
  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2561  
หน่วยงาน  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  
ข้อมูล ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 

 
ล าดับท่ี 

 
รายงานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจะจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อ 

หรือจ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผล 
ท่ีคัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี 
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
ในการซื้อหรือจ้าง 

1.  รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมอาคาร 26,998 26,998 เฉพาะเจาะจง นายจรัญ ชูเชิด 
ราคาท่ีเสนอ 26,998 บาท 

นายจรัญ ชูเชิด 
ราคาท่ีตกลง 26,998 บาท 

ราคาต่ าสุด 1  ตุลาคม 2561 

2.  รายงานขอจ้างซ่อมรถ 3,464.66 3,464.66 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าโฆษิต
อ่างทองฯ 
ราคาท่ีเสนอ3,464.66บาท 

บริษัท โตโยต้าโฆษิต
อ่างทองฯ 
ราคาท่ีตกลง3,464.66บาท 

ราคาต่ าสุด 17 ตุลาคม 2561 

3.  รายงานขอซื้อน้ ามันและวัสดุเช้ือเพลิง 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์เมืองนครปฐม 
จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 1,000 บาท 

สหกรณ์เมืองนครปฐม 
จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 1,000 บาท 

ราคาต่ าสุด 25 ตุลาคม 2561 

4.  รายงานขอซื้อชุดโต๊ะท างานและเก้าอี้
ส านักงาน 

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง บริษัทพีพีเฟอร์นิเทค 
อ่างทอง จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 7,000 บาท 

บริษัทพีพีเฟอร์นิเทค 
อ่างทอง จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 7,000 บาท 

ราคาต่ าสุด 29 ตุลาคม 2561 

 

 

 

 

 

 



  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561  
หน่วยงาน  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  
ข้อมูล ณ วันท่ี 1 ธันวาคม 2561 

 
ล าดับท่ี 

 
รายงานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจะจ้าง 

 
ราคา
กลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผล 
ท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี 
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
ในการซื้อหรือจ้าง 

1.  รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับ
ฝึกซ้อมการแข่งขัน 

1,423 1,423 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญรัตน์ 
ราคาท่ีเสนอ 1,423 บาท 

ร้านเจริญรัตน์ 
ราคาท่ีตกลง 1,423 บาท 

ราคาต่ าสุด 1 พฤศจิกายน 
2561 

2.  รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการ
แข่งขัน 

1,949 1,949 เฉพาะเจาะจง บริษัททีชเทค จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 1,949 บาท 

บริษัททีชเทค จ ากัด 
ราคาท่ีตกลง 1,949 บาท  

ราคาต่ าสุด 1 พฤศจิกายน 
2561 

3.  รายงานขอจ้างท าปูายไวนิลส าหรับการ
แข่งขัน 

750 750 เฉพาะเจาะจง หจก.ไอเดียไอดีปัง 
(สนง.ใหญ่) ราคาท่ีเสนอ 
750 บาท 

หจก.ไอเดียไอดีปัง 
(สนง.ใหญ่) ราคาท่ีตกลง 
750 บาท 

ราคาต่ าสุด 1 พฤศจิกายน 
2561 

4.  รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับท า
ความสะอาด 

3,440 3,440 เฉพาะเจาะจง ร้านโกสุม – จงกล 
ราคาท่ีเสนอ 3,440 บาท 

ร้านโกสุม – จงกล 
ราคาท่ีตกลง 3,440 บาท 

ราคาต่ าสุด 1 พฤศจิกายน 
2561 

5.  รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการ
แข่งขัน 

1,423 1,423 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊งอก 
ราคาท่ีเสนอ 1,423 บาท 

ร้านเจ๊งอก 
ราคาท่ีตกลง 1,423 บาท 

ราคาต่ าสุด 1 พฤศจิกายน 
2561 

6.  รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการ
แข่งขัน 

1,949 1,949 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีชเทค จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 1,949 บาท 

บริษัท ทีชเทค จ ากัด 
ราคาท่ีตกลง 1,949 บาท 

ราคาต่ าสุด 1 พฤศจิกายน 
2561 

7.  รายงานขอจ้างท าปูายไวนิลส าหรับการ
แข่งขัน 

750 750 เฉพาะเจาะจง หจก. ไอเดียไอดีปัง (สนง.
ใหญ่) 
ราคาท่ีเสนอ 750 บาท 

หจก. ไอเดียไอดีปัง (สนง.
ใหญ่) 
ราคาท่ีตกลง 750 บาท 

ราคาต่ าสุด 1 พฤศจิกายน 
2561 

 



  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 (ต่อ)  
หน่วยงาน  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  
ข้อมูล ณ วันท่ี 1 ธันวาคม 2561 

 
ล าดับท่ี 

 
รายงานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจะจ้าง 

 
ราคา
กลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผล 
ท่ีคัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี 
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
ในการซื้อหรือจ้าง 

8.  รายงานขอซื้อหมึกพิมพ์เอกสาร 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ร้านอินโฟโต้ ราคา 
ท่ีเสนอ 1,000 บาท 

ร้านอินโฟโต้ ราคา 
ท่ีตกลง 1,000 บาท 

ราคาต่ าสุด 1 พฤศจิกายน 
2561 

9.  รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการ
แข่งขัน 

1,866 1,866 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เอ็ด ยูเคช่ัน 
สาขาบิ๊กซีอ่างทอง 
ราคาท่ีเสนอ 1,866 บาท 

บริษัท ซี เอ็ด ยูเคช่ัน 
สาขาบิ๊กซีอ่างทอง 
ราคาท่ีตกลง 1,866 บาท 

ราคาต่ าสุด 5 พฤศจิกายน 
2561 

10.  รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการ
แข่งขัน 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง ร้านโรจน์ศึกษา 
ราคาท่ีเสนอ 3,000 บาท 

ร้านโรจน์ศึกษา 
ราคาท่ีเสนอ 3,000 บาท  

ราคาต่ าสุด 7 พฤศจิกายน 
2561 

11.  รายงานขอซื้อวัสดุจัดท าส่ือ 590 590 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ 
จ ากัด สาขาอ่างทอง 
ราคาท่ีเสนอ 590 บาท 

บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ 
จ ากัด สาขาอ่างทอง 
ราคาท่ีตกลง 590 บาท 

ราคาต่ าสุด 9 พฤศจิกายน 
2561 

12.  รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการ
แข่งขัน 

2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊งอก 
ราคาท่ีเสนอ 2,500 บาท 

ร้านเจ๊งอก 
ราคาท่ีตกลง 2,500 บาท 

ราคาต่ าสุด 9 พฤศจิกายน 
2561 

13.  รายงานขอจ้างซ่อมเครื่องเสียงเพื่อ
พัฒนางานโสต 

1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง ร้านต่ายซาวด์  
ราคาท่ีเสนอ 1,200 บาท 

ร้านต่ายซาวด์  
ราคาท่ีตกลง 1,200 บาท 

ราคาต่ าสุด 9 พฤศจิกายน 
2561 

14.  รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการ
แข่งขัน 

1,888 1,888 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊งอก 
ราคาท่ีเสนอ 1,888 บาท 

ร้านเจริญรัตน์ 
ราคาท่ีตกลง 1,888บาท 

ราคาต่ าสุด 9 พฤศจิกายน 
2561 

  



  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 (ต่อ) 
หน่วยงาน  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  
ข้อมูล ณ วันท่ี 1 ธันวาคม 2561 

 
ล าดับท่ี 

 
รายงานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจะจ้าง 

 
ราคา
กลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผล 
ท่ีคัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี 
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
ในการซื้อหรือจ้าง 

15.  รายงานขอซื้อของท่ีระลึก 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเจพีมาเก็ตต้ิง 
ราคาท่ีเสนอ 4,000 บาท 

ร้านเจพีมาเก็ตต้ิง 
ราคาท่ีตกลง 4,000 บาท 

ราคาต่ าสุด 9 พฤศจิกายน 
2561 

16.  รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 4,330 4,330 เฉพาะเจาะจง ร้านอินโฟโต้ ราคา 
ท่ีเสนอ 4,330 บาท 

ร้านอินโฟโต้ ราคา 
ท่ีตกลง 4,330 บาท 

ราคาต่ าสุด 14 พฤศจิกายน 
2561 

17.  รายงานขอจ้างซ่อมและเปล่ียน 
อะไหล่รถตู้ 

3,149.55 3,149.5
5 

เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าโฆษิต
อ่างทอง 
ราคาท่ีเสนอ 3,149.55 
บาท 

บริษัท โตโยต้าโฆษิต
อ่างทอง 
ราคาท่ีตกลง 3,149.55 
บาท 

ราคาต่ าสุด 16 พฤศจิกายน 
2561 

18.  รายงานขอจ้างซ่องรถ 3,149.55 3,149.5
5 

เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าโฆสิต
อ่างทองฯ จ ากัด  
ราคาท่ีเสนอ 3,149.55 
บาท 

บริษัท โตโยต้า 
โฆสิตอ่างทองฯ  
ราคาท่ีตกลง 3,149.55 
บาท 

ราคาต่ าสุด 16 พฤศจิกายน 
2561 

19.  รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 450 450 เฉพาะเจาะจง ร้านอินโฟโต้ ราคา 
ท่ีเสนอ 450 บาท 

