 

7,920.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทกรกฤช เปเปอร์
กรุ๊ป จ ากัด 

รายงานขอซื้อ 
ลงวันท่ี 2 ตุลาคม 2562 
ร้านคุณหนิง   
7,920.00 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 
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แบบ สขร.1 

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 

 

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณ (บาท) วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

5 จ้างท าป้ายไวนิล โครงการ
โรงเรียนคุณธรรม 

4,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเปเปอร์ ปริ๊นท์ รายงานขอจ้าง 
ลงวันท่ี 4 ตุลาคม 2562 
ร้านเปเปอร์ปริ๊นท์  
4,250.00 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 

6 

ซื้อผ้าต่วน โครงการโรงเรียน
คุณธรรม 

6,480.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านคุณหนิง  
6,480.00 

รายงานขอซื้อ 
ลงวันท่ี 7 ตุลาคม 2562 
ร้านคุณหนิง   
6,480.00 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 

7 เช่าซื้อชุดการแสดง กิจกรรม
โรงเรียนคุณธรรม 

6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเต้ย – อ.รัตนา รายงานขอเช่าซื้อ 
ลงวันท่ี 7 ตุลาคม 2562 
ร้านเต้ย – อ.รัตนา  
6,000.00 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 

8 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ปรับปรุงพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

3,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเหมย เหมย 
ฟลาวเวอร์ 

รายงานขอซื้อ 
ลงวันท่ี 7 ตุลาคม 2562 
ร้านเหมย เหมย ฟลาวเวอร์ 

3,450.00 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 
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แบบ สขร.1 
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ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณ (บาท) วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

9 ซื้อป้ายพลาสติกวูด กิจกรรมเวที
คนดีคนเก่ง 

6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเสาวนิตย์ เครื่อง
เรือน 

รายงานขอซื้อ 
ลงวันท่ี 7 ตุลาคม 2562 
ร้านเสาวนิตย์ เครื่องเรือน
6,000.00 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 

10 จ้างท าป้ายไวนิล ปรับปรุงพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

9,870.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเปเปอร์ ปริ๊นท์ รายงานขอจ้าง 
ลงวันท่ี 7 ตุลาคม 2562 
ร้านเปเปอร์ปริ๊นท์  
9,870.00 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 

11 

ซื้อผ้าม่าน ปรับปรุงห้อง
เกียรติภูมิทองมอญ 

36,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านม่านไหม ใบส่ังซื้อท่ี 1/2563  
ลงวันท่ี 7 ตุลาคม 2562 
ร้านม่านไหม  
36,000.00 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 

12 

ซื้อกรอบรูปปรับปรุงห้อง
เกียรติภูมิทองมอญ 

4,212.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอินเตอร์ปาร์ค โฟ
โต้แอนก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ 

รายงานขอซื้อ 
ลงวันท่ี 7 ตุลาคม 2562 
ร้านอินเตอร์ปาร์ค โฟโต้แอน
ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์  
4,212.00  

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 



4 

 

แบบ สขร.1 

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 
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ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณ (บาท) วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

13 จ้างเหมาปรับปรุงพื้นท่ีทางเข้า
โรงเรียนและวางท่อน้ า 

20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวินัย  หาดค า ใบสั่งจ้างเลขที่ 1/2563 
ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 
นายวินัย  หาดค า  
20,000.00  

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 

14 จ้างปรับปรุงอาคารสถานท่ี เพื่อ
ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

40,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวินัย  หาดค า ใบสั่งจ้างเลขที่ 2/2563 
ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562 
นายวินัย  หาดค า  
40,500.00 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 

15 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ปรับปรุงพัฒนา
สถานท่ี 

8,920.35 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมกาโฮม เซ็น
เตอร์จ ากัด ส านักงาน
ใหญ่ 

รายงานขอซื้อ 
ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2562 
บริษัท เมกาโฮม เซ็นเตอร์จ ากัด 
ส านักงานใหญ ่ 
8,920.35 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 

16 

ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับการปรับ
บรรยากาศในช้ันเรียน โครงการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
และการเรียนการสอน ภาคเรียนท่ี 
2 ปีการศึกษา 2562 

44,409.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านปราณีภัณฑ์ ใบสั่งซื้อที่ 2/2563  
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562 
ร้านปราณีภัณฑ์  
44,409.00 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 
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ลงช่ือ  ............................................... ผู้รายงาน  ลงช่ือ  ............................................... ผู้รายงาน  ลงช่ือ  ............................................... ผู้รายงาน 

         ( นางสาวประภัสสร  ผิวทอง )            ( นางสาวบุษวรรณ  มลฑป )             ( นางสาวเอมอร  เขียนขยัน ) 

 

ลงช่ือ  ...............................................   

( นางสาววิไลวรรณ  ตรีวาสน์ ) 

รักษาราชการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองบ้านพร้าว 

 


