
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ  2565 

โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่  อ าเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
แผนงาน/
โครงการ 

วงเงินที่จัดซ้ือ 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา 

(บาท)   และราคาท่ีเสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 

1 ซื้ออาหารว่างและเครื่องดืม่ บริหารงานบุคคล  330.00   330.00  เฉพาะเจาะจง นางภคมน จันทา นางภคมน จันทา 

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง   1/2565  

1 ตุลาคม 2564 
หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

2 ซื้ออาหารว่างและเครื่องดืม่ บริหารงานบุคคล  2,150.00   2,150.00  เฉพาะเจาะจง นางภคมน จันทา นางภคมน จันทา 

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง   2/2565  

4 ตุลาคม 2565 
หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

3 ซื้อโปรเจคเตอร ์ บริหารงานท่ัวไป  14,000.00  
 

14,000.00  
เฉพาะเจาะจง 

จ่าเอกวะรุท รักพวก
กลาง 

จ่าเอกวะรุท รักพวก
กลาง 

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง  

หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

3/2565  

4 ตุลาคม 2564 

4 ซื้ออาหารว่างและเครื่องดืม่ บริหารงานบุคคล  1,000.00  1,000.00 เฉพาะเจาะจง 
ร้านจอ มะพร้าวไร้

กะลา 
ร้านจอ มะพร้าวไร้

กะลา 

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง  

หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

4/2565  

8 ตุลาคม 2564 

แบบ สขร. 1 



ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
แผนงาน/
โครงการ 

วงเงินที่จัดซ้ือ 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา 

(บาท)   และราคาท่ีเสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 

5 ซื้อพวงมาลาและขาตั้ง บริหารงานท่ัวไป  2,300.00  2,300.00 เฉพาะเจาะจง 
บ้านดอกไม้ แอนด ์

กราฟฟิก 
บ้านดอกไม้ แอนด ์

กราฟฟิก 

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง   5/2565  

8 ตุลาคม 2564 
หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

6 ซื้อแอลกอฮอล์ฉดีพ่น บริหารงานท่ัวไป  380.00  380.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิริโอสถ ร้านศิริโอสถ 

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง   6/2565  

1 ตุลาคม 2564 
หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

7 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่ง บริหารงานท่ัวไป  578.00  578.00 เฉพาะเจาะจง 
จาน-ชามตลาดปีนัง

บ้านฉาง 
จาน-ชามตลาดปีนัง

บ้านฉาง 

เนื่องจากการจัดซื้อพสัดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง  

หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

7/2565  

4 ตุลาคม 2564 

8 ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานช่าง บริหารงานท่ัวไป  300.00  300.00 เฉพาะเจาะจง สุดา ฮาร์ดแวร ์ สุดา ฮาร์ดแวร ์

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง  

หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

8/2565  

18 ตุลาคม 2564 

 

  

แบบ สขร. 1 



ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
แผนงาน/
โครงการ 

วงเงินที่จัดซ้ือ 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา 

(บาท)   และราคาท่ีเสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 

9 ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานช่าง บริหารงานท่ัวไป  240.00  240.00 เฉพาะเจาะจง 
ร้านนานาภณัฑ์ 
ตลาดนัท ซอ 5 

ร้านนานาภณัฑ์ 
ตลาดนัท ซอ 5 

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง   9/2565  

18 ตุลาคม 2564 
หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

10 ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานช่าง บริหารงานท่ัวไป  540.00  540.00 เฉพาะเจาะจง บางเสร่ ฮารด์แวร ์ บางเสร่ ฮารด์แวร ์

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง   10/2565  

18 ตุลาคม 2564 
หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

11 ซื้อเครื่องดื่ม บริหารงานท่ัวไป  680.00  680.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคสมปอง ร้านโชคสมปอง 

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง  

หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึง่ไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

11/2565  

26 ตุลาคม 2564 

 

 

  

แบบ สขร. 1 



ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
แผนงาน/
โครงการ 

วงเงินที่จัดซ้ือ 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา 

(บาท)   และราคาท่ีเสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 

12 ซื้ออาหารกลางวัน บริหารงานท่ัวไป  600.00  600.00 เฉพาะเจาะจง 
นางสุปราณี แ ้ม

พรา  
นางสุปราณี แ ้ม

พรา  

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง   12/2565 

 26 ตุลาคม 2564 
หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

13 ซื้ออาหารและเครื่องดื่ม บริหารงานท่ัวไป  1,080.00  1,080.00 เฉพาะเจาะจง 
นางสุปราณี แ ้ม

