
แบบ  สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนตุลาคม  2562  (ปีงบประมาณ 2562) 

โรงเรียนบา้นตาขนุ   ต าบลพะแสง   อ าเภอบา้นตาขุน  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินท่ีซ้ือ 
หรือจา้ง 
(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 
วธีิซ้ือหรือ

จา้ง 
รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ หรือจา้ง 

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดย
สรุป 

วนัท่ีของสัญญาหรือ
ขออนุมติัเบิกเงิน 

1. เหมารถ บรรทุนกัเรียนไป
แข่งขนัทกัษะวชิาการ งาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 

600 600 เฉพาะเจาะจง นายธีรพล   เกิดเนตร นายธีรพล   เกิดเนตร เป็นผูรั้บจา้งโดยตรง 2 ตุลาคม 2562 

2. เหมารถ บรรทุนกัเรียนไป
แข่งขนัทกัษะวชิาการ งาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 

600 600 เฉพาะเจาะจง นางจนัทร์เพญ็  พฒัแทน นางจนัทร์เพญ็  พฒัแทน เป็นผูรั้บจา้งโดยตรง 2 ตุลาคม 2562 

3. เหมารถบสัไม่ประจ าทาง  
น านกัเรียนไปทศันศึกษา 

 จ.ภูเก็ต 

30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง นายจิรชยั  รัชชะ นายจิรชยั  รัชชะ เป็นผูรั้บจา้งโดยตรง 4 ตุลาคม  2562 

4. เช่าชุด+แต่งหนา้นกัเรียน 
เขา้ร่วม  กิจกรรมอาเซียน 

8,200 8,200 เฉพาะเจาะจง นางพิมลนาศ   วาเรศ นางพิมลนาศ   วาเรศ เป็นผูรั้บจา้งโดยตรง 11  ตุลาคม  2562 

 

 

 

 

 

 



แบบ  สขร.1 

ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนพฤศจิกายน  2562  (ปีงบประมาณ 2562) 

โรงเรียนบา้นตาขนุ   ต าบลพะแสง   อ าเภอบา้นตาขุน  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินท่ีซ้ือ 
หรือจา้ง 
(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 
วธีิซ้ือหรือ

จา้ง 
รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ หรือจา้ง 

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดย
สรุป 

วนัท่ีของสัญญาหรือ
ขออนุมติัเบิกเงิน 

1. เส่ือรีการ์เฟอร์ 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง ร้านประธานเฟอร์นิเจอร์ ร้านประธานเฟอร์นิเจอร์ มีคุณสมบติัครบถว้น
ตามขอ้ก าหนด 

5 พฤศจิกายน 2562 

2. น ้ายาท าความอเนกประสงค์
ใชท้  าความสะอาดโตะ๊เรียน  

2,160 2,160 เฉพาะเจาะจง ร้านบีทีซุปเปอร์คลีน ร้านบีทีซุปเปอร์คลีน มีคุณสมบติัครบถว้น
ตามขอ้ก าหนด 

18  พฤศจิกายน 2562 

3. น ้าหมึกเติมเคร่ืองถ่าย
เอกสาร 

4,500 45,00 เฉพาะเจาะจง บ.ดาตา้โอเอเซอร์วสิ บ.ดาตา้โอเอเซอร์วสิ มีคุณสมบติัครบถว้น
ตามขอ้ก าหนด 

18  พฤศจิกายน 2562 

4. วสัดุการศึกษา 350 350 เฉพาะเจาะจง ร้านมิตรสัมพนัธ์ ร้านมิตรสัมพนัธ์ มีคุณสมบติัครบถว้น
ตามขอ้ก าหนด 

18  พฤศจิกายน 2562 

5. วสัดุปรับปรุงภูมิทศัน์
ภายนอกหอ้งเรียน (ระดบั
ปฐมวยั) 

792 792 เฉพาะเจาะจง ร้านสมเกียรติซีแพค ร้านสมเกียรติซีแพค มีคุณสมบติัครบถว้น
ตามขอ้ก าหนด 

