
        แบบ สขร. 1 
แบบสรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 

(ชื่อหน่วยงาน) โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 256๒ (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 ซื้อวัสดุกลาง (39) 12,195.00 12,195.00 เฉพาะ 

เจาะจง 
J-Computer  
12,195.00 

J-Computer คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

1/1 
4/10/2562 

2 ซื้อวัสดุส านักงาน  (39) 27,464.00 27,464.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บิ๊กซีบ้านไร ่
27,464.00 

บิ๊กซีบ้านไร ่ คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

1/2 
10/10/2562 

3 ซื้อวัสดุส านักงาน  (39) 15,665.00 15,665.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท อักษรศักดิ์ศิริจ ากัด 
15,665.00 

บริษัท อักษรศักดิ์ศิริ 
จ ากัด 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

1/3 
10/10/2562 

4 ซื้อหนังสือ  ( 36 ) 10,094.00 10,094.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศรีเจริญ
บุ๊คเซ็นเตอร์ 10,094.00 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศรี
เจริญบุ๊คเซ็นเตอร์ 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

1/4 
18/10/2562 

5 ซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง  (32) 14,965.00 14,965.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท ดวงดีการเกษตร 
จ ากัด 14,965.00 

บริษัท ดวงดี
การเกษตร จ ากัด 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

1/5 
18/10/2562 

6 ซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์   
(34 ) 

15,340.00 15,340.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

J-Computer 
15,340.00 

J-Computer คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

1/6 
22/10/2562 

7 จ้างท าป้ายไวนิล  ( 30 ) 30,865.80 30,865.80 เฉพาะ 
เจาะจง 

ธนเอก 
30,865.80 

ธนเอก คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

1/7 
28/10/2562 

8 จ้างระบบเสียงตามสาย  
(30) 

15,000.00 15,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บ้านไร่ ไอที 
15,000.00 

บ้านไร่ ไอที คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

1/8 
28/10/2562 

9 จ้างขยายเขตแรงต  าภายนอก  
(33) 

27,061.38 27,061.38 เฉพาะ 
เจาะจง 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
27,061.38 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

1/9 
28/10/2562 

 



        แบบ สขร. 1 
แบบสรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 

(ชื่อหน่วยงาน) โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 256๒ (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 จ้างทัศนศึกษาปีการศึกษา 

2562( 14 ) 
36,000.00 36,000.00 เฉพาะ 

เจาะจง 
นางสาวประหยัด ชูเชิด
ธรรมกุล 36,000.00 

นางสาวประหยัด ชู
เชิดธรรมกุล 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

2/1 
1/11/2562 

2 จ้างเหมารถ  ( 14 ) 12,000.00 12,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นายบรรยง บุญเลิศ 
12,000.00 

นายบรรยง บุญเลิศ คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

2/2 
1/11/2562 

3 ซื้อหลังคาเมทัลชีท  ( 32 ) 15,038.00 15,038.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท หนองฉางเมทัลชีท 
จ ากัด 15,038.00 

บริษัท หนองฉางเมทัล
ชีท จ ากัด 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

2/3 
1/11/2562 

4 จ้างซ่อมแซมอาคาร1  (32) 11,000.00 11,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวเสาวลักษณ์ แขวง
เพชร 11,000.00 

นางสาวเสาวลักษณ์ 
แขวงเพชร 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

2/4 
5/11/2562 

5 จ้างเหมารถไปทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา  
(14) 

12,000.00 12,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นายขวัญชัย อยู่วงษ์อั๋น
12,000.00 

นายขวัญชัย อยู่วงษ์
อั๋น 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

1/5 
6/11/2562 

6 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ  (32 ) 12,720.00 12,720.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.คณฑาทองการโยธา 
12,720.00 

หจก.คณฑาทองการ
โยธา 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

2/6 
6/11/2562 

7 ซื้ออุปกรณ์ช่าง  (32  ) 9,680.00 9,680.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท ดวงดีการเกษตร 
จ ากัด 9,680.00 

บริษัท ดวงดี
การเกษตร จ ากัด 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

2/7 
08/11/2562 

8 ซื้อของสด ของแห้ง  ( 12 ) 13,253.00 13,253.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นางลฤก อ่วมเสือ 
13,253.00 

