
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) รำยช่ือผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,200 3,200 เฉพาะเจาะจง ร้านเค.เอส.เซอร์วิส 3,200 ร้าน เค.เอส.เซอร์วิส อยู่ในวงเงินงบประมาณท่ีซ้ือ ใบส่ังซ้ือ ท่ี  42/2563  ลว 9 มิ.ย. 63

2 ซ้ือวัสดุท ำแบบฝึกหัด DLTV 4,625                4,625        เฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด 4,625         บ.ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด อยู่ในวงเงินงบประมำณท่ีซ้ือ ใบส่ังซ้ือ ท่ี  43/2563 ลว 9 มิ.ย. 63

3 ซ้ือวัสดุท ำแบบฝึกหัด DLTV 4,700                4,700        เฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด 4,700         บ.ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด อยู่ในวงเงินงบประมำณท่ีซ้ือ ใบส่ังซ้ือ ท่ี  44/2563 ลว 10 มิ.ย. 63

4 ซ้ือวัสดุท ำแบบฝึกหัด DLTV 900                  900           เฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด 900           บ.ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด อยู่ในวงเงินงบประมำณท่ีซ้ือ ใบส่ังซ้ือ ท่ี  45/2563 ลว 11 มิ.ย. 63

5 ซ้ือวัสดุท ำแบบฝึกหัด DLTV 4,900                4,900        เฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด 4,900         บ.ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด อยู่ในวงเงินงบประมำณท่ีซ้ือ ใบส่ังซ้ือ ท่ี  46/2563 ลว 12 มิ.ย. 63

6 จ้ำงท ำป้ำยไวนิลห้องคอมพิวเตอร์ 320                  320           เฉพำะเจำะจง ร้ำน ทีแม็กซ์ดีไซน์ 320           ร้ำน ทีแม็กซ์ดีไซน์ อยู่ในวงเงินงบประมำณท่ีจ้ำง ใบส่ังจ้ำง ท่ี  13/2563 ลว 12 มิ.ย. 63

7
ซ้ือครุภัณฑ์โครงกำรแบ่งปันรอยย้ิม

แบ่งปันควำมรู้
496,200            507,000     เฉพำะเจำะจง บ.เจวำย กรุ๊ป จ ำกัด 496,200      บ.เจวำย กรุ๊ป จ ำกัด อยู่ในวงเงินงบประมำณท่ีซ้ือ สัญญำซ้ือขำยเลขท่ี  2/2563 ลว 14 มิ.ย. 63

8 ซ้ือวัสดุประจ ำห้อง ม.2 2,000                2,000        เฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด 2,000         บ.ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด อยู่ในวงเงินงบประมำณท่ีซ้ือ ใบส่ังซ้ือ ท่ี  47/2563 ลว 15 มิ.ย. 63

9 ซ้ือวัสดุประจ ำห้อง ม.1 2,000                2,000        เฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด 2,000         บ.ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด อยู่ในวงเงินงบประมำณท่ีซ้ือ ใบส่ังซ้ือ ท่ี  48/2563 ลว 15 มิ.ย. 63

10 ซ้ือวัสดุประจ ำห้อง ป.5 2,000                2,000        เฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด 2,000         บ.ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด อยู่ในวงเงินงบประมำณท่ีซ้ือ ใบส่ังซ้ือ ท่ี  49/2563 ลว 15 มิ.ย. 63

11 ซ้ือวัสดุประจ ำห้อง ป.2 2,000                2,000        เฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด 2,000         บ.ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด อยู่ในวงเงินงบประมำณท่ีซ้ือ ใบส่ังซ้ือ ท่ี  50/2563 ลว 15 มิ.ย. 63

12 ซ้ือวัสดุประจ ำห้อง ป.1 2,000                2,000        เฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด 2,000         บ.ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด อยู่ในวงเงินงบประมำณท่ีซ้ือ ใบส่ังซ้ือ ท่ี  51/2563 ลว 15 มิ.ย. 63

13 ซ้ือวัสดุประจ ำห้อง ป.6 2,000                2,000        เฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด 2,000         บ.ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด อยู่ในวงเงินงบประมำณท่ีซ้ือ ใบส่ังซ้ือ ท่ี  52/2563 ลว 15 มิ.ย. 63

