
แบบ สขร. 1 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 (ไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง) 

โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง 
 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของสญัญา 
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร. 1 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 

โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง 
 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของสญัญา 
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง 
1 จ้างครูอัตราจ้างและพนักงาน

บริการ 
42,880 42,880 เฉพาะเจาะจง นายอดิศักดิ์  ตัดสายชล 

นางสาวสินีนาฎ  ชาวเมือง 
นางสาวโชติกาญจน์ เพชรมณ ี
นางอำพร  ซ้ายสุวรรณ 
นายรัช  แสนศร ี

นายอดิศักดิ์  ตัดสายชล 
นางสาวสินีนาฎ  ชาวเมือง 
นางสาวโชติกาญจน์ เพชรมณ ี
นางอำพร  ซ้ายสุวรรณ 
นายรัช  แสนศร ี

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขท่ี จ2-6/2565 
1 พฤศจิกายน 2564 

2 แบบบันทึกอาการเสีย่งโควิด 19 1,008 1,008 เฉพาะเจาะจง สิทธิชัยการพิมพ ์ สิทธิชัยการพิมพ ์ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขท่ี จ7 /2565 
4 พฤศจิกายน 2564 

3 จ้างซ่อมอาคารสถานท่ี ฯ 1,590 1,590 เฉพาะเจาะจง เปิ้มปากน้ำไดนาโม เปิ้มปากน้ำไดนาโม ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขท่ี จ8 /2565 
10 พฤศจิกายน 2564 

4 จ้างทำ ปพ.5 6,600 6,600 เฉพาะเจาะจง สิทธิชัยการพิมพ ์ สิทธิชัยการพิมพ ์ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขท่ี จ9 /2565 
17 พฤศจิกายน 2564 

5 จ้างลงโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 400 400 เฉพาะเจาะจง โมเดริ์คอมพิวเตอร ์ โมเดริ์คอมพิวเตอร ์ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขท่ี จ10 /2565 
17 พฤศจิกายน 2564 

6 วัสดุสำนักงาน 2,860 2,860 เฉพาะเจาะจง เอกศึกษาภัณฑ ์ เอกศึกษาภัณฑ ์ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขท่ี 1 /2565 
18 พฤศจิกายน 2564 

7 จ้างทำป้าย 1,400 1,400 เฉพาะเจาะจง สิทธิชัยการพิมพ ์ สิทธิชัยการพิมพ ์ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขท่ี จ11 /2565 
16 พฤศจิกายน 2564 



ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง 
 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของสญัญา 
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง 
8 วัสดุสำนักงาน 15,065 15,065 เฉพาะเจาะจง สหไทยศึกษาภณัฑ ์ สหไทยศึกษาภณัฑ ์ ตกลงราคาตาม

กฎกระทรวง 
เลขท่ี 2 /2565 

ใบสั่งซื้อท่ี 1/2565 
17 พฤศจิกายน 2564 

9 วัสดุซ่อมประตหู้องน้ำ 8,100 8,100 เฉพาะเจาะจง เตียฮกหล ี เตียฮกหล ี ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขท่ี 3/2565 
17 พฤศจิกายน 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร. 1 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 

โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง 
 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของสญัญา 
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง 
1 น้ำมัน 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชัน ปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชัน ตกลงราคาตาม

กฎกระทรวง 
เลขท่ี 4/2565 

6 ธันวาคม 2564 
2 ศาลาพักคอย 300,000 300,000 เฉพาะเจาะจง เวิลด์เน็ท บิวดิ้งพลัส เวิลด์เน็ท บิวดิ้งพลัส ตกลงราคาตาม

กฎกระทรวง 
เลขท่ี จ12/2565 
สัญญาที่ 1/2565 
20 ธันวาคม 2564 

3 ป้ายไวนิลคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

600 600 เฉพาะเจาะจง สิทธิชัยการพิมพ ์ สิทธิชัยการพิมพ ์ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขท่ี จ15/2565 
22 ธันวาคม 2564 

4 เอกสารประกอบการเรียน 2,533 2,533 เฉพาะเจาะจง สิทธิชัยการพิมพ ์ สิทธิชัยการพิมพ ์ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขท่ี จ16/2565 
24 ธันวาคม 2564 

5 วัสดุทำความสะอาด 2,981 2,981 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวสัดิการโรงเรียน ร้านค้าสวสัดิการโรงเรียน ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขท่ี 5/2565 
29 ธันวาคม 2564 

6 วัสดุทำความสะอาด 2,981 2,981 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวสัดิการโรงเรียน ร้านค้าสวสัดิการโรงเรียน ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขท่ี 5/2565 
29 ธันวาคม 2564 

7 วัสดุสำนักงาน 
 

1,375 1,375 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวสัดิการโรงเรียน ร้านค้าสวสัดิการโรงเรียน ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขท่ี 6/2565 
29 ธันวาคม 2564 

