
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม  

ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ)์ 

วันที่    31        เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 

 

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ 

1 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนเพื่อความเป็นเลิศ 

1,742.26 1,742.26 วิธีเฉพาะเจาะจง สมใจ ชัยพฤกษ์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 
1,742.26 

สมใจ ชัยพฤกษ์ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 1,742.26 

สินค้ามีคณุภาพตรง
กับความต้องการ 

1/2563 
1 ต.ค. 2562 

2  240 240 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ทวีไพบูลย์ จ ากดั 
(ส านักงานใหญ่) 
ราคาที่เสนอ 240 

บ.ทวีไพบูลย์ จ ากดั 
(ส านักงานใหญ่) 
ราคาที่เสนอ 240 

สินค้ามีคณุภาพตรง
กับความต้องการ 

2/2563 
3 ต.ค. 2562 

3  2,360 2,360 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ชัยบอกซ์ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 2,360 

บ.ชัยบอกซ์ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 2,360 

สินค้ามีคณุภาพตรง
กับความต้องการ 

3/2563 
28 ต.ค. 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ สขร. 1 



 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 

ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ)์ 

วันที่    29       เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

 

ล าดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อ 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ 

1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 425 425 วิธีเฉพาะเจาะจง ช.เจริญ 
ราคาที่เสนอ 425 

ช.เจริญ 
ราคาที่เสนอ 425 

สินค้ามีคณุภาพตรงกับ
ความต้องการ 

4/2563 
1 พ.ย.  2562 

2 พัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 300.24 300.24 วิธีเฉพาะเจาะจง สมใจราชพฤกษ์ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 300.24 

สมใจราชพฤกษ์ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 300.24 

สินค้ามีคณุภาพตรงกับ
ความต้องการ 

5/2563 
1 พ.ย.  2562 

3 ส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการ 320 320 วิธีเฉพาะเจาะจง 

 

สกสค  ราคาที่เสนอ 
  320 

สกสค  ราคาที่เสนอ 
    320 

สินค้ามีคณุภาพตรงกับ
ความต้องการ 

6/2563 
6 พ.ย.  2562 

4 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ตั้งแต-่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

7,490 7,490 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เปเปอร์ ก๊อปปี้ 
แอนดิจิตอล เน็ทเวคิร ์
ราคาที่เสนอ 7,490 

หจก.เปเปอร์ ก๊อปปี้ 
แอนดิจิตอล เน็ทเวคิร ์
ราคาที่เสนอ 7,490 

สินค้ามีคณุภาพตรงกับ
ความต้องการ 

7/2563 
22 พ.ย.  2562 

5 โรงเรียนประชารัฐ 2,407.50 2,407.50 วิธีเฉพาะเจาะจง ตั้งธงชัยค้าวัสดุ จ ากัด
ราคาที่เสนอ2,407.50 

ตั้งธงชัยค้าวัสดุ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ2,407.50 

สินค้ามีคณุภาพตรงกับ
ความต้องการ 

8/2563 
25 พ.ย.  2562 

6 โรงเรียนประชารัฐ 2,091 2,091 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร จ ากัด 
มหาชน 
ราคาที่เสนอ 2,091 

บ.สยามแม็คโคร จ ากัด 
มหาชน 
ราคาที่เสนอ 2,091 

สินค้ามีคณุภาพตรงกับ
ความต้องการ 

9/2563 
27 พ.ย.  2562 

7 โรงเรียนประชารัฐ 2,600 2,600 วิธีเฉพาะเจาะจง นายกนกพล  มะไลทอง 
ราคาที่เสนอ 2,600 

นายกนกพล  มะไลทอง 
ราคาที่เสนอ 2,600 

สินค้ามีคณุภาพตรงกับ
ความต้องการ 

10/2563 
28 พ.ย.  2562 

8 โรงเรียนประชารัฐ 802.50 802.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บ. เฮียบเช้งเฮง จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 802.50 

บ. เฮียบเช้งเฮง จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 802.50 

สินค้ามีคณุภาพตรงกับ
ความต้องการ 

11/2563 
29 พ.ย.  2562 

 

 

แบบ สขร. 1 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 

ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ)์ 

วันที่    27      เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 

 

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ 

 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือ 

1 ซื้อ ADAPTAR 
 

1,590 1,590 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน P@rk SERVIVR 
ราคาที่เสนอ 1,590 