นางลฤก อ่วมเสือ คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

2/8 
08/11/2562 

9 ซื้อวัสดุการศึกษา  (39) 62,500.00 62,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ศรีเจริญ 
62,500.00 

ศรีเจริญ คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

2/9 
08/11/2562 



10 จ้างซ่อมรถ (ตัวดักน้ า) (39 ) 7,000.00 7,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

อู่ช่างโรจน์ 
7,000.00 

อู่ช่างโรจน์ คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

2/10 
08/11/2562 

11 จ้างซ่อมบ ารุงรถ  ( 39 ) 14,870.00 14,870.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

อู่นิมิตร 
14,870.00 

อู่นิมิตร คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

2/11 
08/11/2562 

12 ซื้ออุปกรณ์ดนตรี  ( 9 ) 5,300.0 5,300.0 เฉพาะ 
เจาะจง 

นิวห้างกีฬามิวสิค 
5,300.0 

นิวห้างกีฬามิวสิค คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

2/12 
11/11/2562 

13 ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
(39) 

23,160.00 23,160.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บ้านไร่ ไอที 
23,160.00 

บ้านไร่ ไอที คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

2/13 
11/11/2562 

14 ซื้อวัสดุแข่งขันทักษะวิชาการ  
( 12 ) 

25,289.00 25,289.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

อักษรศักดิ์ศิริ 
25,289.00 

อักษรศักดิ์ศิริ คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

2/14 
14/11/2562 

15 จ้างป้ายไวนิลเเละเข้าเล่ม
เอกสาร (30 ,39 ) 

19,415.00 19,415.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ธนเอก 
19,415.00 

ธนเอก คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

2/15  
19/11/2562 

16 จ้างซ่อมตู้แอมป์  ( 34 ) 5,000.00 5,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

สงคราม พันธ์ทุ้ย 
5,000.00 

สงคราม พันธ์ทุ้ย คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

2/16 
19/11/2562 

17 จ้างค่าบริการระบบลงเวลา   
( 34 ) 

157,000.0 157,000.0 เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท สติวเดนท์ แคร์ 
จ ากัด 157,000.00 

บริษัท สติวเดนท์ แคร์ 
จ ากัด 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

2/17 
20/11/2562 

18 ซื้อคอมพิวเตอร์  (37) 290,010.0 290,010.0 เฉพาะ 
เจาะจง 

J-Computer 
290,010.00 

J-Computer คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

2/18 
28/11/2562 

19 คู่มือนักเรียน  ( 30 ) 26,000.00 26,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ธนเอก 
26,000.00 

ธนเอก คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

2/19 
28/11/2562 

 

 

 

 

 

 

 



 

        แบบ สขร. 1 
แบบสรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 

(ชื่อหน่วยงาน) โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
วันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 256๒ (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 ซื้อจะเข้ไม้เบญจพรรณ  ( 9 ) 14,000.00 14,000.00 เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้านเครื องดนตรีไทยธรรม

14,000.00 
ร้านเครื องดนตรีไทย

ธรรม 
คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

3/1 
11/12/2562 

2 จ้างเหมารถพานักเรียนไป
แข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับภาค ( 12 ) 

7,000.00 7,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นายนัณชสิทธ์ เช้ือวงศ์
7,000.00 

นายนัณชสิทธ์ เช้ือวงศ์ คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

3/2 
11/12/2562 

3 ซื้อหมึกเครื องพิมพ์ ( 39 ) 39,390.00 39,390.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

 J-Computer  
39,390.00 

J-Computer  
  

 คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

 3/3 
12/12/2562 

4 ซื้ออุปกรณ์ดนตรี ( 9 )    5,000.00 5,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นิวห้างกีฬามิวสิค 
5,000.00 

นิวห้างกีฬามิวสิค คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

3/4 
12/12/2562 

5 ซื้อวัสดุกลาง ( 39 ) 23,361.00 23,361.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ศรีเจริญ 
23,361.00  

 ศรีเจริญ 
 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

3/5 
13/12/2562  

6 ซื้อวัสดุแข่งขันทักษะวิชาการ
ระดับภาค ( 12 ) 

5,585.00 5,585.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท อักษรศักดิ์ศิริ 
จ ากัด ส านักงานใหญ่ 

