
        แบบ สขร. 1 
แบบสรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 

(ชื่อหน่วยงาน) โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 (1) 

ล าดับ
ท่ี 
  

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
  

วงเงินที่จัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ
หรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10) 
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (23) 19,597.50 19,597.50 เฉพาะ 

เจาะจง 
การุ้งรวมเหล็ก 
19,597.50 

การุ้งรวมเหล็ก 
 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

1/1 
01/10/61 

2 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (24) 7,710.00 7,710.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

J-Computer 
7,710.00 

J-Computer 
 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

1/2 
 04/10/2561 

3 ซื้อเลนส์กล้อง (44) 
 

14,000.00 14,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บ้านไร่ ไอที 
14,000.00 

บ้านไร่ ไอที คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

1/3 
04/10/2561 

4 หนังสือเรียน (36  ) 240,000.0 240,000.0 คัดเลือก หจก.ศรีเจริญบุ๊ค 
เซ็นเตอร์ 

240,000.0 

หจก.ศรีเจริญบุ๊ค 
เซ็นเตอร์ 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

1/2562 
10/10/2561 

5 จ้างป้ายไวนิล (1) 5,700.00 5,700.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ดราก้อนการพิมพ์แอนด์
สตูดิโอ 5,700.00 

ดราก้อนการพิมพ์
แอนด์สตูดิโอ 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

1/4 
10/10/2561 

6 ซื้อเครื่องสแกนนิ้ว (23) 15,300.00 15300.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บ้านไร่ ไอที 
15,300.00 

บ้านไร่ ไอที คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

1/5 
10/10/2561 

7 ซื้อผ้าขาวและเหลือง 23) 7,200.00 7,200.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท เซวาสโตร์ จ ากัด
7,200.00 

บริษัทเซวาสโตร์ จ ากัด คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

1/6 
12/10/2561 

8 ซื้อวัสดุส านักงาน  (3) 5,850.00 5,850.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บิ๊กซีบ้านไร ่
5,850.00 

บิ๊กซีบ้านไร ่ คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

1/7 
17/10/2561 

9 วัสดุท่ัวไป (23) 10,481.00 10,481.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

จรรย์จ้าว 
 10,481.00 

จรรย์จ้าว คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

1/8 
17/10/2561 



10 วัสดุงานช่าง (23) 5,450.00 5,450.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท ดวงดีการเกษตร
จ ากัด  

 5,450.00 

บริษัท ดวงดี
การเกษตร จ ากัด 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

1/9 
18/10/2561 

11 คอนกรีตผสมเสร็จ (28) 6360.01 6360.01 เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.คณฑาทองการโยธา 
6360.01 

หจก.คณฑาทองการ
โยธา 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

1/10 
24/102561 

12 อุปกรณ์ช่าง (19) 49,760.00 49,760.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บ้านไร่เคหะภัณฑ์
49,760.00 

บ้านไร่เคหะภัณฑ์ คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

1/11 
24/10/2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        แบบ สขร. 1 
แบบสรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 

(ชื่อหน่วยงาน) โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 (1) 

ล าดับ
ท่ี 
  

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
  

วงเงินที่จัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ
หรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10) 
1 ซื้ออุปกรณ์ช่าง (23) 5,650.00 5,650.00 เฉพาะ 

เจาะจง 
การุ้งรวมเหล็ก 
5,650.00 

การุ้งรวมเหล็ก คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

2/1 
01/11/2561 

2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (3) 8,700.00 8,700.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านอ๊อดแอร์เซอร์วิส 
8,700.00 

ร้านอ๊อดแอร์เซอร์วิส คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

2/2 
05/11/2561 

3 ซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน 
(3) 

9,428.00 9,428.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านการัณย์ 
9,428.00 

ร้านการัณย์ คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

2/3 
13/11/2561 

4 จ้างซ่อมบ ารุงรถ (23) 13,000.00 13,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

สุพจน์การยาง 
13,000.00 

สุพจน์การยาง คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

2/4 
15/11/2561 

5 จ้างซ่อมเครืืืองดนตรีไทย (3) 10,000.00 10,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ศรีทอง ดนตรีไทย 
10,000.00 

ศรีทอง ดนตรีไทย คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

2/5 
15/11/2561 

6 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(37) 

240,000.0 240,000.0 เฉพาะ 
เจาะจง 

บ้านไร่ ไอที 
240,000.0 

บ้านไร่ ไอที คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

2/2562 
19/11/2561 

7 วัสดุงานช่าง (32) 48,268.00 48,268.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

การุ้งรวมเหล็ก 
48,268.00 

การุ้งรวมเหล็ก คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

2/6 
19/11/2561 

8 จ้างเหมารถบัส (4) 6,000.00 6,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

น่ายสินาท เกษศิลป์ 
6,000.00 

นายสินาท เกษศิลป์ 
 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

2/7 
19/11/2561 

9 ซื้อวัสดุส านักงาน (39) 60,000.00 60,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ศรีเจริญ 
60,000.00 

ศรีเจริญ คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

2/8 
21/11/2561 



10 ซื้อหนังสือพิมพ ์(14) 15,000.00 15,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ฟิวส์ซีรอกส์ 
15,000.00 

ฟิวส์ซีรอกส์ 
 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

2/9 
21/11/2561 

11 ซื้อโตก 6 ช้ัน (4) 15,940.00 15,940.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