18  พฤศจิกายน 2562 

6. วสัดุปรับปรุงภูมิทศัน์
ภายนอกหอ้งเรียน (ระดบั
ปฐมวยั) 

5,200 5,200 เฉพาะเจาะจง ร้านกนัเองพนัธ์ไม ้ ร้านกนัเองพนัธ์ไม ้ มีคุณสมบติัครบถว้น
ตามขอ้ก าหนด 

18  พฤศจิกายน 2562 

7. วสัดุ ชุดพานพุม่ เทียนแพ 3,140 3,140 เฉพาะเจาะจง ร้านพรรณกาญจพานิชย ์ ร้านพรรณกาญจพานิชย ์ มีคุณสมบติัครบถว้น
ตามขอ้ก าหนด 

 

 



แบบ  สขร.1 

ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนพฤศจิกายน  2562  (ปีงบประมาณ 2562) 

โรงเรียนบา้นตาขนุ   ต าบลพะแสง   อ าเภอบา้นตาขุน  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินท่ีซ้ือ 
หรือจา้ง 
(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 
วธีิซ้ือหรือ

จา้ง 
รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ หรือจา้ง 

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดย
สรุป 

วนัท่ีของสัญญาหรือ
ขออนุมติัเบิกเงิน 

8. ไมก้วาดดอกหญา้ / ไมก้วาด
กา้นมะพร้าว 

2,150 2,150 เฉพาะเจาะจง นายนคร ทีค าแกว้ นายนคร ทีค าแกว้ มีคุณสมบติัครบถว้น
ตามขอ้ก าหนด 

18  พฤศจิกายน 2562 

9. รางวลัหนูนอ้ยนกัอ่าน 672 672 เฉพาะเจาะจง บ.เอกชยัดิสทริบิวชัน่
ซิสเทมจ ากดั 

บ.เอกชยัดิสทริบิวชัน่ซิส
เทมจ ากดั 

มีคุณสมบติัครบถว้น
ตามขอ้ก าหนด 

20 พฤศจิกายน 2562 

10. ซ่อมเคร่ืองปร้ิน  400 400 เฉพาะเจาะจง ร้านโอเคไอที ร้านโอเคไอที มีคุณสมบติัครบถว้น
ตามขอ้ก าหนด 

 27 พฤศจิกายน 2562 

11. ซ่อมเคร่ืองปร้ิน 1,300 1,300 เฉพาะเจาะจง ร้านโอเคไอที ร้านโอเคไอที มีคุณสมบติัครบถว้น
ตามขอ้ก าหนด 

27 พฤศจิกายน 2562 

12. ถ่ายเอกสารขอ้สอบอ่าน
ออกเขียนไดอ่้านคล่องเขียน
คล่อง 

554 554 เฉพาะเจาะจง ร้านแซมแซมซีร๊อกซ์ ร้านแซมแซมซีร๊อกซ์ มีคุณสมบติัครบถว้น
ตามขอ้ก าหนด 

27 พฤศจิกายน 2562 

13. ท าอาหารวา่งเคร่ืองด่ืม 
ประชุมผูป้กครองนกัเรียน 

4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นางอุษา  ปานศรี นางอุษา  ปานศรี เป็นผูรั้บจา้งโดยตรง 27 พฤศจิกายน 2562 

 

 

 



แบบ  สขร.1 

ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนพฤศจิกายน  2562  (ปีงบประมาณ 2562) 

โรงเรียนบา้นตาขนุ   ต าบลพะแสง   อ าเภอบา้นตาขุน  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินท่ีซ้ือ 
หรือจา้ง 
(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 
วธีิซ้ือหรือ

จา้ง 
รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ หรือจา้ง 

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดย
สรุป 

วนัท่ีของสัญญาหรือ
ขออนุมติัเบิกเงิน 

14. ส่ือการสอนเด็กปฐมวยั 2,750 2,750 เฉพาะเจาะจง บ.นภาพรรณจ ากดั บ.นภาพรรณจ ากดั มีคุณสมบติัครบถว้น
ตามขอ้ก าหนด 