พรา  
นางสุปราณี แ ้ม

พรา  

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง   19/2565  

26 ตุลาคม 2564 
หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

14 ซื้อวัสดุอุปกรณ ์
บริหารงาน
วิชาการ 

 2,235.00  2,235.00 เฉพาะเจาะจง 
นางสาวภคมน จัน

ทา 
นางสาวภคมน จันทา 

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง   13/2565  

1 พฤศจิกา น 2564 
หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

15 ซื้อน้ าดื่ม บริหารงานบุคคล  210.00  210.00 เฉพาะเจาะจง 
ร้านค้าสวสัดิการ

โรงเรี น 
ร้านค้าสวสัดิการ

โรงเรี น 

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง หรือ

ให้บริการทั่วไปและมีวงเงินในการ
จัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไมเ่กิน  

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

14/2565  

1 พฤศจิกา น 2564 

 

 

แบบ สขร. 1 



ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
แผนงาน/
โครงการ 

วงเงินที่จัดซ้ือ 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา 

(บาท)   และราคาท่ีเสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 

16 ซื้อปิ่นโต บริหารงานท่ัวไป  7,800.00  7,800.00 เฉพาะเจาะจง 
จาน-ชามตลาดปีนัง

บ้านฉาง 
จาน-ชามตลาดปีนัง

บ้านฉาง 

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง  

หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามทีก่ าหนดใน
กฎกระทรวง 

15/2565  

2 พฤศจิกา น 2564 

17 ซื้ออาหารว่างและเครื่องดืม่ บริหารงานบุคคล  2,809.00  2,809.00 เฉพาะเจาะจง 
นางสาวภคมน จัน

ทา 
นางสาวภคมน จันทา 

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง  

หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

16/2565  

2 พฤศจิกา น 2564 

18 ซื้อขนมไท  บริหารงานท่ัวไป  299.00  299.00 เฉพาะเจาะจง ร้านขนมไท แ กเจ ร้านขนมไท แ กเจ 

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง   17/2565  

5 พฤศจิกา น 2565 
หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

19 ซื้อสติกเกอรส์ ี บริหารงานท่ัวไป  900.00  900.00 เฉพาะเจาะจง บูรพาปริ้น บูรพาปริ้น 

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง   18/2565  

5 พฤศจิกา น 2564 
หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

 

 

 



ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
แผนงาน/
โครงการ 

วงเงินที่จัดซ้ือ 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา 

(บาท)   และราคาท่ีเสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 

20 ซื้อน้ าดื่ม บริหารงานท่ัวไป  1,000.00  1,000.00 เฉพาะเจาะจง โชคเพิ่มพูนทรัพ  ์ โชคเพิ่มพูนทรัพ  ์

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง  

หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

20/2565  

2 พฤศจิกา น 2564 

21 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ Black Box 
ปฐมวั  

บริหารงาน
วิชาการ 

 773.00  773.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มณีรักษ ์ บริษัท มณีรักษ ์

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง  

หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

21/2565  

5 พฤศจิกา น 2564 

22 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ Black Box 
ม.1-3 

บริหารงาน
วิชาการ 

 5,760.00  5,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มณีรักษ ์ บริษัท มณีรักษ ์

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง  

หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

22/2565  

5 พฤศจิกา น 2564 

23 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ Black Box 
ป.4-6 

บริหารงาน
วิชาการ 

 3,564.00  3,564.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มณีรักษ ์ บริษัท มณีรักษ ์

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง  

หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

23/2565  

5 พฤศจิกา น 2564 

 

  

แบบ สขร. 1 



ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
แผนงาน/
โครงการ 

วงเงินที่จัดซ้ือ 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา 

(บาท)   และราคาท่ีเสนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง 
หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 

24 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ Black Box 
ป.1-3 

บริหารงาน
วิชาการ 

 3,604.00  3,604.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มณีรักษ ์ บริษัท มณีรักษ ์

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง  

หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

24/2565  

5 พฤศจิกา น 2564 

25 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ Black Box 
ปฐมวั  

บริหารงาน
วิชาการ 

 8,970.00  8,970.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มณีรักษ ์ บริษัท มณีรักษ ์

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง  

หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

25/2565  

5 พฤศจิกา น 2564 

26 
ซื้อเครื่องฉา โปรเจคเตอร์
พร้อมติดตั้ง 

บริหารงานท่ัวไป  92,780.00  92,780.00 เฉพาะเจาะจง 
จ่าเอกวะรุท รักพวก

กลาง 
จ่าเอกวะรุท รักพวก

กลาง 

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง  

หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

26/2565  

8 พฤศจิกา น 2564 

27 ซื้อวัสดุงานช่าง บริหารงานท่ัวไป  5,759.00  5,759.00 เฉพาะเจาะจง เติมทรัพ ์ ฮารด์แวร ์ เติมทรัพ ์ ฮารด์แวร์ 

