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แบบ สขร.1 

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 

 

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณ (บาท) วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและ

ราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 ซื้อกระดาษ A4 โครงการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาและการ
เรียนการสอน ปีการศึกษา 2562 

18,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทกรกฤช เป
เปอร์กรุ๊ป จ ากัด 

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 3/2563 
ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 
บริษัทกรกฤช เปเปอร์กรุป๊ จ ากัด  
18,900.00 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 

2 จ้างถ่ายภาพและวีดิโอมุมสูง 3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนุส  สามเสน รายงานขอจ้าง 
ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 
นายธนุส  สามเสน  
3,000.00 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 

3 ซื้อหมึกและไข เพื่อเป็นการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน ภาคเรียนท่ี2/2562 

18,511.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรนส์ โอเอ 
เซ็นเตอร์ จ ากัด 

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 4/2563 
ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 
บริษัท เฟรนส์ โอเอ เซ็นเตอร์ 
จ ากัด 18,511.00 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 

4 จ้างถ่ายเอกสารหนังสือราชการถึง
ผู้ปกครอง เรื่องรายงานผลการสอบ
ปลายภาคเรียนที่ 1 ปี 2562 รวมถึง
ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ ใบฝาก-ถอน
เงินธนาคาร 

1,320.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโปเต้ก๊อปป้ี รายงานขอจ้าง 
ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 
ร้านโปเต้ก๊อปป้ี 
1,320.00 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 



2 

 

แบบ สขร.1 

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 

 

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณ (บาท) วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

5 ซื้อหมึกและไข เพื่อใช้ในภาค
เรียนท่ี 2/2562 

32,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยุธยา ซัพพลาย 
แอนด์ เซอร์วิส 
(ส านักงานใหญ่) 

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 5/2563 
ลงวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2562 
อยุธยา ซัพพลาย แอนด์ 
เซอร์วิส (ส านักงานใหญ่) 
32,100.00 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 

6 

จ้างปรับปรุงระบบประปาของ
โรงเรียน 

17,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวินัย  หาดค า ใบส่ังจ้างเลขท่ี 3/2563 
ลงวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2562 
นายวินัย  หาดค า  
17,000.00 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 

7 จ้างปรับปรุงระบบไอซีที ระบบ
ของโรงเรียน 

11,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายโชตินิรันดร์ สายสวาสด์ิ ใบส่ังจ้างเลขท่ี 4/2563 
ลงวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2562 
นายโชตินิรันดร์ สายสวาสด์ิ
11,800.00 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 

8 จ้างท าป้ายสติกเกอร์ติดฟิวเจอร์
บอร์ด เพื่อปรับปรุงพัฒนา
กิจกรรมธนาคารขยะ 

5,850.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเปเปอร์ ปริ๊นท์ รายงานขอจ้าง 
ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 
ร้านเปเปอร์ปริ๊นท์  
5,850.00 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 
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แบบ สขร.1 

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 

 

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณ (บาท) วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ผูเ้สนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

9 จ้างท าป้ายไวนิลและสติกเกอร์ 
PVC 

3,350.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเปเปอร์ ปริ๊นท์ รายงานขอจ้าง 
ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 
ร้านเปเปอร์ปริ๊นท์  
3,350.00 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 

10 ซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็ก 9,770.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทศรีโสภณ เซฟ 
แอนด์ สติล 
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 

รายงานขอซื้อ 
ลงวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 
ร้านเปเปอร์ปริ๊นท์  
9,770.00 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 

11 ซื้อวัสดุปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง
เรียนรู้ของโรงเรียน 

14,870.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรวยดีพันธุไ์ม ้ ใบส่ังซื้อเลขท่ี 8/2563 
ลงวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 
ร้านรวยดีพันธไ์ม ้ 
14,870.00 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 

12 จ้างซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์พกพา 
(Laptop) 

27,270.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวุฒิภัทร วอนสุข ใบส่ังจ้างเลขท่ี 2/2563 
ลงวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 
นายวุฒิภัทร วอนสุข  
27,270.00 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 
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แบบ สขร.1 

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 

 

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณ (บาท) วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