5,585.00  

บริษัท อักษรศักดิ์ศิริ 
จ ากัด ส านักงานใหญ่  

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

 3/6 
13/12/2562 

7 ซื้อวัสดุแข่งขันศิลปหัตถกรรม 
( 12 ) 

3,090.00 3,090.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

J-Computer  
3,090.00  

 J-Computer  
 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

3/7 
13/12/2562  

8 จ้างซ่อมบ ารุงรถ ( 35 ) 6,500.00 6,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านโชคไดนามิก  
6,500.00 

ร้านโชคไดนามิก  
  

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

3/8 
13/12/2562  



9 จ้างเหมารถพานักเรียนไป
แข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับภาค ( 12 ) 

   9,000.00  9,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวปานไพลิน โฉม
แก้ว 9,000.00 

นางสาวปานไพลิน 
โฉมแก้ว 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

3/9 
13/12/2562 

10 จ้างเหมารถพานักเรียนไป
แข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับภาค ( 12 ) 

7,000.00 7,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวรัมภ์รดา เหล็ง
ไทย7,000.00 

นางสาวรัมภ์รดา เหล็ง
ไทย 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

3/10 
16/12/2562 

11 ซื้อวัสดุการศึกษา ( 39 ) 72,760.00 72,760.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด 72,760.00 

บริษัทริโซ่(ประเทศ
ไทย) จ ากัด  

 คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

3/11 
17/12/2562  

12 จ้างซ่อมบ ารุงรถ ( 35 ) 9,469.00 9,469.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

โตโยต้าอุทัยธานี
9,469.00 

โตโยต้าอุทัยธานี คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

3/12 
23/12/2562 

13 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝ้า
เพดานหอประชุม-โรงอาหาร 

495,000.00 495,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก. สามชุกก่อสร้าง 
495,000.00 

หจก. สามชุกก่อสร้าง 
 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

1/2563 
26/12/2562 

14  ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร ( 39 )  30,000.00  30,000.0  เฉพาะ 
เจาะจง 

 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด 30,000.00 

 บริษัท ริโก้ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

  คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

3/13 
27/12/2562  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        แบบ สขร. 1 
แบบสรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 

(ชื่อหน่วยงาน) โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
วันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 (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 ซื้อวัสดุท าความสะอาด  

( 32 ) 
34,730.00 34,730.00 เฉพาะ 

เจาะจง 
โอเคสเตชั น 

34,730.00 
โอเคสเตชั น 

 
 คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

4/1 
03/01/2563 

2 ซื้อของเล่น ( 26 ) 6,000.00 6,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บ้านใบแกล้ว 
6,000.00 

บ้านใบแกล้ว 
 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

4/2 
10/01/2563 

3 จ้างป้ายไวนิลและเข้าเล่ม
เอกสาร ( 12 ) 

21,785.00 21,785.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ธนเอก 
21,785.00 

ธนเอก 
 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

4/3 
13/01/2562 

4 จ้างเหมารถพานักเรียนไป
แข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับภาค ( 12 ) 

7,000.00 7,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นายเกียรติศักดิ์ เฉลิมผจง 
7,000.00 

นายเกียรติศักดิ์ เฉลิม
ผจง 

 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

4/4 
17/01/2562 

5 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร  
( 39 ) 

55,625.00 55,625.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ศรีเจริญ 
55,625.00 

ศรีเจริญ 
 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

4/5 
17/01/2563 

6 ซื้อวัสดุงานครัว ( 12 ) 17,650.00 17,650.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท ธวัชชัยเอนเตอร์
ไพรส์ จ ากัด 
17,650.00 

บริษัท ธวัชชัยเอน
เตอร์ไพรส์ จ ากัด 

 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

4/6 
20/01/2562 

7 ซื้อของสด ( 12 ) 9,910.00 9,910.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นางลฤก อ่วมเสือ 
9,910.00 

นางลฤก อ่วมเสือ 
 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

4/7 
20/01/2562 

8 จ้างติดต้ังประตูดูดออโต้  
( 35 ) 

6,500.00 6,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นายเฉลียว มีเกตุ 
6,500.00 