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง  

หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

27/2565  

10 พฤจิกา น 2564 

 

 

แบบ สขร. 1 



ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
แผนงาน/
โครงการ 

วงเงินที่จัดซ้ือ 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา 

(บาท)   และราคาท่ีเสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 

28 ซื้ออาหารและเครื่องดื่ม บริหารงานท่ัวไป  941.00  941.00 เฉพาะเจาะจง 
นางสุปราณี แ ้ม

พรา  
นางสุปราณี แ ้ม

พรา  

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง  

หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

28/2565  

16 พฤศจิกา น 
2564 

29 ซื้อถังและถุงข ะ บริหารงานท่ัวไป  4,640.00  4,640.00 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท ส ามแม็ค

โคร 
บริษัท ส ามแม็คโคร 

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง  

หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

29/2565  

16 พฤศจิกา น 
2564 

30 ซื้อวัสดุงานช่าง บริหารงานท่ัวไป  4,995.00  4,995.00 เฉพาะเจาะจง เติมทรัพ ์ ฮารด์แวร ์ เติมทรัพ ์ ฮารด์แวร์ 

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง   30/2565  

8 พฤศจิกา น 2564 
หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

31 ซื้อวัสดุงานช่าง บริหารงานท่ัวไป  4,935.00  4,935.00 เฉพาะเจาะจง เติมทรัพ ์ ฮารด์แวร ์ เติมทรัพ ์ ฮารด์แวร์ 

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง   31/2565  

16 พฤศจิกา น 
2564 

หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

 

 

 

แบบ สขร. 1 



ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
แผนงาน/
โครงการ 

วงเงินที่จัดซ้ือ 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา 

(บาท)   และราคาท่ีเสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 

32 ซื้อวัสดุงานช่าง บริหารงานท่ัวไป  5,248.00  5,248.00 เฉพาะเจาะจง เติมทรัพ ์ ฮารด์แวร ์ เติมทรัพ ์ ฮารด์แวร์ 

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง  

หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

32/2565  

23 พฤศจิกา น 
2564 

33 ซื้ออุปกรณ์เครื่องครัว บริหารงานท่ัวไป  157.50  157.50 เฉพาะเจาะจง 
ร้านค้าสวสัดิการ 
กองเรือ ุทธการ 

ร้านค้าสวสัดิการ กอง
เรือ ุทธการ 

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง  

หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

33/2565  

16 พฤศจิกา น 
2564 

34 ซื้ออาหารและเครื่องดื่ม บริหารงานท่ัวไป  1,695.00  1,695.00 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท ส ามแม็ค

โคร 
บริษัท ส ามแม็คโคร 

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง   34/2565  

16 พฤศจิกา น 
2564 

หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

35 ซื้ออุปกรณ์เครื่องครัว บริหารงานท่ัวไป  258.00  258.00 เฉพาะเจาะจง 
จาน-ชามตลาดปีนัง

บ้านฉาง 
จาน-ชามตลาดปีนัง

บ้านฉาง 

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง   35/2565  

16 พฤศจิกา น 
2564 

หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

 

 

 



ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
แผนงาน/
โครงการ 

วงเงินที่จัดซ้ือ 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา 

(บาท)   และราคาท่ีเสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 

36 ซือ้อุปกรณ์เครื่องครัว บริหารงานท่ัวไป  840.00  840.00 เฉพาะเจาะจง 
ร้านหมูแดงตลาด

เช้า 
ร้านหมูแดงตลาดเช้า 

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง  

หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

36/2565  

16 พฤศจิกา น 
2564 

37 ซื้ออาหารว่าง บริหารงานท่ัวไป  500.00  500.00 เฉพาะเจาะจง 
ร้าน Amp 
Amthangs 

ร้าน Amp 
Amthangs 

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง  

หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

37/2565  

16 พฤศจิกา น 
2564 

38 ซื้อวัสดุอุปกรณ ์ บริหารงานท่ัวไป  1,538.00  1,538.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มณีรักษ ์ บริษัท มณีรักษ ์

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง   39/2565  

24 พฤศจิกา น 
2564 

หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

39 ซื้อถังน้ าพลาสติกและเทปผ้า บริหารงานท่ัวไป  5,062.00  5,062.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มณีรักษ ์ บริษัท มณีรักษ ์

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหนา่   ก่อสร้าง   40/2565  

24 พฤศจิกา น 
2564 

หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

 

 

 



ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
แผนงาน/
โครงการ 

วงเงินที่จัดซ้ือ 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา 

(บาท)   และราคาท่ีเสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 

40 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ Black Box 
ป.4-6 

บริหารงาน
วิชาการ 

 240.00  240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มณีรักษ ์ บริษัท มณีรักษ ์

