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แบบ สขร.1 

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 

 

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณ (บาท) วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ส ำหรับกำร
จัดซื้อ ผ้ำธงสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ
พระบรมรำชินี เพื่อใช้ในโอกำส
เฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จ
พระนำงเจ้ำฯพระบรมรำชินีนำถ 
โครงกำรสืบสำนประเพณีไทย
และวันส ำคัญต่ำงๆ ประจ ำปี 
2563 

600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนศึกษำภัณฑ์
ปทุมธำนี  

รำยงำนขอซื้อ 
ลงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2563 
ร้ำนศึกษำภัณฑ์ปทุมธำนี 
600.00 

เป็นรำคำท่ีเหมำะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมำณกำร 

2 ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ส ำหรับกำร
จัดซื้อผ้ำต่วน เพื่อใช้ในโอกำส
เฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จ
พระนำงเจ้ำฯพระบรมรำชินีนำถ 
โครงกำรสืบสำนประเพณีไทย
และวันส ำคัญต่ำงๆ ประจ ำปี 
2563 

14,580.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนคุณหนิง ใบส่ังซื้อท่ี 27/2563 
ลงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2563 
ร้ำนคุณหนิง 
14,580.00 

เป็นรำคำท่ีเหมำะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมำณกำร 

 



2 

 

แบบ สขร.1 

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 

 

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณ (บาท) วิธกีารจัดซ้ือจัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

3 ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ โครงกำรรับ
นักเรียนประจ ำปี 2563 

8,480.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนรักษ์ยำ ตลำด
บุญคุ้ม 

รำยงำนขอซื้อ 
ลงวันท่ี 2 มิถุนำยน 2563 
ร้ำนบ้ำนรักษ์ยำ ตลำดบุญคุ้ม 

8,480.00 

เป็นรำคำท่ีเหมำะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมำณกำร 

4 จ้ำงท ำป้ำยไวนิล (เพิ่มเติม) 
โครงกำรรับนักเรียนประจ ำปี 
2563 

1,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ดีดี ร้ำนป้ำย รำยงำนขอจ้ำง 
ลงวันท่ี 2 มิถุนำยน 2563 
ร้ำน ดีดี ร้ำนป้ำย 
1,200.00 

เป็นรำคำท่ีเหมำะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมำณกำร 

5 จ้ำงท ำอำหำรว่ำง อำหำรกลำงวัน 
กิจกรรมกำรมอบตัวนักเรียนช้ัน
อนุบำล, ประถมศึกษำปีท่ี 1, 
มัธยมศึกษำปีท่ี 1, และช้ันอื่นๆท่ี
เข้ำเรียน 

14,910.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงบุบผำ  สีแก้ว ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 13/2563 
ลงวันท่ี 5 มิถุนำยน 2563 
นำงบุบผำ  สีแก้ว 
14,910.00 

เป็นรำคำท่ีเหมำะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมำณกำร 
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แบบ สขร.1 

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 

 

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณ (บาท) วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

6 ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ เพื่อด ำเนิน
โครงกำรพัฒนำห้องเรียนคุณภำพ
ประจ ำปี 2563 

86,805.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนปรำณีภัณฑ์ ใบส่ังซื้อเลขท่ี 28/2563 
ลงวันท่ี 5 มิถุนำยน 2563 
ร้ำนปรำณีภัณฑ์ 
86,805.00 

เป็นรำคำท่ีเหมำะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมำณกำร 

7 ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ เพื่อด ำเนิน
โครงกำรป้องกันและลดควำม
เส่ียงกำรแพร่ระบำดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนำ สำยพันธ์ใหม่ 
2019 (โควิด -- 19) โรงเรียนใน
เขตต ำบลบ้ำนปทุม 
ปีงบประมำณ 2563 

148,080.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนจตุพร ฟำร์มำซี  
โดย นำยจตุพร ดีงำม 

สัญญำซื้อขำยเลขท่ี 
4/2563 
ลงวันที่ 10 มิถุนำยน 2563 

ร้ำนจตุพร ฟำร์มำซี  
โดย นำยจตุพร ดีงำม
148,080.00 

เป็นรำคำท่ีเหมำะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมำณกำร 

8 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ เพื่อ
ด ำเนินโครงกำรพัฒนำห้องเรียน
คุณภำพประจ ำปี 2563 

3,990.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ไอทีซิต้ี จ ำกัด 
(มหำชน) 

รำยงำนขอซื้อ 
ลงวันที่ 11 มิถุนำยน 2563 

บริษัท ไอทีซิต้ี จ ำกัด 
(มหำชน) 
3,990.00 

เป็นรำคำท่ีเหมำะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมำณกำร 
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แบบ สขร.1 

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 

 

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณ (บาท) วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

9 จ้ำงซ่อมบ ำรุงเสำธงโรงเรียน 
โครงกำรปรับปรุงพัฒนำสถำนท่ี
และส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน 

1,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยธนพล นรำทอง รำยงำนขอจ้ำง 
ลงวันที่ 12 มิถุนำยน 2563 
นำยธนพล นรำทอง 
1,500.00 

เป็นรำคำท่ีเหมำะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมำณกำร 

10 จ้ำงเหมำปรับปรุงระบบไฟฟ้ำ
และติดต้ังพัดลมโรงเรียน
โครงกำรปรับปรุงสถำนท่ีและ
ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน 

15,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสมควร  สังอยุธ ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 14/2563 
ลงวันที่ 12 มิถุนำยน 2563 

นำยสมควร  สังอยุธ
15,200.00 

เป็นรำคำท่ีเหมำะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมำณกำร 

11 ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์เพื่อใช้ใน
โครงกำรปรับปรุงพัฒนำสถำนท่ี
และส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน ปี 
2563 