14 ซ้ือตลับหมึกและไดร์ งำนพัสดุ 1080 1,080 เฉพำะเจำะจง ร้ำนซีจีซัพพอร์ท 1,080 ร้ำนซีจีซัพพอร์ท อยู่ในวงเงินงบประมำณท่ีซ้ือ ใบส่ังซ้ือ ท่ี  53/2563 ลว 15 มิ.ย. 63

15 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 900                  900           เฉพำะเจำะจง ร้ำนซีจีซัพพอร์ท 900           ร้ำนซีจีซัพพอร์ท อยู่ในวงเงินงบประมำณท่ีจ้ำง ใบส่ังจ้ำง ท่ี  14/2563 ลว 16 มิ.ย. 63

16 ซ้ือผ้ำต่วนและเข็มหมุด 3290 3,290 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสวัสดี 3,290 ร้ำนสวัสดี อยู่ในวงเงินงบประมำณท่ีซ้ือ ใบส่ังซ้ือ ท่ี  54/2563 ลว 17 มิ.ย. 63

17 ซ้ือดอกไม้ประดิษฐ์ 1040 1,040 เฉพำะเจำะจง ร้ำนฟอริสซ๊อป 1,040 ร้ำนฟอริสซ๊อป อยู่ในวงเงินงบประมำณท่ีซ้ือ ใบส่ังซ้ือ ท่ี  55/2563 ลว 17 มิ.ย. 63

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน

โรงเรียนบ้ำนน้ ำหมัน

วันท่ี 30  เดือน  มิถุนำยน  พ.ศ. 2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) รำยช่ือผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน

โรงเรียนบ้ำนน้ ำหมัน

วันท่ี 30  เดือน  มิถุนำยน  พ.ศ. 2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

18 ซ้ือผ้ำต่วน 2400 2,400 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสวัสดี 2,400 ร้ำนสวัสดี อยู่ในวงเงินงบประมำณท่ีซ้ือ ใบส่ังซ้ือ ท่ี  56/2563 ลว 18 มิ.ย. 63

19 ซ้ือดอกไม้ประดิษฐ์ 1000 1,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนฟอริสซ๊อป 1,000 ร้ำนฟอริสซ๊อป อยู่ในวงเงินงบประมำณท่ีซ้ือ ใบส่ังซ้ือ ท่ี  57/2563 ลว 18 มิ.ย. 63

20 ซ้ือกล้อง webcam 2690 2,690 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแบงค์ ซีร๊อกซ์ และซัพพลำย์ 2,690 ร้ำนแบงค์ ซีร๊อกซ์ และซัพพลำย์ อยู่ในวงเงินงบประมำณท่ีซ้ือ ใบส่ังซ้ือ ท่ี  58/2563 ลว 19 มิ.ย. 63

21
จ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวัน

(ปรุงส ำเร็จ) ภำคเรียท่ี 1/2563
210,000            210,000     เฉพำะเจำะจง นำงเกวลี  แสนม่ัน 210,000      นำงเกวลี  แสนม่ัน อยู่ในวงเงินงบประมำณท่ีจ้ำง ใบส่ังจ้ำง ท่ี  15/2563 ลว 19 มิ.ย. 63

22 จ้ำงท ำป้ำยไวนิลห้องสุขศึกษำ 1,240                1,240        เฉพำะเจำะจง ร้ำนเออิงค์เจ็ท 1,240         ร้ำนเออิงค์เจ็ท อยู่ในวงเงินงบประมำณท่ีจ้ำง ใบส่ังจ้ำง ท่ี  16/2563 ลว 19 มิ.ย. 63

23 จ้ำงท ำป้ำยไวนิลห้อง ป.4 310                  310           เฉพำะเจำะจง ร้ำนเออิงค์เจ็ท 310           ร้ำนเออิงค์เจ็ท อยู่ในวงเงินงบประมำณท่ีจ้ำง ใบส่ังจ้ำง ท่ี  17/2563 ลว 19 มิ.ย. 63

24 จ้ำงเหมำท ำอ่ำงล้ำงมือและปรับภูมิทัศน์ 78,515              78,515       เฉพำะเจำะจง นำยกรกกต  กรกัน 78,600       นำยกรกกต  กรกัน อยู่ในวงเงินงบประมำณท่ีจ้ำง ใบส่ังจ้ำง ท่ี  18/2563 ลว 19 มิ.ย. 63