ร้าน P@rk SERVIVR 
ราคาที่เสนอ 1,590 

สินค้ามีคณุภาพตรงกับ
ความต้องการ 

12/2563 
3 ธ.ค. 2562 

2 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

789.80 789.80 วิธีเฉพาะเจาะจง สมใจราชพฤกษ์ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 789.80 

สมใจราชพฤกษ์ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 789.80 

สินค้ามีคณุภาพตรงกับ
ความต้องการ 

13/2563 
3 ธ.ค. 2562 

3 โครงการโรงเรยีนประชารัฐ 734 734 วิธีเฉพาะเจาะจง 

 

บ.สยามแม็คโคร จ ากัด 
มหาชน 
ราคาที่เสนอ 734 

บ.สยามแม็คโคร จ ากัด 
มหาชน 
ราคาที่เสนอ 734 

สินค้ามีคณุภาพตรงกับ
ความต้องการ 

14/2563 

3 ธ.ค. 2562 

4 โครงการโรงเรยีนประชารัฐ 795 795 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอกชัยดีสทริบิวช่ัน 
ซิสเทบจ ากดั 
ราคาที่เสนอ 795 

บ.เอกชัยดีสทริบิวช่ัน 
ซิสเทบจ ากดั 
ราคาที่เสนอ 795 

สินค้ามีคณุภาพตรงกับ
ความต้องการ 

15/2563 

3 ธ.ค. 2562 

5  ซื้อตะกร้า 
โครงการโรงเรยีนประชารัฐ 

350 350 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านคลังสรรพสินค้า 
ราคาที่เสนอ 350 

ร้านคลังสรรพสินค้า 
ราคาที่เสนอ 350 

สินค้ามีคณุภาพตรงกับ
ความต้องการ 

16/2563 

4 ธ.ค. 2562 

6 ซื้อเมลด็พันธ์ุผัก 
โรงเรียนประชารัฐ 

1,070 1,070 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไฮโดรแพ็จนท์ จ ากดั
(ส านักงานใหญ่) 
ราคาที่เสนอ 1,070 

บ.ไฮโดรแพ็จนท์ จ ากดั
(ส านักงานใหญ่) 
ราคาที่เสนอ 1,070 

สินค้ามีคณุภาพตรงกับ
ความต้องการ 

17/2563 

11 ธ.ค. 2562 

 

7 โครงการพัฒนากลุ่มสาระ 8 
กลุ่มสาระ 

2,813.31 2,813.31 วิธีเฉพาะเจาะจง สมใจราชพฤกษ์ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 2,813.31 

สมใจราชพฤกษ์ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 2,813.31 

สินค้ามีคณุภาพตรงกับ
ความต้องการ 

18/2563 

12 ธ.ค. 2562 

8 โครงการพัฒนากลุ่มสาระ 8 
กลุ่มสาระ 

1,500 1,500 วิธีเฉพาะเจาะจง 

 

นางสาวนิตยา รุ่งเรือง 
ราคาที่เสนอ 1,500 

นางสาวนิตยา รุ่งเรือง 
ราคาที่เสนอ 1,500 

สินค้ามีคณุภาพตรงกับ
ความต้องการ 

19/2563 

20 ธ.ค. 2562 

 

 

แบบ สขร. 1 



 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม  

ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ)์ 

วันที่     31     เดือน มกราคม  พ.ศ. 2563 

 

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ 

 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือ 

1 โครงการโรงเรยีน วัด บ้าน 
ประสานใจ ใช้ในงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

5,850 5,850 วิธีเฉพาะเจาะจง แก้วฟ้าตุ๊กตา 
ราคาที่เสนอ 5,850 

แก้วฟ้าตุ๊กตา 
ราคาที่เสนอ 5,850 

สินค้ามีคณุภาพตรงกับ
ความต้องการ 

20/2563 

6 ม.ค. 2563 

2 โครงการโรงเรยีน วัด บ้าน 
ประสานใจ  ใช้ในงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

808 808 วิธีเฉพาะเจาะจง ว.ยิ่งเจริญ 
ราคาที่เสนอ 808 

ว.ยิ่งเจริญ 
ราคาที่เสนอ 808 

สินค้ามีคณุภาพตรงกับ
ความต้องการ 

21/2563 
6 ม.ค. 2563 

3 โครงการโรงเรยีน วัด บ้าน 
ประสานใจ ใช้ในงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

2,342 2,342 วิธีเฉพาะเจาะจง 

 

บ.เอกชัยดีสทริบิวช่ันซสิ
เทม จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 2,342 

บ.เอกชัยดีสทริบิวช่ันซสิ
เทม จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 2,342 

