
แบบ สขร. 1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 

หน่วยงาน  โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร 
 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

ราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ราคา 

ที่ตกลง 

1. จ้างท าตรายาง 200 200 เฉพาะเจาะจง ร้านเพื่อนซิลค์
สกรีนและตรายาง 

200 ร้านเพื่อนซิลค์สกรีนและ
ตรายาง 

200 ราคาต่ าสุด 9/2564 
30/10/2563 

2 น  ามัน 450 450 เฉพาะเจาะจง พัทลุง ปัญจพล 450 พัทลุง ปัญจพล 450 ราคาต่ าสุด 1/2564 
5/10/2563 

3 ยา 150 150 เฉพาะเจาะจง ร้านณยา 150 ร้านณยา 150 ราคาต่ าสุด 5/2564 
26/10/2563 

4 ตลับหมึก 4,140 4,140 เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์มแอนด์โอ
คอมพิวเตอร์ 

4,140 ร้านอาร์มแอนด์โอ
คอมพิวเตอร์ 

4,140 ราคาต่ าสุด 3/2564 
15/10/2563 

5 ป้ายไวนิล 400 400 เฉพาะเจาะจง ไซน์แอนด์พริ นท์ 400 ไซน์แอนด์พริ นท์ 400 ราคาต่ าสุด 2/2564 
28/10/2563 

6 กระดาษA4 412 412 เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์มแอนด์โอ
คอมพิวเตอร์ 

412 ร้านอาร์มแอนด์โอ
คอมพิวเตอร์ 

412 ราคาต่ าสุด 7/2564 
27/10/2563 

7 ตลับหมึก 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์มแอนด์โอ
คอมพิวเตอร์ 

3,000 ร้านอาร์มแอนด์โอ
คอมพิวเตอร์ 

3,000 ราคาต่ าสุด 6/2564 
26/10/2563 

8 กล้องถ่ายรูป 16,550 16,550 เฉพาะเจาะจง Big Camera 16,550 Big Camera 16,550 ราคาต่ าสุด 10/2564 
2/11/2563 

9 ยา 1,670 1,670 เฉพาะเจาะจง ร้านณยา 1,670 ร้านณยา 1,670 ราคาต่ าสุด 4/2564 
26/10/2563 

10 กาว TOA 5,645 5,645 เฉพาะเจาะจง เที่ยงธรรมเครื่อง
เขียน 

5,645 เที่ยงธรรมเครื่องเขียน 5,645 ราคาต่ าสุด 8/2564 
30/10/2563 



แบบ สขร. 1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

หน่วยงาน  โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร 
 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

ราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ราคา 

ที่ตกลง 

1 ถ่ายเอกสารใบงาน/ใบ
ความรู้ วิทยาศาสตร์ 

297 297 เฉพาะเจาะจง ร้านนาท่อมเอกสาร 297 ร้านนาท่อมเอกสาร 297 ราคาต่ าสุด 5/2564 
2/11/2563 

2 ถ่ายเอกสารวิชาสังคม 54 54 เฉพาะเจาะจง ร้านนาท่อมเอกสาร 54 ร้านนาท่อมเอกสาร 54 ราคาต่ าสุด 4/2564 
2/11/2563 

3 ถ่ายเอกสารสมุด ปพ.5 1,260 1,260 เฉพาะเจาะจง ร้านนาท่อมเอกสาร 1,260 ร้านนาท่อมเอกสาร 1,260 ราคาต่ าสุด 6/2564 
26/11/2563 

4 ค่าถ่ายเอกสารบันทึก
ข้อความจัดซื อจัดจ้าง 

549 549 เฉพาะเจาะจง ร้านนาท่อมเอกสาร 549 ร้านนาท่อมเอกสาร 549 ราคาต่ าสุด 7/2564 
27/12/2563 

5 ถ่ายเอกสารข้อสอบ
ปลายภาค 

90 90 เฉพาะเจาะจง ร้านนาท่อมเอกสาร 90 ร้านนาท่อมเอกสาร 90 ราคาต่ าสุด 3/2564 
2/11/2563 

6. 
 