นายเฉลียว มีเกตุ 
 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

4/8 
22/01/2563 



9 ซื้อตู้แช่เครื องดื ม ( 39 ) 18,000.00 18,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทซิงเกอร์ประเทศ
ไทย จ ากัด (มหาชน) 

18,000.00 

บริษัทซิงเกอร์ประเทศ
ไทย จ ากัด (มหาชน) 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

4/9 
22/01/2563 

10 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ ( 39 ) 10,230.00 10,230.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

J-Computer 
10,230.00 

J-Computer 
 

 คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

4/10 
28/01/2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        แบบ สขร. 1 
แบบสรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ ์

(ชื่อหน่วยงาน) โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (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 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบ

ไฟฟ้าอาคารหอประชุม
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 

370,000.00 370,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.สามชุกก่อสร้าง 
370,000.00 

หจก.สามชุกก่อสร้าง  คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

2/2563 
05/02/2563 

2 ซื้อจัดซื้อวัสดุจัดท าโครงงาน 
( 39 ) 

10,000.00 10,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

 เจคอม เซอร์วิส
10,000.00 

เจคอม เซอร์วิส  คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

5/1 
07/02/2562 

3 ซื้อไฟถนนโซล่าเซลล์( 32 ) 13,500.00 13,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

เจคอม เซอร์วิส
13,500.00 

เจคอม เซอร์วิส คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

5/๒ 
11/02/2563 

4 จ้างการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการ( 35 ) 

24,000.00 24,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวประหยัด ชูเชิด
ธรรมกุล 

24,000.00 

นางสาวประหยัด           
ชูเชิดธรรมกุล 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

5/3 
12/02/2563 

5 จ้างการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการ( 35 ) 

24,000.00 24,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นายขวัญชัย วงษ์อยู่อั๋น
24,000.00 

นายขวัญชัย               
วงษ์อยู่อั๋น 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

5/4 
12/02/2563 

6 จ้างซ่อมบ ารุงเครื องเอกสาร  
( 39 ) 

14,226.72 
  

14,226.72 
  

เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

14,226.72 

บริษัท ริโก้ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

5/5 
28/02/2563 

 

 



        แบบ สขร. 1 
แบบสรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 

(ชื่อหน่วยงาน) โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 (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 ซื้อวัสดุกลาง ( 39 ) 29,657.00 29,657.00 เฉพาะ 

เจาะจง 
 อักษรศักดิ์ศิริ 
29,657.00 

อักษรศักดิ์ศิริ  คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

6/1 
04/03/2563 

2 ซื้อหมึกพิมพ์ (39 ) 5,400.00 5,400.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

เจคอม เซอร์วิส 
5,400.00 

เจคอม เซอร์วิส คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

6/2 
04/03/2563 

3 จ้างปรับปรุงหอประชุม(40) 53,900.00 53,900.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ศิวะนันต์พานิช 
53,900.00 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ศิวะนันต์พานิช 

 คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

 6/3 
06/03/2563 
 

4 ซื้อน้ ายาดับเพลิง( 32 )  5,000.00 5,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นครปฐมเซฟต้ีไฟร์
5,000.00 

นครปฐมเซฟต้ีไฟร์ คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

6/4 
06/03/2563 

5 จ้างท าป้ายไวนิล ( 30 ) 9,435.00 9,435.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ธนเอก 
9,435.00 

ธนเอก คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

6/5 
11/03/2563 

6 จ้างท าป้ายไวนิล (30) 12,866.00 12,866.00 เฉพาะเจ
าะจง 

ธนเอก 
12,866.00 

ธนเอก คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

6/6 
11/03/2563 

7 ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า( 32 ) 10,826.00 10,826.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท ดวงดีการเกษตร 
จ ากัด 

10,826.00 

บริษัท ดวงดี
การเกษตร จ ากัด 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

6/7 
12/03/2563 

8 ซื้อสีรองพื้น ( 32 ) 14,375.00 14,375.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท เจริญภัณฑ์
พาณิชย์ (1984) จ ากัด 

14,375.00 

บริษัท เจริญภัณฑ์
พาณิชย์ (1984) 

จ ากัด 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

6/8 
13/03/2563 



9 ซื้อเครื องขยายเสียง ( 34 ) 6,870.00 6,870.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บ้านไร่ ไอที 
6,870.00 