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง  

หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

41/2565  

24 พฤศจิกา น 
2564 

41 ซื้อวัสดุอุปกรณ ์ บริหารงานท่ัวไป  6,006.00  6,006.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มณีรักษ ์ บริษัท มณีรักษ ์

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง  

หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

42/2565  

24 พฤศจิกา น 
2564 

42 ซื้ออาหารว่าง 
บริหารงาน
วิชาการ 

 425.00  425.00  เฉพาะเจาะจง พรขนมโบราณ พรขนมโบราณ 

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง   43/2565  

13 ธันวาคม 2564 
หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

43 ซื้อวัสดุการศึกษา 
บริหารงาน
วิชาการ 

 31,317.00  31,317.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท มณีรักษ ์ บริษัท มณีรักษ ์

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง   44/2565  

3 มกราคม 2565 
หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

 

 

 



ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
แผนงาน/
โครงการ 

วงเงินที่จัดซ้ือ 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา 

(บาท)   และราคาท่ีเสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 

44 ซื้อวัสดุการศึกษา 
บริหารงาน
วิชาการ 

 3,540.00  3,540.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท มณีรักษ ์ บริษัท มณีรักษ ์

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง   45/2565  

4 มกราคม 2565 
หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

45 ซื้อวัสดุการศึกษา 
บริหารงาน
วิชาการ 

 8,012.00  8,012.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท มณีรักษ ์ บริษัท มณีรักษ ์

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง  

หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

46/2565  

4 มกราคม 2565 

46 ซื้อแบบบันทึกสุขภาพ บริหารงานท่ัวไป  1,750.00  1,750.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท มณีรักษ ์ บริษัท มณีรักษ ์

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง  

หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

47/2565  

5 มกราคม 2565 

47 ซื้อของที่ระลึก บริหารงานบุคคล  2,580.00  2,580.00  เฉพาะเจาะจง ร้านตลาดสัตหีบ ร้านตลาดสัตหีบ 

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง   48/2565  

10 มกราคม 2565 
หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

 

  

 



ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
แผนงาน/
โครงการ 

วงเงินที่จัดซ้ือ 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา 

(บาท)   และราคาท่ีเสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 

48 ซื้อช่อดอกไม ้ บริหารงานบุคคล  2,400.00    2,400.00  เฉพาะเจาะจง คุณมดดอกไม ้ คุณมดดอกไม ้

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง   49/2565  

11 มกราคม 2565 
หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

49 ซื้อสุขภณัฑ์ท าความสะอาด บริหารงานท่ัวไป  30,500.00  30,500.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท มณีรักษ ์ บริษัท มณีรักษ ์

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง  

หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

50/2565  

3 มกราคม 2565 

50 ซื้อหมึกเครื่องถ่า เอกสาร บริหารงานท่ัวไป  16,050.00  16,050.00  เฉพาะเจาะจง 
บริษัท เอส เอส 

ก๊อปปี้เออร์  
บริษัท เอส เอส ก๊อป

ปี้เออร ์

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง  

หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึง่ไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

51/2565  

18 มกราคม 2565 

51 
ซื้อชุดตรวจ Antigen 
Cassette (ATK) 

บริหารงานท่ัวไป  79,950.00  79,950.00  เฉพาะเจาะจง 
ร้านน้องไออุ่น

ออนไลน ์
ร้านน้องไออุ่น

ออนไลน ์

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง   53/2565  

9 กุมภาพันธ์ 2565 
หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

 

 

  



ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
แผนงาน/
โครงการ 

วงเงินที่จัดซ้ือ 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา 

(บาท)   และราคาท่ีเสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 

52 ซื้ออาหารว่างและเครื่องดืม่ บริหารงานท่ัวไป  480.00  480.00  เฉพาะเจาะจง 
นางสาวภคมน จัน

ทา 
นางสาวภคมน จันทา 

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง   53/2565  

10 กุมภาพันธ์ 2566 
หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

53 ซื้อ าสามญัประจ าบ้าน บริหารงานท่ัวไป  1,100.00  1,100.00  เฉพาะเจาะจง สุขถาวรโอสถ สุขถาวรโอสถ 

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง  

หรือให้บริการทัว่ไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

55/2565  

10 กุมภาพันธ์ 2565 

54 ซื้อเจลแอลกอฮอล ์ บริหารงานท่ัวไป  32,000.00  32,000.00  เฉพาะเจาะจง 
บริษัท คอสเมติก 

