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แบบ สขร.1 

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 

 

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณ (บาท) วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 จ้างวิทยากรบุคคลภายนอก 6,000.00 วธิีเฉพาะเจาะจง นายธรรมนญู บัวภิบาล รายงานขอจ้าง 
ลงวันท่ี 2 มีนาคม 2563 
นายธรรมนญู บัวภิบาล
6,000.00 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 

2 ซื้อหมึกพิมพ์ส าเนาดิจิตอล และ
กระดาษไขพิมพ์ ส าเนาดิจิตอล 
เพื่อใช้ส าหรับจัดท าแบบวัดและ
ประเมินผล ปลายภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2562 

12,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยุธยา ซัพพลาย แอนด์ 
เซอร์วิส (ส านักงาน

ใหญ่) 

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 16/2563 
ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2563
อยุธยา ซัพพลาย แอนด์ 
เซอร์วิส (ส านักงานใหญ่) 
12,840.00 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 

3 ซื้อกระดาษ A4 เพื่อใช้ส าหรับ
จัดท าแบบวัดและประเมินผล 
ปลายภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2562 

8,520.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทกรกฤช เปเปอร์
กรุ๊ป จ ากัด 

รายงานขอซื้อ 
ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2563
บริษัทกรกฤช เปเปอร์
กรุ๊ป จ ากัด 8,520.00 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 

4 จ้างค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องด่ืม โครงการฝึกอบรมเบอ
เกอรี่ส าหรับนักเรียนทุนเสมอ
ภาค 

6,320.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางบุผา สีแก้ว รายงานขอจ้าง 
งวันท่ี 6 มีนาคม 2563
นางบุผา สีแก้ว  
6,320.00 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 
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แบบ สขร.1 

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 

 

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณ (บาท) วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

5 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องผสมอาหาร 
โครงการฝึกอบรมเบอเกอรี่
ส าหรับนักเรียนทุนเสมอภาค 

2,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสุชาติเบอเกอรี่
มาร์ท 

รายงานขอซื้อ 
ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2563
ร้านสุชาติเบอเกอรี่มาร์ท 
2,500.00 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 

6 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการ
ฝึกอบรมเบอเกอรี่ส าหรับ
นักเรียนทุนเสมอภาค 

3,330.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสุชาติเบอเกอรี่
มาร์ท 

รายงานขอซื้อ 
ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2563
ร้านสุชาติเบอเกอรี่มาร์ท 
3,330.00 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 

7 ซื้อวัสดุ ปรับปรุงทางระบายน้ า
ของโรงเรียน 

10,480.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม โกบอล
เฮ้าส์ จ ากัด มหาชน 

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 17/2563 
ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2563
บริษัม สยาม โกบอนเฮ้าส์ 
จ ากัด มหาชน 
10,480.00 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 

8 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั๊มน้ า ปรับปรุง
ทางระบายน้ าของโรงเรียน 

4,890.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม โกบอล
เฮ้าส์ จ ากัด มหาชน 

รายงานขอซื้อ 
ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2563
บริษัท สยาม โกบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด มหาชน 4,890.00 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 
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แบบ สขร.1 

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 

 

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณ (บาท) วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

9 ซื้อกระดาษ A4 โครงการบริหาร
งบประมาณการเงินและพัสดุ 

9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทกรกฤช เปเปอร์
กรุ๊ป จ ากัด 

รายงานขอซื้อ 
ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2563
บริษัทกรกฤช เปเปอร์
กรุ๊ป จ ากัด 9,000.00 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 

 

 

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

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

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

( นายทินกร คุ้มวงษ์ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองบ้านพร้าว 

 


