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แบบ สขร.1 

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 

 

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณ (บาท) วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 จ้างเหมาปูกระเบ้ืองเพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมบริเวณอาคารเรียน 

4,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน์ หงษ์คู รายงานขอจ้าง 
ลงวันท่ี 2 มกราคม 2563 
นางสาวสุดารัตน์ หงส์คู
4,700.00 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 

2 จ้างรถโดยสารไม่ประจ าทางน า
นักเรียนทุนเสมอภาคและครูไป
ทัศนศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ 

4,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน จ ากัด 
สมเกียรติ ทัวร์ 

รายงานขอจ้าง 
ลงวันท่ี 2 มกราคม 2563 
ห้างหุ้นส่วน จ ากัด สมเกียรติ 
ทัวร์ 

4,000.00 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 

3 ซื้อกระดาษ A4 โครงการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาและการ
จัดการเรียนการสอน ประจ าปี
การศึกษา 2562 

7,740.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทกรกฤช เปเปอร์
กรุ๊ป จ ากัด 

รายงานขอซื้อ 
ลงวันท่ี 8 มกราคม 2562 
บริษัทกรกฤช เปเปอร์
กรุ๊ป จ ากัด  
7,740.00 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 
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แบบ สขร.1 

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 

 

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณ (บาท) วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

4 จ้างรถโดยสารไม่ประจ าทางน า
นักเรียนร่วมกิจกรรม
ภาษาอังกฤษPTTC Open Hous 
ณ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 

2,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน จ ากัด 
สมเกียรติ ทัวร์ 

รายงานขอจ้าง 
ลงวันที่ 8 มกราคม 2563 
ห้างหุ้นส่วน จ ากัด สมเกียรติ 
ทัวร์ 
2,500.00 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 

5 ซื้อหินกรวด 3,780.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเล็ก – ดา ตลาดไท รายงานขอซื้อ 
ลงวันท่ี 9 มกราคม 2563 
ร้านเล็ก – ดา ตลาดไท
3,780.00.- 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 

6 จ้างรถตู้โดยสารไม่ประจ าทางน า
นักเรียนไปสอบแข่งขันทางวิชาการ
นานาชาติ ปี 2563 (IMSO) ณ 
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 

1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายบุญเรือง ปีกราน รายงานขอจ้าง 
ลงวันที่ 10 มกราคม 2563 
นายบุญเรือง ปีกราน 
1,000.00.- 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 

7 จ้างท าป้ายไวนิล ผลการแข่งขัน
มหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี
ของนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 
2563  

1,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเปเปอร์ ปริ๊นท์ รายงานขอจ้าง 
ลงวันที่ 13 มกราคม 2562 

ร้านเปเปอร์ปริ๊นท์ 
1,250.00.- 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 
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แบบ สขร.1 

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 

 

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณ (บาท) วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

8 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงอาคารโดม
เอนกประสงค์ 

34,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง จิรกร อิเล็กทรอนิกส์ 
(ส านักงานใหญ่) 

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 12/2563 
ลงวันท่ี 15 มกราคม 2563 
โดย จิรกร จริยาธนาวุฒิ
34,200.00 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 

9 ซื้อครุภัณฑ์พัดลมโคจรติดผนัง
ห้องพยาบาลโรงเรียน  

4,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านปราณีภัณฑ์ รายงานขอซื้อ  
ลงวันที่ 17 มกราคม 2563 

ร้านปราณีภัณฑ์ 
4,500.00 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 

10 ซื้อหมึกและไข เพื่อใช้ในภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 

21,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยุธยา ซัพพลาย แอนด์ 
เซอร์วิส (ส านักงาน
ใหญ่) 

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 13/2563 
ลงวันท่ี 17 มกราคม 2563 
อยุธยา ซัพพลาย แอนด์ 
เซอร์วิส (ส านักงานใหญ่) 
21,400.00 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 

11 ซื้อหน้ากากผ้ากันฝุ่น 8,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านขายยาศิริเวช 2 
(ส านักงานใหญ่) 

รายงานขอซื้อ  
ลงวันที่ 22 มกราคม 2563 
ร้านขายยาศิริเวช 2 
(ส านักงานใหญ่)  8,000.00 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 
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แบบ สขร.1 

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 

 

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณ (บาท) วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

12 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการ
ฝึกอบรมการประกอบอาหารเบ
เกอรี่ 

24,260.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเบเกอร์เซนเตอร์ ใบส่ังซื้อเลขท่ี 14/2563 
ลงวันท่ี 24 มกราคม 2563 
ร้านเบเกอร์เซนเตอร์
24,260.00 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 

13 

ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการ
ฝึกอบรมการประกอบอาหารเบ
เกอรี่ 

7,340.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านธนโชติ รายงานขอซื้อ  
ลงวันท่ี 24 มกราคม 2563 
ร้านธนโชติ  
7,340.00 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 

14 ซื้อธงชาติ ขนาด 4x6เมตร 4,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีจริงศึกษา
ภัณฑ์ (รังสิต จ ากัด) 

รายงานขอซื้อ  
ลงวันท่ี 27 มกราคม 2563 
บริษัท ดีจริงศึกษาภัณฑ์ (รังสิต 
จ ากัด)  
4,400.00 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 

15 ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ (ยา) 1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านศิริเวช สาขา1 รายงานขอซื้อ  
ลงวันท่ี 27 มกราคม 2563 
ร้านศิริเวช สาขา1  
1,000.00 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 
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แบบ สขร.1 

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 

 

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณ (บาท) วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

16 จ้างเหมาบริการดูดส้วม 6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายบุญชู แย้มกระจ่าง รายงานขอจ้าง 
ลงวันท่ี 28 มกราคม 2562 
นายบุญชู แย้มกระจ่าง
6,000.00 

เป็นราคาท่ีเหมาะสมและ 
ไม่เกินวงเงินประมาณการ 

 

 

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

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

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

( นายทินกร คุ้มวงษ์ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองบ้านพร้าว 

 


