
แบบ สขร.1

ล ำดับ
ท่ี

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินท่ี   
 ซ้ือ/จ้ำง 

(บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ (บำท)

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือ/จ้ำง (บำท)

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือ/

จ้ำง

นายวิเชียร  ตันประดิษฐ์ นายวิเชียร  ตันประดิษฐ์

ราคาท่ีเสนอ 7,920.00 บาท  7,920.00 บาท

ร้านก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ เซอร์วิส ร้านก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ เซอร์วิส

ราคาท่ีเสนอ 4,836.00 บาท 4,836.00 บาท

บริษัทปิโตรเลียมไทย บริษัทปิโตรเลียมไทย ซ- / 2564

ราคาท่ีเสนอ 650.00 บาท  650.00 บาท ลว.19 ต.ค. 2563

หจก. เคพี สระแก้ว หจก. เคพี สระแก้ว

ราคาท่ีเสนอ 2,000.00 บาท  2,000.00 บาท

สวนไม้ทิพย์ 2 สวนไม้ทิพย์ 2

ราคาท่ีเสนอ 3,700.00 บาท  3,700.00 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

ข้อก าหนด

2

4

5

3
ซ้ือน้ ามัน ส าหรับ จัดกิจกรรมตามโครงการ

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง

จ้างถ่ายเอกสาร ส าหรับ จัดกิจกรรมตาม

โครงการจัดหาวัสดุส านักงาน
4,836.00 4,836.00 เฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

ข้อก าหนด

จ-/2564

ลว. 1 ก.ย. 2563

ซ้ือไม้กวาดทางมะพร้าวส าหรับจัดกิจกรรม

ตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง
มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

ข้อก าหนด

ซ้ือต้นไม้ ตามโครงการสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน
3,700.00 3,700.00 เฉพาะเจาะจง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2563

โรงเรียนบ้ำนทุ่งหินโคน ต ำบลสระขวัญ อ ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสระแก้ว เขต 1

จ1/2564

ลว. 1 ก.ย. 2563

ซ- / 2564

ลว. 19 ต.ค. 2563

ซ- / 2564

ลว. 19 ต.ค. 2563

1

จ้างเหมาพาหนะรับส่งนักเรียนส าหรับจัด

กิจกรรมตามโครงการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนยากจน
7,920.00 7,920.00 เฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

ข้อก าหนด

มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

ข้อก าหนด



ล ำดับ
ท่ี

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินท่ี   
 ซ้ือ/จ้ำง 

(บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ (บำท)

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือ/จ้ำง (บำท)

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือ/

จ้ำง

นายกฤษณะ ฤกษ์นอก นายกฤษณะ ฤกษ์นอก

ราคาท่ีเสนอ 44,400.00 บาท  44,400.00 บาท

นายชุมพล  ยืนยง นายชุมพล  ยืนยง
ราคาท่ีเสนอ 3,900.00 บาท  3,900.00 บาท

บริษัทปิโตรเลียมไทย บริษัทปิโตรเลียมไทย

ราคาท่ีเสนอ 400.00 บาท  400.00 บาท

ร้านทรัพย์รุ่งเรือง ร้านทรัพย์รุ่งเรือง

ราคาท่ีเสนอ 1,220.00 บาท  1,220.00 บาท

ร้านทรัพย์รุ่งเรือง ร้านทรัพย์รุ่งเรือง

ราคาท่ีเสนอ 4,860.00 บาท  4,860.00 บาท

ร้านทรัพย์รุ่งเรือง ร้านทรัพย์รุ่งเรือง

ราคาท่ีเสนอ 475.00 บาท  475.00 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด

ราคาท่ีเสนอ 1,818.00 บาท  1,818.00 บาท

ลงช่ือ

 ....................................................

 หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี

            ( นางสาวปวีณา  หวัง

จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าใน

ส านักงานและห้องน้ านักเรียนชาย
44,400.00 44,400.00 เฉพาะเจาะจง6

จ2 / 2564

ลว. 19 ต.ค. 2563

4,860.00 เฉพาะเจาะจง

ซ-/2564

ลว. 28 ต.ค. 2563

12
ซ้ือกุญแจ ส าหรับจัดกิจกรรมตามโครงการ

อาคารและสถานท่ี
1,818.00 1,818.00 เฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

ข้อก าหนด

ซ-/2564

ลว. 30 ต.ค. 2563

11
ซ้ือวัสดุการเกษตร ส าหรับจัดกิจกรรมตาม

โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
475.00 475.00 เฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

ข้อก าหนด

ซ-/2564

ลว. 28 ต.ค. 2563

จ- / 2564

ลว. 26 ต.ค. 2563

ซ- / 2564

ลว. 27 ต.ค. 2563

ซ-/2564

ลว. 27 ต.ค. 2563
9

8

ซ้ือวัสดุการเกษตร ส าหรับจัดกิจกรรมตาม

โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
1,220.00 1,220.00

10

7
เช่าพ้ืนท่ีคลาวน์ซิร์ฟเวอร์

3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง

ลงช่ือ .................................................. เจ้าหน้าท่ี

            ( นางสาวนภัส   เพราะส าเนียง )

มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

ข้อก าหนด

มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

ข้อก าหนด

เฉพาะเจาะจง
มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

ข้อก าหนด

ซ้ือน้ ามัน ส าหรับจัดกิจกรรมตามโครงการ

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

ข้อก าหนด

มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

ข้อก าหนด

ซ้ือวัสดุการเกษตร ส าหรับจัดกิจกรรมตาม

โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
4,860.00



แบบ สขร.1

ล ำดับ
ท่ี

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินท่ี   
 ซ้ือ/จ้ำง 

(บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ (บำท)

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือ/จ้ำง (บำท)

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร
ซ้ือ/จ้ำง

นายวิเชียร  ตันประดิษฐ์ นายวิเชียร  ตันประดิษฐ์

ราคาท่ีเสนอ 7,480.00 บาท  7,480.00 บาท

ร้านสระแก้วการเกษตร ร้านสระแก้วการเกษตร

ราคาท่ีเสนอ 1,800.00 บาท  1,800.00 บาท

4,697.00 4,697.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด

ราคาท่ีเสนอ 4,697.00 บาท  4,697.00 บาท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน  2563

โรงเรียนบ้ำนทุ่งหินโคน ต ำบลสระขวัญ อ ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสระแก้ว เขต 1

1

จ้างเหมาพาหนะรับส่งนักเรียน

ส าหรับจัดกิจกรรมตามโครงการ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนยากจน
7,480.00 7,480.00 เฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามข้อก าหนด จ4/2564