27 พฤศจิกายน 2562 

15. อุปกรณ์การเรียนระดบั
ปฐมวยั 

9,860 9,860 เฉพาะเจาะจง บ.นภาพรรณจ ากดั บ.นภาพรรณจ ากดั มีคุณสมบติัครบถว้น
ตามขอ้ก าหนด 

27 พฤศจิกายน 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ  สขร.1 

ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนธนัวาคม  2562  (ปีงบประมาณ 2562) 

โรงเรียนบา้นตาขนุ   ต าบลพะแสง   อ าเภอบา้นตาขุน  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินท่ีซ้ือ 
หรือจา้ง 
(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 
วธีิซ้ือหรือ

จา้ง 
รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ หรือจา้ง 

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดย
สรุป 

วนัท่ีของสัญญาหรือ
ขออนุมติัเบิกเงิน 

1. TV Samsung LED smart 55 น้ิว 15,090 15,090 เฉพาะเจาะจง ร้านกิจจาการไฟฟ้า ร้านกิจจาการไฟฟ้า มีคุณสมบติัครบถว้น
ตามขอ้ก าหนด 

17 ธนัวาคม  2562 

2. ของรางวลัวนัข้ึนปีใหม่   3,370 3,370 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เคร่ืองประดบั ร้าน ว.เคร่ืองประดบั มีคุณสมบติัครบถว้น
ตามขอ้ก าหนด 

26  ธนัวาคม  2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ  สขร.1 

ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนมกราคม  2563 (ปีงบประมาณ 2562) 

โรงเรียนบา้นตาขนุ   ต าบลพะแสง   อ าเภอบา้นตาขุน  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินท่ีซ้ือ 
หรือจา้ง 
(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 
วธีิซ้ือหรือ

จา้ง 
รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ หรือจา้ง 

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดย
สรุป 

วนัท่ีของสัญญาหรือ
ขออนุมติัเบิกเงิน 

1. รางวลักิจกรรมวนัเด็ก 1,315 1,315 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว เคร่ืองประดบั ร้าน ว เคร่ืองประดบั มีคุณสมบติัครบถว้น
ตามขอ้ก าหนด 

9 มกราคม   2563 

2. ริบบิ้นจดัจดักิจกรรมวนัเด็ก 200 200 เฉพาะเจาะจง ร้านมิตรสัมพนัธ์ ร้านมิตรสัมพนัธ์ มีคุณสมบติัครบถว้น
ตามขอ้ก าหนด 

9 มกราคม   2563 

3. แต่งหนา้ + เช่าชุดไปร่วม
แสดงงานวนัเด็ก  

2,600 2,600 เฉพาะเจาะจง นางพิมลนาฎ  วาเรศ นางพิมลนาฎ  วาเรศ เป็นผูรั้บจา้งโดยตรง  9 มกราคม   2563 

4. ป้ายสต๊ิกเกอร์โฟมบอร์ด  
วนัเด็กแห่งชาติ 

1,600 1,600 เฉพาะเจาะจง ร้านหยดสี  ร้านหยดสี เป็นผูรั้บจา้งโดยตรง 9 มกราคม   2563 

5. ป้ายสต๊ิกเกอร์โฟมบอร์ดวนั
ข้ึนปีใหม่ 

700 700 เฉพาะเจาะจง ร้านหยดสี  ร้านหยดสี เป็นผูรั้บจา้งโดยตรง 9 มกราคม   2563 

6. ถ่ายเอกสาร ขอ้สอบ Pre 0 -

NET 

1,484 1,484 เฉพาะเจาะจง ร้านแซมแซมซีร๊อคซ์ ร้านแซมแซมซีร๊อคซ์ เป็นผูรั้บจา้งโดยตรง  20 มกราคม 2563 

7. เปล่ียนตลบัหมึกเคร่ืองปร้ิน 1,450 1,450 เฉพาะเจาะจง ร้านโอเคไอที ร้านโอเคไอที เป็นผูรั้บจา้งโดยตรง 20 มกราคม 2563 
 

 

 

 



แบบ  สขร.1 

ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนกุมภาพนัธ์  2563 (ปีงบประมาณ 2562) 