เครือวัลย์ 
15,940.00 

เครือวัลย์ 
 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

2/10 
26/11/2561 

12 ซื้อคีบอรด ์(9) 40,800.00  40,800.00  เฉพาะ 
เจาะจง 

นิวห้างกีฬามิวสิค 
40,800.00  

นิวห้างกีฬามิวสิค 
 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

2/11 
26/11/2561 

13 ซื้อไมล์ติดตามตัว คล่ืน
ความถ่ี (34) 

6,500.00 
 

6,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านอ๊อดแอร์เซอร์วิส 
6,500.00 

ร้านอ๊อดแอร์เซอร์วิส คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

2/12 
26/11/2561 

14 ซื้อไม้ประดับขนาดเล็ก (4) 
 

11,990.00 11,990.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

รักไม้งามเมือง 
11,990.00 

รักไม้งามเมือง คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

2/13 
27/11/2561 

15 ซื้ออุปกรณ์ดนตรี (4) 
 

11,450.00 11,450.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นิวห้างกีฬามิวสิค 
11,450.00 

นิวห้างกีฬามิวสิค คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

2/14 
27/11/2561 

16 ซื้อวัสดุส านักงาน 4) 22,027.00 22,027.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

อักษรศักดิ์ศิริ 
22,027.00 

อักษรศักดิ์ศิริ คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

2/15 
27/11/2561 

17 จ้างเข้าเล่มเอกสาร (4) 15,718.00 15,718.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ฟิวส์ซีรอกส์ 
15,718.00 

ฟิวส์ซีรอกส์ คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

2/16 
27/11/2561 

18 ซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน 
(3 ) 

5,480.00 5,480.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บ้านไร่ ไอที 
5,480.00 

บ้านไร่ ไอที คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

2/17 
28/11/2561 

19 จ้างป้ายไวนิล (30) 7,160.00 7,160.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านดราก้อนการพิมพ์
เเอนด์สตูดิโอ 7,160.00 

ร้านดราก้อนการพิมพ์
เเอนด์สตูดิโอ 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

2/18 
30/11/2561 

20 ซื้ออุปกรณ์การศึกษา (39) 8,600.00 8,600.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

อักษรศักดิ์ศิริ 
8,600.00 

อักษรศักดิ์ศิริ คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

2/19 
30/11/2561 

21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
อาคารเรียน 318 ล./55-ก   

22,461,000 22,461,000 ประกวด
ราคา 
(e-

bidding) 

หจก.สามชุกก่อสร้าง 
22,461,000.00 

หจก.สามชุกก่อสร้าง คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

1/2562 
05/02/2562 

 

 



        แบบ สขร. 1 
แบบสรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 

(ชื่อหน่วยงาน) โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
วันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 (1) 

ล าดับ
ท่ี 
  

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
  

วงเงินที่จัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ
หรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10) 
1 ซื้ออุปกรณ์ช่าง  ( 32 ) 32,310.00 32,310.00 เฉพาะ 

เจาะจง 
บริษัท ดวงดีการเกษตร 

จ ากัด 32,310.00 
บริษัท ดวงดี

การเกษตร จ ากัด 
คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

3/1 
15/11/2561 

2 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
(39 ) 

5,000.00 5,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านอ๊อดแอร์เซอร์วิส 
5,000.00 

ร้านอ๊อดแอร์เซอร์วิส 
 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

3/2 
18/12/2561 

3 ซื้อวัสดุส านักงาน  ( 39 ) 30,536.00 30,536.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

อักษรศักดิ์ศิริ 
30,536.00 

อักษรศักดิ์ศิริ 
 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

3/3 
27/11/2561 

4 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  ( 34 ) 35,575.00 35,575.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

J-Computer 
35,575.00 

J-Computer คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

3/4 
28/11/2561 

5 ซื้อวัสดุส านักงาน  ( 3 )   60,000.00 60,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ศรีเจริญ 
60,000.00 

ศรีเจริญ คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

3/5 
27/11/2561 

6 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (  ) 9,660.00 9,660.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

J-Computer 
9,660.00 

J-Computer คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

3/6 
18/12/2561 

7 ซื้อแอร์  ( 39 ) 14,900.00 17,900.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านอ๊อดแอร์เซอร์วิส 
14,900.00 

ร้านอ๊อดแอร์เซอร์วิส 
 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

3/7 
14/12/2561 

8 ซื้ออุปกรณ์ส่ือเทคโนโลยี  
( 34 ) 

99,680.00 99,680.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านบ้านไร่ไอที 
99,680.00 

ร้านบ้านไร่ไอที คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

3/8 
18/12/2561 

9 ซื้อเครื่องดนตรีไทย  ( 9 ) 8,000.00 8,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านพรหมสังคีต 
8,000.00 

ร้านพรหมสังคีต 
 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

3/9 
17/12/2561 



10 จ้างเหมารถ  ( 14 ) 108,000.00 108,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวประหยัด  
ชูเชิดธรรมกุล 
108,000.00 

นางสาวประหยัด  
ชูเชิดธรรมกุล 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

3/10 
24/12/2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        แบบ สขร. 1 
แบบสรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 

(ชื่อหน่วยงาน) โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 (1) 

ล าดับ
ท่ี 
  

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
  

วงเงินที่จัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ
หรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10) 
1 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร   

( 3 ) 
28,646.04 28,646.04 เฉพาะ 

เจาะจง 
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 

จ ากัด 28,646.04 
บริษัท ริโก้ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด 
คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

4/1 
02/01/2562 

2 ซื้อวัสดุส านักงาน  ( 39 ) 7,675.00 7,675.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

