
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 
โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง (บาท) 
ราคากลาง (บาท) วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 ซ้ือสื่อการเรียนการสอน  34,170.00 34,170.00 วิธีเฉพาะเจาจง ร้านพิชชาภัณฑ์ ร้านพิชชาภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด ใบสั่งซ้ือ 1/2565 
 ฝ่ายวิชาการ    ราคาที่เสนอ 34,170.00 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 34,170.00 บาท  ลงวันที่ 26 ต.ค. 64 
         

2 ซ้ือวัสดุการศึกษาสา่หรับ 22,000.00 22,000.00 วิธีเฉพาะเจาจง ร้านพิชชาภัณฑ์ ร้านพิชชาภัณฑ์ เป็นราคาท้องตลาด ใบสั่งซ้ือ 6/2565 
 จัดห้องเรียนทุกห้อง อ.2 – ม.3    ราคาที่เสนอ 22,000.00บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 22,000.00 บาท เห็นสมควรจัดซ้ือได้ ลงวันที่ 28 ต.ค. 64 
         
         
         
         

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ สขร.1 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 
โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

วันที ่30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง (บาท) 
ราคากลาง (บาท) วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 ซ้ือแบบ ปพ.3, ปพ.8, ปพ.4 15,228.00 15,228.00 วิธีเฉพาะเจาจง ร้านพิชชาภัณฑ์ ร้านพิชชาภัณฑ์ เป็นราคาท้องตลาด ใบสั่งซ้ือ 3/2565 
 และบัญชีเรียกชื่อ    ราคาที่เสนอ 15,228.00 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 15,228.00 บาท เห็นสมควรจัดซ้ือได้ ลงวันที่ 1 พ.ย. 64 
 จ่านวน 6 รายการ        

2 ซ้ือชุดเวชภัณฑ์เครื่องมือ 12,000.00 12,000.00 วิธีเฉพาะเจาจง นางสาวนัยรัตน์ ยะสานติทพิย ์ นางสาวนัยรัตน์ ยะสานติทพิย์ เป็นราคาท้องตลาด ใบสั่งซ้ือ 4/2565 
 แพทย ์(ATK)    ราคาที่เสนอ 15,228.00 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 15,228.00 บาท เห็นสมควรจัดซ้ือได้ ลงวันที่ 8 พ.ย. 64 
 จ่านวน 1 รายการ        

3 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม  350,000.00 350,000.00 วิธีเฉพาะเจาจง ห้างหุ้นส่วนจา่กัด วัชรีวรรณ  ห้างหุ้นส่วนจา่กัด วัชรีวรรณ  เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด ใบสั่งจ้าง 11/2565 
 อาคารเรียน แบบ สปช    กรุ๊ป กรุ๊ป  ลงวันที่ 25 พ.ย. 64 
 105/29      ราคาที่เสนอ 350,000.00บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 350,000.00บาท   

4 จ้างเหมาท่าปา้ยมาตรการ 12,170.00 12,170.00 วิธีเฉพาะเจาจง ร้านสุรพลโฆษณา ร้านสุรพลโฆษณา ราคาที่ได้มาจากการ ใบสั่งจ้าง 13/2565 
 ป้องกันโควิดพร้อมโครง    ราคาที่เสนอ 12,170.00 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 12,170.00 บาท สืบจากท้องตลาด ลงวันที่ 25 พ.ย. 64 
 ติดต้ัง  จ่านวน 6 รายการ        

5 จ้างเหมาท่าบอร์ดบุคลากร  17,750.00 17,750.00 วิธีเฉพาะเจาจง ร้านสุรพลโฆษณา ร้านสุรพลโฆษณา ราคาที่ได้มาจากการ ใบสั่งจ้าง 14/2565 
 ขนาด 320 x 120 ซม.    ราคาที่เสนอ 12,170.00 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 12,170.00 บาท สืบจากท้องตลาด ลงวันที่ 25 พ.ย. 64 
 พร้อมรูปถ่าย จ่านวน 1 รายการ        