โรงเรียนบา้นตาขนุ   ต าบลพะแสง   อ าเภอบา้นตาขุน  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินท่ีซ้ือ 
หรือจา้ง 
(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 
วธีิซ้ือหรือ

จา้ง 
รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ หรือจา้ง 

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดย
สรุป 

วนัท่ีของสัญญาหรือ
ขออนุมติัเบิกเงิน 

1. อุปกรณ์ต่อท่อน ้า ด่ืมนกัเรียน 545 545 เฉพาะเจาะจง ร้านกอ้งเจริญวสัดุ ร้านกอ้งเจริญวสัดุ มีคุณสมบติัครบถว้น
ตามขอ้ก าหนด 

4 กุมภาพนัธ์  2563 

2. อุปกรณ์ท าโตะ๊ ส าหรับ
นกัเรียนนัง่รับประทาน
อาหารกลางวนั 

13,206 13,206 เฉพาะเจาะจง ร้านจรินทร์โลหะกิจ ร้านจรินทร์โลหะกิจ มีคุณสมบติัครบถว้น
ตามขอ้ก าหนด 

4 กุมภาพนัธ์ 2563 

3. อุปกรณ์ต่อวงจรไฟฟ้าโรง
อาหาร 

2,325 2,325 เฉพาะเจาะจง บ.ราชาไฟฟ้า บ.ราชาไฟฟ้า มีคุณสมบติัครบถว้น
ตามขอ้ก าหนด 

4 กุมภาพนัธ์  2563 

4. ถ่ายเอกสารแบบฝึกการอ่าน 237 237 เฉพาะเจาะจง ร้านแซมแซมซีร๊อคซ์ ร้านแซมแซมซีร๊อคซ์ เป็นผูรั้บจา้งโดยตรง 4 กุมภาพนัธ์ 2563 
5. ถ่ายเอกสารขอ้สอบ pre nt 304 304 เฉพาะเจาะจง ร้านแซมแซมซีร๊อคซ์ ร้านแซมแซมซีร๊อคซ์ เป็นผูรั้บจา้งโดยตรง 4 กุมภาพนัธ์ 2563 
6. พวงมาลาสดุดีวนัวภิาวรังสิต 500 500 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไมค้รูปุ้ย ร้านดอกไมค้รูปุ้ย เป็นผูรั้บจา้งโดยตรง 21 กุมภาพนัธ์ 2563 
7. ลูกวอลเลยบ์อล  4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง ร้านฉตัรชยัสปอร์ต ร้านฉตัรชยัสปอร์ต มีคุณสมบติัครบถว้น

ตามขอ้ก าหนด 
21 กุมภาพนัธ์ 2563 

8. ไมส้ าหรับท าโตะ๊ 9,193 9,193 เฉพาะเจาะจง ร้านหงส์คา้ไม ้ ร้านหงส์คา้ไม ้ มีคุณสมบติัครบถว้น
ตามขอ้ก าหนด 

21 กุมภาพนัธ์ 2563 

9. วสัดุส านกังาน 960 960 เฉพาะเจาะจง ร้านามิตรสัมพนัธ์ ร้านามิตรสัมพนัธ์ มีคุณสมบติัครบถว้น
ตามขอ้ก าหนด 

21 กุมภาพนัธ์ 2563 

 



แบบ  สขร.1 

ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนมีนาคม  2563 (ปีงบประมาณ 2562) 

โรงเรียนบา้นตาขนุ   ต าบลพะแสง   อ าเภอบา้นตาขุน  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินท่ีซ้ือ 
หรือจา้ง 
(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 
วธีิซ้ือหรือ

จา้ง 
รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ หรือจา้ง 

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดย
สรุป 

วนัท่ีของสัญญาหรือ
ขออนุมติัเบิกเงิน 

1. วสัดุ ท่ีเก็บอุปกรณ์กีฬา 1,310 1,310 เฉพาะเจาะจง ร้านนิคมเกษตรภณัฑ์ ร้านนิคมเกษตรภณัฑ์ มีคุณสมบติัครบถว้น
ตามขอ้ก าหนด 

