
แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

(ช่ือหน่วยงาน)……โรงเรียนบ้านขวัญพฒัน์........... 

วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 

ล าดบั
ที ่

งานทีจ่ัดซือ้หรอืจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้/จดั
จา้ง 

(บาท) 

ราคากลาง (บาท) วิธซีือ้หรอืจา้ง รายชือ่ผูเ้สนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา
ที่ตกลงซือ้หรอืจา้ง 

เหตผุลทีค่ดัเลอืก
โดยสรปุ 

เลขทีแ่ละวันที่ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการซือ้หรอื

จา้ง 
         

เดือนตุลาคม 

1 โครงการส่งเสริมค่านิยม 12 
ประการ/ของขวญัท่ีระลึก 

450.00 450.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านท่าชนะการ
พิมพ์   

450.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

1/2564 ลวท.22 ต.ค.
2563 

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ส่ิงแวดล้อม/วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 

900.00 900.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้าน PM Sound 
system 

900.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

2/2564 ลวท.22 ต.ค.
2563 

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ส่ิงแวดล้อม/วัสดุไฟฟ้า 

2,350.00 2,350.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านสัมปัง ค้าวัสดุ 2,350.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

3/2564 ลวท.22 ต.ค.
2563 

4 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ภายในโรงเรียน/ตลับหมึก 

2,000.00 2,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท ธัญญารัตน์ 
โอเอ. จ ากัด 

2,000.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

4/2564 ลวท.29 ต.ค.
2563 

 

 



ล าดบั
ที ่

งานทีจ่ัดซือ้หรอืจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้/จดั
จา้ง 

(บาท) 

ราคากลาง (บาท) วิธซีือ้หรอืจา้ง รายชือ่ผูเ้สนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา
ที่ตกลงซือ้หรอืจา้ง 

เหตผุลทีค่ดัเลอืก
โดยสรปุ 

เลขทีแ่ละวันที่ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการซือ้หรอื

จา้ง 
         

เดือนพฤศจิกายน 

5 โครงการส่งเสริมค่านิยม 12 
ประการ/วัสดุการท ากระทง 

870.00 870.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านศึกษาภัณฑ์ท่า
ชนะ 

870.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

5/2564 ลวท.9 พ.ย.
2563 

6 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ/วัสดุส านักงาน 

4,354.00 4,354.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านวัฒนภัณฑ์   4,354.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

6/2564 ลวท.10 พ.ย.
2563 

7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/วัสดุ
ส านักงาน 

3,273.00 3,273.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

รา้นวัฒนภัณฑ์   3,273.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

7/2564 ลวท.10 พ.ย.
2563 

8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/วัสดุ
ส านักงาน 

1,664.00 1,664.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านวัฒนภัณฑ์   1,664.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

8/2564 ลวท.10 พ.ย.
2563 

เดือนธันวาคม 

9 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ภายในโรงเรียน/ตลับหมึก 

2,000.00 2,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท ธัญญารัตน์ 
โอเอ. จ ากัด 

2,000.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

9/2564 ลวท.1 ธ.ค.
2563 

10 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ส่ิงแวดล้อม/วัสดุงานบ้านงานครัว 

1,226.00 1,226.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท เตือนใจ 
พาณิชย์ กรุ๊ป 

จ ากัด 

1,226.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

10/2564 ลวท.2 ธ.ค.
2563 

 

 



 

ล าดบั
ที ่

งานทีจ่ัดซือ้หรอืจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้/จดั
จา้ง 

(บาท) 

ราคากลาง (บาท) วิธซีือ้หรอืจา้ง รายชือ่ผูเ้สนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา
ที่ตกลงซือ้หรอืจา้ง 

เหตผุลทีค่ดัเลอืก
โดยสรปุ 

เลขทีแ่ละวันที่ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการซือ้หรอื

จา้ง 
         

 

11 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ส่ิงแวดล้อม/วัสดุการเกษตร 

739.00 739.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านสัมปัง ค้าวัสดุ 739.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