25 จ้ำงท ำป้ำยไวนิลกำรล้ำงมือ 2,000                2,000        เฉพำะเจำะจง ร้ำนเออิงค์เจ็ท 2,000         ร้ำนเออิงค์เจ็ท อยู่ในวงเงินงบประมำณท่ีจ้ำง ใบส่ังจ้ำง ท่ี  19/2563 ลว 19 มิ.ย. 63

26 จ้ำงท ำป้ำยไวนิลจุดคัดกรอง 2,380                2,380        เฉพำะเจำะจง ร้ำนเออิงค์เจ็ท 2,380         ร้ำนเออิงค์เจ็ท อยู่ในวงเงินงบประมำณท่ีจ้ำง ใบส่ังจ้ำง ท่ี  20/2563 ลว 22 มิ.ย. 63

27 ซ้ือวัสดุงำนธุรกำรโรงเรียน 2889 2,889 เฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด 2,889 บ.ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด อยู่ในวงเงินงบประมำณท่ีซ้ือ ใบส่ังซ้ือ ท่ี  59/2563 ลว 23 มิ.ย. 63

28 ซ้ือวัสดุประจ ำห้องคอมพิวเตอร์ 1,610                1,610        เฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด 1,610         บ.ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด อยู่ในวงเงินงบประมำณท่ีซ้ือ ใบส่ังซ้ือ ท่ี  60/2563 ลว 23 มิ.ย. 63

29 ซ้ือวัสดุประจ ำห้องวิทยำศำสตร์ 2223 2,223 เฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด 2,223 บ.ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด อยู่ในวงเงินงบประมำณท่ีซ้ือ ใบส่ังซ้ือ ท่ี  61/2563 ลว 23 มิ.ย. 63

30 ซ้ือวัสดุประจ ำห้องสังคมศึกษำ 2000 2,000 เฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด 2,000 บ.ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด อยู่ในวงเงินงบประมำณท่ีซ้ือ ใบส่ังซ้ือ ท่ี  62/2563 ลว 23 มิ.ย. 63

31 ซ้ือวัสดุประจ ำห้อง ป.4 670 670 เฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด 670 บ.ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด อยู่ในวงเงินงบประมำณท่ีซ้ือ ใบส่ังซ้ือ ท่ี  63/2563 ลว 23 มิ.ย. 63

32 ซ้ือวัสดุประจ ำห้องสุขศึกษำ 675 675 เฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด 675 บ.ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด อยู่ในวงเงินงบประมำณท่ีซ้ือ ใบส่ังซ้ือ ท่ี  64/2563 ลว 23 มิ.ย. 63

33 ซ้ือวัสดุประจ ำห้อง ป.3 1986 1,986 เฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด 1,986 บ.ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด อยู่ในวงเงินงบประมำณท่ีซ้ือ ใบส่ังซ้ือ ท่ี  65/2563 ลว 23 มิ.ย. 63

34 ซ้ือวัสดุงำนวัดผล 265 265 เฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด 265 บ.ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด อยู่ในวงเงินงบประมำณท่ีซ้ือ ใบส่ังซ้ือ ท่ี  66/2563 ลว 23 มิ.ย. 63



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) รำยช่ือผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน

โรงเรียนบ้ำนน้ ำหมัน

วันท่ี 30  เดือน  มิถุนำยน  พ.ศ. 2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

35 จ้ำงท ำป้ำยไวนิลยินดีต้อนรับ 2,400                2,400        เฉพำะเจำะจง ร้ำนเออิงค์เจ็ท 2,400         ร้ำนเออิงค์เจ็ท อยู่ในวงเงินงบประมำณท่ีจ้ำง ใบส่ังจ้ำง ท่ี  21/2563 ลว 23 มิ.ย. 63

36 จ้ำงท ำป้ำยไวนิลอันตรำยห้ำมเข้ำ 600                  600           เฉพำะเจำะจง ร้ำนเออิงค์เจ็ท 600           ร้ำนเออิงค์เจ็ท อยู่ในวงเงินงบประมำณท่ีจ้ำง ใบส่ังจ้ำง ท่ี  22/2563 ลว 24 มิ.ย. 63