ลว. 1 ต.ค. 2563

มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามข้อก าหนด ซ-/2564

ลว. 2 พ.ย. 2563

3
ซ้ืออุปกรณ์เบเกอร์ร่ี ส าหรับจัด

กิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต

มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามข้อก าหนด
ซ-/2564

ลว. 2 พ.ย. 2563

2

ซ้ือวัสดุการเกษตร ส าหรับจัด

กิจกรรมตามโครงการสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียน
1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง



ล ำดับ
ท่ี

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินท่ี   
 ซ้ือ/จ้ำง 

(บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ (บำท)

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือ/จ้ำง (บำท)

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร
ซ้ือ/จ้ำง

4,813.00 4,813.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์รุ่งเรือง ร้านทรัพย์รุ่งเรือง

ราคาท่ีเสนอ 4,813.00 บาท  4,813.00 บาท

3,450.00 3,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน 2ส.บูรพา ร้าน 2ส.บูรพา
จ-/2564

ลว. 2 พ.ย. 2564
ราคาท่ีเสนอ 3,450.00 บาท 3,450.00 บาท ลว. 2 พ.ย. 2563

18,300.00 18,300.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา  มหาวงษ์ นายกฤษฎา  มหาวงษ์
จ3 / 2564

ลว. 2 พ.ย. 2564
ราคาท่ีเสนอ 18,300.00 บาท  18,300.00 บาท ลว. 2 พ.ย. 2563

ร้านทรัพย์รุ่งเรือง ร้านทรัพย์รุ่งเรือง

ราคาท่ีเสนอ 4,740.00 บาท  4,740.00 บาท

ร้านก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ เซอร์วิส ร้านก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ เซอร์วิส

ราคาท่ีเสนอ 18,000.00 บาท  18,000.00 บาท

ลงช่ือ .................................................. เจ้าหน้าท่ี ลงช่ือ .................................................... หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี

            ( นางสาวนภัส   เพราะส าเนียง )             ( นางสาวปวีณา  หวังใจสุข )

มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามข้อก าหนด

มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามข้อก าหนด

4

ซ้ือวัสดุการเกษตร ส าหรับจัด

กิจกรรมตามโครงการสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียน

มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามข้อก าหนด
ซ-/2564

ลว. 2 พ.ย. 2563

5
จ้างท าไวนิลและสต๊ิกเกอร์พันธ์ุไม้ 

ตามโครงการสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน
6

จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า

อนุบาล โครงการอาคารสถานท่ี

7

ซ้ือวัสดุการเกษตร ส าหรับจัด

กิจกรรมตามโครงการสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียน

8

ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร ส าหรับ จัด

กิจกรรมตามโครงการจัดหาวัสดุ

ส านักงาน

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามข้อก าหนด
ซ1/2564

ลว. 4 พ.ย. 2563

4,740.00 4,740.00 เฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามข้อก าหนด ซ-/2564

ลว. 3 พ.ย. 2563



แบบ สขร.1

ล ำดับ
ท่ี

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินท่ี   
 ซ้ือ/จ้ำง 

(บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ (บำท)

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือ/จ้ำง (บำท)

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร
ซ้ือ/จ้ำง

นายขจร สีดอกไม้ นายขจร สีดอกไม้

ราคาท่ีเสนอ 9,360.00 บาท  9,360.00 บาท

นายวิเชียร  ตันประดิษฐ์ุ นายวิเชียร  ตันประดิษฐ์ุ

ราคาท่ีเสนอ 7,260.00 บาท  7,260.00 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด

ราคาท่ีเสนอ 4,989.00 บาท  4,989.00 บาท

นายกฤษณะ ฤกษ์นอก นายกฤษณะ ฤกษ์นอก

ราคาท่ีเสนอ 394,500.00 บาท  394,500.00 บาท

5,313.00 5,313.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ เซอร์วิส ร้านก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ เซอร์วิส

ราคาท่ีเสนอ 5,313.00 บาท  5,313.00 บาท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม  2563

โรงเรียนบ้ำนทุ่งหินโคน ต ำบลสระขวัญ อ ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสระแก้ว เขต 1

3

ซ้ืออุปกรณณ์ท าความสะอาดห้องน้ า

 ส าหรับจัดกิจกรรมตามโครงการ

ส้วมสุขสันต์
4,989.00 4,989.00 เฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

ข้อก าหนด ซ-/2564

ลว. 1 ธ.ค. 2563

2
จ้างเหมาพาหนะรับส่งนักเรียน

ส าหรับจัดกิจกรรมตามโครงการ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนยากจน

7,260.00 7,260.00 เฉพาะเจาะจง
มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

ข้อก าหนด
จ10/2564

ลว. 1 ธ.ค. 2563

1
จ้างเหมาพาหนะรับส่งนักเรียน

ส าหรับจัดกิจกรรมตามโครงการ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนยากจน

9,360.00 9,360.00 เฉพาะเจาะจง
มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

ข้อก าหนด
จ9/2564

ลว. 1 ธ.ค. 2563

จ5/ 2564

ลว. 4 ธ.ค. 2563

5
จ้างถ่ายเอกสาร ส าหรับ จัดกิจกรรม

ตามโครงการจัดหาวัสดุส านักงาน

มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

ข้อก าหนด
จ6/2564

ลว. 4 ธ.ค. 2563

4

จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมอาคารเรียน

อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้าง ตาม

โครงการอาคารสถานท่ี
394,500.00 394,500.00 เฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

ข้อก าหนด



ล ำดับ
ท่ี

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินท่ี   
 ซ้ือ/จ้ำง 
(บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ (บำท)

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือ/จ้ำง (บำท)

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือ/จ้ำง

550.00 550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิลปะโฆษณา ร้านศิลปะโฆษณา

ราคาท่ีเสนอ 550.00 บาท  550.00 บาท

485.00 485.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เคพี สระแก้ว หจก.เคพี สระแก้ว

ราคาท่ีเสนอ 485.00 บาท  485.00 บาท

1,833.00 1,833.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด

ราคาท่ีเสนอ 1,833.00 บาท  1,833.00 บาท

นายกฤษณะ ฤกษ์นอก นายกฤษณะ ฤกษ์นอก

ราคาท่ีเสนอ 6,450.00 บาท  6,450.00 บาท

นายจ านงค์  ค าน้อย นายจ านงค์  ค าน้อย

ราคาท่ีเสนอ 6,000.00 บาท  6,000.00 บาท

นายวิชา พันโน นายวิชา พันโน

ราคาท่ีเสนอ 4,000.00 บาท  4,000.00 บาท

ร้านทรัพย์รุ่งเรือง ร้านทรัพย์รุ่งเรือง

ราคาท่ีเสนอ 11,742.00 บาท  11,742.00 บาท11,742.00 11,742.00 เฉพาะเจาะจง
มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