11/2564 ลวท.3 ธ.ค.
2563 

12 โครงการกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียน/วัสดุกีฬา 

3,970.00 3,970.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านห้าแยกการ
กีฬา   

3,970.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

12/2564 ลวท.14 ธ.ค.
2563 

13 โครงการกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียน/วัสดุไฟฟ้า 

2,620.00 2,620.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านสัมปัง ค้าวัสดุ 2,620.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

13/2564 ลวท.15 ธ.ค.
2563 

14 โครงการกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียน/วัสดุเครื่องแต่งกาย 

400.00 400.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านห้องภาพ
กรุงเทพ   

400.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

14/2564 ลวท.16 ธ.ค.
2563 

15 โครงการกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียน/วัสดุเครื่องแต่งกาย 

775.00 775.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเทียนไทย 775.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

15/2564 ลวท.16 ธ.ค.
2563 

16 โครงการกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียน/วัสดุการแพทย์ 

350.00 350.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านฉัตรชัยเภสัช 2     350.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

16/2564 ลวท.18 ธ.ค.
2563 

 

 



ล าดบั
ที ่

งานทีจ่ัดซือ้หรอืจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้/จดั
จา้ง 

(บาท) 

ราคากลาง (บาท) วิธซีือ้หรอืจา้ง รายชือ่ผูเ้สนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา
ที่ตกลงซือ้หรอืจา้ง 

เหตผุลทีค่ดัเลอืก
โดยสรปุ 

เลขทีแ่ละวันที่ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการซือ้หรอื

จา้ง 
         

 

17 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ภายในโรงเรียน/ตลับหมึก 

2,000.00 2,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท ธัญญารัตน์ 
โอเอ. จ ากัด 

2,000.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

17/2564 ลวท.28 ธ.ค.
2563 

18 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ/ตรายาง 

720.00 720.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้าน Boss&Bam 
stamp 

720.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

18/2564 ลวท.29 ธ.ค.
2563 

19 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ/วัสดุส านักงาน 

2,050.00 2,050.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้าน ว.
เครื่องประดับ 

2,050.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

19/2564 ลวท.29 ธ.ค.
2563 

20 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ/วัสดุส านักงาน 

3,600.00 3,600.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านที คอมพิวเตอร์ 3,600.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

20/2564 ลวท.29 ธ.ค.
2563 

เดือนมกราคม 

21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/วัสดุในการ
จัดกิจกรรมการจัดการเรียนการ
สอนทางไกลในช่วงสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

4,636.00 4,636.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านที คอมพิวเตอร์ 4,636.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

21/2564 ลวท.19 ม.ค.
2564 

 

 



ล าดบั
ที ่

งานทีจ่ัดซือ้หรอืจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้/จดั
จา้ง 

(บาท) 

ราคากลาง (บาท) วิธซีือ้หรอืจา้ง รายชือ่ผูเ้สนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา
ที่ตกลงซือ้หรอืจา้ง 

เหตผุลทีค่ดัเลอืก
โดยสรปุ 

เลขทีแ่ละวันที่ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการซือ้หรอื

จา้ง 
         

 

22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/วัสดุในการ
จัดกิจกรรมการจัดการเรียนการ
สอนทางไกลในช่วงสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

4,522.00 4,522.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านที คอมพิวเตอร์ 4,522.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

22/2564 ลวท.19 ม.ค.
2564 

23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/วัสดุในการ
จัดกิจกรรมการจัดการเรียนการ
สอนทางไกลในช่วงสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

2,560.00 2,560.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้าน ว.
เครื่องประดับ 

2,560.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

23/2564 ลวท.20 ม.ค.
2564 

24 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน/
เครื่องพิมพ์ใช้ในการจัดกิจกรรม
การจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

4,300.00 4,300.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านที คอมพิวเตอร์ 4,300.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

24/2564 ลวท.20 ม.ค.
2564 

25 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ภายในโรงเรียน/ตลับหมึก 

2,000.00 2,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท ธัญญารัตน์ 
โอเอ. จ ากัด 