สินค้ามีคณุภาพตรงกับ
ความต้องการ 

22/2563 
6 ม.ค. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ สขร. 1 



 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ ์

ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ)์ 

วันที่     28     เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 

 

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ 

 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือ 

1 ปรับปรุงอาคารสถานท่ี ภูมิทัศน์ 
และความปลอดภัย 

1,094 1,094 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โฮม โปรดัก เซ็นเตอร์ 
จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 1,094 

บ.โฮม โปรดัก เซ็นเตอร์ 
จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 1,094 

สินค้ามีคณุภาพตรงกับ
ความต้องการ 

23/2563 
3 ก.พ.2563 

2 พัฒนาผู้เรียน 250 250 วิธีเฉพาะเจาะจง บ. B2S จ ากัด(สาขา
เดอะวอล์คราชพฤกษ์) 
ราคาที่เสนอ 250 

บ. B2S จ ากัด(สาขา
เดอะวอล์คราชพฤกษ์) 
ราคาที่เสนอ 250 

สินค้ามีคณุภาพตรงกับ
ความต้องการ 

24/2563 
4 ก.พ.2563 

3 ปรับปรุงอาคารสถานท่ี ภูมิทัศน์ 
และความปลอดภัย 

610 610 วิธีเฉพาะเจาะจง 

 

ร้านณรงค์พันธุ์ไม ้
ราคาที่เสนอ 610 

ร้านณรงค์พันธุ์ไม ้
ราคาที่เสนอ 610 

สินค้ามีคณุภาพตรงกับ
ความต้องการ 

25/2563 
13 ก.พ.2563 

4 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการ
จัดการเรียนการสอน 

64,957 64,957 วิธีเฉพาะเจาะจง 

 

ร้านราษฎร์นิยมไฟว์ 
ราคาที่เสนอ 64,957 

ร้านราษฎร์นิยมไฟว์ 
ราคาที่เสนอ 64,957 

สินค้ามีคณุภาพตรงกับ
ความต้องการ 

26/2563 
13 ก.พ.2563 

5 ปรับปรุงอาคารสถานท่ี ภูมิทัศน์ 
และความปลอดภัย 

593 593 วิธีเฉพาะเจาะจง 

 

บ.ซีอาร์ซไีทวัสดุ จ ากดั 
ราคาที่เสนอ 593 

บ.ซีอาร์ซไีทวัสดุ จ ากดั 
ราคาที่เสนอ 593 

สินค้ามีคณุภาพตรงกับ
ความต้องการ 

27/2563 
25 ก.พ.2563 

 

 

 

 

 

 

แบบ สขร. 1 



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ 

 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือ 

6 พัฒนาระบบการบริหารงาน
ธุรการ,เสรมิสร้างคุณธรรมตาม
แนววิถีพุทธ 

1,980 1,980 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเทอดธงทอง 
ราคาที่เสนอ 1,980 

ร้านเทอดธงทอง 
ราคาที่เสนอ 1,980 

สินค้ามีคณุภาพตรงกับ
ความต้องการ 

28/2563 
27 ก.พ.2563 

7 เสรมิสร้างคุณธรรมตามแนววิถี
พุทธ 

504 504 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สมใจ บริซ กรุ๊ป 
จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 504 

บ.สมใจ บริซ กรุ๊ป 
จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 504 

สินค้ามีคณุภาพตรงกับ
ความต้องการ 

29/2563 
27 ก.พ.2563 

8 เสรมิสร้างคุณธรรมตามแนววิถี
พุทธ 

148 148 วิธีเฉพาะเจาะจง 

 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. 
ราคาที่เสนอ 148 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ. 
ราคาที่เสนอ 148 

สินค้ามีคณุภาพตรงกับ
ความต้องการ 

30/2563 
27 ก.พ.2563 

9 เสรมิสร้างคุณธรรมตามแนววิถี
พุทธ 

170 170 วิธีเฉพาะเจาะจง 

 

ช.บุญเจรญิ (ส านักงาน
ใหญ่) 
ราคาที่เสนอ 170 

ช.บุญเจรญิ (ส านักงาน
ใหญ่) 
ราคาที่เสนอ 170 

สินค้ามีคณุภาพตรงกับ
ความต้องการ 

31/2563 
27 ก.พ.2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 

ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ)์  

วันที่     31     เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

 

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ 

 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือ 

1 ส่งเสริมการศึกษาสู่มาตรฐานฯ 1,537 1,537 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร จ ากัด 
มหาชน 
ราคาที่เสนอ 1,537 