ข้อก าหนด
ซ2/2564

ลว. 14  ธ.ค. 2563

11
จ้างเคร่ืองเสียง ตามโครงการกีฬา

และนันทนาการ
4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

ข้อก าหนด
จ- / 2564

ลว. 14  ธ.ค. 2563

12

ซ้ือวัสดุการเกษตร ส าหรับจัด

กิจกรรมตามโครงการสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียน

จ7 / 2564

ลว. 9  ธ.ค. 2563

10
จ้างติดต้ังเต็นท์ ตามโครงการกีฬา

และนันทนาการ
6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

ข้อก าหนด
จ8 / 2564

ลว. 14  ธ.ค. 2563

9
จ้างเหมาปรับปรุงโรงเรือนเพาะเห็ด

6,450.00 6,450.00 เฉพาะเจาะจง
มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

ข้อก าหนด

มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

ข้อก าหนด

มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

ข้อก าหนด ซ-/2564

ลว. 7 ธ.ค. 2563

8

ซ้ืออาหารว่างและเคร่ืองด่ืมจัด

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองตาม

โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

7

ซ้ือวัสดุจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน

จ้างท าไวนิล จัดกิจกรรมตาม

โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ซ-/2564

ลว. 7 ธ.ค. 2563

มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

ข้อก าหนด

จ-/2564

ลว. 7 ธ.ค. 2563
6



ล ำดับ
ท่ี

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินท่ี   
 ซ้ือ/จ้ำง 
(บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ (บำท)

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือ/จ้ำง (บำท)

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือ/จ้ำง

ร้านทรัพย์รุ่งเรือง ร้านทรัพย์รุ่งเรือง

ราคาท่ีเสนอ 1,710.00 บาท  1,710.00 บาท

หจก.เคพี สระแก้ว หจก.เคพี สระแก้ว

ราคาท่ีเสนอ 950.00 บาท  950.00 บาท

บริษัท ศรีกิจโอสถ จ ากัด บริษัท ศรีกิจโอสถ จ ากัด

ราคาท่ีเสนอ 3,809.00 บาท  3,809.00 บาท

หจก.เคพี สระแก้ว หจก.เคพี สระแก้ว

ราคาท่ีเสนอ 10,000.00 บาท  10,000.00 บาท

หจก.เคพี สระแก้ว หจก.เคพี สระแก้ว

ราคาท่ีเสนอ 10,000.00 บาท  10,000.00 บาท

ลงช่ือ .................................................. เจ้าหน้าท่ี ลงช่ือ .................................................... หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี

            ( นางสาวนภัส   เพราะส าเนียง )             ( นางสาวปวีณา  หวังใจสุข )

ซ-/2564

ลว. 14  ธ.ค. 2563

14

ซ้ือสมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน 

ส าหรับจัดกิจกรรมตามโครงการการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา

950.00 950.00 เฉพาะเจาะจง
มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

ข้อก าหนด
ซ-/2564

ลว. 14  ธ.ค. 2563

13

ซ้ือวัสดุการเกษตร ส าหรับจัด

กิจกรรมตามโครงการสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียน

1,710.00 1,710.00 เฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

ข้อก าหนด

ซ4/2564

ลว. 21 ธ.ค. 2565

16

17

ซ้ือวัสดุการศึกษา นักเรียนช้ันปฐมวัย

 ส าหรับจัดกิจกรรมตามโครงการ

พัฒนาศักยภาพนักเรียนระดับปฐมวัย

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

ข้อก าหนด

มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

ข้อก าหนด
ซ-/2564

ลว. 14  ธ.ค. 2564

ซ้ือวัสดุการศึกษา นักเรียนช่วงช้ันท่ี 

2 ส าหรับจัดกิจกรรมตามโครงการ

ส่งเสริมทักษะและพัฒนาผู้เรียน 

ของนักเรียน ช่วงช้ันท่ี 2

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

ข้อก าหนด ซ3/2564

ลว. 21 ธ.ค. 2565

15

ซ้ือเวชภัณฑ์ประจ าห้องพยาบาล 

ส าหรับจัดกิจกรรมตามโครงการ

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

3,809.00 3,809.00 เฉพาะเจาะจง



แบบ สขร.1

ล ำดับ
ท่ี

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินท่ี   
 ซ้ือ/จ้ำง 

(บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ (บำท)

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือ/จ้ำง (บำท)

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร
ซ้ือ/จ้ำง

นายวิเชียร  ตันประดิษฐ์ุ นายวิเชียร  ตันประดิษฐ์ุ

ราคาท่ีเสนอ 7,040.00 บาท  7,040.00 บาท

นายขจร สีดอกไม้ นายขจร สีดอกไม้

ราคาท่ีเสนอ 2,100.00 บาท  2,100.00 บาท

หจก.เคพี สระแก้ว หจก.เคพี สระแก้ว

ราคาท่ีเสนอ 5,710.00 บาท  5,710.00 บาท

หจก.เคพี สระแก้ว หจก.เคพี สระแก้ว

ราคาท่ีเสนอ 9,070.00 บาท  9,070.00 บาท

3 5,710.00 5,710.00 เฉพาะเจาะจง

4
ซ้ือวัสดุส านักงาน ตามโครงการ

จัดหาวัสดุส านักงาน 9,070.00 9,070.00 เฉพาะเจาะจง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2564

โรงเรียนบ้ำนทุ่งหินโคน ต ำบลสระขวัญ อ ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสระแก้ว เขต 1

1

จ้างเหมาพาหนะรับส่งนักเรียน

ส าหรับจัดกิจกรรมตามโครงการ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนยากจน
7,040.00 7,040.00 เฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

ข้อก าหนด จ11/2564

ลว. 1 ก.พ. 2564

มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

ข้อก าหนด จ-/2564

ลว. 1 ก.พ. 2564

ซ6/2564

ลว. 1 ก.พ. 2564

มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

ข้อก าหนด

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันกีฬา

ภายในโรงเรียน

มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

ข้อก าหนด
ซ5/2564

ลว. 1 ก.พ. 2564

2

จ้างเหมาพาหนะรับส่งนักเรียน

ส าหรับจัดกิจกรรมตามโครงการ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนยากจน
2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง



ล ำดับ
ท่ี

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินท่ี   
 ซ้ือ/จ้ำง 
(บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ (บำท)

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือ/จ้ำง (บำท)

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือ/จ้ำง

หจก.เคพี สระแก้ว หจก.เคพี สระแก้ว ซ7/ 2564

ราคาท่ีเสนอ 10,000.00 บาท  10,000.00 บาท ลว. 1 ก.พ. 2564

635.00 635.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวนไม้ทิพย์ 2 ร้านสวนไม้ทิพย์ 2