2,000.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

25/2564 ลวท.25 ม.ค.
2563 

 

 



 

ล าดบั
ที ่

งานทีจ่ัดซือ้หรอืจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้/จดั
จา้ง 

(บาท) 

ราคากลาง (บาท) วิธซีือ้หรอืจา้ง รายชือ่ผูเ้สนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา
ที่ตกลงซือ้หรอืจา้ง 

เหตผุลทีค่ดัเลอืก
โดยสรปุ 

เลขทีแ่ละวันที่ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการซือ้หรอื

จา้ง 
         

เดือนกุมภาพันธ ์

26 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน/วัสดุส านักงาน 

2,452.00 2,452.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านวัฒนภัณฑ์   2,452.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

26/2564 ลวท.8 ก.พ.
2564 

27 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ส่ิงแวดล้อม/วัสดุการเกษตร 

361.00 361.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเลิศพาณิชย์ 3 361.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

27/2564 ลวท.19 ก.พ.
2564 

28 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ส่ิงแวดล้อม/วัสดุงานบ้านงานครัว 

2,200.00 2,200.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านสัมปัง ค้าวัสดุ 2,200.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

28/2564 ลวท.19 ก.พ.
2564 

29 โครงการพัฒนาและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/วัสดุ
ภายในส านักงาน 

400.00 400.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเครื่องเขียน  
รจิตา   

2,200.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

29/2564 ลวท.19 ก.พ.
2564 

30 โครงการพัฒนาและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/วัสดุ
วิทยาศาสตร์ 

784.00 784.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้าน MT Mart    784.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

30/2564 ลวท.23 ก.พ.
2564 

31 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ภายในโรงเรียน/ตลับหมึก 

2,000.00 2,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท ธัญญารัตน์ 
โอเอ. จ ากัด 

2,000.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

31/2564 ลวท.23 ก.พ.
2564 

 

 



ล าดบั
ที ่

งานทีจ่ัดซือ้หรอืจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้/จดั
จา้ง 

(บาท) 

ราคากลาง (บาท) วิธซีือ้หรอืจา้ง รายชือ่ผูเ้สนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา
ที่ตกลงซือ้หรอืจา้ง 

เหตผุลทีค่ดัเลอืก
โดยสรปุ 

เลขทีแ่ละวันที่ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการซือ้หรอื

จา้ง 
         

 

32 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย/
วัสดุทดลองวิทยาศาสตร์ 

1,608.04 1,608.04 เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท เตือนใจ 
พาณิชย์ กรุ๊ป 

จ ากัด 

1,608.04 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

32/2564 ลวท.24 ก.พ.
2564 

33 โครงการส่งเสริมสมรรถภาพด้าน
ร่างกายของเด็กปฐมวัย/ส่ือการ
สอน 

3,665.00 3,665.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านที คอมพิวเตอร์ 3,665.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

33/2564 ลวท.25 ก.พ.
2564 

 

เดือนมีนาคม 

34 โครงการพัฒนาระบบบริหาร
งบประมาณ/วัสดุส านักงาน 

1,675.00 1,675.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านวัฒนภัณฑ์   1,675.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

34/2564 ลวท.15 มี.ค.
2564 

35 โครงการพัฒนาและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/วัสดุ
ส านักงาน 

4,491.00 4,491.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านวัฒนภัณฑ์   4,491.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

35/2564 ลวท.16 มี.ค.
2564 

36 โครงการนิเทศการเรียนการสอน/
วัสดุส านักงาน 

3,160.00 3,160.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านวัฒนภัณฑ์   3,160.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

36/2564 ลวท.17 มี.ค.
2564 

37 โครงการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการวิจัย/วัสดุส านักงาน 

3,021.00 3,021.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านวัฒนภัณฑ์   3,021.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

37/2564 ลวท.18 มี.ค.
2564 

 



 

ล าดบั
ที ่

งานทีจ่ัดซือ้หรอืจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้/จดั
จา้ง 