บ.สยามแม็คโคร จ ากัด 
มหาชน 
ราคาที่เสนอ 1,537 

สินค้ามีคณุภาพตรงกับ
ความต้องการ 

32/2563 
11 มี.ค. 2563 

2 เครื่องวัดไข ้ 2,600 2,600 วิธีเฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ 2,600 ราคาที่เสนอ 2,600 สินค้ามีคณุภาพตรงกับ
ความต้องการ 

33/2563 
31 มี.ค. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ สขร. 1 



 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 

ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ)์ 

วันที่     31     เดือนเมษายน  พ.ศ. 2562 

 

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ 

 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือ 

1 แผนงานพ้ืนฐานการพัฒนาและ
ส่งเสริมศักยภาพฯ 

31,600 31,600 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านธีรภณัฑ์ (ส านักงาน
ใหญ่) 
ราคาที่เสนอ 31,600 

ร้านธีรภณัฑ์ (ส านักงาน
ใหญ่) 
ราคาที่เสนอ 31,600 

สินค้ามีคณุภาพตรงกับ
ความต้องการ 

34/2563 

16 เม.ย. 2563 

2 พัฒนากลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระ 7,490 7,490 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เปเปอร์ก็อปปี้ 
แอนด์ ดิจิตอล เนต็เวริ์ค 
ราคาที่เสนอ 27,490 

หจก.เปเปอร์ก็อปปี้ 
แอนด์ ดิจิตอล เนต็เวริ์ค 
ราคาที่เสนอ 7,490 
 

สินค้ามีคณุภาพตรงกับ
ความต้องการ 

35/2563 
17 เม.ย. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ สขร. 1 



 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 

ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ)์  

วันที่     31     เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 

 

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ 

 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือ 

1 โครงการโรงเรยีนส่งเสริม
สุขภาพ 

699 699 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนิมิกร นิยม 
ราคาที่เสนอ 699 

นางสาวนิมิกร นิยม 
ราคาที่เสนอ 699 

สินค้ามีคณุภาพตรงกับ
ความต้องการ 

36/2563 

12 พ.ค. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ สขร. 1 



 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 

ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ)์  

วันที่     31     เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2563 

 

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ 

 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือ 

1 ซื้อรางสายไฟ โครงการส่งเสริม
คอมพิวเตอร์และอินเทอรเ์น็ต 

652.70 652.70 วิธีเฉพาะเจาะจง ซี แอน แอลไลท์ติ้ง
แอนด์ อิเล็คทริค 
ราคาที่เสนอ 652.70 

ซี แอน แอลไลท์ติ้ง
แอนด์ อิเล็คทริค 
ราคาที่เสนอ 652.70 

สินค้ามีคณุภาพตรงกับ
ความต้องการ 

37/2563 

19 มิ.ย. 2563 

2 โครงการส่งเสริมคอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เนต็ 

1,586 1,586 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แอดไวซ์ ไอที อิฟินิท 
จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 1,586 

บ.แอดไวซ์ ไอที อิฟินิท 
จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 1,586 

สินค้ามีคณุภาพตรงกับ
ความต้องการ 

38/2563 

19 มิ.ย. 2563 

3 โครงการจดัการเรียนการสอน
ทางไกล ซื้อหมึก 

14,980 14,980 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เปเปอร์ก็อปปี้ 
แอนด์ ดิจิตอล เนต็เวริ์ค 
ราคาที่เสนอ 14,980 