ถ่ายเอกสารแบบฟอร์ม
บันทึกการเรียนการสอน 

270 270 เฉพาะเจาะจง ร้านนาท่อมเอกสาร 270 ร้านนาท่อมเอกสาร 270 ราคาต่ าสุด 8/2564 
26/11/2563 

7 เครื่องพิมพ์HP 
Laser135 

4,690 4,690 เฉพาะเจาะจง อาร์มแอนด์โอ
คอมพิวเตอร์ 

4,690 อาร์มแอนด์โอ
คอมพิวเตอร์ 

4,690 ราคาต่ าสุด 16/2564 
20/11/2563 

8 ไม้กวาด 1,490 1,490 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีเพชร 1,490 ร้านศรีเพชร 1,490 ราคาต่ าสุด 12/2564 
6/11/2563 

9 วัสดุ 624 624 เฉพาะเจาะจง สยามนครินทร์ 624 สยามนครินทร์ 624 ราคาต่ าสุด 13/2564 
11/11/2563 

10 ป้ายไวนิล 450 450 เฉพาะเจาะจง อู๊ด กราฟฟิก 450 อู๊ด กราฟฟิค 450 ราคาต่ าสุด 11/2564 
6/11/2563 



11 กระดาษA4 7,610 7,610 เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์มแอนด์โอ
คอมพิวเตอร์ 

7,610 ร้านอาร์มแอนด์โอ
คอมพิวเตอร์ 

7,610 ราคาต่ าสุด 15/2564 
16/11/2563 

12 ตรายาง 700 700 เฉพาะเจาะจง ไซน์แอนด์พริ นท์ 700 ไซน์แอนด์พริ นท์ 700 ราคาต่ าสุด 14/2564 
16/11/2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 

หน่วยงาน  โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร 
 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

ราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ราคา 

ที่ตกลง 

1 เข้าเล่มเอกสาร
แผนปฏิบัติการ 

570 570 เฉพาะเจาะจง ร้านขุมทรัพย์   
ซีร็อก 

570 ร้านขุมทรัพย์   
ซีร็อก 

570 ราคาต่ าสุด 9/2564 
1/12/63 

2 ถ่ายเอกสารติว O-Net 
วิชาสังคม 

693 693 เฉพาะเจาะจง ร้านนาท่อมเอกสาร 693 ร้านนาท่อมเอกสาร 693 ราคาต่ าสุด 12/2564 
9/12/2563 

3 ถ่ายเอกสารบันทึกการ
อ่าน 

640 640 เฉพาะเจาะจง ร้านนาท่อมเอกสาร 640 ร้านนาท่อมเอกสาร 640 ราคาต่ าสุด 11/2564 
4/12/2563 

4 ถ่ายเอกสารแบบคัด
กรองนักเรียน 

256 256 เฉพาะเจาะจง ร้านนาท่อมเอกสาร 256 ร้านนาท่อมเอกสาร 256 ราคาต่ าสุด 13/2564 
11/12/2563 

5 ถ่ายเอกสารคัดกรอง
การอ่านการเขียน 

244 244 เฉพาะเจาะจง ร้านนาท่อมเอกสาร 244 ร้านนาท่อมเอกสาร 244 ราคาต่ าสุด 15/2564 
21/12/2563 

6 ถ่ายเอกสารประชุม
ผู้ปกครอง 

72 72 เฉพาะเจาะจง ร้านนาท่อมเอกสาร 72 ร้านนาท่อมเอกสาร 72 ราคาต่ าสุด 10/2564 
1/12/2563 

7 ป้ายไวนิล 500 500 เฉพาะเจาะจง ไซน์แอนด์พริ นท์ 500 ไซน์แอนด์พริ นท์ 500 ราคาต่ าสุด 16/2564 
1/12/2563 

8 ป้ายไวนิล 500 500 เฉพาะเจาะจง ไซน์แอนด์พริ นท์ 500 ไซน์แอนด์พริ นท์ 500 ราคาต่ าสุด 12/2564 
28/12/2563 

9 ถ่ายเอกสาร 82 82 เฉพาะเจาะจง นาท่อมเอกสาร 82 นาท่อมเอกสาร 82 ราคาต่ าสุด 16/2564 
21/12/2563 

10 ถ่ายเอกสาร 440 440 เฉพาะเจาะจง นาท่อมเอกสาร 440 นาท่อมเอกสาร 440 ราคาต่ าสุด 18/2564 
22/12/2563 



แบบ สขร. 1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 

หน่วยงาน  โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร 
 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

ราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ราคา 

ที่ตกลง 

1 ไม้กวาดทางมะพร้าว 2,090 2,090 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีเพชร 2,090 ร้านศรีเพชร 2,090 ราคาต่ าสุด 23/2564 
14/01/2564 