อักษรศักดิ์ศิริ 
7,675.00 

อักษรศักดิ์ศิริ  คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

4/2 
02/01/2562 

3 ซื้ออุปกรณ์ส่ิงประดิษฐ์   
( 12 ) 

6,600.00 6,600.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บ้านไร่ไอที 
6,600.00 

บ้านไร่ไอที 
 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

4/3 
02/01/2562 

4 ซื้อเวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์
การแพทย์  ( 28 ) 

6,000.00 6,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท บีอาร์พีเค จ ากัด
6,000.00 

บริษัท บีอาร์พีเค 
จ ากัด 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

4/4 
03/01/2561 

5 จ้างซ่อมบ ารุงรถ  ( 35 ) 8,166.24 8,166.24 เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทโตโยต้าอุทัยธานี 
8,166.24 

บริษัทโตโยต้าอุทัยธานี คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

4/5 
03/01/2561 

6 จ้างเข้าเล่มเอกสาร  ( 12 ) 5,130.00 5,130.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ธนเอก 
5,130.00 

ธนเอก  คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

4/6 
03/01/2561 

7 ซื้อส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ  ( 12 ) 

9,75.00 9,75.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นางเครือวัลย์ รัตนมงคล 
9,75.00 

นางเครือวัลย์  
รัตนมงคล 

  คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

4/7 
04/01/2561 

8 ซื้ออาหารสดและอาหารแห้ง  
( 12 ) 

16,025.00 16,025.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นางลฤก อ่วมเสือ 
16,025.00 

นางลฤก อ่วมเสือ 
 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

4/8 
04/01/2562 

9 จ้างซ่อมโปรเจคเตอร์  ( 34 ) 10,720.00 10,720.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

J-Computer 
10,720.00 

J-Computer คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

4/9 
08/01/2562 



10 ซื้ออุปกรณ์ช่าง  ( 32 ) 7,393.00 7,393.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บ้านไร่เคหะภัณฑ์ 
7,393.00 

บ้านไร่เคหะภัณฑ์ 
 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

4/10 
08/01/2562 

11 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  ( 34 ) 19,280.00 19,280.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

J-Computer 
19,280.00 

J-Computer 
 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

4/11 
16/01/2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        แบบ สขร. 1 
แบบสรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ ์

(ชื่อหน่วยงาน) โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
วันที่ 2๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 (1) 

ล าดับ
ท่ี 
  

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
  

วงเงินที่จัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ
หรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10) 
1 ซื้อวัสดุจัดนิทรรศการการ

เรียนรู(้14) 
47,200.00 47,200.00 เฉพาะ 

เจาะจง 
นายธีรศักดิ์ อัศวเมฆิน

47,200.00 
นายธีรศักดิ์ อัศวเมฆิน คุณสมบัติ

ครบถ้วน 
5/1 

07/02/2562 
2 จ้างส่งเสริมสนับสนุนให้

สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ (14) 

30,760.00 30,760.00 
เฉพาะ 
เจาะจง 

 นางสาวสุวารี  แห้วเพ็ชร  
30,760.00 

นางสาวสุวารี        
แห้วเพ็ชร 

 คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

 5/2 
07/02/2562 

3 ซื้อจัดซื้อเพื่อใช้ในกิจกรรม
บูรณาการเรียนร่วมเศรษฐกิจ
พอเพียง ( 17 ) 

5,670.00 5,670.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นางธันยพร เชยชม
5,670.00 

นางธันยพร เชยชม 
 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

5/3 
08/02/2562 

4 จ้างป้ายเปิดบ้านวิชาการ 
(14) 

13,018.00 13,018.00 
เฉพาะ 
เจาะจง 

นายชลาธิป ล่ิมสกล
เศรษฐ์ 

13,018.00 

นายชลาธิป                 
ล่ิมสกลเศรษฐ์ 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

5/4 
08/02/2562 

5 จ้างอัดส าเนาติวโอเน็ต( 3 ) 14,144.00 14,144.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นายชลาธิป ล่ิมสกล
เศรษฐ์ 14,144.00 

นายชลาธิป 
ล่ิมสกลเศรษฐ์ 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

5/5 
08/02/2562 

6 ซื้อไมล์ลอย( 34 ) 16,000.00 16,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาววรรณี เอื้อพันธุ์
พงศ์ 16,000.00 

นางสาววรรณี      
เอื้อพันธุ์พงศ์ 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

5/6 
08/02/2562 

7 ซื้อจัดซื้อวัสดุส้ินเปลือง(39)  60,000.00 60,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

 นางสุกัญญา เพ็งอารีย์ 
60,000.00 

นางสุกัญญา เพ็งอารีย ์  คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

5/7 
15/02/2562 

8 ซื้อจัดซื้อวัสดุส้ินเปลือง(39)  33,352.00 33,352.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวจันทรา  แก้ว
เอี่ยม 33,352.00 

นางสาวจันทรา              
แก้วเอี่ยม 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

   5/8   
15/02/2562 



9 ซื้อน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติของสถานศึกษา( 17 ) 

6,255.00 6,255.00 
เฉพาะ 
เจาะจง 

นายมานิต  คุ้มวงษ์
6,255.00 

นายมานิต  คุ้มวงษ์ คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

5/9 
18/02/2562 

10 ซื้อของสด ของแห้ง กิจกรรม
พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี(3) 

15,350.00 15,350.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นางลฤก อ่วมเสือ 
15,350.00 

นางลฤก อ่วมเสือ 
 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

5/10 
18/02/2562 

11 ซื้อเวชภัณฑ์ยา ( 28 )    6,000.00  6,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวชลันธร คณฑา 
6,000.00 

