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แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ 

ประจำปีงบประมาณ 2562 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

 

 

 



แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
วันท่ี 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561  

ลำดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
 

วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
1 ปรับปรุงอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ 694 

 
694 

 
เฉพาะเจาะจง บ.เอกชัย ดีสทริบิวชั่น 

ซิสเทม จำกัด 
ราคาท่ีเสนอ 694 

บ.เอกชัย ดีสทริบิวชั่น 
ซิสเทม จำกัด 
ราคาท่ีเสนอ 694 

สินค้าดีมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

1/2562 
30/10/2561 

2 ปรับปรุงอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ 1,231 1,231 เฉพาะเจาะจง บ.มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย
(กรุงเทพ)จำกัด 
 ราคาท่ีเสนอ 1,231 

บ.มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย
(กรุงเทพ)จำกัด 
ราคาท่ีเสนอ 1,231 

สินค้าดีมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

2/2562 
30/10/2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1 

 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
วันท่ี 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  

ลำดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
 

วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย

เทคโนโลยีDLIT 
828 

 
828 

 
เฉพาะเจาะจง บ.ลาซาด้า จำกัด 

ราคาท่ีเสนอ 828 
บ.ลาซาด้า จำกัด 
ราคาท่ีเสนอ 828 

สินค้าดีมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

3/2562 
2/11/2561 

2 พัฒนาผู้เรียน 8 กลุ่มสาระ 379.85 379.85 เฉพาะเจาะจง บ.สวืทโมลด์แอนด์ชิป 
ซัพพลาย จำกัด 
ราคาท่ีเสนอ 379.85 

บ.สวืทโมลด์แอนด์ชิป 
ซัพพลาย จำกัด 
ราคาท่ีเสนอ 379.85 

สินค้าดีมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

4/2562 
12/11/2561 

3 พัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจ นายชัชวาล  รินทร์วงษ์ 
ราคาท่ีเสนอ 1,000 

นายชัชวาล  รินทร์วงษ์ 
ราคาท่ีเสนอ 1,000 

สินค้าดีมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

5/2562 
16/11/2561 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
วันท่ี 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561  

ลำดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
 

วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
1 พัฒนาระบบการบริหารธุรการ 7,490 7,490 เฉพาะเจาะจง หจก.เปเปอร์ ก๊อปปี้ 

แอนดิจิตอล เน็ทเวิคร์ 
ราคาท่ีเสนอ 7,490 

หจก.เปเปอร์ ก๊อปปี้ 
แอนดิจิตอล เน็ทเวิคร์ 
ราคาท่ีเสนอ 7,490 

สินค้าดีมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

6/2562 
3/12/2561 

2 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนต้ังแต่ อ.1-
ป.6 

71,061 71,061 เฉพาะเจาะจง ร้านธีรภัณฑ์(สำนักงาน
ใหญ่) 
ราคาท่ีเสนอ 71,061 

ร้านธีรภัณฑ์(สำนักงาน
ใหญ่) 
ราคาท่ีเสนอ 71,061 

สินค้าดีมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

7/2562 
7/12/2561 

3 ปรับปรุงอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์และความ
ปลอดภัย 

2,200 2,200 เฉพาะเจาะจง ร้านเทอดธงทอง 
ราคาท่ีเสนอ 2,200 

ร้านเทอดธงทอง 
ราคาท่ีเสนอ 2,200 

สินค้าดีมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

8/2562 
7/12/2561 

4 พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 1,035 1,035 เฉพาะเจาะจง สยามแม็คโคร จำกัด
(มหาชน) 
ราคาท่ีเสนอ 1,035 

สยามแม็คโคร จำกัด
(มหาชน) 
ราคาท่ีเสนอ 1,035 

สินค้าดีมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

9/2562 
24/12/2561 

 
 
 

 

 



แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
วันท่ี 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562  

ลำดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
 

วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
1 ส่งเสริมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง ร้านนาบุญ 

ราคาท่ีเสนอ 2,000 
ร้านนาบุญ 
ราคาท่ีเสนอ 2,000 

สินค้าดีมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

10/2562 
7/01/2562 

2 พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 242.25 242.25 เฉพาะเจาะจง บ.สมใจราชพฤกษ ์
ราคาท่ีเสนอ242.25  

บ.สมใจราชพฤกษ ์
ราคาท่ีเสนอ242.25 

สินค้าดีมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

11/2562 
17/01/2562 

3 พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 732.04 732.04 เฉพาะเจาะจง บ.สมใจราชพฤกษ ์
ราคาท่ีเสนอ 732.04  

บ.สมใจราชพฤกษ ์
ราคาท่ีเสนอ 732.04 

สินค้าดีมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

12/2562 
21/01/2562 

4 พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 1,007.70 1,007.70 เฉพาะเจาะจง บ.สมใจราชพฤกษ ์
ราคาท่ีเสนอ 1,007.70  