6 ซ้ือตลับหมึกและหมกึเติมส่าหรับ 2,150.00 2,150.00 วิธีเฉพาะเจาจง ร้าน เจ แอนด์ เจ ก๊อปปี ้ ร้าน เจ แอนด์ เจ ก๊อปปี ้ เป็นราคาท้องตลาด ใบสั่งซ้ือ 5/2565 
 เครื่องปริ้นท์เตอร์ Canon    ราคาที่เสนอ 2,150.00 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 2,150.00 บาท เห็นสมควรจัดซ้ือได้ ลงวันที่ 29 พ.ย. 64 
 ห้องวิชาการ จ่านวน 2 รายการ        
         
         
         
         
         
         

 
 
 
 

แบบ สขร.1 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 
โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

วันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง (บาท) 
ราคากลาง (บาท) วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 จ้างเหมารถไถดินปรับพื้นที ่ 102,000.00 102,000.00 วิธีเฉพาะเจาจง นายเล็ก คชวิทย์   นายเล็ก คชวิทย์   ราคาที่ได้มาจากการ ใบสั่งจ้าง 15/2565 
 บริเวณโรงเรียน    ราคาที่เสนอ 102,000.00บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 102,000.00บาท สืบจากท้องตลาด ลงวันที่ 7 ธ.ค. 64 
 จ่านวน 1 รายการ        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 
 
 

แบบ สขร.1 



 
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 
วันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ.2565 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง (บาท) 
ราคากลาง (บาท) วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 จ้างเหมาติดกล้องวงจรปิด 33,727.00 33,727.00 วิธีเฉพาะเจาจง ร้าน เจมส์ คอมพวิเตอร์ แอนด ์ ร้าน เจมส์ คอมพวิเตอร์ แอนด ์ ราคาที่ได้มาจากการ ใบสั่งจ้าง 16/2565 
 ของโรงเรียน    ซีซีทีวี   ซีซีทีวี   สืบจากท้องตลาด ลงวันที่ 4 ม.ค. 65 
 จ่านวน 1 รายการ    ราคาที่เสนอ 33,727.00บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 33,727.00บาท   

2 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 8,310.00 8,310.00 วิธีเฉพาะเจาจง ร้านพิชชาภัณฑ์ ร้านพิชชาภัณฑ์ เป็นราคาท้องตลาด ใบสั่งซ้ือ 7/2565 
 จ่านวน 10 รายการ    ราคาที่เสนอ 8,310.00 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 8,310.00 บาท เห็นสมควรจัดซ้ือได้ ลงวันที่ 5 ม.ค. 65 
         

3 ซ้ือวัสดุการศึกษาสา่หรับ 11,411.00 11,411.00 วิธีเฉพาะเจาจง ร้านพิชชาภัณฑ์ ร้านพิชชาภัณฑ์ เป็นราคาท้องตลาด ใบสั่งซ้ือ 8/2565 
 ใช้ในวิชาการ    ราคาที่เสนอ 11,411.00 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 11,411.00 บาท เห็นสมควรจัดซ้ือได้ ลงวันที่ 5 ม.ค. 65 
 จ่านวน 8 รายการ        

4 ซ้ือชุดเวชภัณฑ์เครื่องมือ 18,870.00 18,870.00 วิธีเฉพาะเจาจง ร้านณิตาเภสัช ร้านณิตาเภสัช เป็นราคาท้องตลาด ใบสั่งซ้ือ 10/2565 
 แพทย ์(ATK)    ราคาที่เสนอ 18,870.00 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 18,870.00 บาท เห็นสมควรจัดซ้ือได้ ลงวันที่ 10 ม.ค. 65 
 จ่านวน 12 รายการ        

5 ซ้ือชุดตรวจ ATK และชุดป้องกัน 2,500.00 2,500.00 วิธีเฉพาะเจาจง ร้านณิตาเภสัช ร้านณิตาเภสัช เป็นราคาท้องตลาด ใบสั่งซ้ือ 11/2565 
 โควิด    ราคาที่เสนอ 2,500.00 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 2,500.00 บาท เห็นสมควรจัดซ้ือได้ ลงวันที่ 10 ม.ค. 65 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 
 