นางสาวชลันธร คณฑา คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

5/11 
20/02/2561 

12 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
(34) 

68,480.00 68,480.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นายวินิจ  ชุ่มชาติ
68,480.00 

นายวินิจ  ชุ่มชาติ คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

5/12 
22/02/2562 

13 ซื้อจัดซื้อวัสดุกิจกรรม 
saving day ( 23 ) 

5,990.00 5,990.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นายณัฐวัตน์ ยอดสง่า
5,990.00 

นายณัฐวัตน์ ยอดสง่า คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

5/13 
22/02/2562 

14 ซื้อพัฒนาระบบเครือข่ายและ
การบริการส่ือเทคโนโลยี
(25) 

19,280.00 19,280.00 
เฉพาะ 
เจาะจง 

 นายวิษณุ  บุปผา 
19,280.00 

นายวิษณุ  บุปผา  คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

5/14 
25/02/2562 

15 ซื้อพัฒนาอาคารสถานท่ี(32) 5,000.00 5,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นายมานิต  คุ้มวงษ์ 
5,000.00 

นายมานิต  คุ้มวงษ์ 
 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

5/15 
25/02/2561  

16 จ้างซ่อมบ ารุงรถ( 39 ) 13,013.00 13,013.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นายนิมิตร พงษ์ทองดี
13,013.00 

นายนิมิตร พงษ์ทองดี คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

 5/16 
27/02/2562 

17 จ้างจ้างเหมารถรับ-ส่ง 
นักเรียนช้ัน ม.6 เพื่อไปสอบ 
O-NET ( 3 ) 

18,000.00 18,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นายสินาท เกษศิลป์ 
18,000.00 

นายสินาท เกษศิลป์ คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

5/17 
28/02/2562 

 

 

 

 

 



        แบบ สขร. 1 
แบบสรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 

(ชื่อหน่วยงาน) โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
วันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 (1) 

ล าดับ
ท่ี 
  

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
  

วงเงินที่จัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ
หรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10) 
1 ซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร (39)    3,390.00 3,390.00 เฉพาะ 

เจาะจง 
นายวิญญู บุปผา 

3,390.00 
นายวิญญู บุปผา คุณสมบัติ

ครบถ้วน 
6/1 

01/03/2562 
2 ซื้อชุดตรวจสารเสพติด(29) 5,205.55 5,205.55 เฉพาะ 

เจาะจง 
นางสาวชลันธร คณฑา 

5,205.55 
นางสาวชลันธร 

คณฑา 
คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

6/2 
05/03/2562 

3 ซื้อวัสดุกลาง( 39 ) 23,340.00 23,340.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นายวิญญู บุปผา 
23,340.00 

นายวิญญู บุปผา คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

6/3 
05/03/2562 

4 จ้างป้ายประชาสัมพันธ์และ 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
โรงเรียน( 30 ) 

5,000.00 5,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นายชลาธิป ล่ิมสกล
เศรษฐ์ 5,000.00 

นายชลาธิป               
ล่ิมสกลเศรษฐ์ 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

6/4 
05/03/2562 

5 ซื้อแบบพิมพ์เอกสาร
หลักฐานทางการศึกษา( 3 ) 

6,800.00 6,800.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

 นายวีรกุล อรัณยะนาค 
6,800.00 

นายวีรกุล                 
อรัณยะนาค 

 คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

6/5 
06/03/2562 

6 ซื้อล าโพง( 34 ) 8,650.00 8,650.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวดวงนภา สุวรรณา 
8,650.00 

นางสาวดวงนภา 
สุวรรณา 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

6/6 
06/03/2562 

7 ซื้อสารกรองน้ า ( 32 ) 26,268.50 26,268.50 เฉพาะ 
เจาะจง 

นายบุญมี สุดดีพงษ์ 
26,268.50 

นายบุญมี สุดดีพงษ์ คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

6/7 
07/03/2562 

8 จ้างเปล่ียนสารน้ ายาดับเพลิง 
( 32 ) 

5,000.00 5,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

 นายปัญญา พรหมสละ 
5,000.00 

นายปัญญา           
พรหมสละ 

 คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

6/8 
07/03/2562 

9 ซื้อใช้ในโรงเรียน( 39 ) 24,587.00 24,587.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นายธีรศักดิ์ อัศวเมฆิน
24,587.00 

นายธีรศักดิ์ อัศวเมฆิน คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

 6/9 
07/03/2562 



10 จ้างเหมารถ(35) 50,000.00 50,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวประหยัด 
 ชูเชิดธรรมกุล 
 50,000.00 

นางสาวประหยัด 
ชูเชิดธรรมกุล 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

6/10 
13/03/2562 

11 จ้างซ่อมบ ารุงรถ ( 39 )  9,253.90 9,253.90 เฉพาะ 
เจาะจง 

นายสุรพล โตวิวัฒน์ 
9,253.90 

นายสุรพล โตวิวัฒน์ คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

6/11    
13/03/2562 

12 จ้างท าดอกไม้และจัดซุ้ม
(20) 

 11,900.00 11,900.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

 นายมานพ ศรีจ่าง 
11,900.00 

นายมานพ ศรีจ่าง  คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

6/12 
26/03/2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        แบบ สขร. 1 
แบบสรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 

(ชื่อหน่วยงาน) โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 (1) 

ล าดับ
ท่ี 
  

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
  

วงเงินที่จัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ
หรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10) 
1 ซื้อหลังคาเมทัลชีท (32) 5,440.95 5,440.95 เฉพาะ 

