
            
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน 



สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือนตุลาคม      แบบสขร.1 
โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) 
วันที่ 1 – 31  เดือนตุลาคม  พ.ศ.2563 

 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ขอซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

เหตุผลที่ได้รับการ
คัดเลือกโดยสังเขป 

เลขที่และวนัที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือจ้าง 

1 ค่าอาหารกลางวัน 231,900 231,900 เฉพาะเจาะจง นางชลกานต์ เหรมัพกุล 
231,900 

นางชลกานต์ เหรมัพกุล 
231,900 

ราคาเสนอเหมาะสม 1/2564 วันท่ี 1 ต.ค.2563 

2 ซื้อหนังสือเรียน
(เพิ่มเติม) 

46,000 46,000 เฉพาะเจาะจง ร้านสามบุ๊คส์   
โดย น.ส.ผกามาส ชูแก้ว 

46,000 

ร้านสามบุ๊คส์   
โดย น.ส.ผกามาส ชูแก้ว 

46,000 

ราคาเสนอเหมาะสม 2/2564 วันท่ี 1 ต.ค.2563 

3 จ้างท าไวนิล  
 

3,050 3,050 เฉพาะเจาะจง ร้านอินเตอรม์ีเดยี 
3,050 

ร้านอินเตอรม์ีเดยี 
3,050 

ราคาเสนอเหมาะสม 1/2564 วันท่ี 19 ต.ค 2563 

4 ค่าอาหารกลางวัน 309,200 309,200 เฉพาะเจาะจง นางชลกานต์ เหรมัพกุล 
309,200 

นางชลกานต์ เหรมัพกุล 
309,200 

ราคาเสนอเหมาะสม 3/2564 วันท่ี 20 ต.ค.2563 

5 ซื้อต้นไมต้กแต่ง 3,084 3,084 เฉพาะเจาะจง ร้าน INDEX Livingmall 
3,084 

ร้าน INDEX Livingmall 
3,084 

ราคาเสนอเหมาะสม
กับวัสดุและการใช้งาน 

4/2564 วันท่ี 22 ต.ค.2563 

6 ซื้อปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจน 

84,000 84,000 เฉพาะเจาะจง ร้านพิชญาพาณิชย์  
โดย นายชินวัฒก์ ทองค า 

84,000 

ร้านพิชญาพาณิชย ์
 โดย นายชินวัฒก์ ทองค า 

84,000 

ราคาเสนอเหมาะสม
กับวัสดุและการใช้งาน 

5/2564 วันท่ี 22 ต.ค.2563 

7 จ้างท าไวนิล  
 

1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง ร้านอินเตอรม์ีเดยี 
1,200 

ร้านอินเตอรม์ีเดยี 
1,200 

ราคาเสนอเหมาะสม 2/2564 วันท่ี 22 ต.ค 2563 

8 จ้างท าไวนิล  
 

1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง ร้านอินเตอรม์ีเดยี 
1,200 

ร้านอินเตอรม์ีเดยี 
1,200 

ราคาเสนอเหมาะสม 3/2564 วันท่ี 22 ต.ค 2563 

9 จ้างระบบเดินสายไฟฟ้า 5,700 5,700 เฉพาะเจาะจง นายเกษมศักดิ์ สุขมาตร ์
5,700 

นายเกษมศักดิ์ สุขมาตร ์
5,700 

ราคาเสนอเหมาะสม 4/2564 วันท่ี 26 ต.ค 2563 

   
 
 
 
 



 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือนตุลาคม      แบบสขร.1 
โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) 
วันที่ 1 – 31  เดือนตุลาคม  พ.ศ.2563 

 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ขอซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

เหตุผลที่ได้รับการ
คัดเลือกโดยสังเขป 

เลขที่และวนัที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือจ้าง 

10 ซื้อสายสเตอรโิอ  
ไมลล์อยคู ่

4,850 4,850 เฉพาะเจาะจง ร้านโมเดิร์นซาวด ์
 อิเล็ค-ทอยล ์

4,850 

ร้านโมเดิร์นซาวด ์
 อิเล็ค-ทอยล ์

4,850 

ราคาเสนอเหมาะสม
กับวัสดุและการใช้งาน 

6/2564 วันท่ี 26 ต.ค.2563 

11 ซื้ออวัสดุโครงการ 
เศษฐกิจพอเพียง 

1,654 1,654 เฉพาะเจาะจง ร้านหลยุห์วัสดุก่อสร้าง 
ร้านสวนผาสุก 

1,654 

ร้านหลยุห์วัสดุก่อสร้าง 
ร้านสวนผาสุก 

1,654 

ราคาเสนอเหมาะสม
กับวัสดุและการใช้งาน 

7/2564 วันท่ี 27 ต.ค.2563 

12 ซื้อนกยูงพุ่มกฐิน 3,745 3,745 เฉพาะเจาะจง ร้านนิวสยามดีโอซัพพลาย 
3,745 

ร้านนิวสยามดีโอซัพพลาย 
3,745 

ราคาเสนอเหมาะสม
กับวัสดุและการใช้งาน 

8/2564 วันท่ี 28 ต.ค.2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือนพฤศจิกายน      แบบสขร.1 
โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) 

วันที่ 1 – 30  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2563 
 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ขอซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

เหตุผลที่ได้รับการ
คัดเลือกโดยสังเขป 

เลขที่และวนัที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือจ้าง 

1 จ้างถ่ายเอกสาร 
ตัวช้ีวัดความรู ้

790 790 เฉพาะเจาะจง ร้าน K.M.copy and Com 
790 

ร้าน K.M.copy and Com 
790 

ราคาเสนอเหมาะสม 5/2564 วันท่ี 2 พ.ย.2563 

2 จ้างท าไวนิล 600 600 เฉพาะเจาะจง ร้านสมยัครเีอทีฟ 
600 

ร้านสมยัครเีอทีฟ 
600 

ราคาเสนอเหมาะสม 6/2564 วันท่ี 11 พ.ย.2563 

3 จ้างต่อเติมหลังคา 60,000 60,000 เฉพาะเจาะจง นายพันธ์เทพ ปิยะศิริเจริญกุล 
60,000 

นายพันธ์เทพ ปิยะศิริเจริญกุล 
60,000 

ราคาเสนอเหมาะสม 7/2564 วันท่ี 20 พ.ย.2563 

4 จ้างติดตั้งหลังคา 20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง นายพันธ์เทพ ปิยะศิริเจริญกุล 
20,000 

นายพันธ์เทพ ปิยะศิริเจริญกุล 
20,000 

ราคาเสนอเหมาะสม 8/2564 วันท่ี 20 พ.ย.2563 

5 ค่าอาหารกลางวัน 308,000 308,000 เฉพาะเจาะจง นางชลกานต์ เหรมัพกุล 
308,000 

นางชลกานต์ เหรมัพกุล 
308,000 

ราคาเสนอเหมาะสม 9/2564 วันท่ี 30 พ.ย.2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือนธันวาคม      แบบสขร.1 

โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) 
วันที่ 1 – 31  เดือนธันวาคม  พ.ศ.2563 

 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ขอซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

เหตุผลที่ได้รับการ
คัดเลือกโดยสังเขป 

เลขที่และวนัที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือจ้าง 

1 ซื้อวัสดุการศึกษา 40,000 40,000 เฉพาะเจาะจง ร้านสามบุ๊คส์   
โดย น.ส.ผกามาส ชูแก้ว 

40,000 

ร้านสามบุ๊คส์   
โดย น.ส.ผกามาส ชูแก้ว 

40,000 

ราคาเสนอเหมาะสม
กับวัสดุและการใช้งาน 

10/2564 วันท่ี 2 ธ.ค.2563 

2 ซื้อวัสดุการศึกษา 42,930 42,930 เฉพาะเจาะจง ร้านสามบุ๊คส์   
โดย น.ส.ผกามาส ชูแก้ว 

42,930 

ร้านสามบุ๊คส์   
โดย น.ส.ผกามาส ชูแก้ว 

42,930 

ราคาเสนอเหมาะสม
กับวัสดุและการใช้งาน 

11/2564 วันท่ี 2 ธ.ค.2563 

3 ซื้อเครื่องฉีดน้ า 2,421 2,421 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสด ุ
2,421 

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสด ุ
2,421 

ราคาเสนอเหมาะสม
กับวัสดุและการใช้งาน 

12/2564 วันท่ี 14 ธ.ค.2563 

4 จ้างถ่ายเอกสาร 
 

2,412 2,412 เฉพาะเจาะจง ร้าน K.M.copy and Com 
2,412 

ร้าน K.M.copy and Com 
2,412 

ราคาเสนอเหมาะสม 9/2564 วันท่ี 15 ธ.ค.2563 

5 จ้างติดต้ังกล้องวงจรปิด 48,500 48,500 เฉพาะเจาะจง ร้าน N and B 
Computer IT 

48,500 

ร้าน N and B 
Computer IT 

48,500 

ราคาเสนอเหมาะสม 10/2564 วันท่ี1 8 ธ.ค.2563 

6 จ้างถ่ายเอกสาร 
 

1,097 1,097 เฉพาะเจาะจง ร้าน K.M.copy and Com 
1,097 

ร้าน K.M.copy and Com 
1,097 

ราคาเสนอเหมาะสม 11/2564 วันท่ี 18 ธ.ค.2563 

7 จ้างถ่ายเอกสาร 
 

2,292 2,292 เฉพาะเจาะจง ร้าน K.M.copy and Com 
2,292 

ร้าน K.M.copy and Com 
2,292 

ราคาเสนอเหมาะสม 12/2564 วันท่ี 18 ธ.ค.2563 

 
 
 
 
 
 
 



                สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือนมกราคม      แบบสขร.1 
โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) 
วันที่ 1 – 31  เดือนมกราคม  พ.ศ.2564 

 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ขอซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

เหตุผลที่ได้รับการ
คัดเลือกโดยสังเขป 

เลขที่และวนัที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือจ้าง 

1 จ้างถ่ายเอกสาร 
คัดลายมือ 

760 760 เฉพาะเจาะจง ร้าน K.M.copy and Com 
760 

ร้าน K.M.copy and Com 
760 

ราคาเสนอเหมาะสม 13/2564 วันท่ี 14 ม.ค.2564 

2 จ้างท าไวนิล  
โรงเรียนปลอดบหุรี ่

1,300 1,300 เฉพาะเจาะจง ร้านอินเตอรม์ีเดยี 
1,300 

ร้านอินเตอรม์ีเดยี 
1,300 

ราคาเสนอเหมาะสม 14/2564 วันท่ี 14 ม.ค.2564 

3 จ้างท าไวนิล  
 

1,720 1,720 เฉพาะเจาะจง ร้านอินเตอรม์ีเดยี 
1,720 

ร้านอินเตอรม์ีเดยี 
1,720 

ราคาเสนอเหมาะสม 15/2564 วันท่ี 20 ม.ค.2564 

4 จ้างถ่ายเอกสาร RT ป.1 1,330 1,330 เฉพาะเจาะจง ร้าน K.M.copy and Com 
1,330 

ร้าน K.M.copy and Com 
1,330 

ราคาเสนอเหมาะสม 17/2564 วันท่ี 20 ม.ค.2564 

5 ซื้อผลไม ้ 82,081.75 82,081.75 เฉพาะเจาะจง นางอิสรา เกตุแก้ว 
82,081.75 

นางอิสรา เกตุแก้ว 
82,081.75 

ราคาเสนอเหมาะสม
กับวัสดุและการใช้งาน 

15/2564 วันท่ี 26 ม.ค.2564 

6 ซื้อยาและเวชภัณฑ ์ 7,710 7,710 เฉพาะเจาะจง ร้านยานิวัตเิภสัช 
7,710 

ร้านยานิวัตเิภสัช 
7,710 

ราคาเสนอเหมาะสม
กับวัสดุและการใช้งาน 

16/2564 วันท่ี 26 ม.ค.2564 

7 ซื้อ ปพ.6 ปพ.8  
บัตรสุขภาพ 

10,500 10,500 เฉพาะเจาะจง ร้านพิชญาพาณิชย์  
โดย นายชินวัฒก์ ทองค า 

10,500 

ร้านพิชญาพาณิชย์  
โดย นายชินวัฒก์ ทองค า 

10,500 

ราคาเสนอเหมาะสม
กับการใช้งาน 

17/2564 วันท่ี 26 ม.ค.2564 

8 ซื้อวัสดุการศึกษา 8,235 8,235 เฉพาะเจาะจง ร้านพิชญาพาณิชย์  
โดย นายชินวัฒก์ ทองค า 

8,235 

ร้านพิชญาพาณิชย์  
โดย นายชินวัฒก์ ทองค า 

8,235 

ราคาเสนอเหมาะสม
กับวัสดุและการใช้งาน 

18/2564 วันท่ี 26 ม.ค.2564 

9 ซื้อวัสดุการศึกษา 4,485 4,485 เฉพาะเจาะจง ร้านพิชญาพาณิชย์  
โดย นายชินวัฒก์ ทองค า 

4,485 

ร้านพิชญาพาณิชย์  
โดย นายชินวัฒก์ ทองค า 

4,485 

ราคาเสนอเหมาะสม
กับวัสดุและการใช้งาน 

19/2564 วันท่ี 26 ม.ค.2564 

   
 
 
 



 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือนมกราคม      แบบสขร.1 
โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) 
วันที่ 1 – 31  เดือนมกราคม  พ.ศ.2564 

 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ขอซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