แลบ จ ากัด 
บริษัท คอสเมติก แลบ 

จ ากัด 

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง  

หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

57/2565  

10 กุมภาพันธ์ 2565 

55 ซื้อเตารดีไอน้ า บริหารงานท่ัวไป  3,590.00  3,590.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม  โปรดักซ ์ บริษัท โฮม  โปรดักซ ์

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง   57/2565  

15 กุมภาพันธ์ 2565 
หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

 

 

 



ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
แผนงาน/
โครงการ 

วงเงินที่จัดซ้ือ 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา 

(บาท)   และราคาท่ีเสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 

56 ซื้อหญ้าเที ม บริหารงานท่ัวไป  7,000.00  7,000.00  เฉพาะเจาะจง สวนผลไมภู้มินทร ์ สวนผลไมภู้มินทร์ 

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง   59/2565  

16 กุมภาพันธ์ 2565 
หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

57 ซื้อกระถางและวสัดุอุปกรณ ์ บริหารงานท่ัวไป  1,280.00  1,280.00  เฉพาะเจาะจง ร้านจอ ต้นไม้แ กเจ ร้านจอ ต้นไม้แ กเจ 

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง  

หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

84/2565  

22 กุมภาพันธ์ 2565 

58 ซื้อกระถางและวสัดุอุปกรณ ์ บริหารงานท่ัวไป  1,920.00  1,920.00  เฉพาะเจาะจง ร้านปั้นแต่ง ร้านปั้นแต่ง 

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง  

หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

85/2565  

22 กุมภาพันธ์ 2565 

59 ซื้อวัสด ุ บริหารงานท่ัวไป  1,185.00  1,185.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท มณีรักษ ์ บริษัท มณีรักษ ์

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง   60/2565  

7 มีนาคม 2565 
หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

 

 

 



ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
แผนงาน/
โครงการ 

วงเงินที่จัดซ้ือ 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา 

(บาท)   และราคาท่ีเสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 

60 ซื้อวัสด ุ บริหารงานท่ัวไป  909.00  909.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท มณีรักษ ์ บริษัท มณีรักษ ์

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง   61/2565  

7 มีนาคม 2565 
หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

61 ซื้อชุดพละนักเรี น (มัธ ม) บริหารงานท่ัวไป  49,500.00  49,500.00  เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็ม พี สปอรต์ ร้าน เอ็ม พี สปอรต์ 

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง  

หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

62/2565  

16 มีนาคม 2565 

62 ซื้อชุดพละนักเรี น (ประถม) บริหารงานท่ัวไป  10,500.00  10,500.00  เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็ม พี สปอรต์ ร้าน เอ็ม พี สปอรต์ 

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง  

หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

63/2565  

16 มีนาคม 2565 

63 ซื้อน้ าและพัสด ุ บริหารงานท่ัวไป  3,700.00  3,700.00  เฉพาะเจาะจง 
ร้านค้าสวสัดิการ

โรงเรี น 
ร้านค้าสวสัดิการ

โรงเรี น 

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง   64/2565  

1 มีนาคม 2565 
หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

 

 

 



ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
แผนงาน/
โครงการ 

วงเงินที่จัดซ้ือ 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา 

(บาท)   และราคาท่ีเสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 

64 ซื้อวัสด ุ
บริหารงาน
วิชาการ 

 20,042.00  20,042.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท มณีรักษ ์ บริษัท มณีรักษ ์

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง   65/2565  

3 มีนาคม 2565 
หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

65 ซื้อวัสด ุ บริหารงานท่ัวไป  5,491.00  5,491.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท มณีรักษ ์ บริษัท มณีรักษ ์

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง  

หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

66/2565  

4 มีนาคม 2565 

66 ซื้อแฟ้มโชว์ บริหารงานท่ัวไป  1,950.00  1,950.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท มณีรักษ ์ บริษัท มณีรักษ ์

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง  

หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

67/2565  

7 มีนาคม 2565 

67 ซื้อวัสดุส านักงาน บริหารงานท่ัวไป  2,169.00  2,169.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท มณีรักษ ์ บริษัท มณีรักษ ์

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง   68/2565  

17 มีนาคม 2565 
หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

 

  

 

แบบ สขร. 1 



ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
แผนงาน/
โครงการ 

วงเงินที่จัดซ้ือ 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา 

(บาท)   และราคาท่ีเสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 

68 ซื้อวัสด ุ
บริหารงาน
วิชาการ 

 631.00  631.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท มณีรักษ ์ บริษัท มณีรักษ ์

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง   69/2565  

14 มีนาคม 2565 
หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

69 ซื้อหนังสือเรี นระดบัปฐมวั  
บริหารงาน
วิชาการ 

 20,000.00  20,000.00  เฉพาะเจาะจง 
ส านักพิมพ์พัฒนา

วิชาการ (พว.) 
ส านักพิมพ์พัฒนา

วิชาการ (พว.) 