เจาะจง 
บริษัท หนองฉางเมทัล

ชีท จ ากัด 
5,440.95 

บริษัท หนองฉาง
เมทัลชีท จ ากัด 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

7/1 
12/04/2562 

2 ซื้อหนังสือเรียน (36) 1,540,000.00 1,540,000.00 คัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็ม
วาย ซัพพลาย (88) 
1,540,000.00 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็ม
วาย ซัพพลาย (88) 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

1/2562 
22/04/2562 

3 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน แบบแขวน 
ขนาด 32,000 บีทียู  
(40) 

169,200.00 169,200.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ชัยวัฒน์ เซอร์วิส (ขาย
ส่ง,ขายปลีก
,ให้บริการ)  

169,200.00 

ชัยวัฒน์ เซอร์วิส 
(ขายส่ง,ขายปลีก

,ให้บริการ)  

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

2/2562 
26/04/2562 

 

 

 

 

 

 

 

 



        แบบ สขร. 1 
แบบสรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 

(ชื่อหน่วยงาน) โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (1) 

ล าดับ
ท่ี 
  

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
  

วงเงินที่จัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ
หรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10) 
1 จ้างพัฒนาสถานศึกษาแบบมี

ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
(41) 

383,000.00 
  

383,000.00 
  

เฉพาะ 
เจาะจง 

นายภูษิต แกล้ววิกย์กิจ 
383,000.00   

นายภูษิต แกล้ววิกย์
กิจ 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

2/2562 
02/05/2562 

2 ซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง (40) 9,312.00 9,312.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท ดวงดีการเกษตร 
จ ากัด 

9,312.00 

บริษัท ดวงดี
การเกษตร จ ากัด 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

8/1  
03/05/2562 

3 ซื้อไม้อัด (32) 56,324.00 56,324.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บ้านไร่เคหะภัณฑ์ 
56,324.00 

บ้านไร่เคหะภัณฑ์ คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

8/2  
07/05/2562 

4 ซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน SMT 
(40) 

99,800.00 99,800.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บ้านไร่ ไอที 
99,800.00 

บ้านไร่ ไอที คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

8/4  
10/05/2562 

5 จ้างบริการระบบลงเวลาและ
แจ้งข่าวสารผู้ปกครอง (34) 

162,000.00 
  

162,000.00 
  

เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท สติวเดนท์ แคร์ 
จ ากัด 

162,000.00   

บริษัท สติวเดนท์ แคร์ 
จ ากัด 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

8/5  
13/05/2562 

6 จ้างท าวารสารโรงเรียนปี
การศึกษา 2561 (30) 

48,000.00 
  

48,000.00 
  

เฉพาะ 
เจาะจง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมปิง
การพิมพ์48,000.00 

  

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ริมปิงการพิมพ ์

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

8/6  
13/05/2562 

7 ซื้อวิทยุส่ือสาร (33) 22,500.00 22,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ศูนย์อิเลคทรอนิคส์และ
คอมพิวเตอร์
22,500.00 

ศูนย์อิเลคทรอนิคส์
และคอมพิวเตอร์ 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

8/7  
22/05/2562

  



8 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 
(39) 

60,000.00 60,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

กัญญาภัณฑ์
60,000.00 

กัญญาภัณฑ์ คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

8/8  
23/05/2562 

9 ซื้อเก้าอี้แลคเชอร์ (32) 75,000.00 75,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ยงวัฒนาเฟอร์นิเจอร ์
75,000.00 

ยงวัฒนาเฟอร์นิเจอร ์ คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

8/9  
30/04/2562 

10 ซื้อคอมพิวเตอร์ (34) 299,820.00 299,820.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บ้านไร่ ไอที
299,820.00 

บ้านไร่ ไอที คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

4/2562 
30/05/2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        แบบ สขร. 1 
แบบสรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 

(ชื่อหน่วยงาน) โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
วันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 (1) 

ล าดับ
ท่ี 
  

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
  

วงเงินที่จัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ
หรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10) 
1 จ้างติดต้ังกระจก ( 32 ) 41,235.00 41,235.00 เฉพาะ 

เจาะจง 
ช่างลองกระจกอลูเนียม 

41,235.00 
ช่างลองกระจกอลู

เนียม 
คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

9/1 
07/06/2562 

2 จ้างปรับซ่อมเเละบ ารุง
ครุภัณฑ์ในโรงเรียน ( 39 ) 

22,300.00 22,300.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

อนันต์แอร์เซอร์วิส 
22,300.00 

อนันต์แอร์เซอร์วิส คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

9/2 
07/06/2562 

3 ซื้อท่ีนอนยางพารา ( 32 ) 5,700.00 5,700.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นายอธิปพงศ์ เขียวเซ็น 
5,700.00 

นายอธิปพงศ์ เขียว
เซ็น 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

9/3 
10/06/2562 

4 ซื้อโต๊ะญี่ปุ่น กิจกรรมแนะ
แนว (20 ) 

17,869.00 17,869.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นาง ขวัญพัฒน์ เขียวเซ็น 
17,869.00 

นาง ขวัญพัฒน์ เขียว
เซ็น 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

9/4 
12/06/2562 

5 ซื้อล าโพง ( 32 ) 17,869.00 17,869.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

เอส อาร์ ซาวด์ 
17,869.00 

เอส อาร์ ซาวด์ คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

9/5 
11/06/2562 

6 ซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง  ( 32 ) 30,115.00 30,115.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท ดวงดีการเกษตร 
จ ากัด 