ราคาท่ีเสนอ 635.00 บาท  635.00 บาท

3,377.00 3,377.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวนไม้ทิพย์ 2 ร้านสวนไม้ทิพย์ 2

ราคาท่ีเสนอ 3,377.00 บาท  3,377.00 บาท

4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง นางแสงเดือน  ภูตน นางแสงเดือน  ภูตน

ราคาท่ีเสนอ 4,800.00 บาท  4,800.00 บาท

4,980.00 4,980.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์รุ่งเรือง ร้านทรัพย์รุ่งเรือง

ราคาท่ีเสนอ 4,980.00 บาท  4,980.00 บาท

8
จ้างซ่อมสายไฟไฟเบอร์

5

ซ้ือวัสดุการศึกษา นักเรียนช่วงช้ันท่ี 

1 ส าหรับจัดกิจกรรมตามโครงการ

ส่งเสริมทักษะและพัฒนาผู้เรียน 

ของนักเรียน ช่วงช้ันท่ี 1

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง

6

ซ้ือวัสดุการเกษตร ส าหรับจัด

กิจกรรมตามโครงการสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียน

มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

ข้อก าหนด
จ-/2564

ลว. 8 ก.พ. 2564

7

ซ้ือวัสดุการเกษตร ส าหรับจัด

กิจกรรมตามโครงการสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียน

มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

ข้อก าหนด จ-/2564

ลว. 8 ก.พ. 2564

9

ซ้ือวัสดุการเกษตร ส าหรับจัด

กิจกรรมตามโครงการสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียน

มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

ข้อก าหนด ซ-/2564

ลว. 15 ก.พ. 2564

มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

ข้อก าหนด

มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

ข้อก าหนด
จ-/2564

ลว. 8 ก.พ. 2564



ล ำดับ
ท่ี

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินท่ี   
 ซ้ือ/จ้ำง 
(บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ (บำท)

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือ/จ้ำง (บำท)

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือ/จ้ำง

1,990.00 1,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด

ราคาท่ีเสนอ 1,990.00 บาท  1,990.00 บาท

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ เซอร์วิส ร้านก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ เซอร์วิส

ราคาท่ีเสนอ 3,500.00 บาท  3,500.00 บาท

4,310.00 4,310.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์รุ่งเรือง ร้านทรัพย์รุ่งเรือง

ราคาท่ีเสนอ 4,310.00 บาท  4,310.00 บาท

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงทองอิเลคทรอนิคส์ 2 ร้านแสงทองอิเลคทรอนิคส์ 2

ราคาท่ีเสนอ 7,500.00 บาท  7,500.00 บาท

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโอบกิจ ร้านโอบกิจ

ราคาท่ีเสนอ 10,000.00 บาท  10,000.00 บาท

ลงช่ือ .................................................. เจ้าหน้าท่ี ลงช่ือ .................................................... หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี

            ( นางสาวนภัส   เพราะส าเนียง )             ( นางสาวปวีณา  หวังใจสุข )

มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

ข้อก าหนด
จ12/2564

ลว. 22 ก.พ. 2564

12

11
จ้างถ่ายเอกสาร

ซ8/2564

ลว. 25 ก.พ. 2564
14

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ชุดการแสดง มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

ข้อก าหนด

10
ซ้ืออุปกรณ์ท าความสะอาด มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

ข้อก าหนด
ซ-/2564

ลว. 19 ก.พ. 2564

มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

ข้อก าหนด
จ/2564

ลว. 19 ก.พ. 2564

13
จ้างซ่อมโทรทัศน์

ซ้ือวัสดุการเกษตร ส าหรับจัด

กิจกรรมตามโครงการสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียน

มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

ข้อก าหนด
ซ-/2564

ลว. 22 ก.พ. 2564



แบบ สขร.1

ล ำดับ
ท่ี

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินท่ี   
 ซ้ือ/จ้ำง 

(บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ (บำท)

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือ/จ้ำง 

(บำท)

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร
ซ้ือ/จ้ำง

ร้านก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ เซอร์วิส ร้านก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ เซอร์วิส

ราคาท่ีเสนอ 2,812.00 บาท  2,812.00 บาท

เมกา โฮม เซนเตอร์ เมกา โฮม เซนเตอร์

ราคาท่ีเสนอ 2,900.00 บาท  2,900.00 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด

ราคาท่ีเสนอ 3,178.00 บาท  3,178.00 บาท

ร้านแสงอุทัยเคร่ืองเย็น ร้านแสงอุทัยเคร่ืองเย็น

ราคาท่ีเสนอ 4,500.00 บาท  4,500.00 บาท

ร้านสวนกุลธิดา ร้านสวนกุลธิดา

ราคาท่ีเสนอ 2,500.00 บาท  2,500.00 บาท

ร้านศรีกิจเคร่ืองเขียน ร้านศรีกิจเคร่ืองเขียน

ราคาท่ีเสนอ 2,335.00 บาท  2,335.00 บาท

หจก.เคพี สระแก้ว หจก.เคพี สระแก้ว

ราคาท่ีเสนอ 2,000.00 บาท  2,000.00 บาท

ซ-/2564

ลว. 5 มี.ค. 2564

3
ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการรร.สุจริต

3,178.00 3,178.00 เฉพาะเจาะจง
มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

ข้อก าหนด
ซ-/ 2564

ลว. 5 มี.ค. 2564

2
ซ้ือเคร่ืองตัดแต่งพุ่มไฟฟ้า 2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

ข้อก าหนด

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2564

โรงเรียนบ้ำนทุ่งหินโคน ต ำบลสระขวัญ อ ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสระแก้ว เขต 1

1
จ้างถ่ายเอกสาร

2,812.00 2,812.00 เฉพาะเจาะจง
มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

ข้อก าหนด
จ-/2564

ลว. 3 มี.ค. 2564

4
จ้างซ่อมเคร่ืองควบคุมอุณหภูมิ มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

ข้อก าหนด
จ-/2564

ลว. 9 มี.ค. 2564

5
ซ้ือต้นไม้ เพ่ือปรับแต่งภูมิทัศน์ของ

โรงเรียน

มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

ข้อก าหนด
ซ-/2564

ลว. 9 มี.ค. 2564

4,500.004,500.00 เฉพาะเจาะจง

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง

ซ-/2564

ลว. 9 มี.ค. 2564

7
ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับโครงการ

นิเทศภายใน

มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

ข้อก าหนด
ซ-/2564

ลว. 9 มี.ค. 2564

2,335.00 2,335.00 เฉพาะเจาะจง

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง

6
ซ้ืออุปกรณ์จัดท าคูปองอาหาร

กลางวัน

มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

ข้อก าหนด



ล ำดับ
ท่ี

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินท่ี   
 ซ้ือ/จ้ำง 
(บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ (บำท)