ร้านอินโฟโต้ ราคา 
ท่ีตกลง 450 บาท 

ราคาต่ าสุด 23 พฤศจิกายน 
2561 

20.  รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์
อิเล็คทรอนิคส์ 

4,690 4,690 เฉพาะเจาะจง ร้านธนพลคอมพิวเตอร์
แอนด์คอมมิวนิเคช่ัน 
ราคาท่ีเสนอ 4,690 บาท 

ร้านธนพลคอมพิวเตอร์
แอนด์คอมมิวนิเคช่ัน 
ราคาท่ีตกลง 4,690 บาท 

ราคาต่ าสุด 30 พฤศจิกายน 
2561 

 



  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2561  
หน่วยงาน  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  
ข้อมูล ณ วันท่ี 2 มกราคม 2562 

 
ล าดับท่ี 

 
รายงานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจะจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผล 
ท่ีคัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี 
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
ในการซื้อหรือจ้าง 

1.  รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์พัฒนาส่ือการ
เรียนการสอน 

4,652 4,652 เฉพาะเจาะจง บริษัทแกมมาโก้  
(ประเทศไทย) จ ากัดราคา
ท่ีเสนอ 4,652 บาท 

บริษัทแกมมาโก้  (ประเทศ
ไทย) จ ากัดราคาท่ีตกลง 
4,652 บาท 

ราคาต่ าสุด 4 ธันวาคม 2561 

2.  รายงานขอจ้างท าปูายอิงค์เจ็ท 
วันพ่อ 

150 150 เฉพาะเจาะจง ร้านอัมพรปูายโฆษณา 
ราคาท่ีเสนอ 150 บาท 

ร้านอัมพรปูายโฆษณาราคา
ท่ีตกลง 150 บาท 

ราคาต่ าสุด 4 ธันวาคม 2561 

3.  รายงานขอจ้างเหมารถโดยสาร 
ไม่ประจ าทาง 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายอรรณพ จิตคง 
ราคาท่ีเสนอ 3,000 บาท 

นายอรรณพ จิตคง 
ราคาท่ีตกลง 3,000 บาท 

ราคาต่ าสุด 4 ธันวาคม 2561 

4.  รายงานขอซื้อชุดโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้
ส านักงาน 

3,100 3,100 เฉพาะเจาะจง บริษัทพีพีเฟอร์นิเจอร์
อ่างทองจ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 3,100 บาท 

บริษัทพีพีเฟอร์นิเจอร์
อ่างทองจ ากัด 
ราคาท่ีตกลง 3,100 บาท 

ราคาต่ าสุด 7 ธันวาคม 2561 

5.  รายงานขอซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร 5,790 5,790 เฉพาะเจาะจง คลีนิคคอม(สนง.ใหญ่) 
ราคาท่ีเสนอ 5,790 บาท 

คลีนิคคอม(สนง.ใหญ่) 
ราคาท่ีตกลง 5,790 บาท 

ราคาต่ าสุด 7 ธันวาคม 2561 

6.  รายงานขอซื้อหมึกพิมพ์เอกสาร 10,485 10,485 เฉพาะเจาะจง คลีนิคคอม(สนง.ใหญ่) 
ราคาท่ีเสนอ 10,485 บาท 

คลีนิคคอม(สนง.ใหญ่) 
ราคาท่ีตกลง 10,485 บาท 

ราคาต่ าสุด 7 ธันวาคม 2561 

 
 
 



  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2561 (ต่อ) 
หน่วยงาน  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  
ข้อมูล ณ วันท่ี 2 มกราคม 2562 

 
ล าดับท่ี 

 
รายงานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจะจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผล 
ท่ีคัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี 
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
ในการซื้อหรือจ้าง 

7.  รายงานขอจ้างสูบส่ิงปฏิกูล 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  
เขียวชะอ้อน 
ราคาท่ีเสนอ 2,000 บาท 

นายสมชาย  
เขียวชะอ้อน 
ราคาท่ีตกลง 2,000 บาท 

ราคาต่ าสุด 11 ธันวาคม 
2561 

8.  รายงานขอจ้างเหมารถบัสโดยสารไม่
ประจ าทาง 

40,000 40,000 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ วงษ์ประมุข 
ราคาท่ีเสนอ 40,000 บาท 

นายชูชาติ วงษ์ประมุขราคา
ท่ีตกลง 40,000 บาท 

ราคาต่ าสุด 12 ธันวาคม 
2561 

9.  รายงานขอซื้อต้นไม ้ 330 330 เฉพาะเจาะจง ร้านสวนน าพันธุ์ 
ราคาท่ีเสนอ 330 บาท 

ร้านสวนน าพันธุ์ 
ราคาท่ีตกลง 330 บาท 

ราคาต่ าสุด 12 ธันวาคม 
2561 

10.  รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์จัด
นิทรรศการ 

1,721 1,721 เฉพาะเจาะจง นายธาราวุฒิ จุลวงศ์ 
ราคาท่ีเสนอ 1,721 บาท 

นายธาราวุฒิ จุลวงศ์ 
ราคาท่ีตกลง 1,721 บาท 

ราคาต่ าสุด 12 ธันวาคม 
2561 

11.  รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการ
แข่งขันจักรสานไม้ไผ่ 

5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง ร้านพรชัย 
ราคาท่ีเสนอ 5,000 บาท 

ร้านพรชัย 
ราคาท่ีตกลง 5,000 บาท 

ราคาต่ าสุด 13 ธันวาคม 
2561 

12.  รายงานขอจ้างเหมารถบัสโดยสารไม่
ประจ าทาง 

22,500 22,500 เฉพาะเจาะจง นายพิเชษฐ์ คลังเนียม 
ราคาท่ีเสนอ 22,500บาท 

นายพิเชษฐ์ คลังเนียมราคา
ท่ีตกลง 22,500บาท 

ราคาต่ าสุด 17 ธันวาคม 
2561 

13.  รายงานขอจ้างเช่าสถานท่ี 
และค่าวิทยากรปลูกปุาชายเลน 

4,744 4,744 เฉพาะเจาะจง ศูนย์การเรียนรู้ปุาชายเลน
บางขุนเทียน 
ราคาท่ีเสนอ 4,744 บาท 

ศูนย์การเรียนรู้ปุาชายเลน
บางขนุเทียน 
ราคาท่ีตกลง 4,744 บาท 

ราคาต่ าสุด 17 ธันวาคม 
2561 

 
 



  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2561 (ต่อ) 
หน่วยงาน  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  
ข้อมูล ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562 

 
ล าดับท่ี 

 
รายงานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจะจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายช่ือผู้ตกลงราคา 
และราคาท่ีตกลง 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผล 
ท่ีคัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี 
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
ในการซื้อหรือจ้าง 

14.  รายงานขอซื้ออุปกรณ์รักษาความ
ปลอดภัย 

590 590 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอล
เฮาส์ จ ากัด สาขา
อ่างทอง 
ราคาท่ีเสนอ 590 บาท 

บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ 
จ ากัด สาขาอ่างทอง 
ราคาท่ีตกลง 590 บาท 

ราคาต่ าสุด 18 ธันวาคม 
2561 

15.  รายงานขอซื้ออุปกรณ์รักษาความ
ปลอดภัย 

590 590 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอล
เฮาส์ จ ากัด สาขา
อ่างทอง 
ราคาท่ีเสนอ 590 บาท 

บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ 
จ ากัด สาขาอ่างทอง 
ราคาท่ีตกลง 590 บาท 

ราคาต่ าสุด 18 ธันวาคม 
2561 

16.  รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 1,294 1,294 เฉพาะเจาะจง บริษัทคลังวิทยาศึกษา 
จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 1,294 
บาท 

บริษัทคลังวิทยาศึกษา 
จ ากัด ราคาท่ีตกลง 1,294 
บาท 

ราคาต่ าสุด 18 ธันวาคม 
2561 

17.  รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 760 760 เฉพาะเจาะจง ร้านอินโฟโต้ ราคา 
ท่ีเสนอ 760 บาท 

ร้านอินโฟโต้ ราคา 
ท่ีตกลง 760 บาท 

ราคาต่ าสุด 19 ธันวาคม 
2561 

18.  รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรม
วันคริสต์มาส 

5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยวิวัฒน์ (สนง.ใหญ่ 
)ราคาท่ีเสนอ 5,000 บาท 

ร้านไทยวิวัฒน์ (สนง.ใหญ่ )
ราคาท่ีตกลง 5,000 บาท 

ราคาต่ าสุด 19 ธันวาคม 
2561 

19.  รายงานขอซื้อเครื่องพิมพ์และ 
วัสดุอุปกรณ์จัดนิทรรศการ 

4,455 4,455 เฉพาะเจาะจง ร้านอินโฟโต้ ราคา 
ท่ีเสนอ 4,455 บาท 

ร้านอินโฟโต้ ราคา 
ท่ีตกลง 4,455 บาท 

ราคาต่ าสุด 19 ธันวาคม 
2561 

 



  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2561 (ต่อ) 
หน่วยงาน  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  
ข้อมูล ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562 

 
ล าดับท่ี 

 
รายงานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจะจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายช่ือผู้ตกลงราคา 
และราคาท่ีตกลง 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผล 
ท่ีคัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี 
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
ในการซื้อหรือจ้าง 

20.  รายงานขอซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียน 1,070 1,070 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊งอก 
ราคาท่ีเสนอ 1,070 บาท 