30,115.00 

บริษัท ดวงดี
การเกษตร จ ากัด 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

9/6 
21/06/2562 

7 ซื้ออุปกรณ์ส านักงาน ( 39 ) 
  

5,000.00 5,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บ้านไร่ ไอที 
5,000.00 

บ้านไร่ ไอที คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

9/7 
25/06/2562 

8 ซื้อหลังคาเมทัลชีท ( 33 ) 9,975.00 9,975.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท หนองฉางเมทัลชีท 
จ ากัด 

9,975.00 

บริษัท หนองฉาง
เมทัลชีท จ ากัด 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

9/8 
26/06/2562 



9 ซื้อวัสดุงานช่าง ( 33 ) 7,000.00 7,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท การุ้งคอนกรีต 
จ ากัด ส านักงานใหญ่ 

7,000.00 

บริษัท การุ้งคอนกรีต 
จ ากัด ส านักงานใหญ่ 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

9/9 
25/06/2562 

10 ซื้อปรับซ่อมครุภัณฑ์การ
บริหารจัดการด้วยระบบ 
คุณภาพแบบมีส่วนร่วม  
 ( 39 ) 

51,500.00 51,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ยงวัฒนาเฟอร์นิเจอร ์
51,500.00 

ยงวัฒนาเฟอร์นิเจอร ์ คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

9/10 
28/06/2562 

11 เช่าอินเตอร์เน็ต  ( 39 ) 18,400.02 18,400.02 เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน) 
18,400.02 

บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ากัด 

(มหาชน) 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

9/11 
28/06/2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        แบบ สขร. 1 
แบบสรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 

(ชื่อหน่วยงาน) โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (1) 

ล าดับ
ท่ี 
  

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
  

วงเงินที่จัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ
หรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10) 
1 จ้างซ่อมเครื่องดนตรี  (33) 20,000.00 20,000.00 เฉพาะ 

เจาะจง 
อุทัยมาร์ชช่ิง 
20,000.00 

อุทัยมาร์ชช่ิง คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

10/1 
02/07/2562 

2 ซื้อเครื่องดนตรีไทย ( 12 ) 65,000.00 65,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านพรหมสังคีต 
65,000.00 

ร้านพรหมสังคีต คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

10/2 
03/07/2562 

3 จ้างติดต้ังกระจก  (33) 8,500.00 8,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ช่างลองกระจกอลูเนียม 
8,500.00 

ช่างลองกระจกอลู
เนียม 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

10/3 
08/07/2562 

4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กิจกรรม
เกษตรพอเพียง (17 ) 

5,560.00 5,560.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

อ.ศิริพาณิช 
5,560.00 

อ.ศิริพาณิช คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

10/4 
10/07/2562 

5 จ้างป้ายไวนิล  ( 20,33 ) 6,500.00 6,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านดราก้อนการพิมพ์
แอนด์สตูดิโอ  

6,500.00 

ร้านดราก้อนการพิมพ์
แอนด์สตูดิโอ  

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

10/5 
11/07/2562 

6 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร  
( 39 ) 

16,864.06 16,864.06 เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

16,864.06 

บริษัท ริโก้ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

10/6 
15/07/2562 

7 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ( 34  ) 57,710.00 57,710.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ณัฐพัสดุ 
57,710.00 

ณัฐพัสดุ 
 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

10/7 
15/07/2562 

8 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ( 34 ) 
  

33,980.00 33,980.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ณัฐพัสดุ 
33,980.00 

ณัฐพัสดุ 
 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

10/8 
22/07/2562 



9 ซื้อหมึกส าเนา ( 39 ) 68,480.00 68,480.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

68,480.00 

บริษัท ริโซ่ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

10/9 
24/07/2562 

10 ซื้อเครื่องดนตรีไทย ( 12 ) 65,000.00 65,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านพรหมสังคีต 
65,000.00 

ร้านพรหมสังคีต คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

10/10 
24/07/2562 

11 ซื้อวัสดุส้ินเปลือง  
(5,11,32,2,10 
3,20,7,28) 

47,079.00 47,079.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

กัญญาภัณฑ์ 
47,079.00 

กัญญาภัณฑ์ 
 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

9/11 
24/07/2562 

12 ซื้อวัสดุส้ินเปลือง  
(13,3,31,35,14,28,20,
29,39) 

39,847.00 39,847.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

กัญญาภัณฑ์ 
39,847.00 

กัญญาภัณฑ์ คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

9/12 
24/07/2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        แบบ สขร. 1 
แบบสรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 

(ชื่อหน่วยงาน) โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
วันที่ 30  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 (1) 

ล าดับ
ท่ี 
  

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
  

วงเงินที่จัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ
หรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10) 
1 ซื้อสมุดรายงานผลการพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนรายบุคคล 
 (ปพ.6)(3) 

7,200.00 7,200.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทเพชรเกษมพริ้น 
ต้ิงกรุ๊ปจ ากัด 
7,200.00 

บริษัทเพชรเกษมพริ้น 
ต้ิงกรุ๊ปจ ากัด 

คุณสมบติั
ครบถ้วน 

11/1 
1/08/2562 

2 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร (39) 60,000.00 60,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ศรีเจริญ 
60,000.00 

ศรีเจริญ คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

11/2 
1/08/2562 

3 ซื้อวัสดุส้ินเปลือง (39) 29,937.00 29,937.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