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือ/จ้ำง 

(บำท)

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือ/จ้ำง

หจก.เคพี สระแก้ว หจก.เคพี สระแก้ว

ราคาท่ีเสนอ 4,628.00 บาท  4,628.00 บาท

นายประหยัด แสนวันนา นายประหยัด แสนวันนา

ราคาท่ีเสนอ 4,000.00 บาท  4,000.00 บาท

นางอุบล  นาชัยลาน นางอุบล  นาชัยลาน

ราคาท่ีเสนอ 2,800.00 บาท  2,800.00 บาท

ร้านทรัพย์รุ่งเรือง ร้านทรัพย์รุ่งเรือง

ราคาท่ีเสนอ 452.50 บาท  452.50 บาท

ร้านขายยารามาเวชภัณฑ์ ร้านขายยารามาเวชภัณฑ์

ราคาท่ีเสนอ 1,250.00 บาท  1,250.00 บาท

นายประหยัด แสนวันนา นายประหยัด แสนวันนา

ราคาท่ีเสนอ 1,500.00 บาท  1,500.00 บาท

ร้านศิลปะโฆษณา ร้านศิลปะโฆษณา

ราคาท่ีเสนอ 600.00 บาท  600.00 บาท

นางพีรียา วงษ์ธานี นางพีรียา วงษ์ธานี

ราคาท่ีเสนอ 4,500.00 บาท  4,500.00 บาท

ลงช่ือ .................................................. เจ้าหน้าท่ี ลงช่ือ .................................................... หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี

            ( นางสาวนภัส   เพราะส าเนียง )             ( นางสาวปวีณา  หวังใจสุข )

ซ-/2564

ลว. 9 มี.ค. 2564

9

8
ซ้ือวัสดุท าความสะอาดและอุปกรณ์

ใช้ในส านักงาน
4,628.00 4,628.00 เฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

ข้อก าหนด

มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

ข้อก าหนด
ซ-/2564

ลว. 15 มี.ค. 2564

10
จ้างเหมาประกอบอาหารและน้ าด่ืม

ในการสอบ O-NET
2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

ข้อก าหนด

มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

ข้อก าหนด
จ- / 2564

ลว. 12 มี.ค. 2564

จ้างเหมาค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน

ในการสอบ O-NET
4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง

ซ-/2564

ลว. 16 มี.ค. 25643

13
จ้างเหมาค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน

ตรวจวัดสายตา 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง
มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

ข้อก าหนด
จ- / 2564

ลว. 17 มี.ค. 2564

12 ซ้ือเคร่ืองวัดอุณหภูมิพร้อมขาต้ัง 1,250.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง
มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

ข้อก าหนด

จ- / 2564

ลว. 12 มี.ค. 2564

11
ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร

452.50 452.50 เฉพาะเจาะจง

จ- / 2564

ลว. 22 มี.ค. 2564

15

ซ้ือแจกันดอกไม้และกระถางดอกไม้ 

เพ่ือใช้ในการปรับแต่งภูมิทัศน์

ภายในห้องส านักงาน

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง
มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

ข้อก าหนด
ซ- /2564

22 มี.ค. 2564

14 จ้างท าป้ายไวนิล 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง
มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

ข้อก าหนด



แบบ สขร.1

ล ำดับ
ท่ี

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินท่ี   
 ซ้ือ/จ้ำง 
(บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ 
(บำท)

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือ/จ้ำง (บำท)

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือ/จ้ำง

ร้านสวนกุลธิดา ร้านสวนกุลธิดา

ราคาท่ีเสนอ 255.00 บาท  255.00 บาท

นายวิเชียร  ตันประดิษฐ์ุ นายวิเชียร  ตันประดิษฐ์ุ

ราคาท่ีเสนอ 6,820.00 บาท  6,820.00 บาท

นายขจร  สีดอกไม้ นายขจร  สีดอกไม้

ราคาท่ีเสนอ 2,100.00 บาท  2,100.00 บาท

ร้านก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ เซอร์วิส ร้านก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ เซอร์วิส

ราคาท่ีเสนอ 4,916.00 บาท  4,916.00 บาท

ร้านศูนย์ถ่ายเอกสารก๊อปป้ีเปเปอร์ ร้านศูนย์ถ่ายเอกสารก๊อปป้ีเปเปอร์

ราคาท่ีเสนอ 1,200.00 บาท  1,200.00 บาท

หจก.เคพี สระแก้ว หจก.เคพี สระแก้ว

ราคาท่ีเสนอ 1,5383.00 บาท  1,5383.00 บาท

ร้านขายผ้า ดอกไม้ประดิษฐ์ อุปกรณ์งาน

แต่ง  By ภัทรา

ร้านขายผ้า ดอกไม้ประดิษฐ์ อุปกรณ์งาน

แต่ง  By ภัทรา

ราคาท่ีเสนอ 1,500.00 บาท  1,500.00 บาท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน 2564

โรงเรียนบ้ำนทุ่งหินโคน ต ำบลสระขวัญ อ ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสระแก้ว เขต 1

1
ซ้ือต้นไม้ เพ่ือปรับแต่งภูมิทัศน์ของ

โรงเรียน
255.00 255.00 เฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามข้อก าหนด

ซ-/2564

ลว. 1 เม.ย. 2564

จ13/2564

ลว. 1 เม.ย. 2564

3

จ้างเหมาพาหนะรับส่งนักเรียน

ส าหรับจัดกิจกรรมตามโครงการ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนยากจน
2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามข้อก าหนด

จ- /2564

ลว. 1 เม.ย. 2564

2

จ้างเหมาพาหนะรับส่งนักเรียน

ส าหรับจัดกิจกรรมตามโครงการ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนยากจน
6,820.00 6,820.00 เฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามข้อก าหนด

จ-/2564

ลว. 1 เม.ย. 2564

5
จ้างเข้าเล่มเอกสาร

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง
มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามข้อก าหนด
จ-/2564

ลว. 1 เม.ย. 2564

4
จ้างถ่ายเอกสาร

4,916.00 4,916.00 เฉพาะเจาะจง
มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามข้อก าหนด

ซ9/2564

ลว. 7 เม.ย. 2564

7

ซ้ือผ้าและอุปกรณ์ตกแต่ง

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามข้อก าหนด ซ-/2564

ลว. 7 เม.ย. 2564

6
ซ้ืออุปกรณ์ทางการศึกษา

1,5383.00 1,5383.00 เฉพาะเจาะจง
มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามข้อก าหนด



