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แบบ สขร.1 

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณ (บาท) วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 ซื้ออุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์   5,970.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจ ไอ บี 
คอมพิวเตอร์กรุ๊ป จำกัด 

รายงานขอซื้อ 
ลงวันที่ 2 กรกรฎาคม 2563 
บริษัท เจ ไอ บี 
คอมพิวเตอร์กรุ๊ป จำกัด
5,970.00 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 

2 ซื้อหนังสือเรียน เพิ่มเติมรอบ 2 
ปีการคึกษา 2563 

9,517.50 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เบญจวิโรฒ จำกัด รายงานขอซื้อ 
ลงวันที่ 2 กรกรฎาคม 2563 
หจก.เบญจวิโรฒ จำกัด
9,517.50  

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 

3 ซื้ออุปกรณ์รางปล๊ัก เพื่อขยาย
ห้องเรียนคอมพิวเตอร ์

4,232.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท 
จำกัด 

รายงานขอซื้อ 
ลงวันที่ 2 กรกรฎาคม 2563 
บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด
11,770.00   

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 

4 ซื้อวัสดุ- อุปกรณ์ โครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารสถานท่ี 

28,928.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอล
เฮาส์ จำกัด (มหาชน) 

ใบส่ังซื้อ เลขท่ี 36/2563 
ลงวันที่ 10 กรกรฎาคม 2563 
บริษัท สยามโกลบอล
เฮาส์ จำกัด (มหาชน
28,928.00  

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 
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แบบ สขร.1 

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณ (บาท) วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

5 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ 
ห้องส้วม 

5,350.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวินัย หาดคำ รายงานขอจ้าง 
ลงวันที่ 10 กรกรฎาคม 2563 
นายวินัย หาดคำ 
5,350.00 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 

6 จ้างทำป้ายสติกเกอร์  เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ป้องกันการแพร่
ระบาดโรคโควิท -19  

7,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเปเปอร์ปริ๊น  รายงานขอจ้าง 
ลงวันที่ 13 กรกรฎาคม 2563 
ร้านเปเปอร์ปริ๊น 
7,450.00  

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 

7 ซื้อวัสดุ- อุปกรณ์ โครงการ
ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน กิจกรรม
พัฒนาทักษะการเขียนคำพื้นฐาน
และคัดลายมือ 

4,932.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านปราณีภัณฑ์ รายงานขอซื้อ 
ลงวันที่ 14 กรกรฎาคม 2563 
ร้านปราณีภัณฑ์ 4,932.00 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 

8 ซื้อกระดาษเอส่ี โครงการส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียน กิจกรรมพัฒนา
ทักษะการเขียนคำพื้นฐานและคัด
ลายมือ 

3,557.75 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทดับเบิ้ลเอ ดิจิตอล 
ซินเนอร์จี จำกัด 

รายงานขอซื้อ 
ลงวันที่ 14 กรกรฎาคม 2563 
บริษัทดับเบิ้ลเอ ดิจิตอล 
ซินเนอร์จี จำกัด3,557.75  
 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 
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แบบ สขร.1 

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 

 

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณ (บาท) วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

9 ซื้อวัสดุ- อุปกรณ์ โครงการ
ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน กิจกรรม
เขียนตามคำบอกภาษาอังกฤษ 

3,205.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านปราณีภัณฑ์ รายงานขอซื้อ 
ลงวันที่ 14 กรกรฎาคม 2563 
ร้านปราณีภัณฑ์ 3,205.00  

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 

10 ซื้อกระดาษเอส่ี โครงการส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียน กิจกรรมเขียน
ตามคำบอกภาษาอังกฤษ 

4,066.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทดับเบิ้ลเอ ดิจิตอล 
ซินเนอร์จี จำกัด 

รายงานขอซื้อ 
ลงวันที่ 14 กรกรฎาคม 2563 
บริษัทดับเบิ้ลเอ ดิจิตอล 
ซินเนอร์จี จำกัด4,066.00 
 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 

11 ซื้อวัสดุ- อุปกรณ์ โครงการ
ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน กิจกรรม
คิดเลขเร็ว 

7,473.95 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทดับเบิ้ลเอ ดิจิตอล 
ซินเนอร์จี จำกัด 

รายงานขอซื้อ 
ลงวันที่ 15 กรกรฎาคม 2563 
บริษัทดับเบิ้ลเอ ดิจิตอล 
ซินเนอร์จี จำกัด7,473.95 
 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 

12 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ทำความสะอาด 
ห้องเรียนและพื้นท่ีท่ัวไปของ
โรงเรียน 

19,920.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านค้าหน้าอำเภอ  ใบส่ังซื้อ เลขท่ี37/2563 
ลงวันที่ 15 กรกรฎาคม 2563 
ร้านค้าหน้าอำเภอ 
19,920.00  

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 
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แบบ สขร.1 

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณ (บาท) วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

13 ซื้อวัสดุ- อุปกรณ์ โครงการ
บริหารการเงินและพัสดุ 

2,996.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเวิลด์ คาเมร่า 
กรุ๊ปจำกัด  

รายงานขอซื้อ 
ลงวันที่ 17 กรกรฎาคม 2563 
บริษัทเวิลด์ คาเมร่า กรุ๊ป
จำกัด 2,996.00 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 