บ้านไร่ ไอที คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

6/9 
16/03/2563 

10 ซื้อวัสดุกลาง ( 39 ) 25,120.00 25,120.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

อักษรศักดิ์ศิริ 
25,120.00 

อักษรศักดิ์ศิริ คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

6/10 
16/03/2563 

11 ซื้อชุดตรวจสารเสพติด( 29 ) 7,000.00 7,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บีอาร์พีเค 
7,000.00 

บีอาร์พีเค คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

6/11 
16/03/2563 

12 ซื้อวัสดุกลาง ( 39 ) 35,646.00 35,646.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ณัฐพัสดุ 
35,646.00 

ณัฐพัสดุ คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

6/12 
16/03/2563 

13 จ้างซ่อมโซฟา( 32 ) 10,500.00 10,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นายอธิปพงศ์ เขียวเซ็น 
10,500.00 

นายอธิปพงศ์           
เขียวเซ็น 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

6/13 
16/03/2563 

14 จ้างท าห้องน้ า( 32 )  47,160.00 47,160.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวเสาวลักณ์ แขวง
เพชร 

47,160.00 

นางสาวเสาวลักณ์ 
แขวงเพชร 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

6/14 
20/03/2563 

15 ซื้อวัสดุกลาง( 39 ) 11,665.00 11,665.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บิ๊กซีบ้านไร ่
11,665.00 

บิ๊กซีบ้านไร ่ คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

6/15 
23/03/2563 

16 ซื้อหมึกพิมพ์ ( 39 ) 5,230.00 5,230.00 เฉพาะเจ
าะจง 

เจคอม เซอร์วิส 
8,650.00 

เจคอม เซอร์วิส
สุวรรณา 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

6/16 
23/03/2563 

17 เปลี ยนสารกรองน้ า( 32 ) 34,079.50 34,079.50 เฉพาะ 
เจาะจง 

นายบุญมี สุดดีพงษ์ 
34,079.50 

นายบุญมี สุดดีพงษ์ คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

6/17 
23/03/2563 

18 จ้างจ้างเหมารถ( 12 ) 12,000.00 12,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นายสินาท เกษศิลป์
12,000.00 

นายสินาท เกษศิลป์ คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

6/18 
27/03/2563 

19 จ้างเหมารถ( 12 ) 6,000.00 6,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นายนิรันดร์ เคนดา
6,000.00 

นายนิรันดร์ เคนดา คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

   6/19 
27/03/2563 

20 จ้างเหมารถ( 12 ) 6,000.00 6,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นายฐานิส เกษศิลป์ 
6,000.00 

นายฐานิส เกษศิลป์ คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

6/20 
27/03/2563 

 

 

 



 

        แบบ สขร. 1 
แบบสรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 

(ชื่อหน่วยงาน) โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 (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 ซื้อเครื องปรับอากาศ 

(41) 
279,800.00 279,800.00 เฉพาะ 

เจาะจง 
เอสเอน แอร์ เซอร์วิส

279,800.00 
เอสเอน แอร์ เซอร์วิส คุณสมบัติ

ครบถ้วน 
2/2563 

22/04/2563 
2 จ้างวารสารโรงเรียน 

(30) 
51,000.00 51,000.00 เฉพาะ 

เจาะจง 
บริษัท เพชรเกษม 
พริ้นต้ิงกรุ๊ป จ ากัด

51,000.00 

บริษัท เพชรเกษมพ
ริ้นต้ิงกรุ๊ป จ ากัด 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

7/1  
23/04/2563 

3 จ้างติดต้ังกระจก (40) 40,536.00 40,536.00 เฉพาะ 

เจาะจง 

ช่างลองกระจก 
อลูเนียม40,536.00 

ช่างลองกระจกอลู
เนียม 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

7/2  
24/04/2563 

4 ซื้อกล้องวงจรปิด (41) 40,500.00 40,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

เจคอม เซอร์วิส
40,500.00 

เจคอม เซอร์วิส คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

7/3  
29/04/2563 

5 ซื้อหนังสือเรียน (36) 1,629,241.00 1,629,241.00 คัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มวาย 
ซัพพลาย 

(88)1,629,241.00 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็ม
วาย ซัพพลาย (88) 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