2 ค่าถ่ายเอกสาร+เข้าเล่ม 1,240 1,240 เฉพาะเจาะจง ร้านนาท่อมเอกสาร 1,240 ร้านนาท่อมเอกสาร 1,240 ราคาต่ าสุด 20/2564 
4/01/2564 

3 ถ่ายเอกสาร 176 176 เฉพาะเจาะจง ร้านนาท่อมเอกสาร 176 ร้านนาท่อมเอกสาร 176 ราคาต่ าสุด 24/2564 
12/01/2564 

4 Power supply 3,550 3,550 เฉพาะเจาะจง อาร์มแอนด์โอ
คอมพิวเตอร์ 

3,550 อาร์มแอนด์โอ
คอมพิวเตอร์ 

3,550 ราคาต่ าสุด 22/2564 
12/01/2564 

5 วัสดุ 5,148 5,148 เฉพาะเจาะจง รุ่งเรืองการไฟฟ้า 5,148 รุ่งเรืองการไฟฟ้า 5,148 ราคาต่ าสุด 20/2564 
11/01/2564 

6. 
 

หมึกเติม 15,410 15,410 เฉพาะเจาะจง อาร์มแอนด์โอ
คอมพิวเตอร์ 

15,410 อาร์มแอนด์โอ
คอมพิวเตอร์ 

15,410 ราคาต่ าสุด 21/2564 
12/01/2564 

7 วัสดุ 705 705 เฉพาะเจาะจง Mr.D.I.Y 705 Mr.D.I.Y 705 ราคาต่ าสุด 19/2564 
4/01/2564 

8 ไม้ที 390 390 เฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณ์ 390 ร้านสมบูรณ์ 390 ราคาต่ าสุด 44/2564 
26/01/2564 

 
 
 
 



แบบ สขร. 1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

หน่วยงาน  โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร 
 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

ราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ราคา 

ที่ตกลง 

1 วัสดุ 4,527 4,527 เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์มแอนด์โอ
คอมพิวเตอร์ 

4,527 ร้านอาร์มแอนด์โอ
คอมพิวเตอร์ 

4,527 ราคาต่ าสุด 24/2564 
2/02/2564 

2 จ้างซ่อมรถเข็น 2,480 2,480 เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ   
นุ่นด้วง 

2,480 นายประเสริฐ   
นุ่นด้วง 

2,480 ราคาต่ าสุด 20/2564 
1/02/2564 

3 วัสดุ 350 350 เฉพาะเจาะจง พัทลุงปัญจพล 350 พัทลุงปัญจพล 350 ราคาต่ าสุด 25/2564 
4/02/2564 

4 เครื่องวัดอุณหภูมิ 1,800 1,800 เฉพาะเจาะจง เจริญโอสถ 1,800 เจริญโอสถ 1,800 ราคาต่ าสุด 26/2564 
15/02/2564 

5 กระดาษการ์ดขาว 2,824 2,824 เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์มแอนด์โอ
คอมพิวเตอร์ 

2,824 ร้านอาร์มแอนด์โอ
คอมพิวเตอร์ 

2,824 ราคาต่ าสุด 27/2564 
19/02/2564 

6. 
 

ดิน 2,400 2,400 เฉพาะเจาะจง น.ส.นิตยา   
จิตคงสง 

2,400 น.ส.นิตยา   
จิตคงสง 

2,400 ราคาต่ าสุด 30/2564 
25/02/2564 

7 วัสดุ 2,751 2,751 เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์มแอนด์โอ
คอมพิวเตอร์ 

2,751 ร้านอาร์มแอนด์โอ
คอมพิวเตอร์ 

2,751 ราคาต่ าสุด 29/2564 
25/02/2564 

8 วัสดุ 970 970 เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์มแอนด์โอ
คอมพิวเตอร์ 

970 ร้านอาร์มแอนด์โอ
คอมพิวเตอร์ 

970 ราคาต่ าสุด 28/2564 
16/02/2564 

9 ตรายาง 180 180 เฉพาะเจาะจง ไซน์แอนด์พริ น 180 ไซน์แอนด์พริ น 180 ราคาต่ าสุด 21/2564 
15/02/2564 