แบบ สขร.1 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 
โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง (บาท) 
ราคากลาง (บาท) วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมส้วม 50,000.00 50,000.00 วิธีเฉพาะเจาจง นายเสรีย์  ฐานะกาญจน ์  นายเสรีย์  ฐานะกาญจน ์  ราคาที่ได้มาจากการ ใบสั่งจ้าง 19/2565 
 นักเรียน สปช 601/26    ราคาที่เสนอ 50,000.00บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 50,000.00บาท สืบจากท้องตลาด ลงวันที่ 7 ก.พ. 65 
 จ่านวน 1 รายการ        

2 ซ้ือชุดตรวจ ATK และอุปกรณ์  72,250.00 72,250.00 วิธีเฉพาะเจาจง ร้านณิตาเภสัช ร้านณิตาเภสัช เป็นราคาท้องตลาด ใบสั่งซ้ือ 16/2565 
 ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา    ราคาที่เสนอ 72,250.00 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 72,250.00 บาท เห็นสมควรจัดซ้ือได้ ลงวันที่ 28 ก.พ. 65 
 19  จา่นวน 19 รายการ        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 
 
 

แบบ สขร.1 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 
โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2565 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง (บาท) 
ราคากลาง (บาท) วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

         
 ไม่มีรายการ        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 
 
 

แบบ สขร.1 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 
โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

วันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ.2565 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง (บาท) 
ราคากลาง (บาท) วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 ซ้ือหนังสือเรียนฟรี 15 ป ี 395,654.00 395,654.00 วิธีเฉพาะเจาจง ร้านสหไทยศึกษาภัณฑ์ ร้านสหไทยศึกษาภัณฑ์ เป็นราคาท้องตลาด ใบสั่งซ้ือ 17/2565 
 อ.2 – ม.3    ราคาที่เสนอ  ราคาที่ตกลงซ้ือ  เห็นสมควรจัดซ้ือได้ ลงวันที่ 25 เม.ย. 65 
     395,654.00บาท 395,654.00บาท   
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 
 
 

แบบ สขร.1 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 
โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง (บาท) 
ราคากลาง (บาท) วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 จ้างเหมาท่าปา้ยบอร์ดข้อมูล 6,980.00 6,980.00 วิธีเฉพาะเจาจง ร้านสุรพลโฆษณา ร้านสุรพลโฆษณา ราคาที่ได้มาจากการ ใบสั่งจ้าง 26/2565 
 ผู้บริหารท่าเนียบผู้บริหาร    ราคาที่เสนอ 6,980.00 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 6,980.00 บาท สืบจากท้องตลาด ลงวันที่ 17 พ.ค. 65 
 จ่านวน 3 รายการ        

2 จ้างเหมาท่าของที่ระลึก 7,803.00 7,803.00 วิธีเฉพาะเจาจง ร้านสุรพลโฆษณา ร้านสุรพลโฆษณา เป็นราคาท้องตลาด ใบสั่งจ้าง 27/2565 
 แจกันดอกไม้    ราคาที่เสนอ 7,803.00บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 7,803.00 บาท เห็นสมควรจัดซ้ือได้ ลงวันที่ 17 พ.ค. 65 
 จ่านวน 3 รายการ        

3 ซ้ือตู้ท่าน้่าเย็น เครื่องกรองน้่า 76,000.00 76,000.00 วิธีเฉพาะเจาจง ร้านพีทีวอเตอร์ซิสเต็มด์    ร้านพีทีวอเตอร์ซิสเต็มด์    เป็นราคาท้องตลาด ใบสั่งซ้ือ 19/2565 
 จ่านวน 4 รายการ    ราคาที่เสนอ 76,000.00บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 76,000.00บาท เห็นสมควรจัดซ้ือได้ ลงวันที่ 17 พ.ค. 65 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 
 
 

