
 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี 2563 
โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ล ำดับ
ท่ี 

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง 
1 จ้ำงท ำอำหำรนักเรยีนที่มำซ้อมในวันหยุดรำชกำร 2,040 2,040 เฉพำะเจำะจง ปรีดำ ชมอินทร ์ ปรีดำ ชมอินทร ์  จ.2/63  ลว.4 ต.ค.62 
2 จ้ำงท ำอำหำรว่ำงกิจกรรมปิดเทอมเล็กฯ 750 750 เฉพำะเจำะจง ปรีดำ ชมอินทร ์ ปรีดำ ชมอินทร ์  จ.3/63 ลว.22 ต.ค.62 
3 จ้ำงร้ำนสำรพัดป้ำยท ำไวนิลกิจกรรมปิดเทอมเล็กฯ 400 400 เฉพำะเจำะจง วิชิต สังอยู่สุข วิชิต สังอยู่สุข  จ.4/63 ลว.22 ต.ค.62 
4 จ้ำงท ำอำหำรนักเรยีนที่มำซ้อมในวันหยุดรำชกำร 210 210 เฉพำะเจำะจง ปรีดำ ชมอินทร ์ ปรีดำ ชมอินทร ์  จ.5/63 ลว.24 ต.ค.62 
5 จ้ำงติดตั้งระบบ CCTV Network  12,000 12,000 เฉพำะเจำะจง นำยไพบูลย์ สุขเกดิผล นำยไพบูลย์ สุขเกดิผล  จ.7/63 ลว.31 ต.ค.62 
6 ซื้อพัสดุก่อนประถมโครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดฯ 4,630 4,630 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไพศำลศึกษำภณัฑ ์ ร้ำนไพศำลศึกษำภณัฑ ์  ซ.1/63 ลว.31 ต.ค.62 
7 จ้ำงร้ำนก๊อปปี้เน็ตถ่ำยเอกสำร 2,251 2,251 เฉพำะเจำะจง นำงสำวอัญชลี ตรีเพชรสุรกำรณ์ นำงสำวอัญชลี ตรีเพชรสุรกำรณ์  จ.8/63 ลว.31 ต.ค.63 
8 ซื้อพัสดุประถมโครงกำรแข่งขันทักษะวิชำกำร 4,657 4,657 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไพศำลศึกษำภณัฑ ์ ร้ำนไพศำลศึกษำภณัฑ ์  ซ.2/63 ลว.1 พ.ย.62 
9 จ้ำงท ำอำหำรว่ำงประชุมผู้ปกครองครั้งท่ี2/2562 2,850 2,850 เฉพำะเจำะจง ปรีดำ ชมอินทร ์ ปรีดำ ชมอินทร ์  จ.11/63 ลว.18พ.ย.62 
10 จ้ำงร้ำนชัยประเสริฐศึกษำภณัฑ์ถำ่ยเอกสำร 1,212 1,212 เฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยประเสริฐศึกษำภณัฑ ์ ร้ำนชัยประเสริฐศึกษำภณัฑ ์  จ.12/63 ลว.21พ.ย.62 
11 จ้ำงร้ำนสำรพัดป้ำยท ำไวนิล 1,850 1,850 เฉพำะเจำะจง วิชิต สังอยู่สุข วิชิต สังอยู่สุข  จ.13/63 ลว.21พ.ย.62 
12 ซื้อชุดอุปกรณ์ท ำควำมสะอำด 4,990 4,990 เฉพำะเจำะจง นำยเกียรติพงษ์   แก้วนิคม นำยเกียรติพงษ์   แก้วนิคม  ซ.3/63 ลว.11ธ.ค.62 
13 จ้ำงร้ำนสำรพัดป้ำยท ำไวนิล 1,700 1,700 เฉพำะเจำะจง นำยวิชิต สังอยู่สุข นำยวิชิต สังอยู่สุข  จ.15/63 ลว.25ธ.ค.62 
14 จ้ำงร้ำนดอกไม้นำนำพันธ์ท ำพุ่มดอกไม้สด 1,000 1,000 เฉพำะเจำะจง นำงสำววนิดำ ศรีหมอกเมฆ นำงสำววนดิำ ศรีหมอกเมฆ  จ.16/63 ลว.25ธ.ค.62 