(บาท) 

ราคากลาง (บาท) วิธซีือ้หรอืจา้ง รายชือ่ผูเ้สนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา
ที่ตกลงซือ้หรอืจา้ง 

เหตผุลทีค่ดัเลอืก
โดยสรปุ 

เลขทีแ่ละวันที่ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการซือ้หรอื

จา้ง 
         

 

38 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ภายในโรงเรียน/ตลับหมึก 

2,000.00 2,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท ธัญญารัตน์ 
โอเอ. จ ากัด 

2,000.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

38/2564 ลวท.18 มี.ค.
2564 

39 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน              
(ลูกเสือ – เนตรนารี)/วัสดุ
การแพทย ์

1,469.00 1,469.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านพรพนิตเภสัช 1,469.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

39/2564 ลวท.23 มี.ค.
2564 

40 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน               
(ลูกเสือ – เนตรนารี)/วัสดุงานบ้าน
งานครัว 

481.00 481.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

รา้นนานาภัณฑ์ 481.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

40/2564 ลวท.24 มี.ค.
2564 

41 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน               
(ลูกเสือ – เนตรนารี)/วัสดุงานบ้าน
งานครัว 

4,578.00 4,578.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านที คอมพิวเตอร์ 4,578.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

41/2564 ลวท.24 มี.ค.
2564 

42 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน/
วัสดุคอมพิวเตอร์ 

1,318.00 1,318.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านที คอมพิวเตอร์ 1,318.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

42/2564 ลวท.24 มี.ค.
2564 

43 โครงการกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียน/วัสดุกีฬา 

2,842.00 2,842.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านห้าแยกการ
กีฬา 

2,842.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

43/2564 ลวท.25 มี.ค.
2564 

 

 



ล าดบั
ที ่

งานทีจ่ัดซือ้หรอืจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้/จดั
จา้ง 

(บาท) 

ราคากลาง (บาท) วิธซีือ้หรอืจา้ง รายชือ่ผูเ้สนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา
ที่ตกลงซือ้หรอืจา้ง 

เหตผุลทีค่ดัเลอืก
โดยสรปุ 

เลขทีแ่ละวันที่ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการซือ้หรอื

จา้ง 
         

 

44 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง/วัสดุ
การเกษตร 

3,739.00 3,739.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท เตียฮกหลี
หลังสวน จ ากัด 

3,739.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

44/2564 ลวท.25 มี.ค.
2564 

 

เดือนเมษายน 

45 โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์/ดอกกุหลาบ 

1,950.00 1,950.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านญาดา ฟลอรีส 1,950.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

45/2564 ลวท.5 เม.ษ.
2564 

46 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ส่ิงแวดล้อม/วัสดุงานบ้านงานครัว 

1,501.00 1,501.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท เตือนใจ 
พาณิชย์ กรุ๊ป 

จ ากัด 

1,501.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

46/2564 ลวท.11 พ.ค.
2564 

47 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 
(COCID-19)/หน้ากากอนามัย 

2,400.00 2,400.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านที คอมพิวเตอร์ 2,400.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

47/2564 ลวท.12 พ.ค.
2564 

 

 

 



ล าดบั
ที ่

งานทีจ่ัดซือ้หรอืจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้/จดั
จา้ง 

(บาท) 

ราคากลาง (บาท) วิธซีือ้หรอืจา้ง รายชือ่ผูเ้สนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา
ที่ตกลงซือ้หรอืจา้ง 

เหตผุลทีค่ดัเลอืก
โดยสรปุ 

เลขทีแ่ละวันที่ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการซือ้หรอื

จา้ง 
         

เดือนพฤษภาคม 

47 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 
(COCID-19)/หน้ากากอนามัย 

2,400.00 2,400.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านที คอมพิวเตอร์ 2,400.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

47/2564 ลวท.12 พ.ค.
2564 

 

 

 

 

48 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลในช่วงสถานการณ์ การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรน่า (COVID-19)/น้ าหมึก 