ร้านเจ๊งอก 
ราคาท่ีตกลง 1,070 บาท 

ราคาต่ าสุด 19 ธันวาคม 
2561 

21.  รายงานขอจ้างท าปูายไวนิล 2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง หจก. ไอเดียไอดีปัง 
ราคาท่ีเสนอ 2,500 บาท 

หจก. ไอเดียไอดีปัง 
ราคาท่ีตกลง 2,500 บาท 

ราคาต่ าสุด 24 ธันวาคม 
2561 

22.  รายงานขอซื้อถุงพลาสติก 224 224 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยวิวัฒน์ 
ราคาท่ีเสนอ 224 บาท 

ร้านชัยวิวัฒน์ 
ราคาท่ีตกลง 224 บาท 

ราคาต่ าสุด 27 ธันวาคม 
2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2562  
หน่วยงาน  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  
ข้อมูล ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2562 

 
ล าดับท่ี 

 
รายงานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจะจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผล 
ท่ีคัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี 
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
ในการซื้อหรือจ้าง 

1.  รายงานขอน้ ายาท าความสะอาด 2,823 2,823 เฉพาะเจาะจง บริษัทบิ๊กซีซูปเปอร์ 
เซ็นเตอร์ จ ากัดมหาชน 
ราคาท่ีเสนอ 2,823 บาท 

บริษัทบิ๊กซีซูปเปอร์ 
เซ็นเตอร์ จ ากัดมหาชน 
ราคาท่ีตกลง 2,823 บาท 

ราคาต่ าสุด 9 มกราคม 2562  

2.  รายงานขอจ้างเปลี่ยนน้ ามันเครื่องรถยนต์ 1,100 1,100 เฉพาะเจาะจง ร้านพินิจยนตรการ 
ราคาท่ีเสนอ 1,100 บาท 

ร้านพินิจยนตรการ 
ราคาท่ีตกลง 1,100 บาท 

ราคาต่ าสุด 11 มกราคม 2562  

3.  รายงานขอจ้างเปลี่ยนไส้กรองน้ ามันเครื่อง
รถยนต์ 

400 400 เฉพาะเจาะจง ร้านพินิจยนตรการ 
ราคาท่ีเสนอ 400 บาท 

ร้านพินิจยนตรการ 
ราคาท่ีตกลง 400 บาท 

ราคาต่ าสุด 11 มกราคม 2562  

4.  รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับ 
เย็บกระดาษ 

750 750 เฉพาะเจาะจง บริษัทซีโอแอลจ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 750 บาท 

บริษัทซีโอแอลจ ากัด 
ราคาท่ีตกลง 750 บาท 

ราคาต่ าสุด 15 มกราคม 2562  

5.  รายงานขอจ้างติดต้ังม่านปรับแสงประตู 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง หจก. เฮ้าส์ดีไซน์  
สาขาอ่างทอง 
ราคาท่ีเสนอ 2,000 บาท 

หจก. เฮ้าส์ดีไซน์  
สาขาอ่างทอง 
ราคาท่ีตกลง 2,000 บาท 

ราคาต่ าสุด 16 มกราคม 2562  

6.  รายงานขอซื้อวัสดุจัดท าสื่อ 
การเรียนการสอน 

4,999 4,999 เฉพาะเจาะจง บริษัทคลังวิทยาศึกษาจ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 4,999 บาท 

บริษัทคลังวิทยาศึกษาจ ากัด
ราคาท่ีตกลง 4,999 บาท 

ราคาต่ าสุด 18 มกราคม 2562  

7.  รายงานขอจ้างถ่ายเอกสาร 1,960 1,960 เฉพาะเจาะจง ร้านรวยเจริญ 
ราคาท่ีเสนอ 1,960 บาท 

ร้านรวยเจริญ 
ราคาท่ีตกลง 1,960 บาท 

ราคาต่ าสุด 18 มกราคม 2562  

 

 



  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2562 (ต่อ) 
หน่วยงาน  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  
ข้อมูล ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2562 

 
ล าดับท่ี 

 
รายงานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจะจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผล 
ท่ีคัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี 
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
ในการซื้อหรือจ้าง 

8.  รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดเตรียมงาน
โพธิ์ทองนิทรรศ 

660 660 เฉพาะเจาะจง ร้านโรจน์ศึกษา 
ราคาท่ีเสนอ 660 บาท 

ร้านโรจน์ศึกษา 
ราคาท่ีตกลง 660 บาท 

ราคาต่ าสุด 18 มกราคม 2562  

9.  รายงานขอซื้อวัสดุในการแข่งขัน 
จรวดขวดน้ า 

3,853.40 3,853.40 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยวิวัฒน์ 
ราคาท่ีเสนอ 3,853.40 
บาท 

ร้านไทยวิวัฒน์ 
ราคาท่ีเสนอ 3,853.40 
บาท 

ราคาต่ าสุด 22 มกราคม 2562  

10.  รายงานขอจ้างท าปูายอิงค์เจ็ท 
โครงงานคุณธรรม 

1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง หจก.ไอเดียไอดีปัง 
ราคาท่ีเสนอ 1,500 บาท 

หจก.ไอเดียไอดีปัง 
ราคาท่ีตกลง 1,500 บาท 

ราคาต่ าสุด 22 มกราคม 2562  

11.  รายงานขอจ้างท าปูายอิงค์เจ็ท 
งานโพธิ์ทองนิทรรศ 

2,100 2,100 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงเดือนอิงค์เจ็ท 
ราคาท่ีเสนอ 2,100 บาท 

ร้านแสงเดือนอิงค์เจ็ท 
ราคาท่ีตกลง 2,100 บาท 

ราคาต่ าสุด 22 มกราคม 2562  

12.  รายงานขอซื้อวัสดุจัดท าสื่อ 
การเรียนการสอน 

5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง บริษัทคลังวิทยาศึกษาจ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 5,000 บาท 

บริษัทคลังวิทยาศึกษาจ ากัด
ราคาท่ีตกลง 5,000 บาท 

ราคาต่ าสุด 23 มกราคม 2562  

13.  รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดเตรียมงาน
โพธิ์ทองนิทรรศ 

2,450 2,450 เฉพาะเจาะจง ร้านโรจน์ศึกษา 
ราคาท่ีเสนอ 2,450 บาท 

ร้านโรจน์ศึกษา 
ราคาท่ีตกลง 2,450 บาท 

ราคาต่ าสุด 23 มกราคม 2562  

14.  รายงานขอซื้อต้นไม้และจานรองกระถาม 1,140 1,140 เฉพาะเจาะจง ร้านวราพรการเกษตร 
ราคาท่ีเสนอ 1,140 บาท 

ร้านวราพรการเกษตร 
ราคาท่ีตกลง 1,140 บาท 

ราคาต่ าสุด 23 มกราคม 2562  

15.  รายงานขอซื้อวัสดุจัดท าสื่อ 
การเรียนการสอน 

1,450 1,450 เฉพาะเจาะจง บริษัทคลังวิทยาศึกษาจ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 1,450 บาท 

บริษัทคลังวิทยาศึกษาจ ากัด
ราคาท่ีตกลง 1,450 บาท 

ราคาต่ าสุด 25 มกราคม 2562  

 



  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2562 (ต่อ) 
หน่วยงาน  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  
ข้อมูล ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2562 

 
ล าดับท่ี 

 
รายงานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจะจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผล 
ท่ีคัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี 
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
ในการซื้อหรือจ้าง 

16.  รายงานขอซื้อน้ ามันเช้ือเพลิง 11,558.42 11,558.42 เฉพาะเจาะจง หจก.ชูชีพบริการ 
ราคาท่ีเสนอ 11,558.42 
บาท 

หจก.ชูชีพบริการ 
ราคาท่ีตกลง 11,558.42 
บาท 

ราคาต่ าสุด 25 มกราคม 2562  

17.  รายงานขอซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ 40,800 40,800 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีพีเฟอร์นิเทคอ่าง
ทอง จ ากัด (สนง.ใหญ่) 
ราคาท่ีเสนอ 40,800 บาท 

บริษัท พีพีเฟอร์นิเทคอ่าง
ทอง จ ากัด (สนง.ใหญ่) 
ราคาท่ีตกลง 40,800 บาท 

ราคาต่ าสุด 28 มกราคม 2562  

18.  รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงานเพื่อ
ด าเนินกิจกรรม 

110 110 เฉพาะเจาะจง ร้านพนารัตน์รุ่งเรือง 
ราคาท่ีเสนอ 110 บาท 

ร้านพนารัตน์รุ่งเรือง 
ราคาท่ีตกลง 110 บาท 

ราคาต่ าสุด 31 มกราคม 2562  

19.  รายงานขอซื้อเชือกข้อมือมงคง 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง ร้านสมพรนาคพันธ์  
ราคาท่ีเสนอ 3,000 

ร้านสมพรนาคพันธ์ 
ราคาท่ีตกลง 3,000 

ราคาต่ าสุด 31 มกราคม 2562 

20.  รายงานขอจ้างท าปูายอิงค์เจ็ท 
งานโพธิ์ทองนิทรรศ 

1,900 1,900 เฉพาะเจาะจง ร้านอัมพรปูายโฆษณา 
ราคาท่ีเสนอ 1,900 บาท 

ร้านอัมพรปูายโฆษณา 
ราคาท่ีตกลง 1,900 บาท 

ราคาต่ าสุด 31 มกราคม 2562  

 

 

 

 

 



  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562  
หน่วยงาน  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  
ข้อมูล ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2562 