โอเคสเตช่ัน 
29,937.00 

โอเคสเตช่ัน คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

11/3 
1/08/2562 

4 ซื้อวัสดุส้ินเปลือง (39) 82,899.00 82,899.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บิ๊กซีบ้านไร ่
82,899.00 

บิ๊กซีบ้านไร ่ คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

11/4 
5/08/2562 

5 ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (34) 22,979.00 22,979.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ณัฐพัสดุ 
22,979.00 

ณัฐพัสดุ คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

11/5 
05/08/2562 

6 จ้างซ่อมโปรเจคเตอร์(39)  26,790.00 26,790.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ณัฐพัสดุ 
26,790.00 

ณัฐพัสดุ คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

11/6 
05/08/2562 

7 ซื้อชุดตรวจสารเสพติด(29)  7,980.00 7,980.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท บีอาร์พีเค 
จ ากัด7,980.00 

บริษัท บีอาร์พีเค จ ากัด คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

11/7 
05/08/2562 

8 ซื้อยา (28) 12,000.00 12,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท บีอาร์พีเค 
จ ากัด 

12,000.00 

บริษัท บีอาร์พีเค จ ากัด คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

11/8 
07/08/2562 



9 ซื้อธง (32) 5,220.00 5,220.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บิ๊กซีบ้านไร ่
5,220.00 

บิ๊กซีบ้านไร ่  คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

11/9 
07/08/2562 

10 จ้างป้ายไวนิล (30) 5,850.00 5,850.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ดราก้อนการพิมพ ์
5,850.00 

ดราก้อนการพิมพ ์   คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

11/10 
07/08/2562 

11 จ้างเหมารถ กิจกรรม 
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานท่ี (14) 

36,000.00 36,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวประหยัด ชู
เชิดธรรมกุล 
36,000.00 

นางสาวประหยัด ชูเชิด
ธรรมกุล 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

11/11 
08/08/2562 

12 จ้างเหมารถกิจกรรม 
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานท่ี (14) 

12,000.00 12,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นายขวัญชัย อยู่วงษ์
อั๋น 

12,000.00 

นายขวัญชัย อยู่วงษ์อั๋น คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

11/12 
08/08/2562 

13 จ้างเหมารถกิจกรรม 
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานท่ี (14) 

12,000.00 12,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

สมบูรณ์พัฒนาทัวร์ 
12,000.00 

สมบูรณ์พัฒนาทัวร์ คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

11/13 
08/08/2562 

14 จ้างเหมารถกิจกรรม 
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานท่ี (14) 

12,000.00 12,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นายบรรยง บุญเลิศ 
12,000.00 

นายบรรยง บุญเลิศ คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

11/14 
08/08/2562 

15 จ้างเหมารถกิจกรรม 
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษา (14) 

12,000.00 12,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นาย ศักดิ์พันธุ์ ห้วย
หงษ์ทอง 

12,000.00 

นาย ศักดิ์พันธุ์ ห้วยหงษ์
ทอง 

 คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

11/15 
08/08/2562 

16 จ้างเหมารถกิจกรรม 
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษา (14) 

12,000.00 12,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ป.
ฐิติพันธุ์ คอนสตรัคช่ัน 

12,000.00 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ป.ฐิติ
พันธุ์ คอนสตรัคช่ัน 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

11/16 
08/08/2562 

17 จ้างเหมารถกิจกรรม 
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษา (14) 

36,000.00 36,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวประหยัด ชู
เชิดธรรมกุล 
36,000.00 

นางสาวประหยัด ชูเชิด
ธรรมกุล 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

11/17 
09/08/2562 

18 จ้างเหมารถกิจกรรม 
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษา (14) 

12,000.00 12,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นายบรรยง บุญเลิศ 
12,000.00 

นายบรรยง บุญเลิศ คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

11/18 
09/08/2562 



19  จ้างเหมารถไปทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
(14) 

12,000.00 12,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทสมบูรณ์พัฒนา
ทัวร์ จ ากัด 

12,000.00 

บริษัทสมบูรณ์พัฒนาทัวร์ 
จ ากัด 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

11/19 
09/08/2562 

20 จ้างเหมารถไปทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
(14) 

12,000.00  12,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นายขวัญชัย อยู่วงษ์
อั๋น 

12,000.00 

นายขวัญชัย อยู่วงษ์อั๋น คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

11/20 
09/08/2562 

21 ซื้ออุปกรณ์หุ่นยนต์ (10) 37,890.00 37,890.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บ้านไร่ ไอที 
37,890.00 

บ้านไร่ ไอที  คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

11/21 
13/08/2562 

22 ซื้อสีน้ า (29) 6,030.00 6,030.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท ดวงดี
การเกษตร จ ากัด 

6,030.00 

บริษัท ดวงดีการเกษตร 
จ ากัด 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

11/22 
15/08/2562 

23  ซื้อครุภัณฑ์ดนตรี (9) 30,000.00 30,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นิวห้างกีฬามิวสิค 
30,000.00 

นิวห้างกีฬามิวสิค คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

11/23 
19/08/2562 

24 จ้างเหมารถไปทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
(14) 

66,000.00 66,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวประหยัด ชู
เชิดธรรมกุล 
66,000.00 

นางสาวประหยัด ชูเชิด
ธรรมกุล 

 คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

11/24 
19/08/2562 

25 จ้างเหมารถไปทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
(14) 

30,000.00 30,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชค
ประเสริฐบริการ 
30,000.00 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชค
ประเสริฐบริการ 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

11/25 
19/08/2562 

26 ซื้อตู้เอกสาร (3) 5,500.00 5,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