13 จ้างเหมาต่อเติมประตูเหล็ก  
2 บานเล่ือน 

14,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวินัย  หาดค า ใบส่ังจ้างเลขท่ี 7/2563 
ลงวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2562 
นายวินัย  หาดค า  
14,000.00 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 

14 ซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 16,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านปราณีภัณฑ์ ใบส่ังซื้อท่ี 6/2563  
ลงวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 
ร้านปราณีภัณฑ์  
16,700.00 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 

15 จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าของ
โรงเรียน 

38,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมควร สังอยุธ ใบส่ังจ้างเลขท่ี 7/2563 
ลงวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 
นายสมควร สังอยุธ 
38,200.00 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 

16 จ้างเข้าเล่มสันกาวหลักสูตร
สถานศึกษา 

9,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโปเต้ก๊อปป้ี รายงานขอจ้าง 
ลงวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2562 
ร้านโปเต้ก๊อปป้ี 
9,600.00 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 
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แบบ สขร.1 

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 

 

ท่ี งานจดัซ้ือจัดจ้าง งบประมาณ (บาท) วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

17 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์        
EPSON L3110 

1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง COLOR PRINT รายงานขอซื้อ 
ลงวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2562 
COLOR PRINT  
1,000.00 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 

18 จ้างเหมาเปล่ียนหลอดภาพ
โทรทัศน์  

4,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายโชตินิรันดร์ สายสวาสด์ิ รายงานขอจ้าง 
ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2562
นายโชตินิรันดร์ สายสวาสด์ิ 
4,900.00 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 

19 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ท าความสะอาด 9,645.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านค้าหน้าอ าเภอ รายงานขอซื้อ 
ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 
ร้านค้าหน้าอ าเภอ  
9,645.00 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่
เกินวงเงนิประมาณการ 

20 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อจัดท าแบบ
รายงานผู้ส าเร็จการศึกษาขั้น
พื้นฐานระดับประถมศึกษาและ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านศึกษาภัณฑ์ พานิช
สตีล (35) 

รายงานขอซื้อ 
ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 
ร้านค้าหน้าอ าเภอ  
800.00 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่

เกินวงเงนิประมาณการ 
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แบบ สขร.1 

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 

 

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณ (บาท) วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

21 จ้างท าป้ายไวนิล 9,030.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเปเปอร์ ปริ๊นท์ รายงานขอจ้าง 
ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 
ร้านเปเปอร์ปริ๊นท์  
9,030.00 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่
เกินวงเงนิประมาณการ 

22 จ้างท าป้ายแผ่นพาดวูด 4,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเสาวนิตย์ เครื่องเรือน รายงานขอจ้าง 
ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 

ร้านเสาวนิตย์ เครื่องเรือน 
4,500.00 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและไม่

เกินวงเงนิประมาณการ 

23 ซื้อกระดาษ A4 โครงการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาและการ
เรียนการสอน ปีการศึกษา 2562 

8,280.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทกรกฤช เปเปอร์
กรุ๊ป จ ากัด 

รายงานขอซื้อ 
ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 
บริษัทกรกฤช เปเปอร์กรุป๊ จ ากัด  
8,280.00 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 

24 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 32,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เอ็ม.เบสท์.ออฟฟิค โซ
รูช่ัน จ ากัด(ส านักงาน

ใหญ่) 

ใบส่ังซื้อท่ี 7/2563  
ลงวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2562 
เอ็ม.เบสท์.ออฟฟิค โซรูช่ัน 
จ ากัด(ส านักงานใหญ่)  
32,700.00 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 
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แบบ สขร.1 

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 

 

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณ (บาท) วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

25 จ้างอัดภาพค่าราชการครูและ
บุคลากร 

240.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอินเตอร์ปาร์ค โป
โต้แอนด์ก๊อปป้ี เซน

เตอร์ 

รายงานขอจ้าง 
ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 
ร้านอินเตอร์ปาร์ค โปโต้แอนด์
ก๊อปป้ี เซนเตอร์  
240.00 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 

 

 

ลงช่ือ  ............................................... ผู้รายงาน  ลงช่ือ  ............................................... ผู้รายงาน  ลงช่ือ  ............................................... ผู้รายงาน 

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

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

( นางสาววิไลวรรณ  ตรีวาสน์ ) 

รักษาราชการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองบ้านพร้าว 

 


