
 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตลุาคม  

ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

วันที่    30       เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 

 

ล าดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จดัซื้อ ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อ 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ 

1 โครงการรณรงค์ป้องกันเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 

1,540 1,540 วิธีเฉพาะเจาะจง T.A.P. PROJECT 
ราคาที่เสนอ 1,540 

T.A.P. PROJECT  
ราคาที่เสนอ 1,540 

สินค้ามีคุณภาพตรง
กับความต้องการ 

1/2564 
2 ต.ค. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ สขร. 1 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 

ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

วันที่    30       เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

 

ล าดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อ 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ 

1 โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ 
ภูมิทัศน์ และความปลอดภัย 

359 359 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซีอาร์ไทยวัสดุจ ากัด 
(ราชพฤกษ์) 
ราคาที่เสนอ 359 

บ.ซีอาร์ไทยวัสดุจ ากัด 
(ราชพฤกษ์) 
ราคาที่เสนอ 359 

สินค้ามีคุณภาพตรงกับ
ความต้องการ 

2/2564 
6 พ.ย.  2563 

2 โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ 
ภูมิทัศน์ และความปลอดภัย 

1,990 1,990 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เพาเวอร์บายจ ากัด 
(สาขาบ้านแอนด์บี
ยอนด์ ราชพฤกษ์) 
ราคาที่เสนอ 1,990 

บ.เพาเวอร์บายจ ากัด 
(สาขาบ้านแอนด์บี
ยอนด์ ราชพฤกษ์) 
ราคาที่เสนอ 1,990 

สินค้ามีคุณภาพตรงกับ
ความต้องการ 

3/2564 
6 พ.ย.  2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ สขร. 1 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธนัวาคม 

ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

วันที่    30      เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 

ล าดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จดัซื้อ 

 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อ 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อ 

1 โครงการความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษากับโรงเรียน 

7,580 7,580 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท 
จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 7,580 

บ.แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท 
จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 7,580 

สินค้ามีคุณภาพตรงกับ
ความต้องการ 

5/2564 
1 ธ.ค. 2563 

2 โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ 
ภูมิทัศน์ และความปลอดภัย 

1,000 1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกัลยาผ้าม่าน 

ราคาที่เสนอ 1,000 
ร้านกัลยาผ้าม่าน 

ราคาที่เสนอ 1,000 
สินค้ามีคุณภาพตรงกับ

ความต้องการ 
6/2564 

15 ธ.ค. 2563 
3 โครงการส่งเสริมการศึกษาสู่

มาตรฐานสากลเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

1,056.48 1,056.48 วิธีเฉพาะเจาะจง 

 

บ.สมใจบิซกรุ๊ปจ ากัด
ราคาที่เสนอ 1,056.48 

บ.สมใจบิซกรุ๊ปจ ากัด
ราคาที่เสนอ 1,056.48 

สินค้ามีคุณภาพตรงกับ
ความต้องการ 

7/2564 

16 ธ.ค. 2563 

4 โครงการส่งเสริมทักษะกีฬาเพื่อ
สุขภาพ 

209 209 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สมใจบิซกรุ๊ปจ ากัด
ราคาที่เสนอ 209 

บ.สมใจบิซกรุ๊ปจ ากัด
ราคาที่เสนอ 209 

สินค้ามีคุณภาพตรงกับ
ความต้องการ 

8/2564 

17 ธ.ค. 2563 

5 โครงการส่งเสริมทักษะกีฬาเพื่อ
สุขภาพ 

1,350 1,350 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอมตะถ้วยรางวัล 

ราคาที่เสนอ 1,350 
ร้านอมตะถ้วยรางวัล 

ราคาที่เสนอ 1,350 
สินค้ามีคุณภาพตรงกับ

ความต้องการ 
9/2564 

17 ธ.ค. 2563 

6 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4,200 4,200 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านราษฎ์นิยมไฟว์ 
ราคาที่เสนอ 4,200 

ร้านราษฎ์นิยมไฟว์ 
ราคาที่เสนอ 4,200 

สินค้ามีคุณภาพตรงกับ
ความต้องการ 

10/2564 

17 ธ.ค. 2563 

 

7 โครงการส่งเสริมการรเรียนรู้
คอมพืวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 

1,000 1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนิวไฟว ์
ราคาที่เสนอ 1,000 

ร้านนิวไฟว ์
ราคาที่เสนอ 1,000 

สินค้ามีคุณภาพตรงกับ
ความต้องการ 

11/2564 

24 ธ.ค. 2563 

 

 

 

 

แบบ สขร. 1 



 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม  

ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

วันที่     29     เดือน มกราคม  พ.ศ. 2564 

 