ล ำดับ

ท่ี

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินท่ี   

 ซ้ือ/จ้ำง 
(บำท)

รำคำกลำง

(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ 

(บำท)

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง

ซ้ือ/จ้ำง (บำท)

เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือ/จ้ำง

บริษัทแอดไวซ์ ไอที อินพินิท จ ากัด บริษัทแอดไวซ์ ไอที อินพินิท จ ากัด

ราคาท่ีเสนอ 1,790.00 บาท  1,790.00 บาท

ร้านก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ เซอร์วิส ร้านก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ เซอร์วิส

ราคาท่ีเสนอ 9,000.00 บาท  9,000.00 บาท

ร้าน 2ส.บูรพา ร้าน 2ส.บูรพา

ราคาท่ีเสนอ 4,100.00 บาท  4,100.00 บาท

ร้าน 2ส.บูรพา ร้าน 2ส.บูรพา

ราคาท่ีเสนอ 2,400.00 บาท  2,400.00 บาท

ห้องเส้ือโกมล T&P สระแก้ว ห้องเส้ือโกมล T&P สระแก้ว

ราคาท่ีเสนอ 1,000.00 บาท  1,000.00 บาท

นายประหยัด แสนวันนา นายประหยัด แสนวันนา

ราคาท่ีเสนอ 4,000.00 บาท  4,000.00 บาท

ร้าน 2ส.บูรพา ร้าน 2ส.บูรพา

ราคาท่ีเสนอ 200.00 บาท  200.00 บาท

นายประหยัด แสนวันนา นายประหยัด แสนวันนา

ราคาท่ีเสนอ 3,000.00 บาท  3,000.00 บาท

บริษัทส านักพิมพ์พัฒนาวิชาการ (พว.)จ ากัด บริษัทส านักพิมพ์พัฒนาวิชาการ (พว.)จ ากัด

ราคาท่ีเสนอ 254,369.00 บาท  254,369.00 บาท

ลงช่ือ .................................................. เจ้าหน้าท่ี ลงช่ือ .................................................... หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี

            ( นางสาวนภัส   เพราะส าเนียง )             ( นางสาวปวีณา  หวังใจสุข )

ซ-/2564

ลว. 7 เม.ย. 2564

9
จ้างถ่ายเอกสาร

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง
มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามข้อก าหนด
จ14/2564

ลว. 7 เม.ย. 2564

8
ซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ส าหรับใช้ใน

ส านักงาน
1,790.00 1,790.00 เฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามข้อก าหนด

จ- / 2564

ลว. 7 เม.ย. 2564

11
จ้างท าป้ายไวนิล

2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง
มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามข้อก าหนด
จ- / 2564

ลว. 7 เม.ย. 2564

10
จ้างท าป้ายไวนิล

4,100.00 4,100.00 เฉพาะเจาะจง
มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามข้อก าหนด

จ- / 2564

ลว. 7 เม.ย. 2564

13
จ้างเหมาพาหนะรับส่งนักเรียน

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง
มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามข้อก าหนด
จ- / 2564

ลว. 7 เม.ย. 2564

12 จ้างเช่าชุดดรัมเยอร์ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง
มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามข้อก าหนด

จ- / 2564

ลว. 7 เม.ย. 2564
14

จ้างท าป้ายไวนิล
200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามข้อก าหนด

จ- / 2564

ลว. 7 เม.ย. 2564

16

ซ้ือหนังสือประกอบการเรียน 254,369.00 254,369.00 เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามข้อก าหนด ซ10 /2564

ลว. 9 เม.ย. 2564

15
จ้างเหมาพาหนะรับส่งนักเรียน

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง
มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามข้อก าหนด



แบบ สขร.1

ล ำดับ
ท่ี

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินท่ี   
 ซ้ือ/จ้ำง 

(บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ (บำท)

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือ/จ้ำง (บำท)

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร
ซ้ือ/จ้ำง

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด

ราคาท่ีเสนอ 4,993.00 บาท  4,993.00 บาท

ลงช่ือ .................................................. เจ้าหน้าท่ี ลงช่ือ .................................................... หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี

            ( นางสาวนภัส   เพราะส าเนียง )             ( นางสาวปวีณา  หวังใจสุข )

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2564

โรงเรียนบ้ำนทุ่งหินโคน ต ำบลสระขวัญ อ ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสระแก้ว เขต 1

1
ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับท าความ

สะอาดห้องส้วม
4,993.00 4,993.00 เฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามข้อก าหนด

ซ-/2564

ลว.14 พ.ค. 2564



แบบ สขร.1

ล ำดับ

ท่ี

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินท่ี   

 ซ้ือ/จ้ำง 

(บำท)

รำคำกลำง

(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ (บำท)

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้ำง (บำท)

เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือ/จ้ำง

หจก.เคพี สระแก้ว หจก.เคพี สระแก้ว

ราคาท่ีเสนอ 2,105.00 บาท  2,105.00 บาท

เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง

ราคาท่ีเสนอ 6,173.00 บาท  6,173.00 บาท

บริษัทแอดไวซ์ ไอที อินพินิท จ ากัด บริษัทแอดไวซ์ ไอที อินพินิท จ ากัด

ราคาท่ีเสนอ 4,847.00 บาท  4,847.00 บาท

หจก.เคพี สระแก้ว หจก.เคพี สระแก้ว

ราคาท่ีเสนอ 735.00 บาท  735.00 บาท

บริษัทปิโตรเลียมไทย บริษัทปิโตรเลียมไทย

ราคาท่ีเสนอ 1,480.00 บาท  1,480.00 บาท

ร้านเรียมดอกไม้ ร้านเรียมดอกไม้

ราคาท่ีเสนอ 2,000.00 บาท  2,000.00 บาท

หจก.เคพี สระแก้ว หจก.เคพี สระแก้ว

ราคาท่ีเสนอ 1,260.00 บาท  1,260.00 บาท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน 2564

โรงเรียนบ้ำนทุ่งหินโคน ต ำบลสระขวัญ อ ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสระแก้ว เขต 1

4
ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับ

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

นักเรียน

735.00 735.00 เฉพาะเจาะจง
มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามข้อก าหนด

ซ-/2564

ลว.28 มิ.ย. 2564

6,173.00 6,173.00 เฉพาะเจาะจง

ซ-/2564

ลว.18 มิ.ย. 2564

3
ซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ซ-/2564

ลว.28 มิ.ย. 2564

6
ซ้ือดอกไม้เพ่ือใช้ในงาน

ตกแต่ง 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง
มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามข้อก าหนด