10 ถ่ายเอกสาร 561 561 เฉพาะเจาะจง นาท่อมเอกสาร 561 นาท่อมเอกสาร 561 ราคาต่ าสุด 22/2564 
23/02/2564 



11 เมล็ดพันธุ์ 1,150 1,150 เฉพาะเจาะจง นางอ าไพ  สังข์กิจ 1,150 นางอ าไพ  สังข์กิจ 1,150 ราคาต่ าสด 37/2564 
8/02/2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

หน่วยงาน  โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร 
 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

ราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ราคา 

ที่ตกลง 

1 ถ่ายเอกสาร 1,244 1,244 เฉพาะเจาะจง นาท่อมเอกสาร 1,244 นาท่อมเอกสาร 1,244 ราคาต่ าสุด 23/2564 
1/03/2564 

2 วัสดุ 820 820 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา  
อาวัฒนกุลเทพ 

820 นายบัญชา  
อาวัฒนกุลเทพ 

820 ราคาต่ าสุด 47/2564 
2/03/2564 

3 ขาตั งโทรทัศน์ 2,300 2,300 เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์มแอนด์โอ
คอมพิวเตอร์ 

2,300 ร้านอาร์มแอนด์โอ
คอมพิวเตอร์ 

2,300 ราคาต่ าสุด 32/2564 
12/03/2564 

4 วัสดุ 1,420 1,420 เฉพาะเจาะจง รุ่งเรืองการไฟฟ้า 1,420 รุ่งเรืองการไฟฟ้า 1,420 ราคาต่ าสุด 48/2564 
20/03/2564 

5 วัสดุ 2,980 2,980 เฉพาะเจาะจง รุ่งเรืองการไฟฟ้า 2,980 รุ่งเรืองการไฟฟ้า 2,980 ราคาต่ าสุด 49/2564 
25/03/2564 

.6 วัสดุ 540 540 เฉพาะเจาะจง โพธิ์ทองวัสดุ
ก่อสร้าง 

540 โพธิ์ทองวัสดุก่อสร้าง 540 ราคาต่ าสุด 50/2564 
8/03/2564 

7 ท าป้ายตัวอักษร 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง อู๊ด กราฟฟิก 10,000 อู๊ด กราฟฟิก 10,000 ราคาต่ าสุด 33/2654 
8/03/2564 

8 กระดาษถ่ายเอกสาร 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์มแอนด์โอ
คอมพิวเตอร์ 

2,000 ร้านอาร์มแอนด์โอ
คอมพิวเตอร์ 

2,000 ราคาต่ าสุด 34/2564 
16/03/2564 

9 สี 1475 1,475 เฉพาะเจาะจง ลูกเก้าวัสดุก่อสร้าง 1,475 ลูกเก้าวัสดุก่อสร้าง 1,475 ราคาต่ าสุด 46/2564 
5/03/2564 

10 คัตเอาท์ 460 460 เฉพาะเจาะจง รุ่งเรืองการไฟฟ้า 460 รุ่งเรืองการไฟฟ้า 460 ราคาต่ าสุด 42/2564 
20/03/2564 



11 ถ่ายเอกสาร 1,124 1,124 เฉพาะเจาะจง นาท่อมเอกสาร 1,124 นาทอ่มเอกสาร 1,124 ราคาต่ าสุด 24/2564 
3/03/2564 

12 ตู้เหล็ก 15,100 15,100 เฉพาะเจาะจง จงสวัสดิ์ 15,100 จงสวัสดิ์ 15,100 ราคาต่ าสุด 35/2564 
22/03/2564 

13 เครื่องกรองน  า 18,500 18,500 เฉพาะเจาะจง กัลฟ์สตีม ภาคใต้ 18,500 กัลฟ์สตีม ภาคใต้ 18,500 ราคาต่ าสุด 53/2564 
22/03/2564 

14 ป้ายพลาสวูด 1,110 1,110 เฉพาะเจาะจง โพธิ์ทองการพิมพ์ 1,110 โพธิ์ทองการพิมพ์ 1,110 ราคาต่ าสุด 54/2564 
22/03/2564 

15 วัสดุ 3,960 3,960 เฉพาะเจาะจง ศรีเพชร 3,960 ศรีเพชร 3,960 ราคาต่ าสุด 39/2564 
16/03/2564 

16 สี 3,300 3,300 เฉพาะเจาะจง เทีย่งธรรมเครื่อง
เขียน 

3,300 เที่ยงธรรมเครื่องเขียน 3,300 ราคาต่ าสุด 41/2564 
20/03/2564 

17 เกรียงก่ออิฐ 13,165 13,165 เฉพาะเจาะจง ลูกเก้าวัสดุก่อสร้าง 13,165 ลูกเก้าวัสดุก่อสร้าง 13,165 รามคาต่ าสุด 43/2564 
21/03/2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2564 

หน่วยงาน  โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร 
 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

ราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ราคา 

ที่ตกลง 

1. 
 