 
ล าดับท่ี 

 
รายงานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจะจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผล 
ท่ีคัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี 
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
ในการซื้อหรือจ้าง 

1.  รายงานขอซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมแซม
ระบบไฟฟูาภายในโรงเรียน 

4,790 4,790 เฉพาะเจาะจง ร้านโพธิ์ทอง
อิเล็คทรอนิคส์ 
ราคาท่ีเสนอ 4,790 บาท 

ร้านโพธิ์ทองอิเล็คทรอนิคส์ 
ราคาท่ีตกลง 4,790 บาท 

ราคาต่ าสุด 1 กุมภาพันธ์ 
2562 

2.  รายงานขอซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร 3,650 3,650 เฉพาะเจาะจง คลีนิคคอม(สนง.ใหญ่) 
ราคาท่ีเสนอ 3,650 บาท 

คลีนิคคอม(สนง.ใหญ่) 
ราคาท่ีตกลง 3,650 บาท 

ราคาต่ าสุด 11 กุมภาพันธ์ 
2562 

3.  รายงานขอจ้างเหมารถบัสโดยสาร 
ไม่ประจ าทาง 

10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ วงษ์ประมุข 
ราคาท่ีเสนอ 10,000 บาท 

นายชูชาติ วงษ์ประมุข 
ราคาท่ีตกลง 10,000 บาท 

ราคาต่ าสุด 18 กุมภาพันธ์ 
2562 

4.  รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง ร้านแสวงหาศึกษาภัณฑ ์
ราคาท่ีเสนอ 7,000 บาท 

ร้านแสวงหาศึกษาภัณฑ ์
ราคาท่ีตกลง 7,000 บาท 

ราคาต่ าสุด 18 กุมภาพันธ์ 
2562 

5.  รายงานขอซื้อเครื่องปรับอากาศ 30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง ร้านพรชัยแอร์ 
ราคาท่ีเสนอ 30,000 บาท 

ร้านพรชัยแอร์ 
ราคาท่ีตกลง 30,000 บาท 

ราคาต่ าสุด 25 กุมภาพันธ์ 
2562 

  

 

 

 

 

 



  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2562  
หน่วยงาน  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  
ข้อมูล ณ วันท่ี 1 เมษายน 2562 

 
ล าดับท่ี 

 
รายงานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจะจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผล 
ท่ีคัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี 
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
ในการซื้อหรือจ้าง 

1.  รายงานขอจ้างท าวารสารโรงเรียน 50,700 50,700 เฉพาะเจาะจง ร้านช้างน้อยปริ้นต้ิงเฮ้าส์ 
ราคาท่ีเสนอ 50,700 บาท 

ร้านช้างน้อยปริ้นต้ิงเฮ้าส์ 
ราคาท่ีตกลง 50,700 บาท 

ราคาต่ าสุด 12 มีนาคม 2562  

2.  รายงานขอจ้างเช่าพัดลมและจ้างถ่าย
เอกสาร 

1,814 1,814 เฉพาะเจาะจง บริษัทพี่. เค. เซ็นเตอร์  
และร้านมาร์วินปร้ินเตอร์ 
ราคาท่ีเสนอ 1,814 บาท 

บริษัทพี่. เค. เซ็นเตอร์  
และร้านมาร์วินปร้ินเตอร์ 
ราคาท่ีตกลง 1,814 บาท 

ราคาต่ าสุด 11 มีนาคม 2562  

3.  รายงานขอจ้างท าปูายไวนิลพิธีมอบ 
ใบประกาศ 

800 800 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงเดือนอิงค์เจ็ท 
ราคาท่ีเสนอ 800 บาท 

ร้านแสงเดือนอิงค์เจ็ท 
ราคาท่ีตกลง 800 บาท 

ราคาต่ าสุด 18 มีนาคม 2562  

4.  รายงานขอซื้อหมึกพิมพ์เอกสาร 12,170 12,170 เฉพาะเจาะจง ร้านออโต้ ไอที 
ราคาท่ีเสนอ 12,170 บาท 

ร้านออโต้ ไอที 
ราคาท่ีตกลง 12,170 บาท 

ราคาต่ าสุด 19 มีนาคม 2562  

5.  รายงานขอซื้อหมึกพิมพ์เอกสาร 27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง ร้านออโต้ ไอที 
ราคาท่ีเสนอ 27,000 บาท 

ร้านออโต้ ไอที 
ราคาท่ีตกลง 27,000 บาท 

ราคาต่ าสุด 19 มีนาคม 2562  

6.  รายงานขอซื้อหมึกพิมพ์เอกสาร 4,652 4,652 เฉพาะเจาะจง ร้านออโต้ ไอที 
ราคาท่ีเสนอ 4,652 บาท 

ร้านออโต้ ไอที 
ราคาท่ีตกลง 4,652 บาท 

ราคาต่ าสุด 25 มีนาคม 2562  

7.  รายงานขอจ้างฉีดพ่นน้ ายาก าจัดปลวก 24,000 24,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท บั๊ค บี กอน จ ากัด  
ราคาท่ีเสนอ 24,000 บาท 

บริษัท บั๊ค บี กอน จ ากัด  
ราคาท่ีตกลง 24,000 บาท 

ราคาต่ าสุด 27 มีนาคม 2562  

 

 

 



  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2562  
หน่วยงาน  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  
ข้อมูล ณ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 

 
ล าดับท่ี 

 
รายงานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจะจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผล 
ท่ีคัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี 
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
ในการซื้อหรือจ้าง 

1.  รายงานขอซื้อหนังสือเรียนประจ าปี
การศึกษา 2562 

954,500 954,500 ยื่นซอง 
เสนอราคา 

ร้านสุพรรณบุ๊คสเตช่ันเนอรี่ 
ราคาท่ีเสนอ 954,500 บาท 

ร้านสุพรรณบุ๊คสเตช่ันเนอรี่
ราคาท่ีเสนอ 954,500 บาท 

ราคาต่ าสุด 1 เมษายน 2562  

2.  รายงานขอซื้อชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ 18,300 18,300 เฉพาะเจาะจง คลีนิคคอม(สนง.ใหญ่) 
ราคาท่ีเสนอ 18,300 บาท 

คลีนิคคอม(สนง.ใหญ่) 
ราคาท่ีตกลง 18,300 บาท 

ราคาต่ าสุด 18 เมษายน 
2562  

3.  รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์พัฒนางาน
วิชาการ 

420 420 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยนิยม 
ราคาท่ีเสนอ 420 บาท 

ร้านไทยนิยม 
ราคาท่ีตกลง 420 บาท 

ราคาต่ าสุด 1 เมษายน 2562  

4.  รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ท าสิ่งประดิษฐ์
วิทยาศาสตร ์

4,990 4,990 เฉพาะเจาะจง นายสมพร บานช่ืน 
ราคาท่ีเสนอ 4,990 บาท 

นายสมพร บานช่ืน 
ราคาท่ีตกลง 4,990 บาท 

ราคาต่ าสุด 2 เมษายน 2562  

5.  รายงานขอจ้างท าแท่นเครื่องราชสักการะ 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง นายธนพล เฟื่องฟู  
ราคาท่ีเสนอ 5,000 บาท 

นายธนพล เฟื่องฟู  
ราคาท่ีตกลง 5,000 บาท 

ราคาต่ าสุด 2 เมษายน 2562  

6.  รายงานขอจ้าท าตรายาง 900 900 เฉพาะเจาะจง ร้านโอ๊บ แอนด์ อั้ม  
ก๊อปปี้ปริ้น 
ราคาท่ีเสนอ 900 บาท 

ร้านโอ๊บ แอนด์ อั้ม  
ก๊อปปี้ปริ้น 
ราคาท่ีตกลง 900 บาท 

ราคาต่ าสุด 4 เมษายน 2562  

7.  รายงานขอซื้อธงราชาภิเษก รัชกาลท่ี 10 2,250 2,250 เฉพาะเจาะจง นายคฑาวุธ มากระจัน 
ราคาท่ีเสนอ 2,250 บาท 

นายคฑาวุธ มากระจัน 
ราคาท่ีตกลง 2,250 บาท 

ราคาต่ าสุด 5 เมษายน 2562  

8.  รายงานขอซื้อแบบพิมพ์ปพ. 4,485 4,485 เฉพาะเจาะจง องค์การค้าของ สกสค. 
ราคาท่ีเสนอ 4,485 บาท 

องค์การค้าของ สกสค. 
ราคาท่ีตกลง 4,485 บาท 

ราคาต่ าสุด 11 เมษายน 
2562  

 



  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2562 (ต่อ) 
หน่วยงาน  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  
ข้อมูล ณ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 

 
ล าดับท่ี 

 
รายงานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจะจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผล 
ท่ีคัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี 
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
ในการซื้อหรือจ้าง 

9.  รายงานขอซื้อน้ ามันเช้ือเพลิง 1,755 1,755 เฉพาะเจาะจง บริษัทปิโตรเลียมไทย 
คอปอเรช่ันจ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 1,755 บาท 

บริษัทปิโตรเลียมไทย 
คอปอเรช่ันจ ากัด 
ราคาท่ีตกลง 1,755 บาท 

ราคาต่ าสุด 18 เมษายน 
2562  

10.  รายงานขอจ้างซ่อมแซมปรับปรุง 
อาคารเรียน 

37,800 37,800 เฉพาะเจาะจง นายสุพล ค าภักดี 
ราคาท่ีเสนอ 37,800 บาท 

นายสุพล ค าภักดี 
ราคาท่ีตกลง 37,800 บาท 

ราคาต่ าสุด 22 เมษายน 
2562  

11.  รายงานขอซื้อหนังสือ 709 709 เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังวิทยาศึกษา 
จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 709 บาท 