ซ-/2564

ลว.28 มิ.ย. 2564

5
ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง เพ่ือ

ปรับแต่งภูมิทัศน์ของโรงเรียน
1,480.00 1,480.00 เฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามข้อก าหนด

ซ-/2564

ลว.28 มิ.ย. 2564
7

ซ้ือวัสดุจัดกิจกรรมปัจฉิม

นิเทศ
1,260.00 1,260.00 เฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามข้อก าหนด

4,847.00 4,847.00 เฉพาะเจาะจง
มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามข้อก าหนด

ซ-/2564

ลว.21 มิ.ย. 2564

2
จ้างถ่ายเอกสาร

มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามข้อก าหนด

มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามข้อก าหนด

จ15/2564

ลว.18 มิ.ย. 2564

1
ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับจัดท า

เอกสารการเงิน 2,105.00 2,105.00 เฉพาะเจาะจง



ล ำดับ

ท่ี

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินท่ี   

 ซ้ือ/จ้ำง 

(บำท)

รำคำกลำง

(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ (บำท)

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้ำง (บำท)

เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือ/จ้ำง

หจก.เคพี สระแก้ว หจก.เคพี สระแก้ว

ราคาท่ีเสนอ 1,800.00 บาท  1,800.00 บาท

หจก.เคพี สระแก้ว หจก.เคพี สระแก้ว

ราคาท่ีเสนอ 1,546.00 บาท  1,546.00 บาท

ร้านศิลปะโฆษณา ร้านศิลปะโฆษณา

ราคาท่ีเสนอ 1,050.00 บาท  1,050.00 บาท

ลงช่ือ .................................................. เจ้าหน้าท่ี ลงช่ือ .................................................... หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี

            ( นางสาวนภัส   เพราะส าเนียง )             ( นางสาวปวีณา  หวังใจสุข )

ซ้ืออุปกรณ์ส าหรับโครงการ

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน9
ซ-/2564

ลว.28 มิ.ย. 2564

มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามข้อก าหนดเฉพาะเจาะจง1,546.001,546.00

8
ซ้ือแก้วน้ าให้ส าหรับนักเรียน

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง
มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามข้อก าหนด

ซ-/2564

ลว.28 มิ.ย. 2564

จ-/2564

ลว.28 มิ.ย. 256410
จ้างท าป้ายไวนิล

1,050.00 1,050.00 เฉพาะเจาะจง
มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามข้อก าหนด



แบบ สขร.1

ล ำดับ
ท่ี

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินท่ี   
 ซ้ือ/จ้ำง 
(บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำ
ท่ีเสนอ (บำท)

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือ/จ้ำง (บำท)

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร
ซ้ือ/จ้ำง

นายกฤษณ เจือทิน นายกฤษณ เจือทิน

ราคาท่ีเสนอ 13,400.00 บาท  13,400.00 บาท

หจก.เคพี สระแก้ว หจก.เคพี สระแก้ว

ราคาท่ีเสนอ 2,000.00 บาท  2,000.00 บาท

ร้านทรัพย์รุ่งเรือง ร้านทรัพย์รุ่งเรือง

ราคาท่ีเสนอ 15,465.00 บาท  15,465.00 บาท

บริษัท โชควัฒนาคอนกรีต บริษัท โชควัฒนาคอนกรีต

ราคาท่ีเสนอ 104,000.00 บาท  104,000.00 บาท

ร้านทรัพย์รุ่งเรือง ร้านทรัพย์รุ่งเรือง

ราคาท่ีเสนอ 40,000.00 บาท  40,000.00 บาท

3
ซ้ือปูนซีเมนต์ต่อเติมถนนคอนกรีต

ภายในโรงเรียน
104,000.00 104,000.00 เฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามข้อก าหนด

ซ12 /2564

ลว. 6 ก.ค. 2564

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม 2564

โรงเรียนบ้ำนทุ่งหินโคน ต ำบลสระขวัญ อ ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสระแก้ว เขต 1

1
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย

ภายในโรงเรียน
13,400.00 13,400.00 เฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามข้อก าหนด

จ16/2564

ลว. 6 ก.ค. 2564

ซ- /2564

ลว. 6 ก.ค. 2564
2

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการเด็กพิเศษ

เรียนร่วม
2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามข้อก าหนด

ซ11/2564

ลว. 6 ก.ค. 2564

5
ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ต่อเติมถนน

คอนกรีตภายในโรงเรียน
40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามข้อก าหนด

ซ13/2564

ลว. 6 ก.ค. 2564

4
ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ต่อเติมถนน

คอนกรีตภายในโรงเรียน
15,465.00 15,465.00 เฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามข้อก าหนด



ล ำดับ
ท่ี

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินท่ี   
 ซ้ือ/จ้ำง 
(บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำ
ท่ีเสนอ (บำท)

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือ/จ้ำง (บำท)

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร
ซ้ือ/จ้ำง

หจก.เคพี สระแก้ว หจก.เคพี สระแก้ว

ราคาท่ีเสนอ 10,000.00 บาท  10,000.00 บาท

ร้านใบหยก ร้านใบหยก

ราคาท่ีเสนอ 58,950.00 บาท  58,950.00 บาท

บริษัทแอดไวซ์ ไอที อินพินิท จ ากัด บริษัทแอดไวซ์ ไอที อินพินิท จ ากัด

ราคาท่ีเสนอ 5,290.00 บาท  5,290.00 บาท

ลงช่ือ .................................................. เจ้าหน้าท่ี ลงช่ือ .................................................... หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี

            ( นางสาวนภัส   เพราะส าเนียง )             ( นางสาวปวีณา  หวังใจสุข )

ซ14/2564

ลว. 11 ก.ค. 2564

8

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือ

น ามาซ่อมแซมให้นักเรียนใช้ในการ

เรียนรู้
5,290.00 5,290.00 เฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามข้อก าหนด ซ16/2564

ลว. 15 ก.ค. 2564

6

ซ้ือวัสดุการศึกษา นักเรียนช่วงช้ันท่ี 

3 ส าหรับจัดกิจกรรมตามโครงการ

ส่งเสริมทักษะและพัฒนาผู้เรียน 

ของนักเรียน ช่วงช้ันท่ี 3

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามข้อก าหนด

7
ซ15/2564

ลว. 14 ก.ค. 2564

ซ้ือเส้ือผ้ากีฬาและกระเป๋านักเรียน 

ให้แก่นักเรียน
58,950.00 58,950.00 เฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามข้อก าหนด



แบบ สขร.1

ล ำดับ
ท่ี

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินท่ี   
 ซ้ือ/จ้ำง 
(บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำ
ท่ีเสนอ (บำท)