ธงชาติ 1,650 1,650 เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์มแอนด์โอ
คอมพิวเตอร์ 

1,650 ร้านอาร์มแอนด์โอ
คอมพิวเตอร์ 

1,650 ราคาต่ าสุด 51/2564 
1/04/2564 

2 ป้ายไวนิล 430 430 เฉพาะเจาะจง โพธิ์ทองการพิมพ์ 430 โพธิ์ทองการพิมพ์ 430 ราคาต่ าสุด 55/2564 
5/04/2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

หน่วยงาน  โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร 
 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

ราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ราคา 

ที่ตกลง 

1 เข้าเล่มเอกสาร 320 320 เฉพาะเจาะจง ขุมทรัพย์ซีร๊อก 320 ขุมทรัพย์ซีร๊อก 320 ราคาต่ าสุด 25/2564 
25/05/2564 

2 ขาตั งโทรทัศน์ 1,900 1,900 เฉพาะเจาะจง อาร์มแอนด์โอ
คอมพิวเตอร์ 

1,900 อาร์มแอนด์โอ
คอมพิวเตอร์ 

1,900 ราคาต่ าสุด 60/2564 
28/05/2564 

3 เครื่องพิมพ์ canon 4,550 4,550 เฉพาะเจาะจง อาร์มแอนด์โอ
คอมพิวเตอร์ 

4,550 อาร์มแอนด์โอ
คอมพิวเตอร์ 

4,550 ราคาต่ าสุด 58/2564 
25/05/2564 

4 กระดาษA4 13,030 13,030 เฉพาะเจาะจง อาร์มแอนด์โอ
คอมพิวเตอร์ 

13,030 อาร์มแอนด์โอ
คอมพิวเตอร์ 

13,030 ราคาต่ าสุด 62/2564 
20/05/2564 

5 ถ่ายเอกสาร
ประกอบการสอน 

976 976 เฉพาะเจาะจง นาท่อมเอกสาร 976 นาท่อมเอกสาร 976 ราคาต่ าสุด 27/2564 
17/05/2564 

6 วัสดุ 1,930 1,930 เฉพาะเจาะจง เที่ยงธรรมเครื่อง
เขียน 

1,930 เที่ยงธรรมเครื่องเขียน 1,930 ราคาต่ าสุด 59/2564 
27/05/2564 

7 ป้ายไวนิล 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ไซน์แอนด์พริ น 1,000 ไซน์แอนด์พริ น 1,000 ราคาต่ าสุด 57/2564 
24/05/2564 

 
 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 

หน่วยงาน  โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร 
 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

ราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ราคา 

ที่ตกลง 

1 ซ่อมเครื่องพิมพ์ 850 850 เฉพาะเจาะจง อาร์มแอนด์โอ
คอมพิวเตอร์ 

850 อาร์มแอนด์โอ
คอมพิวเตอร์ 

850 ราคาต่ าสุด 26/2564 
8/06/2564 

2 แฟ้ม 1,775 1,775 เฉพาะเจาะจง อาร์มแอนด์โอ
คอมพิวเตอร์ 

1,775 อาร์มแอนด์โอ
คอมพิวเตอร์ 

1,775 ราคาต่ าสุด 61/2564 
7/06/2564 

3 วัสดุส านักงาน 2,785 2,785 เฉพาะเจาะจง อาร์มแอนด์โอ
คอมพิวเตอร์ 

2,785 อาร์มแอนด์โอ
คอมพิวเตอร์ 

2,785 ราคาต่ าสุด 63/2564 
8/06/2564 

4 ค่าจ้างตัดตกแต่งกิ่งไม้ 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง นายวิเชล ขวัญศรี 10,000 นายวิเชล ขวัญศรี 10,000 ราคาต่ าสุด 28/2564 
15/06/2564 