ล าดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จดัซื้อ 

 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อ 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อ 

1 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใน
การจัดการเรียนการสอน 

7,490 7,490 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ่นส่วนเปเปอร์ ก็
อปปี้ แอนด์ ดิจิตอล 
เน็ทเวิร์ค 
ราคาที่เสนอ 7,490 

ห้างหุ่นส่วนเปเปอร์ ก็
อปปี้ แอนด์ ดิจิตอล 
เน็ทเวิร์ค 
ราคาที่เสนอ 7,490 

สินค้ามีคุณภาพตรงกับ
ความต้องการ 

12/2564 

4 ม.ค. 2563 

2 โครงการความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษากับโรงเรียนใน
การพัฒนาคุรภาพการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 

1,390 1,390 วิธีเฉพาะเจาะจง BK2 SERVICE BY YOK 
SERVICE  
ราคาที่เสนอ 1,390 

BK2 SERVICE BY YOK 
SERVICE  
ราคาที่เสนอ 1,390 

สินค้ามีคุณภาพตรงกับ
ความต้องการ 

13/2564 
18 ม.ค. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ สขร. 1 



 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกมุภาพันธ์ 

ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

วันที่     26     เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 

 

ล าดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จดัซื้อ 

 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อ 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อ 

1 โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ 
ภูมิทัศน์ และความปลอดภัย 

570 570 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวิจิตรพานิช 
ราคาที่เสนอ 570 

ร้านวิจิตรพานิช 
ราคาที่เสนอ 570 

สินค้ามีคุณภาพตรงกับ
ความต้องการ 

14/2564 
3 ก.พ.2564 

2 โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ 
ภูมิทัศน์ และความปลอดภัย 

660 660 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านดินจิตรประภัทร
พระราม 5 
ราคาที่เสนอ 660 

ร้านดินจิตรประภัทร
พระราม 5 
ราคาที่เสนอ 660 

สินค้ามีคุณภาพตรงกับ
ความต้องการ 

15/2564 
3 ก.พ.2564 

3 โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ 
ภูมิทัศน์ และความปลอดภัย 

2,653 2,653 วิธีเฉพาะเจาะจง 

 

ร้านณรงค์พันธุ์ไม้ 
ราคาที่เสนอ 2,653 

ร้านณรงค์พันธุ์ไม้ 
ราคาที่เสนอ 2,653 

สินค้ามีคุณภาพตรงกับ
ความต้องการ 

16/2564 
3 ก.พ.2564 

4 โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ 
ภูมิทัศน์ และความปลอดภัย 

700 700 วิธีเฉพาะเจาะจง 

 

ร้านนวสิริ ปิ่นเกล้า 
ราคาที่เสนอ 700 

ร้านนวสิริ ปิ่นเกล้า 
ราคาที่เสนอ 700 

สินค้ามีคุณภาพตรงกับ
ความต้องการ 

17/2564 
3 ก.พ.2564 

5 โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ 
ภูมิทัศน์ และความปลอดภัย 

170 170 วิธีเฉพาะเจาะจง 

 

ร้านนวสิริ ปิ่นเกล้า 
ราคาที่เสนอ 170 

ร้านนวสิริ ปิ่นเกล้า 
ราคาที่เสนอ 170 

สินค้ามีคุณภาพตรงกับ
ความต้องการ 

18/2564 
3 ก.พ.2564 

 

 

 

 

 

 

แบบ สขร. 1 



ล าดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จดัซื้อ 

 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อ 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อ 

6 โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ 
ภูมิทัศน์ และความปลอดภัย 

120 120 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านตี๋ เจริญทรัพย์ 
ราคาที่เสนอ 120 

ร้านตี๋ เจริญทรัพย์ 
ราคาที่เสนอ 120 

สินค้ามีคุณภาพตรงกับ
ความต้องการ 

19/2564 
3 ก.พ.2564 

7 โครงการโรงเรียนสานอนาคต
การศึกษา connext ed 

1,355 1,355 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทแอดไวซ์ ไอทีอินพิ
นิท จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 1,355 

บริษัทแอดไวซ์ ไอทีอินพิ
นิท จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 1,355 

สินค้ามีคุณภาพตรงกับ
ความต้องการ 

20/2564 
11 ก.พ.2564 

8 โครงการโรงเรียนสานอนาคต
การศึกษา connext ed 

500 500 วิธีเฉพาะเจาะจง 

 

S & N Accessories 
ราคาที่เสนอ 500 

S & N Accessories 
ราคาที่เสนอ 500 

สินค้ามีคุณภาพตรงกับ
ความต้องการ 

21/2564 
11 ก.พ.2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 

ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  

วันที่     31     เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

 