15 จ้ำงร้ำนสำรพัดป้ำยท ำไวนิล 600 600 เฉพำะเจำะจง วิชิต สังอยู่สุข วิชิต สังอยู่สุข  จ.18/63 ลว.27ม.ค.63 
16 ซื้อพัสดุร้ำนไพศำลศึกษำภณัฑ ์ 4,859 4,859 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไพศำลศึกษำภณัฑ ์ ร้ำนไพศำลศึกษำภณัฑ ์  ซ.4/63 ลว.27ม.ค.63 
17 จ้ำงรถประจ ำทำงรับส่งนักเรียนไปดูภำพยนตร ์ 1,500 1,500 เฉพำะเจำะจง นำยปัญญำ ซื่อสัตย ์ นำยปัญญำ ซื่อสัตย ์  จ.19/63 ลว.31ม.ค.63 
18 จ้ำงจัดสถำนท่ีเข้ำคำ่ยลูกเสือ ณ รร.บ้ำนหำดทรำยรี 4,650 4,650 เฉพำะเจำะจง นำยเอกชัย สำยณัห ์ นำยเอกชัย สำยณัห ์  จ.20/63 ลว.31ม.ค.63 
19 ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร ์ 1,350 1,350 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแอลแอนด์พีคอมพิวเตอร ์ ร้ำนแอลแอนด์พีคอมพิวเตอร ์  ซ.5/63 ลว.17ก.พ.63 
20 จ้ำงร้ำนสำรพัดป้ำยท ำไวนิล 1,300 1,300 เฉพำะเจำะจง วิชิต สังอยู่สุข วิชิต สังอยู่สุข  จ.23/63 ลว.17ก.พ.63 
21 จ้ำงท ำอำหำรว่ำงนักเรียนเดินทำงไกลลูกเสือส ำรอง 875 875 เฉพำะเจำะจง ปรีดำ ชมอินทร ์ ปรีดำ ชมอินทร ์  จ.24/63 ลว.20ก.พ.63 
22 จ้ำงตัดชุดบณัฑิตน้อย 1,650 1,650 เฉพำะเจำะจง นำงอุบลรัตน์ จูจุ้ยเอี่ยม นำงอุบลรัตน์ จูจุ้ยเอี่ยม  จ.25/63 ลว.24ก.พ.63 
23 ซื้อโต๊ะหมู่บูชำ 2,900 2,900 เฉพำะเจำะจง หจก.ทรัพย์จินดำเฟอร์นิเจอร ์ หจก.ทรัพย์จินดำเฟอร์นิเจอร ์  ซ.6/63 ลว.24ก.พ.63 
24 จ้ำงร้ำนสำรพัดป้ำยท ำไวนิล 1,450 1,450 เฉพำะเจำะจง วิชิต สังอยู่สุข วิชิต สังอยู่สุข  จ.26/63 ลว.24ก.พ.63 
25 จ้ำงท ำป้ำยพลำสวดูพร้อมติดตั้ง 9,000 9,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสรุพลโฆษณำ ร้ำนสรุพลโฆษณำ  จ.27/63 ลว.26ก.พ.63 
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หรือจ้ำง 
26 ซื้อพัสดุร้ำนไพศำลศึกษำภณัฑ ์ 5,000 5,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไพศำลศึกษำภณัฑ ์ ร้ำนไพศำลศึกษำภณัฑ ์  ซ.7/63 ลว.28ก.พ.63 
27 จ้ำงตัดชุดกีฬำส ี 4,560 4,560 เฉพำะเจำะจง นำงอุบลรัตน์ จูจุ้ยเอี่ยม นำงอุบลรัตน์ จูจุ้ยเอี่ยม  จ.28/63 ลว.24ก.พ.63 
28 จ้ำงร้ำนสำรพัดป้ำยท ำไวนิล 3,250 3,250 เฉพำะเจำะจง นำยวิชิต สังอยู่สุข นำยวิชิต สังอยู่สุข  จ.29/63 ลว.6มี.ค.63 
29 จ้ำงร้ำนก๊อปปี้เน็ตถ่ำยเอกสำร 4,067 4,067 เฉพำะเจำะจง นำงสำวอัญชลี ตรีเพชรสุรกำรณ์ นำงสำวอัญชลี ตรีเพชรสุรกำรณ์  จ.30/63 ลว.6มี.ค.63 
30 จ้ำงท ำอำหำรว่ำงกิจกรรมบัณฑิตน้อย 875 875 เฉพำะเจำะจง ปรีดำ ชมอินทร ์ ปรีดำ ชมอินทร ์  จ.31/63 ลว.10มี.ค.63 