8 อุปกรณ์ตรวจโควดิ 19 40,821 40,821 เฉพาะเจาะจง เมอร์ดิน่า แอนดโ์ปรดักส์จำกัด เมอร์ดิน่า แอนดโ์ปรดักส์จำกัด ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขท่ี 13/2565 
ใบสั่งซื้อท่ี 3/2565 
 20 ธันวาคม 2564 



ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง 
 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของสญัญา 
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง 
9 จ้างครูอัตราจ้างและ

พนักงานบริการ 
21,200 21,200 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนพร  โรยสุวรรณ 

นางสาวปริญญา  พัดเท 
นายอดิศักดิ์  ตัดสายชล 
นางสาวสินีนาฎ  ชาวเมือง 
นางสาวโชติกาญจน์ เพชรมณ ี
นางอำพร  ซ้ายสุวรรณ 
นายรัช  แสนศร ี

นางสาวรัตนพร  โรยสุวรรณ 
นางสาวปริญญา  พัดเท 
นายอดิศักดิ์  ตัดสายชล 
นางสาวสินีนาฎ  ชาวเมือง 
นางสาวโชติกาญจน์ เพชรมณ ี
นางอำพร  ซ้ายสุวรรณ 
นายรัช  แสนศร ี

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขท่ี จ2-6,จ13-14/2565 
30 ธันวาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร. 1 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2565 

โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง 
 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของสญัญา 
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง 
1 ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 300 300 เฉพาะเจาะจง โมเดริ์นคอมพิวเตอร ์ โมเดริ์นคอมพิวเตอร ์ ตกลงราคาตาม

กฎกระทรวง 
เลขท่ี จ17/2565 
4 มกราคม 2565 

2 สาย HDMI 900 900 เฉพาะเจาะจง โมเดริ์นคอมพิวเตอร ์ โมเดริ์นคอมพิวเตอร ์ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขท่ี 7/2565 
13 มกราคม 2565 

3 ถ่ายเอกสารประกอบการ
เรียน 

3,635 3,635 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวสัดิการโรงเรียน ร้านค้าสวสัดิการโรงเรียน ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขท่ี จ18/2565 
13 มกราคม 2565 

4 วัสดุสำนักงาน 19,735 19,735 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวสัดิการโรงเรียน ร้านค้าสวสัดิการโรงเรียน ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขท่ี 8/2565 
ใบสั่งซื้อท่ี 2/2565 
13 มกราคม 2565 

5 จ้างเข้าเลม่เอกสาร 2,205 2,205 เฉพาะเจาะจง เอกศึกษาภัณฑ ์ เอกศึกษาภัณฑ ์ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขท่ี จ19/2565 
13 มกราคม 2565 

6 แผ่นตรวจ โควิด 19 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง 5 แยกเภสัชกรรม 5 แยกเภสัชกรรม ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขท่ี 9/2565 
31 มกราคม 2565 

7 วัสดุสำนักงาน 3,635 3,635 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวสัดิการโรงเรียน ร้านค้าสวสัดิการโรงเรียน ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขท่ี 10/2565 
24 มกราคม 2565 

8 จ้างครูอัตราจ้างและ
พนักงานบริการ 

64,080 64,080 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนพร  โรยสุวรรณ 
นางสาวปริญญา  พัดเท 
นายอดิศักดิ์  ตัดสายชล 

นางสาวรัตนพร  โรยสุวรรณ 
นางสาวปริญญา  พัดเท 
นายอดิศักดิ์  ตัดสายชล 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขท่ี จ2-6,จ13-14/2565 
31 มกราคม 2565 



ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง 
 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของสญัญา 
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง 
นางสาวสินีนาฎ  ชาวเมือง 
นางสาวโชติกาญจน์ เพชรมณ ี
นางอำพร  ซ้ายสุวรรณ 
นายรัช  แสนศร ี

นางสาวสินีนาฎ  ชาวเมือง 
นางสาวโชติกาญจน์ เพชรมณ ี
นางอำพร  ซ้ายสุวรรณ 
นายรัช  แสนศร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร. 1 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ ์พ.ศ.2565 

โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง 
 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของสญัญา 
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง 
1 วัสดุซ่อมหนา้ต่าง 1,100 1,100 เฉพาะเจาะจง เตียฮกหล ี เตียฮกหล ี ตกลงราคาตาม

กฎกระทรวง 
เลขท่ี 11/2565 

7 กุมภาพันธ์ 2565 
2 วัสดุสำนักงาน 6,410 6,410 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวสัดิการโรงเรียน ร้านค้าสวสัดิการโรงเรียน ตกลงราคาตาม