แบบ สขร.1 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 
โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง (บาท) 
ราคากลาง (บาท) วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 ซ้ือวัสดุส่าหรับโครงการ 5,000.00 5,000.00 วิธีเฉพาะเจาจง ร้านสุรพลโฆษณา ร้านสุรพลโฆษณา ราคาที่ได้มาจากการ ใบสั่งซ้ือ 22/2565 
 ลูกเสือต้านยาเสพติด    ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 5,000.00บาท สืบจากท้องตลาด ลงวันที่ 20 มิ.ย. 65 
 จ่านวน 11 รายการ        

2 ซ้ือเวชภัณฑ์ส่าหรับห้องพยาบาล 5,265.00 5,265.00 วิธีเฉพาะเจาจง ร้านอารีย์ฟาร์มาซ ี ร้านอารีย์ฟาร์มาซ ี ราคาที่ได้มาจากการ ใบสั่งซ้ือ 23/2565 
 จ่านวน 19 รายการ    ราคาที่เสนอ 7,803.00บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 7,803.00 บาท สืบจากท้องตลาด ลงวันที่ 20 มิ.ย. 65 
         

3 จ้างเหมาซ่อมโน้ตบุ๊ก 2,100.00 2,100.00 วิธีเฉพาะเจาจง ร้านเจ แอนด์ เจ กอ๊ปปี ้ ร้านเจ แอนด์ เจ กอ๊ปปี ้ เป็นราคาท้องตลาด ใบสั่งจ้าง 30/2565 
 จ่านวน 6 รายการ    ราคาที่เสนอ 2,100.00 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 2,100.00 บาท เห็นสมควรจัดซ้ือได้ ลงวันที่ 13 มิ.ย. 65 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 
 
 

แบบ สขร.1 



 
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 
วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง (บาท) 
ราคากลาง (บาท) วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 จ้างเหมาท่าปา้ยไวนิล,  31,580.00 31,580.00 วิธีเฉพาะเจาจง ร้านสุรพลโฆษณา ร้านสุรพลโฆษณา ราคาที่ได้มาจากการ ใบสั่งจ้าง 31/2565 
 ป้ายโครงเหล็ก    ราคาที่เสนอ 31,580.00บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 31,580.00 บาท สืบจากท้องตลาด ลงวันที่ 4 ก.ค. 65 
 จ่านวน 4 รายการ        

2 จ้างเหมาเข้าเล่มปฏิบัตกิาร 550.00 550.00 วิธีเฉพาะเจาจง ร้านเจ แอนด์ เจ กอ๊ปปี ้ ร้านเจ แอนด์ เจ กอ๊ปปี ้ ราคาที่ได้มาจากการ ใบสั่งจ้าง 32/2565 
 จ่านวน 3 รายการ    ราคาที่เสนอ 550.00 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 550.00 บาท สืบจากท้องตลาด ลงวันที่ 8 ก.ค. 65 
         

3 ซ้ือตู้โชว์บานเล่ือน ตู้เอกสาร 19,000.00 19,000.00 วิธีเฉพาะเจาจง บริษัท เมเจอร์เฟอร์นิเจอร์  บริษัท เมเจอร์เฟอร์นิเจอร์  เป็นราคาท้องตลาด ใบสั่งซ้ือ 31/2565 
 ห้องวิทยาศาสตร์    ชุมพร จ่ากัด ชุมพร จ่ากัด เห็นสมควรจัดซ้ือได้ ลงวันที่ 18 ก.ค. 65 
 จ่านวน 2 รายการ    ราคาที่เสนอ 2,100.00 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 2,100.00 บาท   

4 ซ้ือวัสดุที่ใช้ในกิจกรรมการแข่งขัน 12,000.00 12,000.00 วิธีเฉพาะเจาจง ร้านสุรพลโฆษณา ร้านสุรพลโฆษณา เป็นราคาท้องตลาด ใบสั่งซ้ือ 32/2565 
 กีฬาสี    ราคาที่เสนอ 12,000.00บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 12,000.00บาท เห็นสมควรจัดซ้ือได้ ลงวันที่ 18 ก.ค. 65 
 จ่านวน 11 รายการ        