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง  

หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

70/2565  

9 มีนาคม 2565 

70 ซื้อวัสด ุ บริหารงานท่ัวไป  2,057.00  2,057.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท มณีรักษ ์ บริษัท มณีรักษ ์

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง  

หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

70/2565  

14 มีนาคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ สขร. 1 



ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
แผนงาน/
โครงการ 

วงเงินที่จัดซ้ือ 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา 

(บาท)   และราคาท่ีเสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 

71 ซื้อวัสดุงานช่าง บริหารงานท่ัวไป  954.00  
       

954.00  
เฉพาะเจาะจง เติมทรัพ ์ ฮารด์แวร ์ เติมทรัพ ์ ฮารด์แวร์ 

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง   71/2565  

28 มีนาคม 2565 
หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

72 
ซือ้ชุดตรวจ Antigen 
Cassette (ATK) 

บริหารงานท่ัวไป  13,000.00  
   

13,000.00  
เฉพาะเจาะจง 

ร้านน้องไออุ่น
ออนไลน ์

ร้านน้องไออุ่น
ออนไลน ์

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง   72/2565  

24 มีนาคม 2565 
หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

 

 

 

  

แบบ สขร. 1 



          

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจ้างพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ  2565 

โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่  อ าเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
แผนงาน/
โครงการ 

วงเงินที่
จัดซ้ือ 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

(บาท)   และราคาท่ีเสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

1 จ้างท าป้า ไวนิล บริหารงานท่ัวไป  180.00   180.00  เฉพาะเจาะจง บูรพาปริ้น บูรพาปริ้น 

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการผลติ  
จ าหน่า   ก่อสร้าง   1/2565  

4 ตุลาคม 
2564 

หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

2 
จ้างดูแลบ ารุงรักษาภูมิทัศน์
ในโรงเรี น 

บริหารงานท่ัวไป 13,000.00  13,000.00  เฉพาะเจาะจง 
บริษัท ประกา เงิน 

จ ากัด 
บริษัท ประกา เงิน 

จ ากัด 

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการผลติ  
จ าหน่า   ก่อสร้าง   2/2565  

1 ตุลาคม 
2564 

หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

3 จ้างซ่อมเครื่องเสี ง บริหารงานท่ัวไป  800.00   800.00  เฉพาะเจาะจง ชาครี ์ อิเล็กโทรนิคส ์ ชาครี ์ อิเล็กโทรนิคส ์

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการผลติ  
จ าหน่า   ก่อสร้าง   3/2565  

7 ตุลาคม 
2564 

หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

4 
จ้างท าป้า ไวนิลและสติก
เกอร ์

บริหารงานท่ัวไป  1,500.00  1,500.00 เฉพาะเจาะจง บูรพาปริ้น บูรพาปริ้น 

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการผลติ  
จ าหน่า   ก่อสร้าง   4/2565  

14 ตุลาคม 
2564 

หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 

แบบ สขร. 1 

แบบ สขร. 1 



ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
แผนงาน/
โครงการ 

วงเงินที่
จัดซ้ือ 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา 

(บาท)   และราคาท่ีเสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 

5 จ้างเข้าเลม่สันกาว บริหารงานท่ัวไป  180.00  180.00 เฉพาะเจาะจง 
ศูน ์ถ่า เอกสาร ซี.

พี.เทรดดิ้ง 
ศูน ์ถ่า เอกสาร ซี.พี.

เทรดดิ้ง 

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง   

8/2565  
18 ตุลาคม 2564 

หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

6 
จ้างเช่าเว็บไซต์ส าเร็จรูป
พร้อมโดเมน 

บริหารงานท่ัวไป  3,210.00  3,210.00 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท เว็บไซต์ 

เซอร์วิส 
บริษัท เว็บไซต์ 

เซอร์วิส 

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง   

9/2565  
22 ตุลาคม 2564 

หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

7 
จ้างท าแผงกั้นโควิดแบบติดตั้ง
โครงสเตนเลสและม่าน
พลาสติก 

บริหารงานท่ัวไป 
 

55,400.00  
55,400.00 เฉพาะเจาะจง สว่างการช่าง สว่างการช่าง 

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง  

หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

13/2565  
27 ตุลาคม 2564 

8 จ้างเข้าเลม่สันกาว 
บริหารงาน
วิชาการ 

1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง 
ร้านรุ่งมณีรัตน์ก๊อป

ป้ี 
ร้านรุ่งมณีรัตน์ก๊อปปี ้

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง   5/2565  

1 พฤศจิกา น 
2564 

หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

 