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ท่ีตกลงซ้ือ/จ้ำง (บำท)

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร
ซ้ือ/จ้ำง

หจก.เคพี สระแก้ว หจก.เคพี สระแก้ว

ราคาท่ีเสนอ 2,000.00 บาท  2,000.00 บาท

หจก.เคพี สระแก้ว หจก.เคพี สระแก้ว

ราคาท่ีเสนอ 5,000.00 บาท  5,000.00 บาท

ร้านก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ เซอร์วิส ร้านก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ เซอร์วิส

ราคาท่ีเสนอ 22,500.00 บาท  22,500.00 บาท

บริษัทแอดไวซ์ ไอที อินพินิท จ ากัด บริษัทแอดไวซ์ ไอที อินพินิท จ ากัด

ราคาท่ีเสนอ 4,990.00 บาท  4,990.00 บาท

นางศรีอุบล นาชัยลาน นางศรีอุบล นาชัยลาน

ราคาท่ีเสนอ 7,680.00 บาท  7,680.00 บาท

บริษัทปิโตรเลียมไทย บริษัทปิโตรเลียมไทย

ราคาท่ีเสนอ 1,000.00 บาท  1,000.00 บาท

ลงช่ือ .................................................... หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีลงช่ือ .................................................. เจ้าหน้าท่ี

                  ( นางสาวนภัส   เพราะส าเนียง )  ( นางสาวปวีณา  หวังใจสุข )

ซ-/2564

ลว. 26 ส.ค. 2564
6

ซ้ือน้ ามัน ส าหรับ จัดกิจกรรม

ตามโครงการสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียน

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง
มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามข้อก าหนด

ซ-/2564

ลว. 8 ส.ค. 2564

5
จ้างประกอบอาหารการอบรม

7,680.00 7,680.00 เฉพาะเจาะจง
มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามข้อก าหนด

จ17/2564

ลว. 21 ส.ค. 2564

4
ซ้ือเคร่ืองพิมพ์เอกสาร

4,990.00 4,990.00 เฉพาะเจาะจง
มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามข้อก าหนด

ซ17/2564

ลว. 2 ส.ค. 2564

3
ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร

22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง
มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามข้อก าหนด

ซ18/2564

ลว. 6 ส.ค. 2564

2
ซ้ืออุปกรณ์ในการท าเอกสาร

ทางการเงิน
5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามข้อก าหนด

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2564

โรงเรียนบ้ำนทุ่งหินโคน ต ำบลสระขวัญ อ ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสระแก้ว เขต 1

1
ซ้ืออุปกรณ์โครงการออม

ทรัพย์นักเรียน
2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามข้อก าหนด

ซ-/2564

ลว. 2 ส.ค. 2564



แบบ สขร.1

ล ำดับ

ท่ี

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินท่ี   

 ซ้ือ/จ้ำง 

(บำท)

รำคำกลำง

(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ 

(บำท)

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง

ซ้ือ/จ้ำง (บำท)

เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือ/จ้ำง

นายถาวร สุขสุราภ นายถาวร สุขสุราภ

ราคาท่ีเสนอ 30,000.00 บาท  30,000.00 บาท

ร้านก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ เซอร์วิส ร้านก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ เซอร์วิส

ราคาท่ีเสนอ 12,641.00 บาท  12,641.00 บาท

หจก.เคพี สระแก้ว หจก.เคพี สระแก้ว

ราคาท่ีเสนอ 879.00 บาท  879.00 บาท

หจก.เคพี สระแก้ว หจก.เคพี สระแก้ว

ราคาท่ีเสนอ 11,024.00 บาท  11,024.00 บาท
บริษัท บ๊ิกคาเมร่า คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 

(มหาชน)
บริษัท บ๊ิกคาเมร่า คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 

(มหาชน)ราคาท่ีเสนอ 23,900.00 บาท  23,900.00 บาท

ซ19/2564

ลว. 10 ก.ย. 2564

5
ซ้ือกล้องถ่ายรูปดิจิตอล

23,900.00 23,900.00 เฉพาะเจาะจง
มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามข้อก าหนด

ซ20/2564

ลว. 10 ก.ย. 2564

4
ซ้ือวัสดุทางการศึกษาส าหรับ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
11,024.00 11,024.00 เฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามข้อก าหนด

จ19/2564

ลว. 10 ก.ย. 2564

3
ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนา

บุคลากรโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 879.00 879.00 เฉพาะเจาะจง
มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามข้อก าหนด

ซ - /2564

ลว. 10 ก.ย. 2564

2
จ้างถ่ายเอกสาร

12,641.00 12,641.00 เฉพาะเจาะจง
มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามข้อก าหนด

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน 2564

โรงเรียนบ้ำนทุ่งหินโคน ต ำบลสระขวัญ อ ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสระแก้ว เขต 1

1
จ้างตัดผ้าคลุมโต๊ะ

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง
มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามข้อก าหนด

จ18/2564

ลว. 8 ก.ย. 2564



ล ำดับ

ท่ี

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินท่ี   

 ซ้ือ/จ้ำง 

(บำท)

รำคำกลำง

(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ 

(บำท)

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง

ซ้ือ/จ้ำง (บำท)

เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือ/จ้ำง

ร้านCPYY Studio ร้านCPYY Studio

ราคาท่ีเสนอ 4,100.00 บาท  4,100.00 บาท

ร้านฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ร้านฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

ราคาท่ีเสนอ 3,300.00 บาท  3,300.00 บาท

ร้านจารุปัฐน์ ไอที แอนด์ เน็ตเวิร์ค ร้านจารุปัฐน์ ไอที แอนด์ เน็ตเวิร์ค

ราคาท่ีเสนอ 94,900.00 บาท  94,900.00 บาท

ลงช่ือ .................................................. เจ้าหน้าท่ี ลงช่ือ .................................................... หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี

            ( นางสาวนภัส   เพราะส าเนียง )             ( นางสาวปวีณา  หวังใจสุข )

ซ21/2564

ลว. 15 ก.ย. 25648
ซ้ืออุปกรณ์ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ให้

พร้อมใช้ส าหรับการเรียนรู้ของผู้เรียน 94,900.00 94,900.00 เฉพาะเจาะจง
มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามข้อก าหนด

จ-/2564

ลว.13 ก.ย. 2564

7
ซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์

3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง
มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามข้อก าหนด

ซ-/2564

ลว. 15 ก.ย. 2564

6
จ้างเช่าเซิร์ฟเวอร์เว็บไซต์

4,100.00 4,100.00 เฉพาะเจาะจง
มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามข้อก าหนด