กฎกระทรวง 
เลขท่ี 12/2565 

10 กุมภาพันธ์ 2565 
3 อุปกรณ์ตรวจโควดิ 19 7,080 7,080 เฉพาะเจาะจง 5 แยกเภสัชกรรม 5 แยกเภสัชกรรม ตกลงราคาตาม

กฎกระทรวง 
เลขท่ี 14/2565 

ใบสั่งซื้อท่ี 3/2565 
11 กุมภาพันธ์ 2565 

4 สาย HDMI เครื่องพิมพ์ และ
คอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ก 

22,340 22,340 เฉพาะเจาะจง โมเดริ์นคอมพิวเตอร ์ โมเดริ์นคอมพิวเตอร ์ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขท่ี 15/2565 
ใบสั่งซื้อท่ี 4/2565 
4 กุมภาพันธ์ 2565 

5 วัสดุสำนักงาน 1,005 1,005 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกศึกษาภณัฑ ์ ร้านเอกศึกษาภณัฑ ์ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขท่ี 16/2565 
18 กุมภาพันธ์ 2565 

6 ถ่ายเอกสารรับนักเรียน 2,040 2,040 เฉพาะเจาะจง ร้านสิทธิชัยการพิมพ ์ ร้านสิทธิชัยการพิมพ ์ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขท่ี จ20/2565 
21 กุมภาพันธ์ 2565 

7 วัสดุสำนักงาน  1,640 1,640 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวสัดิการโรงเรียน ร้านค้าสวสัดิการโรงเรียน ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขท่ี 17/2565 
22 กุมภาพันธ์ 2565 

 
 



แบบ สขร. 1 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ ์พ.ศ.2565 

โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง 
 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของสญัญา 
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง 
8 หมึกพิมพ ์ 580 580 เฉพาะเจาะจง เอกศึกษาภัณฑ ์ เอกศึกษาภัณฑ ์ ตกลงราคาตาม

กฎกระทรวง 
เลขท่ี 18/2565 

22 กุมภาพันธ์ 2565 
9 จ้างครูอัตราจ้างและ

พนักงานบริการ 
64,080 64,080 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนพร  โรยสุวรรณ 

นางสาวปริญญา  พัดเท 
นายอดิศักดิ์  ตัดสายชล 
นางสาวสินีนาฎ  ชาวเมือง 
นางสาวโชติกาญจน์ เพชรมณ ี

นางสาวรัตนพร  โรยสุวรรณ 
นางสาวปริญญา  พัดเท 
นายอดิศักดิ์  ตัดสายชล 
นางสาวสินีนาฎ  ชาวเมือง 
นางสาวโชติกาญจน์ เพชรมณ ี

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขท่ี จ2-6,จ13-14/2565 
28 กุมภาพันธ์ 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร. 1 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2565 

โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง 
 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของสญัญา 
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง 
1 ป้ายไวนิล 900 900 เฉพาะเจาะจง สิทธิชัยการพิมพ ์ สิทธิชัยการพิมพ ์ ตกลงราคาตาม

กฎกระทรวง 
เลขท่ี จ21/2565 
3 มีนาคม 2565 

2 ถ่ายเอกสาร 2,118.50 2,118.50 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวสัดิการโรงเรียน ร้านค้าสวสัดิการโรงเรียน ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขท่ี จ22/2565 
15 มีนาคม 2565 

3 หนังสือเรียน 161,987 161,987 เฉพาะเจาะจง บัณฑิตไทย บัณฑิตไทย ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขท่ี 19/2565 
สัญญาที่ 2/2565 
21 มีนาคม 2565 

4 วัสดุสำนักงาน 4,705 4,705 เฉพาะเจาะจง เอกศึกษาภัณฑ ์ เอกศึกษาภัณฑ ์ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขท่ี 20/2565 
24 มีนาคม 2565 

5 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
และวัสดุสำนักงาน 

19,380 19,380 เฉพาะเจาะจง โมเดริ์นคอมพิวเตอร ์ โมเดริ์นคอมพิวเตอร ์ ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขท่ี 21/2565 
ใบสั่งซื้อที่ 5/2565 
30 มีนาคม 2565 

6 จ้างครูอัตราจ้างและ
พนักงานบริการ 

44,480 44,480 เฉพาะเจาะจง นางสาวปริญญา  พัดเท 
นายอดิศักดิ์  ตัดสายชล 
นางสาวสินีนาฎ  ชาวเมือง 
นางสาวโชติกาญจน์ เพชรมณ ี
นางสาวอำพร  ซ้ายสุวรรณ 

นางสาวปริญญา  พัดเท 
นายอดิศักดิ์  ตัดสายชล 
นางสาวสินีนาฎ  ชาวเมือง 
นางสาวโชติกาญจน์ เพชรมณ ี
นางสาวอำพร  ซ้ายสุวรรณ 

ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

เลขท่ี จ2-6,จ13-14/2565 
31 มีนาคม 2565 

 


