
 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม  

ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ)์  

วันที่   31      เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 

 

ล าดับ งานที่จัดจ้าง วงเงินที่จัด
จ้าง 

 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธจี้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การจ้าง 

1 โครงการโรงเรยีนประชารัฐ 34,000 34,000 วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
นายวัชระ สีมาลา 
ราคาที่เสนอ 34,000 

นายวัชระ สีมาลา 
ราคาที่เสนอ 34,000 

สินค้ามีคณุภาพตรงกับ
ความต้องการ 

1/2563 
1 ต.ค. 2562 

2 โครงการอาหารกลางวัน 406,000 406,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นางอุทุมพร  เกษแก้ว 
ราคาที่เสนอ 4406,000 

นางอุทุมพร  เกษแก้ว 
ราคาที่เสนอ 4406,000 

อาหารดีมคีุณภาพตรง
กับความต้องการ 

2/2563 
31 ต.ค. 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ สขร. 1 



 

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน  

ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ)์  

วันที่   27      เดือน พฤศจิกายนพ.ศ. 2562 

 

ล าดับ งานที่จัดจ้าง วงเงินที่จัด
จ้าง 

 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธจี้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขทีแ่ละวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การจ้าง 

1 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนเพื่อความเป็นเลิศ 

1,000 1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
นายมนูญ  รอดอ าไพ 
ราคาที่เสนอ 1,000 

นายมนูญ  รอดอ าไพ 
ราคาที่เสนอ 1,000 

สินค้ามีคณุภาพตรงกับ
ความต้องการ 

3/2563 
5 พ.ย. 2562 

2 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนเพื่อความเป็นเลิศ 

1,800 1,800 วิธีเฉพาะเจาะจง นายโชติอนันต์  กุลศรี
เรือง ราคาที่เสนอ 
1,800 

นายโชติอนันต์  กุลศรี
เรือง   ราคาที่เสนอ 
1,800 

สินค้าดมีีคุณภาพตรงกับ
ความต้องการ 

4/2563 
5 พ.ย. 2562 

3 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนเพื่อความเป็นเลิศ 

400 400 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิโรจน์  ไทรด้วง 
ราคาที่เสนอ 400 

นายวิโรจน์  ไทรด้วง 
ราคาที่เสนอ 400 

สินค้ามีคณุภาพตรงกับ
ความต้องการ 

5/2563 
5 พ.ย. 2562 

4 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนเพื่อความเป็นเลิศ 

480 480 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยสยามอิงค์ เจ็คท์ 
จ ากัด   ราคาที่เสนอ 
480 

บ.ไทยสยามอิงค์ เจ็คท์ 
จ ากัด   ราคาที่เสนอ 
480 

สินค้าดมีีคุณภาพตรงกับ
ความต้องการ 

6/2563 
5 พ.ย. 2562 

5 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนเพื่อความเป็นเลิศ 

1,000 1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายมนูญ  รอดอ าไพ 
ราคาที่เสนอ 1,000 

นายมนูญ  รอดอ าไพ 
ราคาที่เสนอ 1,000 

สินค้ามีคณุภาพตรงกับ
ความต้องการ 

7/2563 
6 พ.ย. 2562 

6 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนเพื่อความเป็นเลิศ 

1,500 1,500 วิธีเฉพาะเจาะจง นายโชติอนันต์  กุลศรี
เรือง  ราคาที่เสนอ 
1,500 

นายโชติอนันต์  กุลศรี
เรือง   ราคาที่เสนอ 
1,500 

สินค้าดมีีคุณภาพตรงกับ
ความต้องการ 

8/2563 
8 พ.ย. 2562 

 

 

 

แบบ สขร. 1 



 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน  

ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ)์  

วันที่   27      เดือน พฤศจิกายนพ.ศ. 2562 

 

ล าดับ งานที่จัดจ้าง วงเงินที่จัด
จ้าง 

 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธจี้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การจ้าง 

7 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เพื่อความเป็นเลิศ 

1,000 1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
นายมนูญ  รอดอ าไพ 
ราคาที่เสนอ 1,000 

นายมนูญ  รอดอ าไพ 
ราคาที่เสนอ 1,000 

สินค้ามีคณุภาพตรงกับ
ความต้องการ 

9/2563 
8 พ.ย. 2562 

8 พัฒนาบริหารงานธุรการ 300 300 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์หมึก X .TRA INK 
ราคาที่เสนอ 300 

ศูนย์หมึก X .TRA INK 
ราคาที่เสนอ 300 

สินค้าดมีีคุณภาพตรงกับ
ความต้องการ 

10/2563 
15 พ.ย. 2562 

9 ปรับปรุงอาคารสถานท่ีและภูมิ
ทัศน์ 

3,600 3,600 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกัลยาผ้ามา่น 
ราคาที่เสนอ 3,600 

ร้านกัลยาผ้ามา่น 
ราคาที่เสนอ 3,600 

สินค้ามีคณุภาพตรงกับ
ความต้องการ 

11/2563 
18 พ.ย. 2562 

10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 850 850 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยสยามอิงค์ เจ็คท์ 
จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 850 