หจก.เปเปอร์ก็อปปี้ 
แอนด์ ดิจิตอล เนต็เวริ์ค 
ราคาที่เสนอ 14,980 

สินค้ามีคณุภาพตรงกับ
ความต้องการ 

39/2563 
22 มิ.ย. 2563 

4 โครงการจดัการเรียนการสอน
ทางไกล ซื้อกระดาษ 

11,984 11,984 วิธีเฉพาะเจาะจง ราษฏร์นยิม ไฟว์ 

ราคาที่เสนอ 11,984 
ราษฏร์นยิม ไฟว์ 

ราคาที่เสนอ 11,984 
สินค้ามีคณุภาพตรงกับ

ความต้องการ 
40/2563 

22 มิ.ย. 2563 

5 โครงการวันส าคัญทางศาสนา
และวัฒนธรรมไทย  ซื้อผ้าต่วน 

1,050 1,050 วิธีเฉพาะเจาะจง เงี๊ยบเซ้ง 
ราคาที่เสนอ 1,050 

เงี๊ยบเซ้ง 
ราคาที่เสนอ 1,050 

สินค้ามีคณุภาพตรงกับ
ความต้องการ 

41/2563 
26 มิ.ย. 2563 

6 โครงการวันส าคัญทางศาสนา
และวัฒนธรรมไทยซื้อเทียน

พรรษา 

600 600 วิธีเฉพาะเจาะจง สยามสังฆภณัฑ ์
ราคาที่เสนอ 600 

สยามสังฆภณัฑ ์
ราคาที่เสนอ 600 

สินค้ามีคณุภาพตรงกับ
ความต้องการ 

42/2563 
29 มิ.ย. 2563 

 

 

 

แบบ สขร. 1 



 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 

ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ)์  

วันที่     31     เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 

 

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ 

 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือ 

1 ปรับปรุงอาคารสถานท่ี ภูมิทัศน์ 
และความปลอดภัย 

620 620 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โฮม โปรดัก เซ็นเตอร์ 
จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 620 

บ.โฮม โปรดัก เซ็นเตอร์ 
จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 620 

สินค้ามีคณุภาพตรงกับ
ความต้องการ 

43/2563 
9 ก.ค. 2563 

2 ปรับปรุงอาคารสถานท่ี ภูมิทัศน์ 
และความปลอดภัย 

1,893 1,893 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.อมรศูนยร์วมอะไหล่ 
อีเล็คโทรนคิลดั จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 1,893 

บ.อมรศูนยร์วมอะไหล่ 
อีเล็คโทรนคิลดั จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 1,893 

สินค้ามีคณุภาพตรงกับ
ความต้องการ 

44/2563 
9 ก.ค. 2563 

3 ปรับปรุงอาคารสถานท่ี ภูมิทัศน์ 
และความปลอดภัย 

4,870 4,870 วิธีเฉพาะเจาะจง เล็ก ลักกี ้
ราคาที่เสนอ 4,870 

เล็ก ลักกี ้
ราคาที่เสนอ 4,870 

สินค้ามีคณุภาพตรงกับ
ความต้องการ 

45/2563 
10 ก.ค. 2563 

4 พัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล 

2,000 2,000 วิธีเฉพาะเจาะจง T.A.P. PROJECT 
ราคาที่เสนอ 2,000 

T.A.P. PROJECT 
ราคาที่เสนอ 2,000 

สินค้ามีคณุภาพตรงกับ
ความต้องการ 

46/2563 
29 ก.ค. 2563 

5 พัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล 

3,000 3,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นิวไฟว์ 
ราคาที่เสนอ 3,000 

นิวไฟว์ 
ราคาที่เสนอ 3,000 

สินค้ามีคณุภาพตรงกับ
ความต้องการ 

47/2563 
30 ก.ค. 2563 

6 ส่งเสริมระเบียบวินัย คณุธรรม
และจริยธรรม 

3,300 3,300 วิธีเฉพาะเจาะจง T.A.P. PROJECT 
ราคาที่เสนอ 3,300 

T.A.P. PROJECT 
ราคาที่เสนอ 3,300 

สินค้ามีคณุภาพตรงกับ
ความต้องการ 

48/2563 
 30 ก.ค. 2563 

 

 

 

 

 

แบบ สขร. 1 



 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 

ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ)์  

วันที่   31      เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2563 

 

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ 

 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือ 

1 โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ี 
ภูมิทัศน์ และความปลอดภัย ซื้อ
ใบพัดลม 

575 575 วิธีเฉพาะเจาะจง อมรศูนย์รวมอะไหล่
อิเล็คโทรนคิส์ จ ากดั 
ราคาที่เสนอ 575 

อมรศูนย์รวมอะไหล่
อิเล็คโทรนคิส์ จ ากดั 
ราคาที่เสนอ 575 

สินค้ามีคณุภาพตรงกับ
ความต้องการ 

49/2563 
24 ส.ค. 2563 

2 โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ี 
ภูมิทัศน์ และความปลอดภัย ซื้อ
ไขควง 

90 90 วิธีเฉพาะเจาะจง อมรศูนย์รวมอะไหล่
อิเล็คโทรนคิส์ จ ากดั 
ราคาที่เสนอ 90 

อมรศูนย์รวมอะไหล่
อิเล็คโทรนคิส์ จ ากดั 
ราคาที่เสนอ 90 

สินค้ามีคณุภาพตรงกับ
ความต้องการ 

50/2563 
27 ส.ค. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