เหตุผลที่ได้รับการ
คัดเลือกโดยสังเขป 

เลขที่และวนัที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือจ้าง 

10 ซื้อวัสดุการศึกษา 9,090 9,090 เฉพาะเจาะจง ร้านพิชญาพาณิชย์  
โดย นายชินวัฒก์ ทองค า 

9,090 

ร้านพิชญาพาณิชย์  
โดย นายชินวัฒก์ ทองค า 

9,090 

ราคาเสนอเหมาะสม
กับวัสดุและการใช้งาน 

20/2564 วันท่ี 26 ม.ค.2564 

11 ซื้ออุปกรณ์กีฬา 7,900 7,900 เฉพาะเจาะจง ร้านพิชญาพาณิชย์  
โดย นายชินวัฒก์ ทองค า 

7,900 

ร้านพิชญาพาณิชย์  
โดย นายชินวัฒก์ ทองค า 

7,900 

ราคาเสนอเหมาะสม
กับการใช้งาน 

21/2564 วันท่ี 26 ม.ค.2564 

12 ซื้อวัสด ุ 13,589 13,589 เฉพาะเจาะจง ร้านพิชญาพาณิชย์  
โดย นายชินวัฒก์ ทองค า 

13,589 

ร้านพิชญาพาณิชย์  
โดย นายชินวัฒก์ ทองค า 

13,589 

ราคาเสนอเหมาะสม
กับวัสดุและการใช้งาน 

22/2564 วันท่ี 26 ม.ค.2564 

13 ซื้ออุปกรณ์ท าความ
สะอาด 

6,250 6,250 เฉพาะเจาะจง ร้านพิชญาพาณิชย์  
โดย นายชินวัฒก์ ทองค า 

6,250 

ร้านพิชญาพาณิชย์  
โดย นายชินวัฒก์ ทองค า 

6,250 

ราคาเสนอเหมาะสม
กับวัสดุและการใช้งาน 

23/2564 วันท่ี 26 ม.ค.2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือนกุมภาพันธ์      แบบสขร.1 
โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) 
วันที่ 1 – 28  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2564 

 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ขอซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

เหตุผลที่ได้รับการ
คัดเลือกโดยสังเขป 

เลขที่และวนัที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือจ้าง 

1 ซื้อปลอกแขนสภา
นักเรียน 

2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง ร้านไจแอนท์  
อินเตอร์ฟารม์ 

2,000 

ร้านไจแอนท์  
อินเตอร์ฟารม์ 

2,000 

ราคาเสนอเหมาะสม
กับการใช้งาน 

24/2564 วันท่ี 2 ก.พ.2564 

2 ซื้อไม้กวาด 1,925 1,925 เฉพาะเจาะจง บ.หาดใหญ่กิ๊ฟท์แลด์ จ ากัด 
1,925 

บ.หาดใหญ่กิ๊ฟท์แลด์ จ ากัด 
1,925 

ราคาเสนอเหมาะสม
กับวัสดุและการใช้งาน 

25/2564 วันท่ี 2 ก.พ.2564 

3 จ้างท าไวนิล 350 350 เฉพาะเจาะจง ร้านอินเตอรม์ีเดยี 
350 

ร้านอินเตอรม์ีเดยี 
350 

ราคาเสนอเหมาะสม 18/2564 วันท่ี 2 ก.พ.2564 

4 จ้างถ่ายเอกสาร 
ข้อสอบระดับชาต ิ

2,704 2,704 เฉพาะเจาะจง ร้าน K.M.copy and Com 
2,704 

ร้าน K.M.copy and Com 
2,704 

ราคาเสนอเหมาะสม 19/2564 วันท่ี 2 ก.พ.2564 

5 จ้างถ่ายเอกสาร 
ข้อสอบ 

3,464 3,464 เฉพาะเจาะจง ร้าน K.M.copy and Com 
3,464 

ร้าน K.M.copy and Com 
3,464 

ราคาเสนอเหมาะสม 20/2564 วันท่ี 3 ก.พ.2564 

6 จ้างถ่ายเอกสาร 
คัดลายมือ 

960 960 เฉพาะเจาะจง ร้าน K.M.copy and Com 
960 

ร้าน K.M.copy and Com 
960 

ราคาเสนอเหมาะสม 21/2564 วันท่ี 3 ก.พ.2564 

7 ซื้อวัสดุงานอนามัย 50,850 50,850 เฉพาะเจาะจง หจก.พีเอ็นอุปกรณ์
การแพทย์ (สนญ) 

50,850 

หจก.พีเอ็นอุปกรณ์
การแพทย์ (สนญ) 

50,850 

ราคาเสนอเหมาะสม
กับวัสดุและการใช้งาน 

28/2564 วันท่ี 19 ก.พ.2564 

8 ซื้อกระบอกฉีดน้ า 950 950 เฉพาะเจาะจง ร้านหาดใหญ่การค้า 
950 

ร้านหาดใหญ่การค้า 
950 

ราคาเสนอเหมาะสม
กับการใช้งาน 

29/2564 วันท่ี 19 ก.พ.2564 

9 ซื้อกล่องพลาสติก 200 200 เฉพาะเจาะจง ร้านพิชญาพาณิชย์  
โดย นายชินวัฒก์ ทองค า 

200 

ร้านพิชญาพาณิชย์  
โดย นายชินวัฒก์ ทองค า 

200 

ราคาเสนอเหมาะสม
กับการใช้งาน 

30/2564 วันท่ี 19 ก.พ.2564 

 
 
 
 



สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือนกุมภาพันธ์      แบบสขร.1 
โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) 
วันที่ 1 – 28  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2564 

 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ขอซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

เหตุผลที่ได้รับการ
คัดเลือกโดยสังเขป 

เลขที่และวนัที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือจ้าง 

10 ซื้อวัสดุการเกษตร 
(อิฐบล็อค)) 

695.50 695.50 เฉพาะเจาะจง ร้านหลยุห์วัสดุก่อสร้าง 
695.50 

ร้านหลยุห์วัสดุก่อสร้าง 
695.50 

ราคาเสนอเหมาะสม
กับวัสดุและการใช้งาน 

31/2564 วันท่ี 19 ก.พ.2564 

11 ซื้อวัสดุการเกษตร 517 517 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสด ุ
517 

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสด ุ
517 

ราคาเสนอเหมาะสม
กับวัสดุและการใช้งาน 

32/2564 วันท่ี 19 ก.พ.2564 

12 ซื้อวัสดุการเกษตร 1,305.40 1,305.40 เฉพาะเจาะจง ร้านหลยุห์วัสดุก่อสร้าง 
1,305.40 

ร้านหลยุห์วัสดุก่อสร้าง 
1,305.40 

ราคาเสนอเหมาะสม
กับวัสดุและการใช้งาน 

33/2564 วันท่ี 19 ก.พ.2564 

13 ซื้อวัสดุการเกษตร 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง ร้านกีรติฟาร์มเห็ด 
4,000 