บ.สมใจราชพฤกษ ์
ราคาท่ีเสนอ 1,007.70 

สินค้าดีมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

13/2562 
22/01/2562 

5 พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 849.50 849.50 เฉพาะเจาะจง บ.สมใจราชพฤกษ ์
ราคาท่ีเสนอ 849.50 

บ.สมใจราชพฤกษ ์
ราคาท่ีเสนอ 849.50 

สินค้าดีมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

14/2562 
25/01/2562 

6 ส่งเสริมการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 2,540 2,540 เฉพาะเจาะจง บ.ออฟฟีซ คลับ(ไทย)
จำกัด บางใหญ่ 
ราคาท่ีเสนอ 1,035 

บ.ออฟฟีซ คลับ(ไทย)
จำกัด บางใหญ่ 
ราคาท่ีเสนอ 1,035 

สินค้าดีมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

15/2562 
25/01/2562 

 
 
 



แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ ์

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
วันท่ี 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  

ลำดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
 

วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 584.75 584.75 เฉพาะเจาะจง บ.สมใจราชพฤกษ์ จำกัด 

ราคาท่ีเสนอ  584.75 
บ.สมใจราชพฤกษ์ จำกัด 
ราคาท่ีเสนอ  584.75 

สินค้าดีมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

16/2562 
6/02/2562 

2 พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 703.83 703.83 เฉพาะเจาะจง บ.สมใจราชพฤกษ์ จำกัด 
ราคาท่ีเสนอ 703.83 

บ.สมใจราชพฤกษ์ จำกัด 
ราคาท่ีเสนอ 703.83 

สินค้าดีมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

17/2562 
8/02/2562 

3 พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 349 349 เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร จำกัด มหาชน 

ราคาท่ีเสนอ 349 
บ.สยามแม็คโคร จำกัดมหาชน 

ราคาท่ีเสนอ 349 
สินค้าดีมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

18/2562 
19/02/2562 

4 พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 582 582 เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร จำกัด มหาชน 

ราคาท่ีเสนอ 582 
บ.สยามแม็คโคร จำกัดมหาชน 

ราคาท่ีเสนอ 582 
สินค้าดีมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

19/2562 
20/02/2562 

5 พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 403 403 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงไพบูลย์ 
ราคาท่ีเสนอ 403 

ร้านแสงไพบูลย์ 
ราคาท่ีเสนอ 403 

สินค้าดีมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

20/2562 
20/02/2562 

6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 290 290 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณาค้าไม ้
ราคาท่ีเสนอ 290 

ร้านกฤษณาค้าไม ้
ราคาท่ีเสนอ 290 

สินค้าดีมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

21/2562 
20/02/2562 

7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2,734 2,734 เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร จำกัด มหาชน 

ราคาท่ีเสนอ 2,734 
บ.สยามแม็คโคร จำกัดมหาชน 

ราคาท่ีเสนอ 2,734 
สินค้าดีมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

22/2562 
20/02/2562 

8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 962 962 เฉพาะเจาะจง บ. บีทูเอส จำกัด  
ราคาท่ีเสนอ 962 

บ. บีทูเอส จำกัด  
ราคาท่ีเสนอ 962 

สินค้าดีมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

23/2562 
20/02/2562 

9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

240 240 เฉพาะเจาะจง บ.โรบินสัน จำกัด(มหาชน)
ราคาท่ีเสนอ 240 

บ.โรบินสัน จำกัด(มหาชน)
ราคาท่ีเสนอ 240 

สินค้าดีมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

24/2562 
20/02/2562 



แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ ์

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
วันท่ี 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  

ลำดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
 

วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 
10 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนต้ังแต่ 

 อ.1-ป.6 
4,740 4,740 เฉพาะเจาะจง WORK SEVEN  

ราคาท่ีเสนอ  4,740 
WORK SEVEN  
ราคาท่ีเสนอ  4,740 

สินค้าดีมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

25/2562 
20/02/2562 

11 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนต้ังแต่  
อ.1-ป.6 

7,490 7,490 เฉพาะเจาะจง หจก.เปเปอร์ ก๊อปปี้ 
แอนดิจิตอล เน็ทเวิคร์ 
ราคาท่ีเสนอ 7,490 

หจก.เปเปอร์ ก๊อปปี้ 
แอนดิจิตอล เน็ทเวิคร์ 
ราคาท่ีเสนอ 7,490 

สินค้าดีมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

26/2562 
26/02/2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
วันท่ี 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562  

ลำดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
 

วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 
1 ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 900 900 เฉพาะเจาะจง ร้านธีรพัฒน์ พานิช 

ราคาท่ีเสนอ  900 
ร้านธีรพัฒน์ พานิช 
ราคาท่ีเสนอ  900 

สินค้าดีมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

27/2562 
4/03/2562 

2 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 525 525 เฉพาะเจาะจง D.I.Y. chemihouse 
ราคาท่ีเสนอ 525 

D.I.Y. chemihouse 
ราคาท่ีเสนอ 525 

สินค้าดีมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

28/2562 
6/03/2562 

3 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 385 385 เฉพาะเจาะจง ร้านสุชาดา 
ราคาท่ีเสนอ 385 

