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แบบ สขร.1 

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2563 
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 

 

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณ (บาท) วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ โครงการ
ส่งเสริมศักยภาพทางคณิตศาสตร์ 

9,713.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านปราณีภัณฑ์ รายงานขอซื้อ  
ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 

ร้านปราณีภัณฑ์ 
9,713.00 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 

2 ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ โครงการ
ส่งเสริมศักยภาพทางคณิตศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2563 

2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านออลล์ ออฟ ยู รายงานขอซื้อ  
ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 

ร้านออลล์ ออฟ ยู
2,000.00 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 

3 ซื้อหนังสือโครงการส่งเสริม
ศักยภาพทางคณิตศาสตร์  
ปีการศึกษา 2563 

1,553.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเอ็ดยู เคช่ัน 
จ ากัด (มหาชน) 

รายงานขอซื้อ  
ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 

บริษัท ซีเอ็ดยู เคช่ัน 
จ ากัด (มหาชน)  
1,553.00 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 

4 เช่า ซื้อชุดการแสดงโครงการ
ส่งเสริมศักยภาพทางคณิตศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2563 

3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเต้ย –อ.รัตนา รายงานขอเช่า  
ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 

ร้านเต้ย –อ.รัตนา
3,000.00 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 
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แบบ สขร.1 

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2563 
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 

 

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณ (บาท) วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

5 จ้างท าป้ายไวนิล โครงการ
ส่งเสริมศักยภาพทางคณิตศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2563 

3,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเปเปอร์ ปริ๊นท์ รายงานขอจ้าง 
ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 
ร้านเปเปอร์ปริ๊นท์ 
3,050.00 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 

6 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกน
ลายนิ้วมือ 

9,309.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไมค์ โอ นิคส์ โซ
รูช่ัน จ ากัด 

รายงานขอซื้อ  
ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 

บริษัท ไมค์ โอ นิคส์ โซ
รูช่ัน จ ากัด  
9,309.00 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 

7 ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ โครงการเข้า
ค่ายลูกเสือ DAYCAMP ช่วงช้ันท่ี 
1  

9,140.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านปราณีภัณฑ์ รายงานขอซื้อ  
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 

ร้านปราณีภัณฑ์ 
9,140.00 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกนิวงเงินประมาณการ 

8 จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ า ห้อง
ส้วมนักเรียนชาย 

18,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุบล บุญมา ใบส่ังจ้างเลขท่ี 10/2563 
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 
นายอุบล บุญมา 
18,000.00 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 
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แบบ สขร.1 

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2563 
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 

 

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณ (บาท) วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

9 จ้างค่าอาหาร อาหารว่าง และ
เครื่องด่ืม โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 
2562 

6,760.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางบุผา สีแก้ว รายงานขอจ้าง 
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 

นางบุผา สีแก้ว 
6,760.00 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 

10 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร  19,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อี ที ซัพพลาย 
แอนด์เซอร์วิส 

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 15/2563 
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 
ร้าน อี ที ซัพพลาย แอนด์
เซอร์วิส  
19,750.00 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 

11 จ้างท าป้ายไวนิล โครงการรับ
นักเรียน ปีการศึกษา 2563  

1,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านดีดีร้านป้าย รายงานขอจ้าง 
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 
ร้านดีดีร้านป้าย 
1,200.00 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 
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แบบ สขร.1 

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2563 
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 

 

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณ (บาท) วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

12 ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ โครงการรับ
นักเรียน ปีการศึกษา 2563 

22,410.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านปราณีภัณฑ์ ใบส่ังซื้อท่ี 18/2563  
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 
ร้านปราณีภัณฑ์  
22,410.00 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 

 

 

 

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

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

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

( นายทินกร คุ้มวงษ์ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองบ้านพร้าว 

 