37 จ้ำงท ำป้ำยไวนิลรูป ร.10 และรำชินี 200                  200           เฉพำะเจำะจง ร้ำนเออิงค์เจ็ท 200           ร้ำนเออิงค์เจ็ท อยู่ในวงเงินงบประมำณท่ีจ้ำง ใบส่ังจ้ำง ท่ี  23/2563 ลว 24 มิ.ย. 63

38 ซ้ือวัสดุโครงกำรจัดบรรยำกำศฯ 5005 5,005 เฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด 5,005 บ.ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด อยู่ในวงเงินงบประมำณท่ีซ้ือ ใบส่ังซ้ือ ท่ี  67/2563 ลว 25 มิ.ย. 63

39 ซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ 4500 4,500 เฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด 4,500 บ.ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด อยู่ในวงเงินงบประมำณท่ีซ้ือ ใบส่ังซ้ือ ท่ี  68/2563 ลว 25 มิ.ย. 63

40 จ้ำงท ำป้ำยไวนิลแนวทำงบริหำรฯ 2,500                2,500        เฉพำะเจำะจง ร้ำนเออิงค์เจ็ท 2,500         ร้ำนเออิงค์เจ็ท อยู่ในวงเงินงบประมำณท่ีจ้ำง ใบส่ังจ้ำง ท่ี  24/2563 ลว 25 มิ.ย. 63

41 ซ้ือวัสดุโครงกำรจัดหำส่ือฯ 3425 3,425 เฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด 3,425 บ.ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด อยู่ในวงเงินงบประมำณท่ีซ้ือ ใบส่ังซ้ือ ท่ี  69/2563 ลว 26 มิ.ย. 63

42 ซ้ือวัสดุงำนกำรเงิน 3055 3,055 เฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด 3,055 บ.ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด อยู่ในวงเงินงบประมำณท่ีซ้ือ ใบส่ังซ้ือ ท่ี  70/2563 ลว 26 มิ.ย. 63

43 ซ้ือวัสดุงำนพัสดุ 1441 1,441 เฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด 1,441 บ.ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด อยู่ในวงเงินงบประมำณท่ีซ้ือ ใบส่ังซ้ือ ท่ี  71/2563 ลว 26 มิ.ย. 63

44 ซ้ือวัสดุโครงกำรจัดหำส่ือฯ 1913 1,913 เฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด 1,913 บ.ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด อยู่ในวงเงินงบประมำณท่ีซ้ือ ใบส่ังซ้ือ ท่ี  72/2563 ลว 29 มิ.ย. 63

45 ซ้ือวัสดุงำนบุคคล 3725 3,725 เฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด 3,725 บ.ศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด อยู่ในวงเงินงบประมำณท่ีซ้ือ ใบส่ังซ้ือ ท่ี  73/2563 ลว 29 มิ.ย. 63

46 ซ้ือตลับหมึก งำนกำรเงิน 900 900 เฉพำะเจำะจง ร้ำนซีจีซัพพอร์ท 900 ร้ำนซีจีซัพพอร์ท อยู่ในวงเงินงบประมำณท่ีซ้ือ ใบส่ังซ้ือ ท่ี  74/2563 ลว 30 มิ.ย. 63

47 ซ้ือตลับหมึก งำนธุรกำรโรงเรียน 600 600 เฉพำะเจำะจง ร้ำนซีจีซัพพอร์ท 600 ร้ำนซีจีซัพพอร์ท อยู่ในวงเงินงบประมำณท่ีซ้ือ ใบส่ังซ้ือ ท่ี  75/2563 ลว 30 มิ.ย. 63

รวม 873,157

ลงชื่อ...............................เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางธัญญารัตน์  สอนสา)

ลงชื่อ.................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นายสันติภาพ  ภูสมศรี)

ลงชื่อ...................................................
(นายสันติภาพ  ภูสมศรี)

ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านน้้าหมัน



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) รำยช่ือผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน

โรงเรียนบ้ำนน้ ำหมัน

วันท่ี 30  เดือน  มิถุนำยน  พ.ศ. 2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านน้้าหมัน