ร้านกีรติฟาร์มเห็ด 
4,000 

ราคาเสนอเหมาะสม
กับวัสดุและการใช้งาน 

34/2564 วันท่ี 19 ก.พ.2564 

14 ซื้อวัสดุการเกษตร 100 100 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นไม้นายแป้น 
100 

ร้านต้นไม้นายแป้น 
100 

ราคาเสนอเหมาะสม
กับวัสดุและการใช้งาน 

35/2564 วันท่ี 19 ก.พ.2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือนมีนาคม      แบบสขร.1 
โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) 
วันที่ 1 – 31  เดือนมีนาคม  พ.ศ.2564 

 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ขอซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

เหตุผลที่ได้รับการ
คัดเลือกโดยสังเขป 

เลขที่และวนัที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือจ้าง 

1 จ้างรถรับ-ส่ง นักเรยีน
สอบ O-NET 

1,600 1,600 เฉพาะเจาะจง นายโสภา ศรีวิเชียรอ าไพ 
นางสาวกมลวรรณ แซ่เปา 

1,600 

นายโสภา ศรีวิเชียรอ าไพ 
นางกมลวรรณ พ ฒนาผล

1,600 

ราคาเสนอเหมาะสม 22/2564 วันท่ี 12 มี.ค. 2564 

2 ค่าอาหารกลางวัน 291,700 291,700 เฉพาะเจาะจง นางชลกานต์ เหรมัพกุล 
291,700 

นางชลกานต์ เหรมัพกุล 
291,700 

ราคาเสนอเหมาะสม 36/2564 วันท่ี 16 มี.ค.2564 

3 ซื้อวัสดุห้องสมดุ 2,365 2,365 เฉพาะเจาะจง ร้านพิชญาพาณิชย์  
โดย นายชินวัฒก์ ทองค า 

2,365 

ร้านพิชญาพาณิชย์  
โดย นายชินวัฒก์ ทองค า 

2,365 

ราคาเสนอเหมาะสม
กับวัสดุและการใช้งาน 

37/2564 วันท่ี 17 มี.ค.2564 

4 จ้างท าไวนิลกิจกรรม
ปฐมวัย 

250 250 เฉพาะเจาะจง ร้านอินเตอรม์ีเดยี 
250 

ร้านอินเตอรม์ีเดยี 
250 

ราคาเสนอเหมาะสม 23/2564 วันท่ี 17 มี.ค. 2564 

5 จ้างท าไวนิลกิจกรรม
ไปท ศนศึกษา (ปางช้าง) 

800 800 เฉพาะเจาะจง ร้านอินเตอรม์ีเดยี 
800 

ร้านอินเตอรม์ีเดยี 
800 

ราคาเสนอเหมาะสม 24/2564 วันท่ี 17 มี.ค. 2564 

6 จ้างถ่ายเอกสาร 
แหล่งเรียนรู ้

153 153 เฉพาะเจาะจง ร้าน K.M.copy and Com 
830 

ร้าน K.M.copy and Com 
830 

ราคาเสนอเหมาะสม 25/2564 วันท่ี 17 มี.ค. 2564 

7 จ้างถ่ายเอกสาร 
แหล่งเรียนรู ้

208 208 เฉพาะเจาะจง ร้าน K.M.copy and Com 
208 

ร้าน K.M.copy and Com 
208 

ราคาเสนอเหมาะสม 26/2564 วันท่ี 17 มี.ค. 2564 

8 ซื้อวัสด ุ 14,220 14,220 เฉพาะเจาะจง ร้านพิชญาพาณิชย์  
โดย นายชินวัฒก์ ทองค า 

14,220 

ร้านพิชญาพาณิชย์  
โดย นายชินวัฒก์ ทองค า 

14,220 

ราคาเสนอเหมาะสม
กับวัสดุและการใช้งาน 

38/2564 วันท่ี 18 มี.ค.2564 

 
 
 
 
 
 



 
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือนมีนาคม      แบบสขร.1 

โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) 
วันที่ 1 – 31  เดือนมีนาคม  พ.ศ.2564 

 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ขอซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

เหตุผลที่ได้รับการ
คัดเลือกโดยสังเขป 

เลขที่และวนัที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือจ้าง 

9 ซื้อวัสดุสอบโอเนต 1,680 1,680 เฉพาะเจาะจง ร้านพิชญาพาณิชย์  
โดย นายชินวัฒก์ ทองค า 

1,680 

ร้านพิชญาพาณิชย์  
โดย นายชินวัฒก์ ทองค า 

1,680 

ราคาเสนอเหมาะสม
กับวัสดุและการใช้งาน 

39/2564 วันท่ี 19 มี.ค.2564 

10 ซื้อวัสดุงานวัดผล 965 965 เฉพาะเจาะจง ร้านพิชญาพาณิชย์  
โดย นายชินวัฒก์ ทองค า 

965 

ร้านพิชญาพาณิชย์  
โดย นายชินวัฒก์ ทองค า 

965 

ราคาเสนอเหมาะสม
กับวัสดุและการใช้งาน 

40/2564 วันท่ี 19 มี.ค.2564 

11 ซื้อเครื่องพิมพ์ cannon 4,800 4,800 เฉพาะเจาะจง ร้านพิชญาพาณิชย์  
โดย นายชินวัฒก์ ทองค า 

4,800 

ร้านพิชญาพาณิชย์  
โดย นายชินวัฒก์ ทองค า 

4,800 

ราคาเสนอเหมาะสม
กับวัสดุและการใช้งาน 

41/2564 วันท่ี 19 มี.ค.2564 

12 ซื้อวัสดุสภานักเรียน 878 878 เฉพาะเจาะจง ร้านพิชญาพาณิชย์  
โดย นายชินวัฒก์ ทองค า 

878 

ร้านพิชญาพาณิชย์  
โดย นายชินวัฒก์ ทองค า 

878 

ราคาเสนอเหมาะสม
กับวัสดุและการใช้งาน 

42/2564 วันท่ี 22 มี.ค.2564 

13 ซื้อวัสด ุ 3,385 3,385 เฉพาะเจาะจง ร้านพิชญาพาณิชย์  
โดย นายชินวัฒก์ ทองค า 

3,385 

ร้านพิชญาพาณิชย์  
โดย นายชินวัฒก์ ทองค า 

3,385 

ราคาเสนอเหมาะสม
กับวัสดุและการใช้งาน 

43/2564 วันท่ี 22 มี.ค.2564 

14 ซื้อวัสด ุ 880 880 เฉพาะเจาะจง บ.สยามนครินทร์ จ ากดั 
880 

บ.สยามนครินทร์ จ ากดั 
880 

ราคาเสนอเหมาะสม
กับวัสดุและการใช้งาน 

44/2564 วันท่ี 22 มี.ค.2564 

15 ซื้อวัสด ุ 2,250 2,250 เฉพาะเจาะจง ร้านพิชญาพาณิชย์  
โดย นายชินวัฒก์ ทองค า 

2,250 

ร้านพิชญาพาณิชย์  
โดย นายชินวัฒก์ ทองค า 

2,250 

ราคาเสนอเหมาะสม
กับวัสดุและการใช้งาน 

45/2564 วันท่ี 22 มี.ค.2564 

 
 