บ.ไทยสยามอิงค์ เจ็คท์ 
จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 850 

สินค้าดมีีคุณภาพตรงกับ
ความต้องการ 

12/2563 
29 พ.ย. 2562 

11 พัฒนากลุ่มสาระการเรยีนรู้ 8 
กลุ่มสาระยกระดับ ฯ  

1,500 1,500 วิธีเฉพาะเจาะจง นายมนูญ  รอดอ าไพ 
ราคาที่เสนอ 1,500 

นายมนูญ  รอดอ าไพ 
ราคาที่เสนอ 1,500 

สินค้ามีคณุภาพตรงกับ
ความต้องการ 

13/2563 
29 พ.ย. 2562 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ สขร. 1 



 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 

ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ)์  

วันที่   27      เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 

 

ล าดับ งานที่จัดจ้าง วงเงินที่จัด
จ้าง 

 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธจี้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การจ้าง 

1 โครงงานพัฒนาผู้เรียน 5,300 5,300 วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
นายมนูญ  รอดอ าไพ 
ราคาที่เสนอ 5,300 

นายมนูญ  รอดอ าไพ 
คาที่เสนอ 5,300 

สินค้ามีคณุภาพตรงกับ
ความต้องการ 

14/2563 
2 ธ.ค. 2562 

2 โครงงานโรงเรียนประชารัฐ 1,440 1,440 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยสยามอิงค์ เจ็คท์ 
จ ากัด ราคาที่เสนอ 
1,440 

บ.ไทยสยามอิงค์ เจ็คท์ 
จ ากัด  ราคาที่เสนอ 
1,440 

สินค้าดมีีคุณภาพตรงกับ
ความต้องการ 

15/2563 
6  ธ.ค. 2562 

3 โครงงานความร่วมมือของชุมชน
และท้องถิ่น 

540 540 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยสยามอิงค์ เจ็คท์ 
จ ากัด  ราคาที่เสนอ 
540 

บ.ไทยสยามอิงค์ เจ็คท์ 
จ ากัด  ราคาที่เสนอ 
540 

สินค้ามีคณุภาพตรงกับ
ความต้องการ 

16/2563 
20 ธ.ค. 2562 

4 โครงงานยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเพื่อความเป็นเลิศ 

1,865 1,865 วิธีเฉพาะเจาะจง A&D COPPY  CENTER 
ราคาที่เสนอ 1,865 

A&D COPPY  CENTER 
ราคาที่เสนอ 1,865 

สินค้าดมีีคุณภาพตรงกับ
ความต้องการ 

17/2563 
24 ธ.ค. 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ สขร. 1 



 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 

ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ)์  

วันที่   31      เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 

 

ล าดับ งานที่จัดจ้าง วงเงินที่จัด
จ้าง 

 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธจี้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การจ้าง 

1 โครงการพัฒนาบริหารงาน
ธุรการ 

200 200 วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
ศูนย์หมึก X .TRA INK 
ราคาที่เสนอ 200 

ศูนย์หมึก X .TRA INK 
ราคาที่เสนอ 200 

สินค้ามีคณุภาพตรงกับ
ความต้องการ 

18/2563 

2 โครงการพัฒนาวิชาชีพ 18,000 18,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิรวัฒน์ ชมดารา 
ราคาที่เสนอ 18,000 

นายวิรวัฒน์ ชมดารา 
ราคาที่เสนอ 18,000 

สินค้าดมีีคุณภาพตรงกับ
ความต้องการ 

19/2563 

3 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนเพื่อความเป็นเลิศ 

1,049 1,049 วิธีเฉพาะเจาะจง A&D COPPY  CENTER 
ราคาที่เสนอ 1,049 

A&D COPPY  CENTER 
ราคาที่เสนอ 1,049 

สินค้ามีคณุภาพตรงกับ
ความต้องการ 

20/2563 

4 โครงการด บ้าน ประสานใจ 3,000 3,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นางอุทุมพร  เกษแก้ว 
ราคาที่เสนอ 3,000 

นางอุทุมพร  เกษแก้ว 
ราคาที่เสนอ 3,000 

สินค้าดมีีคุณภาพตรงกับ
ความต้องการ 

21/2563 

5 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนเพื่อความเป็นเลิศ 

1,000 1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
นายมนูญ  รอดอ าไพ 
ราคาที่เสนอ 1,000 

นายมนูญ  รอดอ าไพ 
ราคาที่เสนอ 1,000 

สินค้ามีคณุภาพตรงกับ
ความต้องการ 

22/2563 

6 ครูผู้ทรงคณุค่า 51,000 51,000 วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
นางพะเยาว์  เรืองอ่อน 
ราคาที่เสนอ 51,000 

นางพะเยาว์  เรืองอ่อน 
ราคาที่เสนอ 51,000 

มีคุณภาพ 23/2563 

 

 

 

 

 

 

แบบ สขร. 1 



 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ ์

ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ)์  

วันที่   27      เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

 

ล าดับ งานที่จัดจ้าง วงเงินที่จัด
จ้าง 

 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธจี้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การจ้าง 