บริษัท คลังวิทยาศึกษา 
จ ากัด 
ราคาท่ีตกลง 709 บาท 

ราคาต่ าสุด 24 เมษายน 
2562  

12.  รายงานขอซื้อผลิตภัณฑ์น้ ายา 
ท าความสะอาด 

7,639.80 7,639.80 เฉพาะเจาะจง บริษัทเมอร์เรย์เทรดด้ิง 
จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 7,639.80 
บาท 

บริษัทเมอร์เรย์เทรดด้ิง 
จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 7,639.80 บาท 

ราคาต่ าสุด 30 เมษายน 
2562  

 

 

 

 

 



  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2562  
หน่วยงาน  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  
ข้อมูล ณ วันท่ี 1 มิถุนายน 2562 

 
ล าดับท่ี 

 
รายงานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจะจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผล 
ท่ีคัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี 
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
ในการซื้อหรือจ้าง 

1.  รายงานขอจ้างท าปูายอิงค์เจ็ท 600 600 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงเดือนอิงค์เจ็ท 
ราคาท่ีเสนอ 600 บาท 

ร้านแสงเดือนอิงค์เจ็ท 
ราคาท่ีตกลง 600 บาท 

ราคาต่ าสุด 3 พฤษภาคม 
2562 

2.  รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมอาคาร 492 492 เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด อ่างทอง 
ราคาท่ีเสนอ 492 บาท 

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด อ่างทอง 
ราคาท่ีตกลง 492 บาท 

ราคาต่ าสุด 8 พฤษภาคม 
2562 

3.  รายงานขอซื้อวัสดุส าหรับจัดท าชุดเพื่อการ
แสดงนาฏศิลป์ 

4,865 4,865 เฉพาะเจาะจง ร้านร้านยงสวัสด์ิ 
ราคาท่ีเสนอ 4,865 บาท 

ร้านร้านยงสวัสด์ิ 
ราคาท่ีตกลง 4,865 บาท 

ราคาต่ าสุด 14 พฤษภาคม 
2562 

4.  รายงานขอซื้อเครื่องปรับอากาศ 88,000 88,000 ยื่นซอง 
เสนอราคา 

บริษัทเส่งฮวด แอดวานซ์ 
เทรดด้ิง จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 88,000 บาท 

บริษัทเส่งฮวด แอดวานซ์  
เทรดด้ิง จ ากัด 
ราคาท่ีตกลง 88,000 บาท 

ราคาต่ าสุด 15 พฤษภาคม 
2562 

5.  รายงานขอซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร 6,970 6,970 เฉพาะเจาะจง คลีนิคคอม(สนง.ใหญ่) 
ราคาท่ีเสนอ 6,970 บาท 

คลีนิคคอม(สนง.ใหญ่.) 
ราคาท่ีตกลง 6,970 บาท 

ราคาต่ าสุด 22 พฤษภาคม 
2562 

6.  รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 190 190 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยวิวัฒน์  
ราคาท่ีเสนอ 190 บาท 

ร้านไทยวิวัฒน์  
ราคาท่ีตกลง 190 บาท 

ราคาต่ าสุด 24 พฤษภาคม 
2562 

7.  รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรม 3,809 3,809 เฉพาะเจาะจง ร้านบงกชแก้ว 
ราคาท่ีเสนอ 3,809 บาท 

ร้านบงกชแก้ว 
ราคาท่ีตกลง 3,809 บาท 

ราคาต่ าสุด 24 พฤษภาคม 
2562 

8.  รายงานขอซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 65,484 65,484 เฉพาะเจาะจง หจก. ไร้ซ์เปเปอร์กรุ๊ป 
ท่ีเสนอ 65,484 บาท 

หจก. ไร้ซ์เปเปอร์กรุ๊ป 
ท่ีตกลง 65,484 บาท 

ราคาต่ าสุด 24 พฤษภาคม 
2562 



  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 (ต่อ) 
หน่วยงาน  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  
ข้อมูล ณ วันท่ี 1 มิถุนายน 2562 

 
ล าดับท่ี 

 
รายงานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจะจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผล 
ท่ีคัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี 
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
ในการซื้อหรือจ้าง 

9.  รายงานขอจ้างถ่ายเอกสาร 7,250 7,250 เฉพาะเจาะจง นางหรรษา ชูจันทร์ 
ราคาท่ีเสนอ 7,250 บาท 

นางหรรษา ชูจันทร์ 
ราคาท่ีตกลง 7,250 บาท 

ราคาต่ าสุด 24 พฤษภาคม 
2562 

10.  รายงานขอซื้อน้ ามันเช้ือเพลิง 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด  
ราคาท่ีเสนอ 1,000 บาท 

บริษัท ปิโตรเลียมไทย 
คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด  
ราคาท่ีเสนอ 1,000 บาท 

ราคาต่ าสุด 27 พฤษภาคม 
2562 

11.  รายงานขอซื้อปั๊มน้ าหอยโข่ง 15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง ร้านคลินิกคอม  
(สนง.ใหญ่) 
ราคาท่ีเสนอ 15,000 บาท 

ร้านคลินิกคอม  
(สนง.ใหญ่) 
ราคาท่ีตกลง 15,000 บาท 

ราคาต่ าสุด 27 พฤษภาคม 
2562 

12.  รายงานขอจ้างท าปูายอิงค์เจ็ท 500 500 เฉพาะเจาะจง ร้านอัมพรปูายโฆษณา 
ราคาท่ีเสนอ 500 บาท 

ร้านอัมพรปูายโฆษณา 
ราคาท่ีตกลง 500 บาท 

ราคาต่ าสุด 27 พฤษภาคม 
2562 

13.  รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาด 5,365 5,365 เฉพาะเจาะจง นายสุขสันต์ รอหันต์ 
ราคาท่ีเสนอ 5,365 บาท 

นายสุขสันต์ รอหันต์ 
ราคาท่ีตกลง 5,365 บาท 

ราคาต่ าสุด 28 พฤษภาคม 
2562 

14.  รายงานขอจ้างซ่อมอาคารและติดต้ังรางน้ า
รองน้ าฝน 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายสุพล ค าภักดี  
ราคาท่ีเสนอ 9,000 บาท 

นายสุพล ค าภักดี  
ราคาท่ีเสนอ 9,000 บาท 

ราคาต่ าสุด 28 พฤษภาคม 
2562 

15.  รายงานขอซื้อน้ ายาท าความสะอาด 4,601 4,601 เฉพาะเจาะจง บริษัทเมอร์เรย์ เทรดด้ิง
จ ากัด  
ราคาท่ีเสนอ 4,601 บาท 

บริษัทเมอร์เรย์ เทรดด้ิง
จ ากัด  
ราคาท่ีตกลง 4,601 บาท 

ราคาต่ าสุด 28 พฤษภาคม 
2562 

 



  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 (ต่อ) 
หน่วยงาน  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  
ข้อมูล ณ วันท่ี 1 มิถุนายน 2562 

 
ล าดับท่ี 

 
รายงานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจะจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผล 
ท่ีคัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี 
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
ในการซื้อหรือจ้าง 

16.  รายงานขอซื้อธงสมเด็จพระราชินี 2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง นางตรัยภร มากะเรือน  
ราคาท่ีเสนอ 2,500 บาท 

นางตรัยภร มากะเรือน  
ราคาท่ีตกลง 2,500 บาท 

ราคาต่ าสุด 29 พฤษภาคม 
2562 

17.  รายงานขอจ้างซ่อมระบบไฟฟูาภายใน
โรงเรียน 

2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง นายวีระ นาคประสงค์ 
ท่ีเสนอ 2,000 บาท 

นายวีระ นาคประสงค์ 
ท่ีตกลง 2,000 บาท 

ราคาต่ าสุด 29 พฤษภาคม 
2562 

18.  รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมอาคาร 3,400 3,400 เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนายนต์ โพธิ์ทอง  
ราคาท่ีเสนอ 3,400 บาท 

ร้านรัตนายนต์ โพธิ์ทอง  
ราคาท่ีตกลง 3,400 บาท 

ราคาต่ าสุด 30 พฤษภาคม 
2562 

19.  รายงานขอจ้างซ่อมเครื่องเสียง 2,100 2,100 เฉพาะเจาะจง ร้านต่ายซาวด์ 
ราคาท่ีเสนอ 2,100 บาท 

ร้านต่ายซาวด์ 
ราคาท่ีตกลง 2,100 บาท 

ราคาต่ าสุด 30 พฤษภาคม 
2562 

20.  รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมอาคาร 934 934 เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด อ่างทอง 
ราคาท่ีเสนอ 934 บาท 

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด อ่างทอง 
ราคาท่ีตกลง 934 บาท 

ราคาต่ าสุด 31 พฤษภาคม 
2562 

 

 

 

 

 

 



  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2562  
หน่วยงาน  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  
ข้อมูล ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2562 

 
ล าดับท่ี 

 
รายงานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจะจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อ 

หรือจ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผล 
ท่ีคัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี 
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
ในการซื้อหรือจ้าง 