14 ซื้อกระดาษเอส่ี โครงการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาและการ
จัดการเรียนการสอนประจำปี
การศึกษา 2563 

13,428.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทดับเบิ้ลเอ ดิจิตอล 
ซินเนอร์จี จำกัด 

ใบส่ังซื้อ เลขท่ี38/2563 
ลงวันที่ 17 กรกรฎาคม 2563 
บริษัทดับเบิ้ลเอ ดิจิตอล 
ซินเนอร์จี จำกัด
13,428.50  

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 

15 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาและการ
จัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 
2563 

11,770.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยธุยา ซัพพลาย แอนด์
เซอร์วิส 

ใบส่ังซื้อ เลขท่ี39/2563 
ลงวันที่ 17 กรกรฎาคม 2563 
อยธุยา ซัพพลาย แอนด์
เซอร์วิส 11,770.00  

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 

16 ซื้อสบูเหลว โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนในสถานการณ์การแพร่
ระบาดจากเช้ือไวรัสโคโรน่า  
(โควิท19)  

2,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ้านรักษ์ยา ตลาด
บุญคุ้ม 

รายงานขอซื้อ 
ลงวันที่ 21 กรกรฎาคม 2563 
ร้านบ้านรักษ์ยา ตบาด
บุญคุ้ม  2,800.00 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 

 



5 

 

แบบ สขร.1 

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณ (บาท) วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

17 จ้างทำเศียรครู ในการจัดการ
เรียนการสอนวิชาดนตรี 
นาฏศิลป์ 

9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายปารุจน์  บุญด้วง รายงานขอจ้าง 
ลงวันที่ 21 กรกรฎาคม 2563 
นายปารุจน์  บุญด้วง
9,000.00  

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 

18 จัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อใช้ปรับปรุง
พัฒนาห้องดนตรี นาฎศิลป์ 

3,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกฤติญา เรือง
นุชถ ี

รายงานขอซื้อ 
ลงวันที่ 21 กรกรฎาคม 2563 
นางสาวกฤติญา เรืองนุชถี
3,200.00 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 

19 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ
เรียนรู้และการวัดประเมินผลด้วย
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยปีการศึกษา 
2563 

14,390.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเพาเวอร์ เอ็ดดูแคร์ ใบส่ังซื้อ เลขท่ี 40/2563 
ลงวันที่ 23 กรกรฎาคม 2563 
ร้านเพาเวอร์ เอ็ดดูแคร์
14,390.00  

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 

20 
ซื้อวัสดุ- อุปกรณ์ โครงการเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรี-สินท
รมหาวชิราลงกรณ 

1,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสุมาลี ฟลาวเวอร์ รายงานขอซื้อ 
ลงวันท่ี 23 กรกฎาคม 
2563 ร้านสุมาลี  
ฟลาวเวอร์ 1,900.00  
 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 
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แบบ สขร.1 

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณ (บาท) วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

21 จ้างทำอาหารว่างและเครื่องด่ืม
กิจกรรมถอดบทเรียน โครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง 

900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางบุบผา สีแก้ว รายงานขอจ้าง 
ลงวันที่ 23 กรกรฎาคม 2563 
นางบุบผา สีแก้ว 900.00 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 

22 จ้างเหมาติดต้ังพัดลมและเดิน
ปล๊ักในห้องเรียน และห้องพิเศษ 

5,520.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเอกอมร  นววงศ์
ประเสริฐ 

รายงานขอจ้าง 
ลงวันที่ 24 กรกรฎาคม 2563 
นายเอกอมร  นววงศ์
ประเสริฐ5,520.00  

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 

23 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ โครงการพัฒนา
ระบบธรุการ ปีการศึกษา 2563 

3,438.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านปราณีภัณฑ์ รายงานขอซื้อ 
ลงวันที่ 29 กรกรฎาคม 2563 
ร้านปราณีภัณฑ์3,438.00  

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 

24 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ โครงการพัฒนา
ระบบธรุการ ปีการศึกษา 2563 

19,105.39 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทดับเบิ้ลเอ ดิจิตอล 
ซินเนอร์จี จำกัด 

ใบส่ังซื้อ เลขท่ี 41/2563 
ลงวันที่ 29 กรกรฎาคม 2563 
บริษัทดับเบิ้ลเอ ดิจิตอล 
ซินเนอร์จี จำกัด
19,105.39 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 
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แบบ สขร.1 

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 

 

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณ (บาท) วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

25 ซื้อวัสดุ- อุปกรณ์ ปรับปรุง 
ซ่อมแซมห้องโภชนาการ 

32,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จำกัด 

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 42/2563 
ลงวันที่ 31 กรกรฎาคม 2563 
บริษัท ซอีาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด
32,200.00  

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 

26 ซื้อวัสดุ- อุปกรณ์ปรับปรุง 
ซ่อมแซมห้องโภชนาการ 

35,042.50 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพรพระ การค้า ใบส่ังซื้อเลขท่ี 43/2563 
ลงวันที่ 31 กรกรฎาคม 2563 
ร้านพรพระ การค้า 35,042.50 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 

 

 

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

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

 

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

( นายทินกร  คุ้มวงษ์ ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองบ้านพร้าว 

 