 
 



    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือนมีนาคม      แบบสขร.1 
โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) 
วันที่ 1 – 31  เดือนมีนาคม  พ.ศ.2564 

 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ขอซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

เหตุผลที่ได้รับการ
คัดเลือกโดยสังเขป 

เลขที่และวนัที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือจ้าง 

16 ซื้อวัสด ุ 5,547 5,547 เฉพาะเจาะจง ร้านพิชญาพาณิชย์  
โดย นายชินวัฒก์ ทองค า 

5,547 

ร้านพิชญาพาณิชย์  
โดย นายชินวัฒก์ ทองค า 

5,547 

ราคาเสนอเหมาะสม
กับวัสดุและการใช้งาน 

46/2564 วันท่ี 22 มี.ค.2564 

17 จ้างรถรับ-ส่ง 
นักเรียนไปปางช้าง 

17,500 17,500 เฉพาะเจาะจง นายนรินทร์ เกษตรสมบูรณ์ 
นายเจษฏา ชุมลอย 
นายไกรวุฒิ ศรีรอด 
นายแระเทือง พูลแก้ว 

17,500 

นายนรินทร์ เกษตรสมบูรณ์ 
นายเจษฏา ชุมลอย 
นายไกรวุฒิ ศรีรอด 
นายแระเทือง พูลแก้ว 

17,500 

ราคาเสนอเหมาะสม 27/2564 วันท่ี 25 มี.ค.2564 

18 จ้างรถรับ-ส่ง 
นักเรียนไปฟาร์ม
ตัวอย่างอ.คลองหอยโข่ง 

35,00 35,00 เฉพาะเจาะจง นายช านาญ หลิบแก้ว 
35,00 

นายช านาญ หลิบแก้ว 
35,00 

ราคาเสนอเหมาะสม 28/2564 วันท่ี 25 มี.ค.2564 

19 จ้างรถรับ-ส่ง 
นักเรียนอนุบาล ไปห้าง 
สรรพสินค้าเทรลทรลั 
เฟสติวลั  

6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง น.ส กมลวรรณ แซ่เปา 
6,000 

น.ส กมลวรรณ แซ่เปา 
6,000 

ราคาเสนอเหมาะสม 29/2564 วันท่ี 29 มี.ค. 2564 

20 จ้างรถรับ-ส่ง 
นักเรียนไปฟาร์ม
ตัวอย่างอ.คลองหอยโข่ง 

3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง นายนรินทร์ เกษตรสมบูรณ์ 
3,500 

นายนรินทร์ เกษตรสมบูรณ์ 
3,500 

ราคาเสนอเหมาะสม 30/2564 วันท่ี 29 มี.ค. 2564 

21 ซื้อวัสดุงานเปิดบ้าน
วิชาการ 

3,185 3,185 เฉพาะเจาะจง บ.หาดใหญ่ กิ๊ฟแลนด์ 
จ ากัด 
3,185 

บ.หาดใหญ่ กิ๊ฟแลนด์ 
จ ากัด 
3,185 

ราคาเสนอเหมาะสม
กับวัสดุและการใช้งาน 

47/2564 วันท่ี 31 มี.ค.2564 

 
   
 
 
 



  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือนมีนาคม      แบบสขร.1 
โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) 
วันที่ 1 – 31  เดือนมีนาคม  พ.ศ.2564 

 
ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ขอซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 
เหตุผลที่ได้รับการ
คัดเลือกโดยสังเขป 

เลขที่และวนัที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือจ้าง 

22 ซื้อกรอบรูป 5,440 5,440 เฉพาะเจาะจง ห้างยินดีศิลป ์
5,440 

ห้างยินดีศิลป ์
5,440 

ราคาเสนอเหมาะสม
กับวัสดุและการใช้งาน 

48/2564 วันท่ี 31 มี.ค.2564 

23 จ้างรถรับ-ส่งนักเรียนไป
ฟาร์มตัวอย่าง 
 อ.คลองหอยโข่ง 

3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง นายนรินทร์ เกษตรสมบูรณ์ 
3,500 

นายนรินทร์ เกษตรสมบูรณ์ 
3,500 

ราคาเสนอเหมาะสม 31/2564 วันท่ี 31 มี.ค.2564 

24 จ้างท าไวนิลกิจกรรม
ไปท ศนศึกษา 

250 250 เฉพาะเจาะจง ร้านอินเตอรม์ีเดยี 
250 

ร้านอินเตอรม์ีเดยี 
250 

ราคาเสนอเหมาะสม 32/2564 วันท่ี 31 มี.ค.2564 

25 จ้างท าไวนิลกิจกรรม 550 550 เฉพาะเจาะจง ร้านอินเตอรม์ีเดยี 
550 

ร้านอินเตอรม์ีเดยี 
550 

ราคาเสนอเหมาะสม 33/2564 วันท่ี 31 มี.ค.2564 

26 เช่าชุดมโนรา ครบชุด 2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง นายสมาน ติสรานะกลุ 
2,500 

นายสมาน ติสรานะกลุ 
2,500 

ราคาเสนอเหมาะสม 34/2564 วันท่ี 31 มี.ค.2564 

27 เช่าชุดการแสดง 
ขวัญข้าว 

600 600 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านครูปุ๊ เช่าชุดไทย 
600 

ร้านบ้านครูปุ๊ เช่าชุดไทย 
600 

ราคาเสนอเหมาะสม 35/2564 วันท่ี 31 มี.ค.2564 

28 จ้างท าไวนิลกิจกรรมรับ
สมัครนักเรียน 

1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง ร้านอินเตอรม์ีเดยี 
1,500 

ร้านอินเตอรม์ีเดยี 
1,500 

ราคาเสนอเหมาะสม 36/2564 วันท่ี 31 มี.ค.2564 

29 เช่าชุดมโนรา ครบชุด 2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง นายสมาน ติสรานะกลุ 
2,500 

นายสมาน ติสรานะกลุ 
2,500 

ราคาเสนอเหมาะสม 37/256 4วันท่ี 31 มี.ค.2564 

30 จ้างท าไวนิล 2,950 2,950 เฉพาะเจาะจง ร้านอินเตอรม์ีเดยี 
2,950 

ร้านอินเตอรม์ีเดยี 
2,950 

ราคาเสนอเหมาะสม 38/2564 วันท่ี 31 มี.ค.2564 

 
 
 
 
 



    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือนมีนาคม      แบบสขร.1 
โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) 
วันที่ 1 – 31  เดือนมีนาคม  พ.ศ.2564 