3 มีนาคม 2563 

2. อุปกรณ์ท าโตะ๊ ส าหรับ
นกัเรียนนัง่รับประทาน
อาหารกลางวนั 

250 250 เฉพาะเจาะจง ร้านนิคมเกษตรภณัฑ์ ร้านนิคมเกษตรภณัฑ์ มีคุณสมบติัครบถว้น
ตามขอ้ก าหนด 

 17 มีนาคม 2563 

3. วสัดุส านกังาน 2,620 2,620 เฉพาะเจาะจง บ.นภาพรรณ บ.นภาพรรณ มีคุณสมบติัครบถว้น
ตามขอ้ก าหนด 

17 มีนาคม 2563 

4. วสัดุซ่อมแซมหอ้งน ้า 1,680 1,680 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสุวรรณหลงัคา
เหล็ก 

ร้านศรีสุวรรณหลงัคา
เหล็ก 

คุณสมบติัครบถว้น
ตามขอ้ก าหนด 

17 มีนาคม 2563 

5. วสัดุซ่อมแซมหอ้งน ้า 370 370 เฉพาะเจาะจง ร้านสมเกียรติซีแพค ร้านสมเกียรติซีแพค คุณสมบติัครบถว้น
ตามขอ้ก าหนด 

17 มีนาคม 2563 

6. ถ่ายเอกสารขอ้สอบกลาง 1,785 1,785 เฉพาะเจาะจง ร้านชวนชมการพิมพ ์ ร้านชวนชมการพิมพ ์ เป็นผูรั้บจา้งโดยตรง 17 มีนาคม 2563 
7. ป้ายไวนิลรับสมคัรนกัเรียน 600 600 เฉพาะเจาะจง ร้านหยดสี ร้านหยดสี เป็นผูรั้บจา้งโดยตรง 17 มีนาคม 2563 
8. สติกเกอร์โฟมบอร์ด ยนิดี

ตอ้นรับผูอ้  านวยการโรงเรียน 
700 700 เฉพาะเจาะจง ร้านหยดสี ร้านหยดสี เป็นผูรั้บจา้งโดยตรง 17 มีนาคม 2563 

 

 



แบบ  สขร.1 

ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนมีนาคม  2563 (ปีงบประมาณ 2562) 

โรงเรียนบา้นตาขนุ   ต าบลพะแสง   อ าเภอบา้นตาขุน  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินท่ีซ้ือ 
หรือจา้ง 
(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 
วธีิซ้ือหรือ

จา้ง 
รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ หรือจา้ง 

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดย
สรุป 

วนัท่ีของสัญญาหรือ
ขออนุมติัเบิกเงิน 

9. วสัดุท าโตะ๊   1,110 1,110 เฉพาะเจาะจง ร้านสมเกียรติซีแพค ร้านสมเกียรติซีแพค คุณสมบติัครบถว้น
ตามขอ้ก าหนด 

24  มีนาคม 2563 

10 เคร่ืองปร้ินเตอร์ 6,880 6,880 เฉพาะเจาะจง ร้านอินไซตค์อม ร้านอินไซตค์อม คุณสมบติัครบถว้น
ตามขอ้ก าหนด 

24  มีนาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ  สขร.1 

ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนมีนาคม  2563 (ปีงบประมาณ 2562) 

โรงเรียนบา้นตาขนุ   ต าบลพะแสง   อ าเภอบา้นตาขุน  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินท่ีซ้ือ 
หรือจา้ง 
(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 
วธีิซ้ือหรือ

จา้ง 
รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ หรือจา้ง 

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดย
สรุป 

วนัท่ีของสัญญาหรือ
ขออนุมติัเบิกเงิน 

1. เขา้เล่ม ท าปกหนา้ /ปกหลงั 800 800 เฉพาะเจาะจง ร้านแซมแซมซีร๊อคซ์ ร้านแซมแซมซีร๊อคซ์ เป็นผูรั้บจา้งโดยตรง 1 พฤษภาคม   2563 
         

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ  สขร.1 

ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนมิถุนายน  2563 (ปีงบประมาณ 2562) 

โรงเรียนบา้นตาขนุ   ต าบลพะแสง   อ าเภอบา้นตาขุน  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินท่ีซ้ือ 
หรือจา้ง 
(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 
วธีิซ้ือหรือ