1.  รายงานขอซื้อปั๊มน้ าอัตโนมัติ 9,500 9,500 เฉพาะเจาะจง ร้านสุพรรณ  
เซฟต้ี-เครื่องกรองน้ า 
ราคาท่ีเสนอ 9,500 บาท 

ร้านสุพรรณ  
เซฟต้ี-เครื่องกรองน้ า 
ราคาท่ีตกลง 9,500 บาท 

ราคาต่ าสุด 3 มิถุนายน 2562  

2.  รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์พัฒนาสื่อ 
การเรียนการสอน 

2,430 2,430 เฉพาะเจาะจง บริษัทคลังวิทยาศึกษาจ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 2,430 บาท 

บริษัทคลังวิทยาศึกษาจ ากัด 
ราคาท่ีตกลง 2,430 บาท 

ราคาต่ าสุด 4 มิถุนายน 2562  

3.  รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์พัฒนาสื่อ 
การเรียนการสอน 

2,078 2,078 เฉพาะเจาะจง บริษัทคลังวิทยาศึกษาจ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 2,078 บาท 

บริษัทคลังวิทยาศึกษาจ ากัด 
ราคาท่ีตกลง 2,078 บาท 

ราคาต่ าสุด 4 มิถุนายน 2562  

4.  รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ท าสื่อการสอน
วิทยาศาสตร ์

315 315 เฉพาะเจาะจง ร้านทุกอย่าง 20 บาท 
ราคาท่ีเสนอ 315 บาท 

ร้านทุกอย่าง 20 บาท 
ราคาท่ีตกลง 315 บาท 

ราคาต่ าสุด 4 มิถุนายน 2562  

5.  รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์พัฒนาสื่อ 
การเรียนการสอน 

2,142 2,142 เฉพาะเจาะจง บริษัทคลังวิทยาศึกษาจ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 2,142 บาท 

บริษัทคลังวิทยาศึกษาจ ากัด 
ราคาท่ีตกลง 2,142 บาท 

ราคาต่ าสุด 4 มิถุนายน 2562  

6.  รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์พัฒนาสื่อ 
การเรียนการสอน 

2,314 2,314 เฉพาะเจาะจง บริษัทคลังวิทยาศึกษาจ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 2,314 บาท 

บริษัทคลังวิทยาศึกษาจ ากัด 
ราคาท่ีตกลง 2,314 บาท 

ราคาต่ าสุด 4 มิถุนายน 2562  

7.  รายงานขอซื้อน้ ามันเช้ือเพลิง 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง บริษัทปิโตรเลียมไทยคอร์
ปอเรช่ันจ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 1,000 บาท 

บริษัทปิโตรเลียมไทยคอร์
ปอเรช่ันจ ากัด 
ราคาท่ีตกลง 1,000 บาท 

ราคาต่ าสุด 5 มิถุนายน 2562  

8.  รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ท าสิ่งประดิษฐ์
วิทยาศาสตร ์

4,985 4,985 เฉพาะเจาะจง นายสมพร บานช่ืน 
ราคาท่ีเสนอ 4,985 บาท 

นายสมพร บานช่ืน 
ราคาท่ีตกลง 4,985 บาท 

ราคาต่ าสุด 5 มิถุนายน 2562  



  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2562 (ต่อ) 
หน่วยงาน  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  
ข้อมูล ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2562 

 
ล าดับท่ี 

 
รายงานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจะจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผล 
ท่ีคัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี 
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
ในการซื้อหรือจ้าง 

9.  รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดท าสื่อ 
การเรียนการสอน 

700 700 เฉพาะเจาะจง ร้านการ์ตูนดอกไม้ 
ราคาท่ีเสนอ 700 บาท 

ร้านการ์ตูนดอกไม้ 
ราคาท่ีตกลง 700 บาท 

ราคาต่ าสุด 5 มิถุนายน 2562 

10.  รายงานขอจ้างจัดเตรียมเครื่องไหว้ครูดนตรี
ไทยและดอกไม้บูชาพระ 

420 420 เฉพาะเจาะจง นายวัยวุฒิ พลอยงาม  
ราคาท่ีเสนอ 420 บาท 

นายวัยวุฒิ พลอยงาม  
ราคาท่ีตกลง 420 บาท 

ราคาต่ าสุด 6 มิถุนายน 2562  

11.  รายงานขอซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัย 226 226 เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามโกลบอลเฮาส์
จ ากัด อ่างทอง 
ราคาท่ีเสนอ 226 บาท 

บริษัทสยามโกลบอลเฮาส์
จ ากัด อ่างทอง 
ราคาท่ีตกลง 226 บาท 

ราคาต่ าสุด 10 มิถุนายน 2562 

12.  รายงานขอซื้อน้ ามันเช้ือเพลิง 980 980 เฉพาะเจาะจง บริษัทปิโตรเลียมไทยคอร์
ปอเรช่ันจ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 980 บาท 

บริษัทปิโตรเลียมไทยคอร์
ปอเรช่ันจ ากัด 
ราคาท่ีตกลง 980 บาท 

ราคาต่ าสุด 10 มิถุนายน 2562  

13.  รายงานขอซื้อหมึกพิมพ์เอกสาร 6,340 6,340 เฉพาะเจาะจง ร้านออกโต้ไอที 
ราคาท่ีเสนอ 6,340 บาท 

ร้านออกโต้ไอที 
ราคาท่ีตกลง 6,340 บาท 

ราคาต่ าสุด 18 มิถุนายน 2562 

14.  รายงานขอจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ 1,700 1,700 เฉพาะเจาะจง นางเยาวพา ค าพระ 
ราคาท่ีเสนอ 1,700 บาท 

นางเยาวพา ค าพระ 
ราคาท่ีตกลง 1,700 บาท 

ราคาต่ าสุด 21 มิถุนายน 2562  

15.  รายงานขอซื้อวัสดุท าความสะอาด 2,880 2,880 เฉพาะเจาะจง ร้านประภารัตน์ 
ราคาท่ีเสนอ 2,880 บาท 

ร้านประภารัตน์ 
ราคาท่ีตกลง 2,880 บาท 

ราคาต่ าสุด 25 มิถุนายน 2562  

16.  รายงานขอวัสดุปรับปรุงโต๊ะเรียน 4,630 4,630 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญส่รุ่งเรืองโพธิ์ทอง 
ราคาท่ีเสนอ 4,630 บาท 

ร้านบุญส่รุ่งเรืองโพธิ์ทอง 
ราคาท่ีตกลง 4,630 บาท 

ราคาต่ าสุด 27 มิถุนายน 2562  



  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2562 (ต่อ) 
หน่วยงาน  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  
ข้อมูล ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2562 

 
ล าดับท่ี 

 
รายงานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจะจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อ 

หรือจ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผล 
ท่ีคัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี 
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
ในการซื้อหรือจ้าง 

17.  รายงานขอจ้างเหมารถโดยสาร 
ไม่ประจ าทาง 

700 700 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ วงษ์ประมุข 
ราคาท่ีเสนอ 700 บาท 

นายชูชาติ วงษ์ประมุข 
ราคาท่ีตกลง 700 บาท 

ราคาต่ าสุด 28 มิถุนายน 2562  

18.  รายงานขอซื้อวัสดุส านักงาน 1,650 1,650 เฉพาะเจาะจง บริษัทพีพีเฟอร์นิเทคอ่าง
ทอง จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 1,650 บาท 

บริษัทพีพีเฟอร์นิเทคอ่าง
ทอง จ ากัด 
ราคาท่ีตกลง 1,650 บาท 

ราคาต่ าสุด 28 มิถุนายน 2562  

19.  รายงานขอซื้อหมึกพิมพ์เอกสาร 4,050 4,050 เฉพาะเจาะจง ร้านออกโต้ไอที 
ราคาท่ีเสนอ 4,050 บาท 

ร้านออกโต้ไอที 
ราคาท่ีตกลง 4,050 บาท 

ราคาต่ าสุด 28 มิถุนายน 2562 

20.  รายงานขอซื้อผ้าออแกนซ่า 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเสรีนิยม 
ราคาท่ีเสนอ 3,000 บาท 

ร้านเสรีนิยม 
ราคาท่ีตกลง 3,000 บาท 

ราคาต่ าสุด 30 มิถุนายน 2562  

 

 

 

 

 

 

 



  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม 2562  
หน่วยงาน  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  
ข้อมูล ณ วันท่ี 1 สิงหาคม 2562 

 
ล าดับท่ี 

 
รายงานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจะจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผล 
ท่ีคัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี 
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
ในการซื้อหรือจ้าง 

1.  รายงานขอซื้อผ้าออแกนซ่า 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเสรีนิยม 
ราคาท่ีเสนอ 3,000 บาท 

ร้านเสรีนิยม 
ราคาท่ีตกลง 3,000 บาท 

ราคาต่ าสุด 1 กรกฎาคม 2562 

2.  รายงานขอซื้อหมึกพิมพ์เอกสาร 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง ร้านออโต้ ไอที 
ราคาท่ีเสนอ 6,000 บาท 

ร้านออโต้ ไอที 
ราคาท่ีตกลง 6,000 บาท 

ราคาต่ าสุด 2 กรกฎาคม 2562 

3.  รายงานขอซื้อกระเบ้ืองและวัสดุปูพื้น 40,139.10 40,139.10 เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามโกลบอลเฮาส์
จ ากัด อ่างทอง 
ราคาท่ีเสนอ 40,139.10 
บาท 