 

 



ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
แผนงาน/
โครงการ 

วงเงินที่
จัดซ้ือ 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอ

ราคา 
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา 

(บาท)   และราคาท่ีเสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 

9 จ้างเหมาค่าอาหาร บริหารงานบุคคล 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง 
นางสุปราณี แ ้ม

พรา  
นางสุปราณี แ ้ม

พรา  

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง   6/2565  

2 พฤศจิกา น 
2564 

หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

10 จ้างล้างเครื่องปริ้นเตอร ์ บริหารงานท่ัวไป 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง 
สัตหีบอิงค์แอนด์

คอมฯ 
สัตหีบอิงค์แอนด์คอม

ฯ 

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง  

หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

7/2565  

8 พฤศจิกา น 
2564 

11 จ้างท าป้า ไวนิล บริหารงานท่ัวไป 8,250.00  8,250.00 เฉพาะเจาะจง บูรพาปริ้น บูรพาปริ้น 

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง  

หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

10/2565  

11 พฤศจิกา น 
2564 

12 
จ้างเปลี่ นตลับหมึกล้าง
เซนเซอร ์

บริหารงานท่ัวไป 1,290.00  1,290.00 เฉพาะเจาะจง 
สัตหีบอิงค์แอนด์

คอมฯ 
สัตหีบอิงค์แอนด์คอม

ฯ 

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง  

หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

11/2565  

15 พฤศจิกา น 
2564 

 

 

 

แบบ สขร. 1 



ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
แผนงาน/
โครงการ 

วงเงินที่
จัดซ้ือ 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอ

ราคา 
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา 

(บาท)   และราคาท่ีเสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 

13 จ้างเติมหมึกปริ้นเตอร ์ บริหารงานท่ัวไป  4,200.00  4,200.00 เฉพาะเจาะจง 
สัตหีบอิงค์แอนด์

คอมฯ 
สัตหีบอิงค์แอนด์คอม

ฯ 

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง  

หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

12/2565  

15 พฤศจิกา น 
2564 

14 จ้างซ่อมเครื่องปริ้น บริหารงานท่ัวไป  300.00  300.00 เฉพาะเจาะจง 
สัตหีบอิงค์แอนด์

คอมฯ 
สัตหีบอิงค์แอนด์คอม

ฯ 

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง  

หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

14/2565  

22 พฤศจิกา น 
2564 

15 จ้างซ่อมเครื่องปริ้น บริหารงานท่ัวไป 1,790.00  1,790.00 เฉพาะเจาะจง 
สัตหีบอิงค์แอนด์

คอมฯ 
สัตหีบอิงค์แอนด์คอม

ฯ 

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง  

หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

15/2565  

22 พฤศจิกา น 
2564 

16 
จ้างดูแลบ ารุงรักษา 

ภูมิทัศน์ภา ในโรงเรี น 
บริหารงานท่ัวไป 13,000.00  13,000.00 เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ประกา 
เงิน 

บริษัท ประกา เงิน 

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง  

หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

16/2565  

1 พฤศจิกา น 
2564 

 

 



ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
แผนงาน/
โครงการ 

วงเงินที่จัดซ้ือ 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอ
ราคา 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา 

(บาท)   และราคาท่ีเสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 

17 
จ้างเหมาปูกระเบื้องใต้ถุน
อาคารบวร 91 

บริหารงานท่ัวไป  30,000.00  30,000.00 เฉพาะเจาะจง 
นา นเรนทร์ แก้ว

มณ ี
นา นเรนทร์ แก้วมณ ี

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง  

หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

24/2565  

30 พฤศจิกา น 
2564 

18 
จ้างเหมาปูกระเบื้องใต้ถุน
อาคารบวร 92 

บริหารงานท่ัวไป 18,230.00  18,230.00 เฉพาะเจาะจง 
นา นเรนทร์ แก้ว

มณ ี
นา นเรนทร์ แก้วมณ ี

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง  

หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

26/2565  

30 พฤศจิกา น 
2564 

19 
จ้างดูแลบ ารุงรักษาภูมิทัศน์
ภา ในโรงเรี น 

บริหารงานท่ัวไป  13,000.00  13,000.00  เฉพาะเจาะจง 
บริษัท ประกา 

เงิน 
บริษัท ประกา เงิน 

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง  

หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

17/2565  

1 ธันวาคม 2564 

20 
จ้างดูแลบ ารุงรักษาภูมิทัศน์
ภา ในโรงเรี น 

บริหารงานท่ัวไป  13,000.00  13,000.00  เฉพาะเจาะจง 
บริษัท ประกา 

เงิน 
บริษัท ประกา เงิน 

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง   18/2565  

1 มกราคม 2565 
หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

 