ล าดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จดัซื้อ 

 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อ 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อ 

1 โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารงานธุรการ 

7,490 7,490 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ่นส่วนเปเปอร์ ก็
อปปี้ แอนด์ ดิจิตอล 
เน็ทเวิร์ค 
ราคาที่เสนอ 7,490 

ห้างหุ่นส่วนเปเปอร์ ก็
อปปี้ แอนด์ ดิจิตอล 
เน็ทเวิร์ค 
ราคาที่เสนอ 7,490 

สินค้ามีคุณภาพตรงกับ
ความต้องการ 

22/2564 
8 มี.ค.2564 

2 โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ 
ภูมิทัศน์ และความปลอดภัย 

7,376 7,376 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางบัวทองศึกษา
ภัณฑ์ จ ากัด (สาขาที่
001) 
ราคาที่เสนอ 7,376 

บริษัท บางบัวทองศึกษา
ภัณฑ์ จ ากัด (สาขาที่
001) 
ราคาที่เสนอ 7,376 

สินค้ามีคุณภาพตรงกับ
ความต้องการ 

23/2564 
15 มี.ค.2564 

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ 2564 

105,489.30 105,489.30 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สุพรรณ
บุ๊คสเตชั่นเนอรี่ จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่) 
ราคาที่เสนอ 
105,489.30 

บริษัท สุพรรณ
บุ๊คสเตชั่นเนอรี่ จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่) 
ราคาที่เสนอ 
105,489.30 

สินค้ามีคุณภาพตรงกับ
ความต้องการ 

24/2564 
31 มี.ค.2564 

 

 

 

 

 

 

แบบ สขร. 1 



 

 

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมถิุนายน 

ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  

วันที่     30     เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2564 

 

ล าดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จดัซื้อ 

 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อ 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อ 

1 โครงการในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2564 

56,235 56,235 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนิวไฟว ์
ราคาที่เสนอ 56,235 

ร้านนิวไฟว ์
ราคาที่เสนอ 56,235 

สินค้ามีคุณภาพตรงกับ
ความต้องการ 

25/2564 

21 มิ.ย. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ สขร. 1 



 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 

ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  

วันที่     30     เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 

 

ล าดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จดัซื้อ 

 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อ 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อ 

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ 2564 

4,830.80 4,830.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สุพรรณ
บุ๊คสเตชั่นเนอรี่ จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่) 
ราคาที่เสนอ 4,830.80 

บริษัท สุพรรณ
บุ๊คสเตชั่นเนอรี่ จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่) 
ราคาที่เสนอ 4,830.80 

สินค้ามีคุณภาพตรงกับ
ความต้องการ 

26/2564 
1 ก.ค. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ สขร. 1 



 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกนัยายน 

ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  

วันที่   30      เดือนกันยายน  พ.ศ. 2564 

 

ล าดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จดัซื้อ 

 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อ 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อ 

1 โครงการความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษากับโรงเรียนใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
ศตวรรษที่21 

6,000 6,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโปรเกสส์ 
ราคาที่เสนอ 6,000 

ร้านโปรเกสส์ 
ราคาที่เสนอ 6,000 

สินค้ามีคุณภาพตรงกับ
ความต้องการ 

27/2564 
14 ก.ย. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน  

ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  

วันที่   30     เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

 

ล าดับ งานที่จัดจ้าง วงเงินที่จดั
จ้าง 

 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การจ้าง 

1  6,000 6,000 วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
บริษัท ทีโอที จ ากัด 
มหาชน 
ราคาที่เสนอ 6,000 

บริษัท ทีโอที จ ากัด 
มหาชน 
ราคาที่เสนอ 6,000 

สินค้ามีคุณภาพตรงกับ
ความต้องการ 

1/2564 
1 พ.ย. 2563 

2 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5,730 5,730 วิธีเฉพาะเจาะจง นางอุทุมพร  เกษแก้ว 
ราคาที่เสนอ 5,730 

นางอุทุมพร  เกษแก้ว 
ราคาที่เสนอ 5,730 

อาหารดีมีคุณภาพตรง
กับความต้องการ 

2/2564 
2 พ.ย.2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ สขร. 1 



 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม  

ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  

วันที่   30     เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 

ล าดับ งานที่จัดจ้าง วงเงินที่จดั
จ้าง 

 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การจ้าง 

1 ปรับปรุงอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ 
และความปลอดภัย 

1,000 1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
ร้านกัลยาผ้าม่าน 

ราคาที่เสนอ 1,000 
ร้านกัลยาผ้าม่าน 
ราคาที่เสนอ 1,000 

สินค้ามีคุณภาพตรงกับ
ความต้องการ 

3/2564 
15 ธ.ค. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ สขร. 1 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 

ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  

วันที่   29     เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 

 

ล าดับ งานที่จัดจ้าง วงเงินที่จดั
จ้าง 

 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การจ้าง 

1 ประชาสัมพันธ์โรงเรียนของ
โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้ม
พร้อมอุปถัมภ์) 

250 250 วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
บ.ไทยสยามอิงค์เจ็คท์ 
จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 1,000 

บ.ไทยสยามอิงค์เจ็คท์ 
จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 1,000 

สินค้ามีคุณภาพตรงกับ
ความต้องการ 

4/2564 
18 ม.ค. 2564 

2 ปรับปรุงอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ 
และความปลอดภัย 

2,500 2,500 วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
ร้านกัลยาผ้าม่าน 

ราคาที่เสนอ 2,500 
ร้านกัลยาผ้าม่าน 
ราคาที่เสนอ 2,500 

สินค้ามีคุณภาพตรงกับ
ความต้องการ 

5/2564 
29 ม.ค. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ สขร. 1 



 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 

ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  

วันที่   26    เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 

 

ล าดับ งานที่จัดจ้าง วงเงินที่จดั
จ้าง 

 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การจ้าง 

1 ปรับปรุงอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ 
และความปลอดภัย 

2,500 2,500 วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
นายบุญเสริม ตาซื่อ
ราคาที่เสนอ 2,500 

นายบุญเสริม ตาซื่อ
ราคาที่เสนอ 2,500 

สินค้ามีคุณภาพตรงกับ
ความต้องการ 

6/2564 
8 ก.พ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ สขร. 1 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 

ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  

วันที่   31    เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564     

 

ล าดับ งานที่จัดจ้าง วงเงินที่จดั
จ้าง 

 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การจ้าง 

1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพื่อความเป็นเลิศ 

1,800 1,800 วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
นายรัตนะ มะหิงสิบ
ราคาที่เสนอ 1,800 

นายรัตนะ มะหิงสิบ
ราคาที่เสนอ 1,800 

สินค้ามีคุณภาพตรงกับ
ความต้องการ 

7/2564 
11 มี.ค. 2564 

2 ส่งเสริมคุณธรรมตามแนววิธี
พุทธ 

2,568 2,568 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ปกไหม จ ากัด
ราคาที่เสนอ 2,568 

บริษัท ปกไหม จ ากัด
ราคาที่เสนอ 2,568 

สินค้ามีคุณภาพตรงกับ
ความต้องการ 

8/2564 
18 มี.ค. 2564 

3 ส่งเสริมและพัฒนาการรับ
นักเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอก 

1,850 1,850 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยสยามอิงค์เจ็คท์ 
จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 1,850 

บ.ไทยสยามอิงค์เจ็คท์ 
จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 1,850 

สินค้ามีคุณภาพตรงกับ
ความต้องการ 

9/2564 
18 มี.ค. 2564 

 

ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา 

1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในระดับโรงเรียน เกิดการสับเปลี่ยนงาน การโยกย้ายงาน จึงเกิดความไม่ต่อเน่ืองและขาดความเชี่ยวชาญ 
2. กฎหมายระเบียบ วิธีการปฏิบัติ ขั้นตอน การคลาดเคลื่อนในการตีความตามกฎหมายและระเบียบ 
3. การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง การกรอกข้อมูลการเข้าระบบที่มีข้ันตอนยุ่งยากซับซ้อน 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ด าเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ก าหนด ความเร่งด่วนท าให้เกิดความผิดพลาด 

ข้อเสนอแนะ 

 การด าเนินการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ถือเป็นปัญหาที่จะต้องเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหา ทั้งในเชิงระบบ และในด้านบุคลากร โดยผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจ 
กฎหมายและระเบียบให้ถูกต้องเกิดความเชี่ยวชาญในสายงานและความเจริญก้าวหน้าในสายงาน รวมทั้งต้องลดขั้นตอนการปฏิบัติ ปรับปรุงดูแลระบบสารสนเทศให้มีความรวดเร็ว ไม่สร้าง
ภาระให้ผู้ปฏิบัติงาน มีการน าบทเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง การศึกษากรณีตัวอย่างมาใช้ประกอบการแก้ไขปัญหา ผู้รับผิดชอบโครงการต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ หัวหน้าหน่วยงาน 
ตลอดจนผู้ประกอบการจะต้องเข้าใจในบทบาทของตัวเอง ทั้งในเรื่องหลักฐาน เอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ และการด าเนินงานจะต้องโปร่งใสเป็นธรรม และยึดหลักสุจริตเป็นที่ตั้งเช่นเดียวกัน 

แบบ สขร. 1 



 