4,434.00 4,434.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านที คอมพิวเตอร์ 4,434.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

48/2564 ลวท.25 พ.ค.
2564 

49 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลในช่วงสถานการณ์ การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรน่า (COVID-19)/กระดาษ 

4,139.00 4,139.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านที คอมพิวเตอร์ 4,139.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

49/2564 ลวท.25 พ.ค.
2564 



ล าดบั
ที ่

งานทีจ่ัดซือ้หรอืจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้/จดั
จา้ง 

(บาท) 

ราคากลาง (บาท) วิธซีือ้หรอืจา้ง รายชือ่ผูเ้สนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา
ที่ตกลงซือ้หรอืจา้ง 

เหตผุลทีค่ดัเลอืก
โดยสรปุ 

เลขทีแ่ละวันที่ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการซือ้หรอื

จา้ง 
         

เดือนมิถุนายน 

 

 

50 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ภายในโรงเรียน/ตลับหมึก 

2,000.00 2,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท ธัญญารัตน์ 
โอเอ. จ ากัด 

2,000.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

50/2564 ลวท.21 มิ.ย.
2564 

51 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ภายในโรงเรียน/ตลับหมึก 

2,000.00 2,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท ธัญญารัตน์ 
โอเอ. จ ากัด 

2,000.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

51/2564 ลวท.22 มิ.ย.
2564 

52 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ภายในโรงเรียน/ตลับหมึก 

2,000.00 2,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท ธัญญารัตน์ 
โอเอ. จ ากัด 

2,000.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

52/2564 ลวท.23 มิ.ย.
2564 

53 โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศในโรงเรียน/ไมค์ลอย 

5,900.00 5,900.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านสาธิตวิทยุ 
(สาขา 1) 

5,900.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

53/2564 ลวท.24 มิ.ย.
2564 

54 อุปกรณ์พัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห ์
ระดับก่อนประถมศึกษา                        
งบจัดสรรจาก สพป.สฎ เขต 2  

59,800.00 59,800.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท นภาพรรณ
คอมเพล็กซ์ จ ากัด 

59,800.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

54/2564 ลวท.24 มิ.ย.
2564 

55 โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศในโรงเรียน/วัสดุ   
คอมพิวเตอร์ 

2,375.00 2,375.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านที คอมพิวเตอร์ 2,375.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

54/2564 ลวท.24 มิ.ย.
2564 



ล าดบั
ที ่

งานทีจ่ัดซือ้หรอืจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้/จดั
จา้ง 

(บาท) 

ราคากลาง (บาท) วิธซีือ้หรอืจา้ง รายชือ่ผูเ้สนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา
ที่ตกลงซือ้หรอืจา้ง 

เหตผุลทีค่ดัเลอืก
โดยสรปุ 

เลขทีแ่ละวันที่ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการซือ้หรอื

จา้ง 
         

เดือนกรกฎาคม 

 

 

 

56 โครงการพัฒนาและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/วัสดุ
ส านักงาน 

2,375.00 2,375.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้าน ว.
เครื่องประดับ 

2,375.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

56/2564 ลวท.12 ก.ค.
2564 

57 โครงการพัฒนาและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/วัสดุ
ส านักงาน 

4,515.00 4,515.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านวัฒนภัณฑ์   4,515.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

57/2564 ลวท.13 ก.ค.
2564 

58 โครงการพัฒนาและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/วัสดุ
ส านักงาน 

4,614.00 4,614.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านวัฒนภัณฑ์   4,614.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

58/2564 ลวท.13 ก.ค.
2564 

59 โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์/วัสดุส านักงานและธง 

2,066.00 2,066.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านวัฒนภัณฑ์   2,066.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

59/2564 ลวท.14 ก.ค.
2564 

60 โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศในโรงเรียน/วัสดุ
คอมพิวเตอร์ 

1,025.00 1,025.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านที คอมพิวเตอร์ 1,025.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