จา้ง 
รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ หรือจา้ง 

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดย
สรุป 

วนัท่ีของสัญญาหรือ
ขออนุมติัเบิกเงิน 

1. เคร่ืองวดัอุณหภูมิ    5,800 5,800 เฉพาะเจาะจง ร้านใหม่เภสัช ร้านใหม่เภสัช คุณสมบติัครบถว้น
ตามขอ้ก าหนด 

5 มิถุนายน 2563 

2. เทสโกก้ล่องลอ้เล่ือนสีเทา ฟ้า 2,388 2,388 เฉพาะเจาะจง บ.เอกชยัดิสทริบิวชัน่
ซิสเทมจ ากดั 

บ.เอกชยัดิสทริบิวชัน่ซิส
เทมจ ากดั 

มีคุณสมบติัครบถว้น
ตามขอ้ก าหนด 

12 มิถุนายน  2563 

3. กล่องจมัโบ ้ 1,791 1,791 เฉพาะเจาะจง บ.บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็น
เตอร์จ ากดั 

บ.บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็น
เตอร์จ ากดั 

มีคุณสมบติัครบถว้น
ตามขอ้ก าหนด 

12 มิถุนายน  2563 

4. วสัดุการศึกษา 43 รายการ  42,653 42,653 เฉพาะเจาะจง บ.นภาพรรณ บ.นภาพรรณ มีคุณสมบติัครบถว้น
ตามขอ้ก าหนด 

17  มิถุนายน 2563 

5. วสัดุการศึกษา  อนุบาล  13,602 13,602 เฉพาะเจาะจง บ.นภาพรรณ บ.นภาพรรณ มีคุณสมบติัครบถว้น
ตามขอ้ก าหนด 

17  มิถุนายน 2563 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ  สขร.1 
 

ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนกรกฎาคม  2563 (ปีงบประมาณ 2562) 

โรงเรียนบา้นตาขนุ   ต าบลพะแสง   อ าเภอบา้นตาขุน  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินท่ีซ้ือ 
หรือจา้ง 
(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 
วธีิซ้ือหรือ

จา้ง 
รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ หรือจา้ง 

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดย
สรุป 

วนัท่ีของสัญญาหรือ
ขออนุมติัเบิกเงิน 

1. ท าป้ายไวนิลจุดคดักรอง 700 700 เฉพาะเจาะจง ร้านหยดสี ร้านหยดสี เป็นผูรั้บจา้งโดยตรง 1 กรกฎาคม  2563 
2. พดัลมติดฝาผนงั 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง ร้านกิจจาการไฟฟ้า ร้านกิจจาการไฟฟ้า คุณสมบติัครบถว้น

ตามขอ้ก าหนด 
1 กรกฎาคม  2563 

3. ไมก้วาดกา้นมะพร้าว /ไม้
กวาดดอกหญา้ 

1,800 1,800 เฉพาะเจาะจง นายพิชิต   ดอกจนัทร์ศรี นายพิชิต   ดอกจนัทร์ศรี คุณสมบติัครบถว้น
ตามขอ้ก าหนด 

1 กรกฎาคม  2563 

4. เจลแอลกอฮอลแ์ละอุปกรณ์
ป้องกนัโควดิ 

8,940 8,940 เฉพาะเจาะจง บ.นภาพรรณ บ.นภาพรรณ มีคุณสมบติัครบถว้น
ตามขอ้ก าหนด 

1 กรกฎาคม  2563 

5. ไมอ้ดัเคลือบขาว 500 500 เฉพาะเจาะจง ร้านสมเกียรติซีแพค ร้านสมเกียรติซีแพค คุณสมบติัครบถว้น
ตามขอ้ก าหนด 

10 กรกฎาคม  2563 

6. วสัดุการศึกษา 1,380 1,380 เฉพาะเจาะจง บ.บณัฑิตไทย บ.บณัฑิตไทย คุณสมบติัครบถว้น
ตามขอ้ก าหนด 

22 กรกฎาคม  2563 

 