 

 



ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
แผนงาน/
โครงการ 

วงเงินที่จัดซ้ือ 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอ
ราคา 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา 

(บาท)   และราคาท่ีเสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 

21 จ้างท าป้า ไวนิลภาษาอังกฤษ บริหารงานท่ัวไป  6,730.00  6,730.00  เฉพาะเจาะจง บูรพาปริ้น บูรพาปริ้น 

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง   19/2565  

10 มกราคม 
2565 

หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

22 
จ้างซ่อมเช็คและเติมน้ า า
แอร์ 

บริหารงานท่ัวไป  1,600.00  
    

1,600.00  
เฉพาะเจาะจง 

ช่างอ๊อฟ แอร์
เซอร์วิส 

ช่างอ๊อฟ แอร์เซอร์วิส 

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง  

หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

27/2565  

21 มกราคม 
2565 

23 
จ้างเหมาซ่อมโรงจอดรถ 1 
หลัง 

บริหารงานท่ัวไป 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง นา นาวี ศรีเมือง นา นาวี ศรีเมือง 

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง   24/2565  

7 กุมภาพันธ์ 
2565 

หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

24 จ้างท าหน้ากากอนามั ผา้ บริหารงานท่ัวไป  36,567.00  
  

36,567.00  
เฉพาะเจาะจง 

นางสาวกนกกุล 
เตี  ะกุล 

นางสาวกนกกุล เต ี
 ะกุล 

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง   28/2565  

7 กุมภาพันธ์ 
2565 

หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

 

 

 



ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
แผนงาน/
โครงการ 

วงเงินที่จัดซ้ือ 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอ
ราคา 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา 

(บาท)   และราคาท่ีเสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 

25 จ้างเหมาซ่อมห้องน้ ามัธ ม บริหารงานท่ัวไป  5,710.00  
    

5,710.00  
เฉพาะเจาะจง นา นาวี ศรีเมือง นา นาวี ศรีเมือง 

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง  

หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

29/2565  

7 กุมภาพันธ์ 
2565 

26 
จ้างท าป้า ไวนิลสมัคร
นักเรี น ปีการศึกษา 2565 

บริหารงานท่ัวไป  1,200.00  
    

1,200.00  
เฉพาะเจาะจง บูรพาปริ้น บูรพาปริ้น 

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง  

หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

30/2565  

9 กุมภาพันธ์ 
2565 

27 
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้า
ห้องพักครูมัธ มและห้องน้ า 

บริหารงานท่ัวไป  6,200.00  
     

6,200.00  
เฉพาะเจาะจง 

นา สิทธิชั  ศรี
แก้ว 

นา สิทธิชั  ศรีแก้ว 

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง   31/2565  

25 มีนาคม 2565 
หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงนิตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

28 จ้างท าป้า ไวนิล บริหารงานท่ัวไป  4,100.00  
     

4,100.00  
เฉพาะเจาะจง บูรพาปริ้น บูรพาปริ้น 

เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการ
ผลิต  จ าหน่า   ก่อสร้าง   32/2565  

16 มีนาคม 2565 
หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

วงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

  



อธิบายแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) 

 

ช่องที่ (1) ระบุวันที่ เดือน ป ีที่จัดท าสรปุผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจา้งนั้น 

ช่องที่ (2) ให้เรี งล าดับตามวนัที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในการซื้อหรือจ้าง 

ช่องที่ (3) ระบุชื่อของงานที่จัดซื้อหรือจ้าง 

ช่องที่ (4) ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่ว เหลือ ที่จะซื้อหรือจ้างในคร้ังนั้น ทัง้หมดถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงนิที่ประมาณวา่จะซื้อหรือจ้างในคร้ังนัน้ 

ช่องที่ (5) ระบุวงเงินราคากลางของงานซือ้หรือจ้างในคร้ังนั้น 

ช่องที่ (6) ระบุวิธีการที่จัดซื้อหรือจัดจ้างในคร้ังนั้น 

ช่องที่ (7) ระบุชื่อของผู้ที่เข้าเสนอราคาในการจัดซื้อหรือจ้างครั้งนั้นทุกรา  พร้อมทั้งราคาที่เสนอ 

ช่องที่ (8) ระบุชื่อผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขา หรือผู้รับจ้าง พร้อมทั้งราคาที่ไดต้กลงซื้อหรือจ้าง 

ช่องที่ (9) ระบุเหตุผลที่คัดเลือกผู้ขา หรือผู้รับจ้างรา นัน้ 

ช่องที่ (10) ระบุเลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนงัสือ พร้อมทั้งวัน เดือน ปี ที่ท าสัญญาหรือข้อตกลงนั้น 

 