1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 28,000 28,000 วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
หจก.ปักษิณชัชวาล ทรา
เวล 
ราคาที่เสนอ 28,000 

หจก.ปักษิณชัชวาล ทรา
เวล 
ราคาที่เสนอ 28,000 

สินค้ามีคณุภาพตรงกับ
ความต้องการ 

24/2563 
6 ก.พ. 2563 

2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 26,000 26,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสุวรรณา วัฒนมะโน 
ราคาที่เสนอ 26,000 

นางสุวรรณา วัฒนมะโน 
ราคาที่เสนอ 26,000 

สินค้าดมีีคุณภาพตรงกบั
ความต้องการ 

25/2563 
6 ก.พ. 2563 

3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1,000 1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นางอุทุมพร  เกษแก้ว 
ราคาที่เสนอ 1,000 

นางอุทุมพร  เกษแก้ว 
ราคาที่เสนอ 1,000 

สินค้ามีคณุภาพตรงกับ
ความต้องการ 

26/2563 
6 ก.พ. 2563 

4 ประชารัฐ 3,000 3,000 วิธีเฉพาะเจาะจง สมหวังอิเล็กทรอนิกส ์
ราคาที่เสนอ 3,000 

สมหวังอิเล็กทรอนิกส ์
ราคาที่เสนอ 3,000 

สินค้าดมีีคุณภาพตรงกับ
ความต้องการ 

27/2563 
14 ก.พ. 2563 

5 ขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคณุภาพ
การศึกษา PLC 

500 500 วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
A&D COPPY  CENTER 
ราคาที่เสนอ 500 

A&D COPPY  CENTER 
ราคาทีเ่สนอ 500 

สินค้ามีคณุภาพตรงกับ
ความต้องการ 

28/2563 
17 ก.พ. 2563 

6 ส่งเสริมและพัฒนาผูเ้รียน 28,000 28,000 วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
  มีคุณภาพ 29/2563 

27  ก.พ. 2563 
 

 

 

 

 

แบบ สขร. 1 



 

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 

ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ)์  

วันที ่  31      เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2563 

 

ล าดับ งานที่จัดจ้าง วงเงินที่จัด
จ้าง 

 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธจี้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การจ้าง 

1  570 570 วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
บ.ไทยสยามอิงค์ เจ็คท์ 
จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 570 

บ.ไทยสยามอิงค์ เจ็คท์ 
จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 570 

สินค้ามีคณุภาพตรงกับ
ความต้องการ 

30/2563 
12 มี.ค. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ สขร. 1 



 

 

 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 

ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ)์  

วันที่   31      เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 

 

ล าดับ งานที่จัดจ้าง วงเงินที่จัด
จ้าง 

 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธจี้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การจ้าง 

1 โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ี
และภมูิทัศน ์

5,500 5,500 วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
นายพรเทพ  ราชยา 

ราคาที่เสนอ 5,500 
นายพรเทพ  ราชยา 

ราคาที่เสนอ 5,500 

สินค้ามีคณุภาพตรงกับ
ความต้องการ 

31/2563 
18 พ.ค. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ สขร. 1 

แบบ สขร. 1 



 

 

 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 

ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ)์  

วันที่   31      เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2563 

 

ล าดับ งานที่จัดจ้าง วงเงินที่จัด
จ้าง 

 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธจี้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การจ้าง 

1 ครูผู้ทรงคณุค่า 51,000 51,000 วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
นางพะเยาว์  เรืองอ่อน 
ราคาที่เสนอ 51,000 

นางพะเยาว์  เรืองอ่อน 
ราคาที่เสนอ 51,000 

มคีุณภาพ 32/2563 
22 มิ.ย. 63 

2 เอกสารงานวิชาการ + ห้องสมุด
แห่งการเรียนรู ้

2,002 2,002 วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
A&D COPPY  CENTER 
ราคาที่เสนอ 2,002 

A&D COPPY  CENTER 
ราคาที่เสนอ 2,002 

สินค้ามีคณุภาพตรงกับ
ความต้องการ 

33/2563 
25 มิ.ย. 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ สขร. 1 



 

 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 

ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ)์  

วันที่   31      เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 

 

ล าดับ งานที่จัดจ้าง วงเงินที่จัด
จ้าง 

 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธจี้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การจ้าง 

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
เอกสารวิชาการ 

1,080 1,080 วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
ร้านณฏัฐ์รดาก๊อปปี้ 
ราคาที่เสนอ 1,080 

ร้านณฏัฐ์รดาก๊อปปี้ 
ราคาที่เสนอ 1,080 

มคีุณภาพ 34/2563 

2 โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ี
และภมูิทัศน ์

15,300 15,300 วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
นายสวัสดิ์ เกสรมาลา 
ราคาที่เสนอ 15,300 

นายสวัสดิ์ เกสรมาลา 
ราคาที่เสนอ 15,300 

สินค้ามีคณุภาพตรงกับ
ความต้องการ 

35/2563 

 

 

 

 

 

แบบ สขร. 1 