3/2563 
30/04/2563 

 

 

 

 



        แบบ สขร. 1 
แบบสรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 

(ชื่อหน่วยงาน) โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 (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 ซื้อกระดาษ(39) 62,500.00 62,500.00 เฉพาะ 

เจาะจง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศรี

เจริญเครื องเขียน 
62,500.00 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศรี
เจริญเครื องเขียน 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

8/1  
08/05/2563 

2 จ้างอินเตอร์เน็ต (39 ) 15,000.00 15,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน)
15,000.00 

บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ากัด 

(มหาชน) 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

8/2 
29/05/2563 

3 จ้างต่อเติมหลังคาคลุม
ลานอเนกประสงค์ (41) 

499,300.00 499,300.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.สามชุกก่อสร้าง
499,300.00 

หจก.สามชุกก่อสร้าง คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

3/2563 
12/05/2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        แบบ สขร. 1 
แบบสรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 

(ชื่อหน่วยงาน) โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 (1) 

ล าดับ
ท่ี 
  

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
  

วงเงินที่จัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ
หรือ
จ้าง 
  

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

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

(39 ) 
12,000.00 12,000.00 เฉพาะ 

เจาะจง 
เจคอม เซอร์วิส 
12,000.00 

เจคอม เซอร์วิส คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

9/1  
04/06/2563 

2 ซื้อจัดซื้อพัดลมเพดาน  
( 32 ) 

100,650.00 100,650.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ไทยเสถียรเอนกภัณฑ์ 
100,650.00 

ไทยเสถียรเอนกภัณฑ์ คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

9/2 
15/06/2563 

3 จ้างติดต้ังกระจกห้อง
ทั วไป  (33 ) 

81,000.00 81,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ช่างลองกระจกอลูเนียม 
81,000.00 

ช่างลองกระจกอลู
เนียม 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

9/3 
15/06/2563 

4 จ้างจ้างเดินสายไฟเบอร์ 
ออปติก (34) 

12,840.00 12,840.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ณัฐพัสดุ 
12,840.00 

ณัฐพัสดุ คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

9/4 
16/06/2563 

5 ซื้อเก้าอี้แลคเชอร์  
( 33 ) 

90,000.00 90,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ยงวัฒนาเฟอร์นิเจอร ์
90,000.00 

ยงวัฒนาเฟอร์นิเจอร ์ คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

9/5 
 17/06/2563 

6 ซื้ออุปกรณ์ห้องเรียน 
SMT ( 34 ) 

151,500.00 151,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ณัฐพัสดุ 
151,500.00 

ณัฐพัสดุ คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

9/6 
19/06/2563 

7 จ้างบริการระบบลงเวลา 
( 34 ) 

168,000.00 168,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท สติวเดนท์แคร์ 
จ ากัด 

168,000.00 

บริษัท สติวเดนท์แคร์ 
จ ากัด 

 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

9/7 
 25/06/2563 

8 ซื้อเจลล้างมือ ( 28 ) 12,885.00 12,885.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท วิงค์ไวท์พานาเซีย 
จ ากัด 

12,885.00 

บริษัท วิงค์ไวท์พานา
เซีย จ ากัด 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

9/8 
 25/06/2563 



9 ซื้อยา  ( 28 ) 17,153.17 17,153.17 เฉพาะ 
เจาะจง 

บีอาร์พีเค 
17,153.17 

บีอาร์พีเค คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

9/9 
26/06/2563 

10 จ้างกระจกห้องพยาบาล 
(28  ) 

14,900.00 14,900.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ช่างลองกระจกอลูเนียม 
14,900.00 

ช่างลองกระจกอลู
เนียม 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

9/10 
 26/06/2563 

11 ซื้อถังขยะ (32)   5,000.00 5,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บ้านใบแกล้ว 
5,000.00 

บ้านใบแกล้ว คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

9/11 
 29/06/2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        แบบ สขร. 1 
แบบสรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 

(ชื่อหน่วยงาน) โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (1) 

ล าดับ
ท่ี 
  

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
  

วงเงินที่จัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ
หรือ
จ้าง 
  

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10) 
1 จ้างติดต้ังพัดลม ( 32 ) 28,800.00 28,800.00 เฉพาะ 