60/2564 ลวท.19 ก.ค.
2564 

61 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ภายในโรงเรียน/ตลับหมึก 

2,000.00 2,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท ธัญญารัตน์ 
โอเอ. จ ากัด 

2,000.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

61/2564 ลวท.20 ก.ค.
2564 



ล าดบั
ที ่

งานทีจ่ัดซือ้หรอืจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้/จดั
จา้ง 

(บาท) 

ราคากลาง (บาท) วิธซีือ้หรอืจา้ง รายชือ่ผูเ้สนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา
ที่ตกลงซือ้หรอืจา้ง 

เหตผุลทีค่ดัเลอืก
โดยสรปุ 

เลขทีแ่ละวันที่ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการซือ้หรอื

จา้ง 
         

เดือนสิงหาคม 

เดือนกันยายน 

 

62 โครงการพัฒนาและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ปพ.1        
ปพ.8 

6,465.00 6,465.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท บัณฑิตไทย 
จ ากัด 

6,465.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

62/2564 ลวท.9 ส.ค.
2564 

63 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ภายในโรงเรียน/ตลับหมึก 

2,000.00 2,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท ธัญญารัตน์ 
โอเอ. จ ากัด 

2,000.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

63/2564 ลวท.27 
ส.ค.2564 

64 โครงการพัฒนาระบบบริหาร
งบประมาณ/วัสดุส านักงาน 

4,000.00 4,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านวัฒนภัณฑ์   4,000.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

64/2564 ลวท.15 
ก.ย. 2564 

65 โครงการพัฒนาและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/วัสดุ
ส านักงาน 

4,760.00 4,760.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านวัฒนภัณฑ์   4,760.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

65/2564 ลวท.16 
ก.ย. 2564 

66 โครงการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการวิจัย/วัสดุส านักงาน 

1,809.00 1,809.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านวัฒนภัณฑ์   1,809.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

66/2564 ลวท.17 
ก.ย. 2564 

67 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน/วัสดุท าส่ือ             
การสอน 

1,992.00 1,992.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านศึกษาภัณฑ์ท่า
ชนะ 

1,992.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

66/2564 ลวท.17 
ก.ย. 2564 



ล าดบั
ที ่

งานทีจ่ัดซือ้หรอืจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้/จดั
จา้ง 

(บาท) 

ราคากลาง (บาท) วิธซีือ้หรอืจา้ง รายชือ่ผูเ้สนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา
ที่ตกลงซือ้หรอืจา้ง 

เหตผุลทีค่ดัเลอืก
โดยสรปุ 

เลขทีแ่ละวันที่ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการซือ้หรอื

จา้ง 
         

 

68 โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศในโรงเรียน/วัสดุ 
คอมพิวเตอร์และจัดพิมพ์ 

4,500.00 4,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านที คอมพิวเตอร์ 4,500.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

68/2564 ลวท.17 
ก.ย. 2564 

69 โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศในโรงเรียน/วัสดุ 
คอมพิวเตอร์และไฟฟ้า 

4,680.00 4,680.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านที คอมพิวเตอร์ 4,680.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

69/2564 ลวท.17 
ก.ย. 2564 

70 โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศในโรงเรียน/วัสดุ 
คอมพิวเตอร์ 

4,720.00 4,720.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านที คอมพิวเตอร์ 4,720.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

70/2564 ลวท.17 
ก.ย. 2564 

71 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ภายในโรงเรียน/ตลับหมึก 

2,000.00 2,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท ธัญญารัตน์ 
โอเอ. จ ากัด 

2,000.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

71/2564 ลวท.21 
ก.ย.2564 

72 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
/วัสดุส านักงาน 

636.00 636.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านศึกษาภัณฑ์ท่า
ชนะ 

636.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

72/2564 ลวท.21 
ก.ย.2564 

73 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ส่ิงแวดล้อม/วัสดุฝ้าเพดาน                  
ห้อง ป.5 

20,000.00 20,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นายมนตรี  ทอง
เพชร 

20,000.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

73/2564 ลวท.21 
ก.ย.2564 