บริษัทสยามโกลบอลเฮาส์
จ ากัด อ่างทอง 
ราคาท่ีตกลง 40,139.10 
บาท 

ราคาต่ าสุด 2 กรกฎาคม 2562 

4.  รายงานขอซื้ออุปกรณ์วัสดุส านักงานเพื่อ
ด าเนินกิจกรรม 

600 600 เฉพาะเจาะจง ร้านแสวงหาศึกษาภัณฑ ์
ราคาท่ีเสนอ 600 บาท 

ร้านแสวงหาศึกษาภัณฑ ์
ราคาท่ีตกลง 600 บาท 

ราคาต่ าสุด 4 กรกฎาคม 2562 

5.  รายงานขอจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่
รถยนต์ 

1,930 1,930 เฉพาะเจาะจง ร้านพินิจยนตรการ 
ราคาท่ีเสนอ 1,930 บาท 

ร้านพินิจยนตรการ 
ราคาท่ีตกลง 1,930 บาท 

ราคาต่ าสุด 15 กรกฎาคม 
2562 

6.  รายงานขอซื้ออุปกรณ์วัสดุส านักงานเพื่อ
ด าเนินกิจกรรม 

720 720 เฉพาะเจาะจง ร้านโรจน์ศึกษา 
ราคาท่ีเสนอ 720 บาท 

ร้านโรจน์ศึกษา 
ราคาท่ีตกลง 720 บาท 

ราคาต่ าสุด 22 กรกฎาคม 
2562 

7.  รายงานขอซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร 4,990 4,990 เฉพาะเจาะจง คลีนิคคอม(สนง.ใหญ่) 
ราคาท่ีเสนอ 4,990 บาท 

คลนิีคคอม(สนง.ใหญ่.) 
ราคาท่ีตกลง 4,990 บาท 

ราคาต่ าสุด 26 กรกฎาคม 
2562 

 
 



  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 (ต่อ) 
หน่วยงาน  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  
ข้อมูล ณ วันท่ี 1 สิงหาคม 2562 

 
ล าดับท่ี 

 
รายงานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจะจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผล 
ท่ีคัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี 
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
ในการซื้อหรือจ้าง 

8.  รายงานขอซื้ออุปกรณ์วัสดุส านักงานเพื่อ
ด าเนินกิจกรรม 

6,510 6,510 เฉพาะเจาะจง ร้านแสวงหาศึกษาภัณฑ ์
ราคาท่ีเสนอ 6,510 บาท 

ร้านแสวงหาศึกษาภัณฑ ์
ราคาท่ีตกลง 6,510 บาท 

ราคาต่ าสุด 30 กรกฎาคม 
2562 

9.  รายงานขอซื้ออุปกรณ์วัสดุส านักงานเพื่อ
ด าเนินกิจกรรม 

1,886 1,886 เฉพาะเจาะจง ร้านโรจน์ศึกษา 
ราคาท่ีเสนอ 1,886 บาท 

ร้านโรจน์ศึกษา 
ราคาท่ีตกลง 1,886 บาท 

ราคาต่ าสุด 30 กรกฎาคม 
2562 

10.  รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ผ้าและ
เครื่องส าอางค์ 

6,880 6,880 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษกมลผ้าไทย 
ร้านส้มโอ 
ราคาท่ีเสนอ 6,880 บาท 

ร้านกฤษกมลผ้าไทย 
ร้านส้มโอ 
ราคาท่ีตกลง 6,880 บาท 

ราคาต่ าสุด 30 กรกฎาคม 
2562 

11.  รายงานขอซื้อน้ ามันและวัสดุเช้ือเพลิง 7,770 7,770 เฉพาะเจาะจง บริษัท พลังงานก้าวหน้า
จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 13,980บาท 

บริษัท พลังงานก้าวหน้า
จ ากัด 
ราคาท่ีตกลง 13,980บาท 

ราคาต่ าสุด 30 กรกฎาคม 
2562 

12.  รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ผ้าและ
เครื่องส าอางค์ 

6,880 6,880 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษกมลผ้าไทย 
ร้านส้มโอ 
ราคาท่ีเสนอ 6,880 บาท 

ร้านกฤษกมลผ้าไทย 
ร้านส้มโอ 
ราคาท่ีตกลง 6,880 บาท 

ราคาต่ าสุด 30 กรกฎาคม 
2562 

13.  รายงานขอจ้างปรับปรุงห้องโสต 
ทัศนูปกรณ์ 

48,200 6,510 เฉพาะเจาะจง นายสุพล ค าภักดี 
ราคาท่ีเสนอ 6,510 บาท 

ร้านแสวงหาศึกษาภัณฑ ์
ราคาท่ีตกลง 6,510 บาท 

ราคาต่ าสุด 2 กรกฎาคม 2562 

14.  รายงานขอซื้ออุปกรณ์วัสดุส านักงานเพื่อ
ด าเนินกิจกรรม 

1,886 1,886 เฉพาะเจาะจง ร้านโรจน์ศึกษา 
ราคาท่ีเสนอ 1,886 บาท 

ร้านโรจน์ศึกษา 
ราคาท่ีตกลง 1,886 บาท 

ราคาต่ าสุด 30 กรกฎาคม 
2562 

 



  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 (ต่อ) 
หน่วยงาน  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  
ข้อมูล ณ วันท่ี 1 สิงหาคม 2562 

 
ล าดับท่ี 

 
รายงานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจะจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผล 
ท่ีคัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี 
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
ในการซื้อหรือจ้าง 

15.  รายงานขอจ้างท าชุดกีฬา 2,560 2,560 เฉพาะเจาะจง ร้านDUDE SPORT.COM 
ราคาท่ีเสนอ 2,560 บาท 

ร้านDUDE SPORT.COM 
ราคาท่ีตกลง 2,560 บาท 

ราคาต่ าสุด 19 กรกฎาคม 
2562 

16.  รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ผ้าและ
เครื่องส าอางค์ 

6,880 6,880 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษกมลผ้าไทย 
ร้านส้มโอ 
ราคาท่ีเสนอ 6,880 บาท 

ร้านกฤษกมลผ้าไทย 
ร้านส้มโอ 
ราคาท่ีตกลง 6,880 บาท 

ราคาต่ าสุด 30 กรกฎาคม 
2562 

17.  รายงานขอจ้างปรับปรุงห้องโสต 
ทัศนูปกรณ์ 

48,200 48,200 เฉพาะเจาะจง นายสุพล ค าภักดี 
ราคาท่ีเสนอ 48,200 บาท 

นายสุพล ค าภักดี 
ราคาท่ีตกลง 48,200 บาท 

ราคาต่ าสุด 2 กรกฎาคม 2562 

18.  รายงานขอจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ 3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง นางเยาวพา ค าพระ 
ราคาท่ีเสนอ 3,500 บาท 

นางเยาวพา ค าพระ 
ราคาท่ีตกลง 3,500 บาท 

ราคาต่ าสุด 26 กรกฎาคม 
2562 

19.  รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์แข่งขัน 
ทักษะวิชาการ 

3,580 3,580 เฉพาะเจาะจง ร้าน KB WOOD 
ราคาท่ีเสนอ 3,580 บาท 

ร้าน KB WOOD 
ราคาท่ีตกลง 3,580 บาท 

ราคาต่ าสุด 15 กรกฎาคม 
2562 

20.  รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 41,283 41,283 เฉพาะเจาะจง ร้านแสวงหาศึกษาภัณฑ ์
ราคาท่ีเสนอ 41,283 บาท 

ร้านแสวงหาศึกษาภัณฑ ์
ราคาท่ีตกลง 41,283 บาท 

ราคาต่ าสุด 24 กรกฎาคม 
2562 

 

 

 

 

 



  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2562  
หน่วยงาน  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  
ข้อมูล ณ วันท่ี 1 กันยายน 2562 

 
ล าดับท่ี 

 
รายงานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจะจ้าง 

 

 
ราคากลาง 

 

 
วิธีซื้อ 

หรือจ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผล 
ท่ีคัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี 
ของสัญญา 

หรือข้อตกลง 
ในการซื้อหรือจ้าง 

1.  รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์ม สปอร์ต 
ราคาท่ีเสนอ 5,000 บาท 

ร้านอาร์ม สปอร์ต 
ราคาท่ีตกลง 5,000 บาท 

ราคาต่ าสุด 1 สิงหาคม 2562 

2.  รายงานขอซื้อเครื่องขยายเสียงช่วยสอน 4,950 4,950 เฉพาะเจาะจง คลีนิคคอม(สนง.ใหญ่) 
ราคาท่ีเสนอ 4,950 บาท 

คลีนิคคอม(สนง.ใหญ่.) 
ราคาท่ีตกลง 4,950 บาท 

ราคาต่ าสุด 2 สิงหาคม 2562 

3.  รายงานขอซื้อกระดาษไข 
และหมึกโรเนียว 

41,088 41,088 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) 
จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 41,088 บาท 

บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) 
จ ากัด 
ราคาท่ีตกลง 41,088 บาท 

ราคาต่ าสุด 2 สิงหาคม 2562 

4.  รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา 5,400 5,400 เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์ม สปอร์ต 
ราคาท่ีเสนอ 5,400 บาท 

ร้านอาร์ม สปอร์ต 
ราคาท่ีตกลง 5,400 บาท 

ราคาต่ าสุด 2 สิงหาคม 2562 

5.  รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์ม สปอร์ต 
ราคาท่ีเสนอ 3,000 บาท 