19,893.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมโกบอล
เฮ้ำส์ จ ำกัด มหำชน 

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 29/2563 
ลงวันที่ 16 มิถุนำยน 2563 

บริษัท สยำมโกบอลเฮ้ำส์ 
จ ำกัด มหำชน 
19,893.00 

เป็นรำคำท่ีเหมำะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมำณกำร 
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แบบ สขร.1 

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 

 

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณ (บาท) วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

12 จ้ำงท ำอำหำรว่ำง อำหำรกลำงวัน 
โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพ
ระบบกำรบริหำรกำรจัดกำร
เรียนรู้และกำรวัดประเมินผลด้วย
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ปี 2563 

10,080.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงบุบผำ  สีแก้ว ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 24/2563 
ลงวันที่ 17 มิถุนำยน 2563 

นำงบุบผำ  สีแก้ว
10,080.00 

เป็นรำคำท่ีเหมำะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมำณกำร 

13 จ้ำงท ำอำหำรว่ำง อำหำรกลำงวัน 
โครงกำรอบรมระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ปี 2563 

7,540.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงบุบผำ  สีแก้ว รำยงำนขอจ้ำง 
ลงวันที่ 17 มิถุนำยน 2563 

นำงบุบผำ  สีแก้ว 
7,540.00 

เป็นรำคำท่ีเหมำะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมำณกำร 

14 ซื้ออุปกรณ์ฉำกกั้น เพื่อรักษำ
ระยะห่ำงทำงสังคมโครงกำร
ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์แพร่
ระบำดของโรคจำกเช้ือไวรัสโคโร
นำ (โควิด - 19) 

69,540.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุวรรณ  คมข ำหนัก ใบส่ังซื้อเลขท่ี 30/2563 
ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2563 

นำยสุวรรณ  คมข ำหนัก
69,540.00 

เป็นรำคำท่ีเหมำะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมำณกำร 
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แบบ สขร.1 

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 

 

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณ (บาท) วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

15 ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์เพื่อด ำเนินกำร
ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์แพร่
ระบำดของโรคจำกเช้ือไวรัสโคโร
นำ (โควิด - 19) 

1,120.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ดีจริง ศึกษำภัณฑ์ 
(รังสิต) 

รำยกำรขอซื้อ 
ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2563 

ร้ำน ดีจริง ศึกษำภัณฑ์ 
(รังสิต) 
1,120.00 

เป็นรำคำท่ีเหมำะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมำณกำร 

16 ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์เพื่อด ำเนิน
โครงกำรประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนประจ ำปี 2563 

1,188.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ดีจริง ศึกษำภัณฑ์ 
(รังสิต) 

รำยกำรขอซื้อ 
ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2563 

ร้ำน ดีจริง ศึกษำภัณฑ์ 
(รังสิต) 
1,188.00 

เป็นรำคำท่ีเหมำะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมำณกำร 

17 ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ เพื่อ
ด ำเนินงำนโครงกำรโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภำพมุ่งสู่มำตรฐำน
ระดับเพชรประจ ำปี 2563 

7,126.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนจตุพร ฟำร์มำซี รำยกำรขอซื้อ 
ลงวันที่ 23 มิถุนำยน 2563 

ร้ำนจตุพร ฟำร์มำซี
7,126.00 

เป็นรำคำท่ีเหมำะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมำณกำร 
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แบบ สขร.1 

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 

 

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณ (บาท) วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

18 จ้ำงท ำอำหำรว่ำง อำหำรกลำงวัน
โครงกำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียน
กำรสอน ปี 2563 

7,410.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงบุบผำ  สีแก้ว รำยกำรขอจ้ำง 
ลงวันที่ 23 มิถุนำยน 2563 

นำงบุบผำ  สีแก้ว 
7,410.00 

เป็นรำคำท่ีเหมำะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมำณกำร 

19 ค่ำตอบแทนวิทยำกร
บุคคลภำยนอก โครงกำรวิจัยเพื่อ
พัฒนำกำรเรียนกำรสอน ปี 2563 

2,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวอมรัชญำ ชินศรี รำยกำรขอจ้ำง 
ลงวันที่ 23 มิถุนำยน 2563 

นำงสำวอมรัชญำ ชินศรี
2,700.- 

เป็นรำคำท่ีเหมำะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมำณกำร 

20 ซื้อวัสดุเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของ
โรงเรียนตำมโครงกำรปรับปรุง
พัฒนำสถำนท่ีและส่ิงแวดล้อมใน
โรงเรียน ประจ ำปี 2563 

13,350.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำววสุภำพร ศรีจิวังษำ ใบส่ังซื้อเลขท่ี 31/2563 
ลงวันที่ 24 มิถุนำยน 2563 
นำงสำววสุภำพร ศรีจิวังษำ

13,350.00 

เป็นรำคำท่ีเหมำะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมำณกำร 

21 
 
 
 
 

จ้ำงอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม 
โครงกำรประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

22,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงบุบผำ  สีแก้ว ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 17/2563 

ลงวันที่ 26 มิถุนำยน 2563 

นำงบุบผำ  สีแก้ว 

22,800.00 

เป็นรำคำท่ีเหมำะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมำณกำร 
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ลงช่ือ  ............................................... ผู้รำยงำน  ลงช่ือ  ............................................... ผู้รำยงำน  ลงช่ือ  ............................................... ผู้รำยงำน 

         ( นำงสำวประภัสสร  ผิวทอง )            ( นำงสำวบุษวรรณ  มลฑป )             ( นำงสำวเอมอร  เขียนขยัน ) 

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

( นำยทินกร คุ้มวงษ์ ) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคลองบ้ำนพร้ำว 

 