5 หมึกcanon 2,840 2,840 เฉพาะเจาะจง อาร์มแอนด์โอ
คอมพิวเตอร์ 

2,840 อาร์มแอนด์โอ
คอมพิวเตอร์ 

2,840 ราคาต่ าสุด 64/2564 
16/06/2564 

6 ถ่ายเอกสาร 956 956 เฉพาะเจาะจง นาท่อมเอกสาร 956 นาท่อมเอกสาร 956 ราคาต่ าสุด 29/2564 
16/06/2564 

7 ถ่ายเอกสาร 1,062 1,062 เฉพาะเจาะจง นาท่อมเอกสาร 1,062 นาท่อมเอกสาร 1,062 ราคาต่ าสุด 31/2564 
16/06/2564 

8 สายvct 230 230 เฉพาะเจาะจง รุ่งเรืองการไฟฟ้า 230 รุ่งเรืองการไฟฟ้า 230 ราคาต่ าสุด 66/2564 
4/06/2564 

9 ถ่ายเอกสาร 784 784 เฉพาะเจาะจง นาท่อมเอกสาร 784 นาท่อมเอกสาร 784 ราคาต่ าสุด 32/2564 
28/06/2564 

 
 



แบบ สขร. 1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

หน่วยงาน  โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร 
 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

ราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ราคา 

ที่ตกลง 

1 เข้าเล่มเอกสาร 80 80 เฉพาะเจาะจง ขุมทรัพย์ซีร๊อก 80 ขุมทรัพย์ซีร๊อก 80 ราคาต่ าสุด 35/2564 
27/07/2564 

2 เทียนพรรษา 1,232 1,232 เฉพาะเจาะจง ข้าวโพดสังฆภัณฑ์ 1,232 ข้าวโพดสังฆภัณฑ์ 1,232 ราคาต่ าสุด 65/2564 
22/07/2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 

หน่วยงาน  โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร 
 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

ราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ราคา 

ที่ตกลง 

1 
 

ค่าถ่ายเอกสาร 984 984 เฉพาะเจาะจง นาท่อมเอกสาร 984 นาท่อมเอกสาร 984 ราคาต่ าสุด 34/2564 
13/08/2564 

2 หมึกเติมcanon 4,260 4,260 เฉพาะเจาะจง อาร์มแอนด์โอ
คอมพิวเตอร์ 

4,260 อาร์มแอนด์โอ
คอมพิวเตอร์ 

4,260 ราคาต่ าสุด 68/2564 
20/08/2564 

3 Access point 3,980 9,980 เฉพาะเจาะจง อาร์มแอนด์โอ
คอมพิวเตอร์ 

3,980 อาร์มแอนด์โอ
คอมพิวเตอร์ 

3,980 ราคาต่ าสุด 69/2564 
20/08/2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

หน่วยงาน  โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร 
 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

ราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ราคา 

ที่ตกลง 

1 อุปกรณ์เก็บข้อมูล
โน๊ตบุ๊ค 

2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง ร้านเซตอัพ 2,500 ร้านเซตอัพ 2,500 ราคาต่ าสุด 71/2564 
17/09/2564 

2 ล าโพง 3,900 3,900 เฉพาะเจาะจง สยามวิทยุ 3,900 สยามวิทยุ 3,900 ราคาต่ าสุด 73/2564 
14/09/2564 

3 เครื่องขยายเสียง 15,600 15,600 เฉพาะเจาะจง สยามวิทยุ 15,600 สยามวิทยุ 15,600 ราคาต่ าสุด 72/2564 
14/09/2564 

4 เข้าเล่มเอกสารประเมิน 
ผอ. 

240 240 เฉพาะเจาะจง สารพัดก๊อปปี้ 240 สารพัดก๊อปปี้ 240 ราคาต่ าสุด 38/2564 
17/09/2564 

5 ตลับหมึก 5,880 5,880 เฉพาะเจาะจง อาร์มแอนด์โอ
คอมพิวเตอร์ 

5,880 อาร์มแอนด์โอ
คอมพิวเตอร์ 

5,880 ราคาต่ าสุด 74/2564 
10/09/2564 

6 
 

ซ่อมเครื่องพิมพ์ 650 650 เฉพาะเจาะจง อาร์มแอนด์โอ
คอมพิวเตอร์ 

650 อาร์มแอนด์โอ
คอมพิวเตอร์ 

650 ราคาต่ าสุด 37/2564 
7/09/2564 

 