5 ซ้ือเหรียญรางวัลพร้อมสาย 4,000.00 4,000.00 วิธีเฉพาะเจาจง ร้านเอราวัณ ร้านเอราวัณ เป็นราคาท้องตลาด ใบสั่งซ้ือ 33/2565 
 จ่านวน 1 รายการ    ราคาที่เสนอ 4,000.00 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 4,000.00 บาท เห็นสมควรจัดซ้ือได้ ลงวันที่ 18 ก.ค. 65 
         

6 ซ้ืออาหารว่างที่ใช้ในกิจกรรม 5,900.00 5,900.00 วิธีเฉพาะเจาจง นางกัลยา  อินทรัตน ์ นางกัลยา  อินทรัตน ์ เป็นราคาท้องตลาด ใบสั่งซ้ือ 34/2565 
 การแข่งขันกีฬาส ี    ราคาที่เสนอ 5,900.00 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 5,900.00 บาท เห็นสมควรจัดซ้ือได้ ลงวันที่ 18 ก.ค. 65 
 จ่านวน 12 รายการ        

7 จ้างท่าป้ายไวนิล (บต.เกมส์) 5,000.00 5,000.00 วิธีเฉพาะเจาจง ร้านสุรพลโฆษณา ร้านสุรพลโฆษณา ราคาที่ได้มาจากการ ใบสั่งจ้าง 33/2565 
 จ่านวน 3 รายการ    ราคาที่เสนอ 5,000.00บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 5,000.00 บาท สืบจากท้องตลาด ลงวันที่ 18 ก.ค. 65 
         

8 จ้างเหมาเช่าชุดการแสดง 6,500.00 6,500.00 วิธีเฉพาะเจาจง ร้านวังวิวา ร้านวังวิวา ราคาที่ได้มาจากการ ใบสั่งจ้าง 34/2565 
 จ่านวน 3 รายการ    ราคาที่เสนอ 6,500.00 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 6,500.00บาท สืบจากท้องตลาด ลงวันที่ 18 ก.ค. 65 
         

 
 
 

แบบ สขร.1 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 
โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง (บาท) 
ราคากลาง (บาท) วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 จ้างท่าที่กั้นโตะ๊กินขา้ว 36,000.00 36,000.00 วิธีเฉพาะเจาจง ร้านสุรพลโฆษณา ร้านสุรพลโฆษณา ราคาที่ได้มาจากการ ใบสั่งจ้าง 36/2565 
 จ่านวน 1 รายการ    ราคาที่เสนอ 36,000.00บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 36,000.00 บาท สืบจากท้องตลาด ลงวันที่ 19 ส.ค. 65 
         

2 จ้างท่าบอร์ดโครงงานอาชีพ  3,330.00 3,330.00 วิธีเฉพาะเจาจง ร้านสุรพลโฆษณา ร้านสุรพลโฆษณา ราคาที่ได้มาจากการ ใบสั่งจ้าง 37/2565 
 จ่านวน 3 รายการ    ราคาที่เสนอ 3,330.00บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 3,330.00 บาท สืบจากท้องตลาด ลงวันที่ 19 ส.ค. 65 
         

3 จ้างท่าป้ายให้บุคลากร 450.00 450.00 วิธีเฉพาะเจาจง ร้านสุรพลโฆษณา ร้านสุรพลโฆษณา ราคาที่ได้มาจากการ ใบสั่งจ้าง 38/2565 
 จ่านวน 1 รายการ    ราคาที่เสนอ 450.00 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 450.00 บาท สืบจากท้องตลาด ลงวันที่ 19 ส.ค. 65 
         

4 จ้างท่าปลอกแขนให้สภานักเรียน 3,000.00 3,000.00 วิธีเฉพาะเจาจง นางสาวปภิณพิทย์ เรืองรวีนธิิทัต นางสาวปภิณพิทย์ เรืองรวีนธิิทัต ราคาที่ได้มาจากการ ใบสั่งจ้าง 39/2565 
 จ่านวน 1 รายการ    ราคาที่เสนอ 3,000.00 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 3,000.00 บาท สืบจากท้องตลาด ลงวันที่ 20 ส.ค. 65 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 
 

แบบ สขร.1 