 
ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ขอซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 
เหตุผลที่ได้รับการ
คัดเลือกโดยสังเขป 

เลขที่และวนัที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือจ้าง 

31 จ้างถ่ายเอกสารคัดกรอง
นักเรียนบกพรอง
ทางการเรียนรู ้

830 830 เฉพาะเจาะจง ร้าน K.M.copy and Com 
830 

ร้าน K.M.copy and Com 
830 

ราคาเสนอเหมาะสม 39/2564 วันท่ี 31 มี.ค.2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือนเมษายน      แบบสขร.1 
โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) 
วันที่ 1 – 30  เดือนเมษายน  พ.ศ.2564 

 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ขอซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

เหตุผลที่ได้รับการ
คัดเลือกโดยสังเขป 

เลขที่และวนัที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือจ้าง 

1 ซื้อวัสด ุ 580 580 เฉพาะเจาะจง ร้านพิชญาพาณิชย์  
โดย นายชินวัฒก์ ทองค า 

580 

ร้านพิชญาพาณิชย์  
โดย นายชินวัฒก์ ทองค า 

580 

ราคาเสนอเหมาะสม
กับวัสดุและการใช้งาน 

49/2564 วันท่ี 1 เม.ย.2564 

2 ซื้อวัสด ุ 8,155 8,155 เฉพาะเจาะจง ร้านพิชญาพาณิชย์  
โดย นายชินวัฒก์ ทองค า 

8,155 

ร้านพิชญาพาณิชย์  
โดย นายชินวัฒก์ ทองค า 

8,155 

ราคาเสนอเหมาะสม
กับวัสดุและการใช้งาน 

50/2564 วันท่ี 1 เม.ย.2564 

3 ซื้อวัสด ุ 1,050 1,050 เฉพาะเจาะจง ร้านพิชญาพาณิชย์  
โดย นายชินวัฒก์ ทองค า 

1,050 

ร้านพิชญาพาณิชย์  
โดย นายชินวัฒก์ ทองค า 

1,050 

ราคาเสนอเหมาะสม
กับวัสดุและการใช้งาน 

51/2564 วันท่ี 2 เม.ย.2564 

4 ซื้อวัสด ุ 4,690 4,690 เฉพาะเจาะจง ร้านพิชญาพาณิชย์  
โดย นายชินวัฒก์ ทองค า 

4,690 

ร้านพิชญาพาณิชย์  
โดย นายชินวัฒก์ ทองค า 

4,690 

ราคาเสนอเหมาะสม
กับวัสดุและการใช้งาน 

52/2564 วันท่ี 2 เม.ย.2564 

5 ซื้อวัสด ุ 4,432 4,432 เฉพาะเจาะจง ร้านพิชญาพาณิชย์  
โดย นายชินวัฒก์ ทองค า 

4,432 

ร้านพิชญาพาณิชย์  
โดย นายชินวัฒก์ ทองค า 

4,432 

ราคาเสนอเหมาะสม
กับวัสดุและการใช้งาน 

53/2564 วันท่ี 2 เม.ย.2564 

6 ซื้อวัสด ุ 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง ร้านพิชญาพาณิชย์  
โดย นายชินวัฒก์ ทองค า 

8,000 

ร้านพิชญาพาณิชย์  
โดย นายชินวัฒก์ ทองค า 

8,000 

ราคาเสนอเหมาะสม
กับวัสดุและการใช้งาน 

54/2564 วันท่ี 5 เม.ย.2564 

 
 
 
 
 
 
 



         สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือนเมษายน      แบบสขร.1 
โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) 
วันที่ 1 – 30  เดือนเมษายน  พ.ศ.2564 

 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ขอซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

เหตุผลที่ได้รับการ
คัดเลือกโดยสังเขป 

เลขที่และวนัที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือจ้าง 

7 ซื้อวัสด ุ 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง ร้านพิชญาพาณิชย์  
โดย นายชินวัฒก์ ทองค า 

4,000 

ร้านพิชญาพาณิชย์  
โดย นายชินวัฒก์ ทองค า 

4,000 

ราคาเสนอเหมาะสม
กับวัสดุและการใช้งาน 

55/2564 วันท่ี 5 เม.ย.2564 

8 ซื้อไมล ์ 19,600 19,600 เฉพาะเจาะจง ร้านโมเดิร์นซาวด์  
อิเล็ค-ทอยส์ 

19,600 

ร้านโมเดิร์นซาวด์  
อิเล็ค-ทอยส์ 

19,600 

ราคาเสนอเหมาะสม
กับวัสดุและการใช้งาน 

56/2564 วันท่ี 26 เม.ย.2564 

9 ซื้อครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ 24,839 24,839 เฉพาะเจาะจง บ.ไอที ซิตี้ จ ากัด(มหาชน) 
24,839 

บ.ไอที ซิตี้ จ ากัด(มหาชน) 
24,839 

ราคาเสนอเหมาะสม
กับวัสดุและการใช้งาน 

57/2564 วันท่ี 26 เม.ย.2564 

10 จ้างถ่ายเอกสาร 830 830 เฉพาะเจาะจง ร้าน K.M.copy and Com 
830 

ร้าน K.M.copy and 
Com 

830 

ราคาเสนอเหมาะสม 40/2564 วันท่ี 26 เม.ย.2564 

11 จ้างท าไวนิลสิ่งแวดล้อม 16,660 16,660 เฉพาะเจาะจง ร้านอินเตอรม์ีเดยี 
16,660 

ร้านอินเตอรม์ีเดยี 
16,660 

ราคาเสนอเหมาะสม 41/2564 วันท่ี 26 เม.ย.2564 

12 จ้างท าป้ายสติกเกอร ์ 22,000 22,000 เฉพาะเจาะจง ร้านอินเตอรม์ีเดยี 
22,000 

ร้านอินเตอรม์ีเดยี 
22,000 

ราคาเสนอเหมาะสม 42/2564 วันท่ี 26 เม.ย.2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือนพฤษภาคม      แบบสขร.1 
โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) 
วันที่ 1 – 31  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2564 

 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ขอซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

เหตุผลที่ได้รับการ
คัดเลือกโดยสังเขป 

เลขที่และวนัที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือจ้าง 

1 ซื้อวัสดุการศึกษา 67,000 67,000 เฉพาะเจาะจง ร้านพิชญาพาณิชย์  
โดย นายชินวัฒก์ ทองค า 

67,000 

ร้านพิชญาพาณิชย์  
โดย นายชินวัฒก์ ทองค า 

67,000 

ราคาเสนอเหมาะสม
กับวัสดุและการใช้งาน 

58/2564 วันท่ี 5 พ.ค.2564 

2 ซื้อวัสดุท าความสะอาด 14,840 14,840 เฉพาะเจาะจง ร้านพิชญาพาณิชย์  
โดย นายชินวัฒก์ ทองค า 