เจาะจง 
ณัฐพัสดุ 

28,800.00 
ณัฐพัสดุ คุณสมบัติ

ครบถ้วน 
10/1  

03/07/2563 
2 ซื้อหนังสือเรียน  ( 36 ) 205,209.00 205,209.00 เฉพาะ 

เจาะจง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็ม
วาย ซัพพลาย (88) 

205,209.00 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็ม
วาย ซัพพลาย (88) 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

10/2 
08/07/2563 

3 จ้างเดินสายไฟเบอร์ 
ออปติค   ( 34 ) 

14,820.00 14,820.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ณัฐพัสดุ 
14,820.00 

ณัฐพัสดุ คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

10/3 
08/07/2563 

4 ซื้อพัฒนาอาคารสถานที  
( 32 ) 

22,850.00 22,850.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท ดวงดีการเกษตร 
จ ากัด 

22,850.00 

บริษัท ดวงดี
การเกษตร จ ากัด 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

10/4 
 08/07/2563 

5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ( 32 ) 110,313.00 110,313.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

การุ้งรวมเหล็ก 
110,313.00 

การุ้งรวมเหล็ก คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

10/5 
08/07/2563 

6 ซื้อคอมพิวเตอร์  ( 34 ) 33,760.00 33,760.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

เจคอม เซอร์วิส 
33,760.00 

เจคอม เซอร์วิส คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

10/6 
 09/07/2563 

7 ซื้อที นอน ( 33 ) 27,500.00 27,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

กัญญาภัทรเฟอร์นิเจอร ์
27,500.00 

กัญญาภัทร
เฟอร์นิเจอร์ 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

10/7 
10/07/2563 

8 ซื้อสี  ( 32 ) 12,430.00 12,430.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท เจริญภัณฑ์
พาณิชย์ (1984) จ ากัด 

12,430.00 

บริษัท เจริญภัณฑ์
พาณิชย์ (1984) 

จ ากัด 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

10/8 
 13/07/2563 



9 ซื้อคอมพิวเตอร์ ( 34 ) 
  

300,000.00 300,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

เจคอม เซอร์วิส 
300,000.00 

เจคอม เซอร์วิส คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

10/9 
 14/07/2563 

10 ซื้ออุปกรณ์ช่าง  ( 32 ) 19,511.00 19,511.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท ดวงดีการเกษตร 
จ ากัด 

19,511.00 

บริษัท ดวงดี
การเกษตร จ ากัด 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

10/10 
 22/07/2563 

11 ซื้อเครื องปรับอากาศ 
( 41 ) 

17,470.00 17,470.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ณัฐพัสดุ 
17,470.00 

ณัฐพัสดุ คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

10/11 
30/07/2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        แบบ สขร. 1 
แบบสรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 

(ชื่อหน่วยงาน) โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 (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 จ้างย้ายระบบเครื องเสียง

ตามสาย(30) 
31,820.00 31,820.00 เฉพาะ 

เจาะจง 
อนันต์แอร์เซอร์วิส 

31,820.00 
อนันต์แอร์เซอร์วิส คุณสมบัติ

ครบถ้วน 
11/1 

3/08/2563 
2 ซื้ออุปกรณ์การเกษตร 

(17) 
5,000.00 5,000.00 เฉพาะ 

เจาะจง 
บริษัท ดวงดีการเกษตร 

จ ากัด 
5,000.00 

บริษัท ดวงดี
การเกษตร จ ากัด 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

11/2 
10/08/2563 

3 ซื้ออุปกรณ์กฬีา (21 ) 10,900.00 10,900.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านการัณย์ 
10,900.00 

ร้านการัณย์ คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

11/3 
17/08/2563 

4 จ้างพิมพ์เกียรติบัตร  
(21 ) 

7,908.00 7,908.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

คมศิลป์ดิจิตอลโฟโต้ 
7,908.00 

คมศิลป์ดิจิตอลโฟโต้ คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

11/4 
17/08/2563 

5 ซื้อผ้าตราด (33 ) 6,000.00 6,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท เซวาสโตร์ จ ากัด 
6,000.00 

บริษัท เซวาสโตร์ 
จ ากัด 

 คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

11/5 
17/08/2563 

 