31 จ้ำงร้ำนดอกไม้นำนำพันธ์ท ำพุ่มไม ้ 500 500 เฉพำะเจำะจง นำงสำววนิดำ ศรีหมอกเมฆ นำงสำววนิดำ ศรีหมอกเมฆ  จ.32/63 ลว.10มี.ค.63 
32 ซื้อพัสดุร้ำนไพศำลศึกษำภณัฑ ์ 12,311 12,311 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไพศำลศึกษำภณัฑ ์ ร้ำนไพศำลศึกษำภณัฑ ์  ซ.8/63 ลว.20มี.ค.63 
33 ซื้อหนังสือแบบเรียนปีกำรศึกษำ2563 50,770 50,770 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไพศำลศึกษำภณัฑ ์ ร้ำนไพศำลศึกษำภณัฑ ์  ซ.9/63 ลว.25มี.ค.63 
34 จ้ำงปรับปรุงซ่อมแซมหลังคำโรงอำหำรและห้องน้ ำนักเรียน 310,000 310,000 เฉพำะเจำะจง นำงปรีดำ ชมอินทร ์ นำงปรีดำ ชมอินทร ์  จ.37/63 ลว.21เม.ย.63 
35 ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร ์ 1,200 1,200 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแอลแอนด์พีคอมพิวเตอร ์ ร้ำนแอลแอนด์พีคอมพิวเตอร ์  ซ.10/63 ลว.27เม.ย.63 
36 ซื้อพัสดุส ำนักงำน 2,400 2,400 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออเดอร์ ลิสต์(2559) จ ำกัด บริษัท ออเดอร์ ลิสต์(2559) จ ำกัด  ซ.11/63 ลว.8พ.ค.63 
37 ซื้อพัสดุครภุัณฑ์กำรศึกษำ 17,287 17,287 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไพศำลศึกษำภณัฑ ์ ร้ำนไพศำลศึกษำภณัฑ ์  ซ.12/63 ลว.26มี.ค.63 
38 ซ้ือครุภัณฑ์กำรเรียนกำรสอนโดยใช้เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 37,960 37,960 เฉพำะเจำะจง นำยไพบูลย์   สุขเกิดผล นำยไพบูลย์   สุขเกิดผล  ซ.13/63 ลว.4มิ.ย.63 
39 ซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมกำรบริหำรจดักำรฯ 22,500 22,500 เฉพำะเจำะจง นำยไพบูลย์   สุขเกิดผล นำยไพบูลย์   สุขเกิดผล  ซ.14/63 ลว.4มิ.ย.63 
40 ซื้อเครื่องส ำรองไฟ 3,700 3,700 เฉพำะเจำะจง นำยไพบูลย์   สุขเกิดผล นำยไพบูลย์   สุขเกิดผล  ซ.15/63 ลว.5มิ.ย.63 
41 ซื้อเครื่องปริ้น Brother DCP-T510W 4,950 4,950 เฉพำะเจำะจง นำยไพบูลย์   สุขเกิดผล นำยไพบูลย์   สุขเกิดผล  ซ.16/63 ลว.5มิ.ย.63 
42 จ้ำงท ำห้องชุมนุมธนำคำรขยะ 20,000 20,000 เฉพำะเจำะจง ปรีดำ ชมอินทร ์ ปรีดำ ชมอินทร ์  จ.39/63 ลว.10มิ.ย.63 
43 จ้ำงถ่ำยเอกสำรชุดกำรสอนCovid-19 4,000 4,000 เฉพำะเจำะจง นำงสำวอัญชลี ตรีเพชรสุรกำรณ์ นำงสำวอัญชลี ตรีเพชรสุรกำรณ์  จ.40/63 ลว.10มิ.ย.63 
44 จ้ำงถ่ำยเอกสำรชุดกำรสอนCovid-19 11,746 11,746 เฉพำะเจำะจง นำงสำวอัญชลี ตรีเพชรสุรกำรณ์ นำงสำวอัญชลี ตรีเพชรสุรกำรณ์  จ.41/63 ลว.11มิ.ย.63 