ร้านอาร์ม สปอร์ต 
ราคาท่ีตกลง 3,000 บาท 

ราคาต่ าสุด 2 สิงหาคม 2562 

6.  รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดนิทรรศการ 1,340 1,340 เฉพาะเจาะจง ร้านทุกอย่าง 20 บาท 
ราคาท่ีเสนอ 1,340 บาท 

ร้านทุกอย่าง 20 บาท 
ราคาท่ีตกลง 1,340 บาท 

ราคาต่ าสุด 2 สิงหาคม 2562 

7.  รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา 17,967 17,967 เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์ม สปอร์ต 
ราคาท่ีเสนอ 17,967 บาท 

ร้านอาร์ม สปอร์ต 
ราคาท่ีตกลง 17,967 บาท 

ราคาต่ าสุด 2 สิงหาคม 2562 

8.  รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดการเรียนการ
สอน 

4,335 4,335 เฉพาะเจาะจง ร้าน KB WOOD 
ราคาท่ีเสนอ 4,335 บาท 

ร้าน KB WOOD 
ราคาท่ีตกลง 4,335 บาท 

ราคาต่ าสุด 2 สิงหาคม 2562 

 



  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2562 (ต่อ) 
หน่วยงาน  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  
ข้อมูล ณ วันท่ี 1 กันยายน 2562 

 
ล าดับท่ี 

 
รายงานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจะจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผล 
ท่ีคัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี 
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
ในการซื้อหรือจ้าง 

9.  รายงานขอซื้อผ้าออแกนซ่าและผ้าต่วน 6,320 6,320 เฉพาะเจาะจง ร้านเสรีนิยม 
ราคาท่ีเสนอ 6,320 บาท 

ร้านเสรีนิยม 
ราคาท่ีตกลง 6,320 บาท 

ราคาต่ าสุด 6 สิงหาคม 2562 

10.  รายงานขอจ้างทาสีประตูด้านหน้า
โรงเรียน รั้วและปูายหน้าโรงเรียน 

10,500 10,500 เฉพาะเจาะจง นายสุพล ค าภักดี 
ราคาท่ีเสนอ 10,500 บาท 

นายสุพล ค าภักดี 
ราคาท่ีตกลง 10,500 บาท 

ราคาต่ าสุด 6 สิงหาคม 2562 

11.  รายงานขอซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมระบบไฟฟูา 9,407 9,407 เฉพาะเจาะจง ร้านโพธิ์ทองอิเลคทรอนิคส์ 
ราคาท่ีเสนอ 9,407 บาท 

ร้านโพธิ์ทองอิเลคทรอนิคส์ 
ราคาท่ีเสนอ 9,407 บาท 

ราคาต่ าสุด 8 สิงหาคม 2562 

12.  รายงานขอซื้ออุปกรณ์ต่อพ่วง
คอมพิวเตอร์ 

12,930 12,930 เฉพาะเจาะจง คลีนิคคอม(สนง.ใหญ่) 
ราคาท่ีเสนอ 12,930 บาท 

คลีนิคคอม(สนง.ใหญ่.) 
ราคาท่ีตกลง 12,930 บาท 

ราคาต่ าสุด 13 สิงหาคม 2562 

13.  รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงานเพื่อ
ด าเนินกิจกรรม 

5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง ร้านแสวงหาศึกษาภัณฑ ์
ราคาท่ีเสนอ 5,000 บาท 

ร้านแสวงหาศึกษาภัณฑ ์
ราคาท่ีตกลง 5,000 บาท 

ราคาต่ าสุด 13 สิงหาคม 2562 

14.  รายงานขอซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคาร 

4,700 4,700 เฉพาะเจาะจง หจก. บุญส่งรุ่งเรืองโพธิ์ทอง 
ราคาท่ีเสนอ 4,700 บาท 

หจก. บุญส่งรุ่งเรืองโพธิ์ทอง 
ราคาท่ีตกลง 4,700 บาท 

ราคาต่ าสุด 14 สิงหาคม 2562 

15.  รายงานขอซื้อสายพานเครื่องตัดหญ้า 198 198 เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนายนต์โพธิ์ทอง 
(สนง.ใหญ่) 
ราคาท่ีเสนอ 198 บาท 

ร้านรัตนายนต์โพธิ์ทอง 
(สนง.ใหญ่) 
ราคาท่ีตกลง 198 บาท 

ราคาต่ าสุด 14 สิงหาคม 2562 

 

 



  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2562 (ต่อ) 
หน่วยงาน  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  
ข้อมูล ณ วันท่ี 1 กันยายน 2562 

 
ล าดับท่ี 

 
รายงานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจะจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผล 
ท่ีคัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี 
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
ในการซื้อหรือจ้าง 

16.  รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงานเพื่อ
ด าเนินกิจกรรม 

497 497 เฉพาะเจาะจง ร้านแสวงหาศึกษาภัณฑ ์
ราคาท่ีเสนอ 497 บาท 

ร้านแสวงหาศึกษาภัณฑ ์
ราคาท่ีตกลง 497 บาท 

ราคาต่ าสุด 14 สิงหาคม 2562 

17.  รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงานเพื่อ
ด าเนินกิจกรรม 

5,957 5,957 เฉพาะเจาะจง ร้านแสวงหาศึกษาภัณฑ ์
ราคาท่ีเสนอ 5,957 บาท 

ร้านแสวงหาศึกษาภัณฑ ์
ราคาท่ีตกลง 5,957 บาท 

ราคาต่ าสุด 16 สิงหาคม 2562 

18.  รายงานขอซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร 6,970 6,970 เฉพาะเจาะจง คลีนิคคอม(สนง.ใหญ่) 
ราคาท่ีเสนอ 6,970 บาท 

คลินิกคอม(สนง.ใหญ่.) 
ราคาท่ีตกลง 6,970 บาท 

ราคาต่ าสุด 22 สิงหาคม 2562 

19.  รายงานขอซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 60,241 60,241 เฉพาะเจาะจง หจก. ไรซ์เปเปอร์กรุ๊ป 
ราคาท่ีเสนอ 60,241 บาท 

หจก. ไรซ์เปเปอร์กรุ๊ป 
ราคาท่ีตกลง 60,241 บาท 

ราคาต่ าสุด 26 สิงหาคม 2562 

20.  รายงานขอจ้างเช่าเครื่องเสียง 
กีฬาภายใน 

6,500 6,500 เฉพาะเจาะจง นายปิยะพงษ์ งามข า 
ราคาท่ีเสนอ 6,500 บาท 

นายปิยะพงษ์ งามข า 
ราคาท่ีตกลง 6,500 บาท 

ราคาต่ าสุด 27 สิงหาคม 2562 

 

 

 

 

 

 



  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2562  
หน่วยงาน  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  
ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 

 
ล าดับท่ี 

 
รายงานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจะจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผล 
ท่ีคัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี 
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
ในการซื้อหรือจ้าง 

1.  รายงานขอซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนและพัฒนางานวิชาการ 

3,100 3,100 เฉพาะเจาะจง ร้านโรจน์ศึกษา 
ราคาท่ีเสนอ 3,100 บาท 

ร้านโรจน์ศึกษา 
ราคาท่ีตกลง 3,100 บาท 

ราคาต่ าสุด 27 กันยายน 2562 

2.  รายงานขอซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนและพัฒนางานวิชาการ 

2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง ร้านโรจน์ศึกษา 
ราคาท่ีเสนอ 2,000 บาท 

ร้านโรจน์ศึกษา 
ราคาท่ีตกลง 2,000 บาท 

ราคาต่ าสุด 27 กันยายน 2562 

3.  รายงานขอซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนและพัฒนางานวิชาการ 

1,302 1,302 เฉพาะเจาะจง ร้านโรจน์ศึกษา 
ราคาท่ีเสนอ 1,302 บาท 

ร้านโรจน์ศึกษา 
ราคาท่ีตกลง 1,302 บาท 

ราคาต่ าสุด 27 กันยายน 2562 

4.  รายงานขอซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนและพัฒนางานวิชาการ 

1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง ร้านโรจน์ศึกษา 
ราคาท่ีเสนอ 1,500 บาท 

ร้านโรจน์ศึกษา 
ราคาท่ีตกลง 1,500 บาท 

ราคาต่ าสุด 27 กันยายน 2562 

5.  รายงานขอซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนและพัฒนางานวิชาการ 

2,808 2,808 เฉพาะเจาะจง ร้านโรจน์ศึกษา 
ราคาท่ีเสนอ 2,808 บาท 

ร้านโรจน์ศึกษา 
ราคาท่ีตกลง 2,808 บาท 

ราคาต่ าสุด 27 กันยายน 2562 

6.  รายงานขอซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนและพัฒนางานวิชาการ 

500 500 เฉพาะเจาะจง ร้านโรจน์ศึกษา 
ราคาท่ีเสนอ 500 บาท 

ร้านโรจน์ศึกษา 
ราคาท่ีตกลง 500 บาท 

ราคาต่ าสุด 27 กันยายน 2562 

7.  รายงานขอซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนและพัฒนางานวิชาการ 

3,490 3,490 เฉพาะเจาะจง ร้านโรจน์ศึกษา 
ราคาท่ีเสนอ 3,490 บาท 

ร้านโรจน์ศึกษา 
ราคาท่ีตกลง 3,490 บาท 

ราคาต่ าสุด 27 กันยายน 2562 

 

 

 