14,840 

ร้านพิชญาพาณิชย์  
โดย นายชินวัฒก์ ทองค า 

14,840 

ราคาเสนอเหมาะสม
กับวัสดุและการใช้งาน 

59/2564 วันท่ี 5 พ.ค.2564 

3 ซื้อวัสดุท าความสะอาด 13,790 13,790 เฉพาะเจาะจง ร้านพิชญาพาณิชย์  
โดย นายชินวัฒก์ ทองค า 

13,790 

ร้านพิชญาพาณิชย์  
โดย นายชินวัฒก์ ทองค า 

13,790 

ราคาเสนอเหมาะสม
กับวัสดุและการใช้งาน 

60/2564 วันท่ี 5 พ.ค.2564 

4 จ้างปูหญ้าเทียม 14,2480 14,2480 เฉพาะเจาะจง ร้านเอวา-อะลาดิน 
14,2480 

ร้านเอวา-อะลาดิน 
14,2480 

ราคาเสนอเหมาะสม 43/2564 วันท่ี 5 พ.ค.2564 

5 ซื้อครุภณัฑ์การศึกษา 13,000 13,000 เฉพาะเจาะจง ร้านกัญจนา เฟอร์นิเจอร ์
13,000 

ร้านกัญจนา เฟอร์นิเจอร ์
13,000 

ราคาเสนอเหมาะสม
กับวัสดุและการใช้งาน 

61/2564 วันท่ี 12 พ.ค.2564 

6 ซื้อครุภณัฑ์การศึกษา 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง ร้านกัญจนา เฟอร์นิเจอร ์
4,000 

ร้านกัญจนา เฟอร์นิเจอร ์
4,000 

ราคาเสนอเหมาะสม
กับวัสดุและการใช้งาน 

62/2564 วันท่ี 12 พ.ค.2564 

7 ซื้อเวป็ไซตส์ าเร็จรปู 3,210 3,210 เฉพาะเจาะจง บ.เว็บ เซอร์วสิ จ ากัด 
3,210 

บ.เว็บ เซอร์วสิ จ ากัด 
3,210 

ราคาเสนอเหมาะสม
การใช้งาน 

63/2564 วันท่ี 13 พ.ค.2564 

8 จ้างต่อเติมห้องเรียน 70,000 70,000 เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  แก้วคง 
70,000 

นายประเสริฐ  แก้วคง 
70,00070,000 

ราคาเสนอเหมาะสม 44/2564 วันท่ี 21 พ.ค.2564 

9 เครื่องเล่นสนาม 14,500 14,500 เฉพาะเจาะจง ร้าน บี เจ เจ เพลย์กราวด ์
14,500 

ร้าน บี เจ เจ เพลย์กราวด ์
14,500 

ราคาเสนอเหมาะสม
กับวัสดุและการใช้งาน 

64/2564 วันท่ี 28 พ.ค.2564 

        
 
 
 



 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือนพฤษภาคม      แบบสขร.1 
โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) 
วันที่ 1 – 31  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2564 

 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ขอซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

เหตุผลที่ได้รับการ
คัดเลือกโดยสังเขป 

เลขที่และวนัที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือจ้าง 

10 จ้างท าไวนิล 1,300 1,300 เฉพาะเจาะจง ร้านอินเตอรม์ีเดยี 
1,300 

ร้านอินเตอรม์ีเดยี 
1,300 

ราคาเสนอเหมาะสม 45/2564 วันท่ี 28 พ.ค.2564 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือนมิถุนายน      แบบสขร.1 
โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) 
วันที่ 1 – 30  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2564 

 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ขอซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

เหตุผลที่ได้รับการ
คัดเลือกโดยสังเขป 

เลขที่และวนัที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือจ้าง 

1 ซื้อวัสดุตกแต่งสถานท่ี 3,873 3,873 เฉพาะเจาะจง ร้านการ์เด้นซิตี ้
3,873 

ร้านการ์เด้นซิตี ้
3,873 

ราคาเสนอเหมาะสม
กับวัสดุและการใช้งาน 

65/2564 วันท่ี 4 มิ.ย.2564 

2 ซื้อครุภณัฑ์การศึกษา 7,800 7,800 เฉพาะเจาะจง ร้านกัญจนา เฟอร์นิเจอร ์
7,800 

ร้านกัญจนา เฟอร์นิเจอร ์
7,800 

ราคาเสนอเหมาะสม
กับวัสดุและการใช้งาน 

66/2564 วันท่ี 4 มิ.ย.2564 

3 ซื้อโต๊ะเกา้อี้นักเรียน 
ระดับประถมศึกษา 

211,720 211,720 เฉพาะเจาะจง บ.ตรัง ไมย้างพารา จ ากัด 
211,720 

บ.ตรัง ไมย้างพารา จ ากัด 
211,720 

ราคาเสนอเหมาะสม
กับวัสดุและการใช้งาน 

67/2564 วันท่ี 8 มิ.ย.2564 
*งบเขต 

4 จ้างซ่อมห้องน้ า 26,700 26,700 เฉพาะเจาะจง นายคมจักร หนูเนียม
26,700 

นายคมจักร หนูเนียม
26,700 

ราคาเสนอเหมาะสม 46/2564 วันท่ี 9 มิ.ย.2564 

5 ซื้อวัสดุซ่อมแซม 918 918 เฉพาะเจาะจง ร้านกัญจนา เฟอร์นิเจอร ์
13,000 

ร้านกัญจนา เฟอร์นิเจอร ์
13,000 

ราคาเสนอเหมาะสม
กับวัสดุและการใช้งาน 

68/2564 วันท่ี 15 มิ.ย.2564 

6 จ้างท าสติกเกอรต์ิดโฟม
บอร์ด 

2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง ร้านอินเตอรม์ีเดยี 
2,000 

ร้านอินเตอรม์ีเดยี 
2,000 

ราคาเสนอเหมาะสม 47/2564 วันท่ี 21 มิ.ย. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือนสิงหาคม      แบบสขร.1 
โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) 
วันที่ 1 – 31  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2564 

 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ขอซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

เหตุผลที่ได้รับการ
คัดเลือกโดยสังเขป 

เลขที่และวนัที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือจ้าง 

1 จ้างท าไวนิล  วันแม ่ 1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง ร้านอินเตอรม์ีเดยี 
1,200 