45 จ้ำงร้ำนสำรพัดป้ำยท ำไวนิล 700 700 เฉพำะเจำะจง นำยวิชิต สังอยู่สุข นำยวิชิต สังอยู่สุข  จ.42/63 ลว.17มิ.ย.63 
46 จ้ำงท ำอำหำรว่ำงประชุมผู้ปกครองภำคเรียนท่ี1/63 3,125 3,125 เฉพำะเจำะจง ปรีดำ ชมอินทร ์ ปรีดำ ชมอินทร ์  จ.43/63 ลว.19มิ.ย.63 
47 จ้ำงแม่ครัวท ำอำหำรกลำงวันนักเรียน 38,000 38,000 เฉพำะเจำะจง ปรีดำ ชมอินทร ์ ปรีดำ ชมอินทร ์  จ.44/63 ลว.1ก.ค.63 
48 ซื้อพัสดุครภุัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำ 7,400 7,400 เฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังวิทยำอิเล็คทรอนิค ร้ำนคลังวิทยำอิเล็คทรอนิค  จ.17/63 ลว.17ก.ค.63 
49 จ้ำงร้ำนสำรพัดป้ำยท ำไวนิล 1,000 1,000 เฉพำะเจำะจง นำยวิชิต สังอยู่สุข นำยวิชิต สังอยู่สุข  จ.47/63 ลว.29ก.ค.63 
50 ซื้อพัสดุส ำนักงำน 20,381 20,381 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไพศำลศึกษำภณัฑ ์ ร้ำนไพศำลศึกษำภณัฑ ์  ซ.18/63 ลว.29ก.ค.63 
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ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง 
51 ซื้อพัสดุร้ำนซุนแซเวชภณัฑ์-ครภุณัฑ ์ 3,710 3,710 เฉพำะเจำะจง ร้ำนซุนแซเวชภณัฑ์-ครุภณัฑ ์ ร้ำนซุนแซเวชภณัฑ์-ครุภณัฑ ์  ซ.19/63 ลว.29ก.ค.63 
52 จ้ำงร้ำนก๊อปปี้เน็ตถ่ำยเอกสำร 1,736 1,736 เฉพำะเจำะจง นำงสำวอัญชลี ตรีเพชรสุรกำรณ์ นำงสำวอัญชลี ตรีเพชรสุรกำรณ์  จ.48/63 ลว.29ก.ค.63 
53 ซื้อพัสดุร้ำนซุนแซเวชภณัฑ์-ครภุณัฑ ์ 3,710 3,710 เฉพำะเจำะจง ร้ำนซุนแซเวชภณัฑ์-ครุภณัฑ ์ ร้ำนซุนแซเวชภณัฑ์-ครุภณัฑ ์  ซ.20/63 ลว.30ก.ค.63 
54 จ้ำงล้ำงเครื่องกรองน้ ำดืม่นักเรยีน 3,000 3,000 เฉพำะเจำะจง นำงน้ ำทิพย์  บัวงำม นำงน้ ำทิพย์  บัวงำม  จ.49/63 ลว.31ก.ค.63 
55 จ้ำงแม่ครัวท ำอำหำรกลำงวันนักเรียน 50,000 50,000 เฉพำะเจำะจง ปรีดำ ชมอินทร ์ ปรีดำ ชมอินทร ์  จ.50/63 ลว.3ส.ค.63 
56 ซื้อพัสดุโครงกำร 1 รร. 1 นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม 1,000 1,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไพศำลศึกษำภณัฑ ์ ร้ำนไพศำลศึกษำภณัฑ ์  ซ.21/2563 ลว.7ส.ค.63 
57         
58         
59         
60         
61         
62         
63         
64         
65         
66         
67         
68         
69         
70         
71         
72         
73         
74         

 

แบบ สขร.1 