โอเคสเตช่ัน 
5,500.00 

โอเคสเตช่ัน คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

11/26 
19/08/2562 

27 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อ
การมีงานท า  
 
 
 
 
 

600,200.00 
 
 
 
 
 
 

600,200.00 
 
 
 
 
 
 

ประกวด
ราคา 
(e-

bidding) 
 
 
 

บริษัท ไทย จุลทรรศน์ 
จ ากัด 

530,000.00 
บริษัท แกมมาโก้ 

(ประเทศไทย) จ ากัด 
280,000.00 

 

บริษัท พาวเวอร์แกรนด์
คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 

๒๗๐,๐๐๐.๐๐ 
 
 
 
 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

 
 
 
 
 

5/2562 
17/09/2562 

 
 
 
 
 



   
 

  
 
 

บริษัท ทีชเทค จ ากัด 
420,000.00 

บริษัท บี.บี.เค.อินดัส
ตรี จ ากัด 

400,000.00 
บริษัท พาวเวอร์แก
รนด์คอร์ปอเรช่ัน 

จ ากัด 
๒๗๐,๐๐๐.๐๐ 

 
 

 
 

 

28 ซื้อจานดาวเทียม (34) 5,360.00 5,360.00 เฉพาะเจ
าะจง 

อนันต์แอร์เซอร์วิส 
5,360.00 

อนันต์แอร์เซอร์วิส คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

11/27 
22/08/2562 

29 จ้างติดต้ังมุ้งลวด (33) 11,900.00 11,900.00 เฉพาะเจ
าะจง 

ร้านช่างบุญ กระจก
อลูมิเนียม 

11,900.00 

ร้านช่างบุญ กระจก
อลูมิเนียม 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

11/28 
23/08/2562 

30 ซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง (32) 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจ
าะจง 

การุ้งคอนกรีต 
10,000.00 

การุ้งคอนกรีต  คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

11/29 
26/08/2562 

31 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ (32) 6,360.01 6,360.01 เฉพาะเจ
าะจง 

หจก.คณฑาทองการ
โยธา 

6,360.01 

หจก.คณฑาทองการโยธา คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

11/30 
25/04/2562 

 

 

 

 

 

 

 

 



        แบบ สขร. 1 
แบบสรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 

(ชื่อหน่วยงาน) โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
วันที่ 30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 (1) 

ล าดับ
ท่ี 
  

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
  

วงเงินที่จัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ
หรือ
จ้าง 
  

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10) 
1 จ้างเหมารถไปทัศนศึกษาแหล่ง

เรียนรู้นอกสถานศึกษา (14) 
14,000.00 14,000.00 เฉพาะ 

เจาะจง 
นายบรรยง บุญเลิศ 

14,000.00 
นายบรรยง บุญเลิศ คุณสมบัติ

ครบถ้วน 
12/1 

2/09/2562 
2 จ้างเหมารถไปทัศนศึกษาแหล่ง

เรียนรู้นอกสถานศึกษา (14) 
42,000.00 42,000.00 เฉพาะ 

เจาะจง 
นางสาวประหยัด ชูเชิด

ธรรมกุล 
42,000.00 

นางสาวประหยัด ชูเชิด
ธรรมกุล 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

12/2 
2/09/2562 

3 จ้างเหมารถไปทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานศึกษา (14) 

27,000.00 27,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นายขวัญชัย อยู่วงษ์อั๋น 
27,000.00 

นายขวัญชัย อยู่วงษ์อั๋น คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

12/3 
2/09/2562 

4 จ้างเหมารถไปทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานศึกษา (14) 

14,000.00 14,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นายปัญญา วงษ์จันทร ์
14,000.00 

นายปัญญา วงษ์จันทร ์ คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

12/4 
2/09/2562 

5 จ้างเหมารถไปทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานศึกษา (14) 

13,000.00 13,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท สมบูรณ์พัฒนา
ทัวร์ จ ากัด 

13,000.00 

บริษัท สมบูรณ์พัฒนา
ทัวร์ จ ากัด 

 คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

12/5 
2/09/2562 

6 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ (39) 28,435.00 28,435.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นิมิตร 
28,435.00 

นิมิตร คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

12/6 
04/09/2562 

7 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ (39) 6,093.65 6,093.65 เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท โตโยต้าอุทัยธานี  
ผู้จ าหน่ายโตโยต้า 

จ ากัด 
6,093.65 

บริษัท โตโยต้าอุทัยธานี  
ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

12/7 
06/09/2562 



8 ซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง (32) 
106,014.00 106,014.00 เฉพาะ 

เจาะจง 
การุ้งรวมเหล็ก 
106,014.00 

การุ้งรวมเหล็ก คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

12/8 
11/09/2562 

9 ซื้อวัสดุกิจกรรมมหกรรมทาง
วิชาการงานศิลปหัตถกรรมระดับ
เขตพื้นท่ี (12) 

12,900.00 12,900.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บิ๊กซีบ้านไร ่
12,900.00 

บิ๊กซีบ้านไร ่ คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

12/9 
17/09/2562 

10 ซื้อไมค์ลอย (34) 10,000.00 10,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บ้านไร่ ไอที 
10,000.00 

บ้านไร่ ไอที คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

12/10 
27/09/2562 

11 ซื้อหนังสือเรียน (36) 283,442.00 283,442.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็ม
วาย ซัพพลาย (88) 

283,442.00 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็ม
วาย ซัพพลาย (88) 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

12/11 
27/09/2562 

 