ร้านอินเตอรม์ีเดยี 
1,200 

ราคาเสนอเหมาะสม 48/2564 วันท่ี 6 ส.ค.2564 

2 ซื้อวัสดุโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 

6,326 6,326 เฉพาะเจาะจง ร้านณิชาพาณิชย์  
โดย นายชินวัฒก์ ทองค า 

6,326 

ร้านณิชาพาณิชย์  
โดย นายชินวัฒก์ ทองค า 

6,326 

ราคาเสนอเหมาะสม
กับวัสดุและการใช้งาน 

69/2564 วันท่ี 11 ส.ค.2564 
*งบเขต 

3 ซื้อสมุดรายงาน
ประจ าตัวนักเรียนระดับ
ปฐมวัย 

5,728 5,728 เฉพาะเจาะจง ร้านพิชญาพาณิชย์  
โดย นายชินวัฒก์ ทองค า 

5,728 

ร้านพิชญาพาณิชย์  
โดย นายชินวัฒก์ ทองค า 

5,728 

ราคาเสนอเหมาะสม
กับวัสดุและการใช้งาน 

70/2564 วันท่ี 20 ส.ค.2564 

4 ซื้อ ปพ.และบัตรสุขภาพ 12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง ร้านพิชญาพาณิชย์  
โดย นายชินวัฒก์ ทองค า 

12,000 

ร้านพิชญาพาณิชย์  
โดย นายชินวัฒก์ ทองค า 

12,000 

ราคาเสนอเหมาะสม
กับวัสดุและการใช้งาน 

71/2564 วันท่ี 20 ส.ค.2564 

5 ซื้อสื่อการเรียนการสอน
ภาษาไทยทางไกล 

5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง ร้านณิชาพาณิชย์  
โดย นายชินวัฒก์ ทองค า  

5,000 

ร้านณิชาพาณิชย์  
โดย นายชินวัฒก์ ทองค า 

5,000 

ราคาเสนอเหมาะสม
กับวัสดุและการใช้งาน 

72/2564 วันท่ี 20 ส.ค.2564 
*งบเขต 

6 ซื้อวัสดุโครงการประกัน
คุณภาพ 

14,160 14,160 เฉพาะเจาะจง ร้านณิชาพาณิชย์  
โดย นายชินวัฒก์ ทองค า 

14,160 

ร้านณิชาพาณิชย์  
โดย นายชินวัฒก์ ทองค า 

14,160 

ราคาเสนอเหมาะสม
กับวัสดุและการใช้งาน 

73/2564 วันท่ี 20 ส.ค.2564 
*งบเขต 

7 ซื้อวัสดุโครงการวิจัย 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง ร้านณิชาพาณิชย์  
โดย นายชินวัฒก์ ทองค า 

3,000 

ร้านณิชาพาณิชย์  
โดย นายชินวัฒก์ ทองค า 

3,000 

ราคาเสนอเหมาะสม
กับวัสดุและการใช้งาน 

74/2564 วันท่ี 25 ส.ค.2564 
*งบเขต 

 
 
 
 
 



   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือนสิงหาคม      แบบสขร.1 
โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) 
วันที่ 1 – 31  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2564 

 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ขอซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

เหตุผลที่ได้รับการ
คัดเลือกโดยสังเขป 

เลขที่และวนัที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือจ้าง 

8 ซื้อวัสดุส านักงาน 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ร้านพิชญาพาณิชย์  
โดย นายชินวัฒก์ ทองค า 

1,000 

ร้านพิชญาพาณิชย์  
โดย นายชินวัฒก์ ทองค า 

1,000 

ราคาเสนอเหมาะสม
กับวัสดุและการใช้งาน 

75/2564 วันท่ี 25 ส.ค.2564 

9 ซื้อวัสดุห้องพยาบาล 3,690 3,690 เฉพาะเจาะจง ร้านพิชญาพาณิชย์  
โดย นายชินวัฒก์ ทองค า 

3,690 

ร้านพิชญาพาณิชย์  
โดย นายชินวัฒก์ ทองค า 

3,690 

ราคาเสนอเหมาะสม
กับวัสดุและการใช้งาน 

76/2564 วันท่ี 25 ส.ค.2564 

10 จ้างเข้าเลม่โครงการ
คุณธรรม 

420 420 เฉพาะเจาะจง ร้านก้อย ก๊อบบปี ้
420 

ร้านก้อย ก๊อบบปี้ 
420 

ราคาเสนอเหมาะสม 49/2564 วันท่ี 26 ส.ค.2564 

11 เช่าชุดยืนเครื่อง 
พระ -นาง 

2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง ร้านครูปุ๊ ช่าชุดไทบ 
2,000 

ร้านครูปุ๊ ช่าชุดไทบ 
2,000 

ราคาเสนอเหมาะสม 50/2564 วันท่ี 26 ส.ค.2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือนกันยายน      แบบสขร.1 
โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) 
วันที่ 1 – 30  เดือนกันยายน  พ.ศ.2564 

 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ขอซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

เหตุผลที่ได้รับการ
คัดเลือกโดยสังเขป 

เลขที่และวนัที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือจ้าง 

1 จ้างซ่อม
เครื่องปรับอากาศ 

25,300 25,300 เฉพาะเจาะจง ร้านเล็ก แอน ยูเซอร์วิส 
25,300 

ร้านเล็ก แอน ยูเซอร์วิส 
25,300 

ราคาเสนอเหมาะสม 51/2564 วันท่ี 9 ก.ย..2564 

2 จ้างซ่อม
เครื่องปรับอากาศ 

16,550 16,550 เฉพาะเจาะจง ร้านเล็ก แอน ยูเซอร์วิส 
16,550 

ร้านเล็ก แอน ยูเซอร์วิส 
16,550 

ราคาเสนอเหมาะสม 52/2564 วันท่ี 10 ก.ย.2564 

3 ซื้อวัสด ุ 20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง ร้านพิชญาพาณิชย์  
โดย นายชินวัฒก์ ทองค า 

20,000 

ร้านพิชญาพาณิชย์  
โดย นายชินวัฒก์ ทองค า 

20,000 

ราคาเสนอเหมาะสม
กับวัสดุและการใช้งาน 

75/2564 วันท่ี 10 ก.ย.2564 

4 จ้างถ่ายเอกสาร 630 630 เฉพาะเจาะจง ร้าน KM copy and com 
630 

ร้าน KM copy and com 
630 

ราคาเสนอเหมาะสม 53/264 วันท่ี 13 ก.ย..2564 

5 ซื้อสีทาอาคารเรียน 25,140 25,140 เฉพาะเจาะจง ร้านโตการค้า 
3,690 

ร้านโตการค้า 
3,690 

ราคาเสนอเหมาะสม
กับวัสดุและการใช้งาน 

76/2564 วันท่ี 14 ก.ย.2564 

6 จ้างถ่ายเอกสาร 1,300 1,300 เฉพาะเจาะจง ร้าน KM copy and com 
1,300 

ร้าน KM copy and com 
1,300 

ราคาเสนอเหมาะสม 54/2564 วันท่ี 20 ก.ย.2564 

7 จ้างถ่ายเอกสารและ 
เข้าเลม่ SAR 2564 

680 680 เฉพาะเจาะจง ร้าน  แอดวานซ์ โซลูช่ัน 
680 

ร้าน  แอดวานซ์ โซลูช่ัน 
680 

ราคาเสนอเหมาะสม 55/2564 วันท่ี 23 ก.ย.2564 

 
 