ร้านสุชาดา 
ราคาท่ีเสนอ 385 

สินค้าดีมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

29/2562 
6/03/2562 

4 ส่งเสริมการจัดงานวันเด็ก 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ร้านราษฎร์นิยม ไฟว์ 
ราคาท่ีเสนอ 1,000 

ร้านราษฎร์นิยม ไฟว์ 
ราคาท่ีเสนอ 1,000 

สินค้าดีมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

30/2562 
7/03/2562 

5 สื่อเด็กพิเศษ LD 2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง ร้านนิวไฟว์ 
ราคาท่ีเสนอ 2,500 

ร้านนิวไฟว์ 
ราคาท่ีเสนอ 2,500 

สินค้าดีมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

31/2562 
7/03/2562 

6 ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 3,845.24 3,845.24 เฉพาะเจาะจง บ.สมใจราชพฤกษ์ จำกัด 
ราคาท่ีเสนอ 3,845.24 

บ.สมใจราชพฤกษ์ จำกัด 
ราคาท่ีเสนอ 3,845.24 

สินค้าดีมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

32/2562 
14/03/2562 

7 ส่งเสริมคุณธรรม +ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

800 800 เฉพาะเจาะจง ร้านธีระภัณฑ์ พานิช 
ราคาท่ีเสนอ 800 

ร้านธีระภัณฑ์ พานิช 
ราคาท่ีเสนอ 800 

สินค้าดีมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

33/2562 
14/03/2562 

8 ส่งเสริมคุณธรรม +ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

257 257 เฉพาะเจาะจง บ. บีทูเอส จำกัด  
ราคาท่ีเสนอ 257 

บ. บีทูเอส จำกัด  
ราคาท่ีเสนอ 257 

สินค้าดีมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

34/2562 
14/03/2562 

9 ส่งเสริมคุณธรรม +ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

600 600 เฉพาะเจาะจง บ.โรบินสัน จำกัด(มหาชน)
ราคาท่ีเสนอ 240 

บ.โรบินสัน จำกัด(มหาชน)
ราคาท่ีเสนอ 240 

สินค้าดีมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

35/2562 
17/03/2562 



แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
วันท่ี 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562  

ลำดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
 

วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 
10 ปรับปรุงอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์และความ

ปลอดภัย 
1,470 1,470 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงไพบูลย์ 

ราคาท่ีเสนอ  1,470 
ร้านแสงไพบูลย์ 
ราคาท่ีเสนอ  1,470 

สินค้าดีมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

36/2562 
22/03/2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
วันท่ี 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562  

ลำดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
 

วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 
1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 739 739 เฉพาะเจาะจง บ.สมใจราชพฤกษ์ จำกัด 

ราคาท่ีเสนอ  739 
บ.สมใจราชพฤกษ์ จำกัด 
ราคาท่ีเสนอ  739 

สินค้าดีมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

37/2562 
2/05/2562 

2 ปรับปรุงอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์และความ
ปลอดภัย 

1,550 1,550 เฉพาะเจาะจง ร้านเทอดธงทอง 
ราคาท่ีเสนอ 1,550 

ร้านเทอดธงทอง 
ราคาท่ีเสนอ 1,550 

สินค้าดีมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

38/2562 
10/05/2562 

3 ส่งเสริมสนับสนุนเอกสารงานวิชาการ 3,530 3,530 เฉพาะเจาะจง ร้าน EARTH Shop 
ราคาท่ีเสนอ 3,530 

ร้าน EARTH Shop 
ราคาท่ีเสนอ 3,530 

สินค้าดีมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

39/2562 
21/05/2562 

4 พัฒนาระบบบริหารธุรการ 735 735 เฉพาะเจาะจง หจก. มากไม ้
ราคาท่ีเสนอ 735 

หจก. มากไม ้
ราคาท่ีเสนอ 735 

สินค้าดีมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

40/2562 
24/05/2562 

5 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนต้ังแต่ 
 อ.1-ป.6 

7,490 7,490 เฉพาะเจาะจง หจก.เปเปอร์ ก๊อปปี้ 
แอนดิจิตอล เน็ทเวิคร์ 
ราคาท่ีเสนอ 7,490 

หจก.เปเปอร์ ก๊อปปี ้
แอนดิจิตอล เน็ทเวิคร์ 
ราคาท่ีเสนอ 7,490 

สินค้าดีมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

41/2562 
27/05/2562 

6 ปรับปรุงอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์และความ
ปลอดภัย 

1,300 1,300 เฉพาะเจาะจง ร้านเทอดธงทอง 
ราคาท่ีเสนอ 1,300 

ร้านเทอดธงทอง 
ราคาท่ีเสนอ 1,300 

สินค้าดีมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

42/2562 
31/05/2562 

 
 
 
 



แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
วันท่ี 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562  

ลำดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
 

วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 
1 หนังสือเรียนปีการศึกษา 2562 127,439 127,439 เฉพาะเจาะจง บ.บางบัวทอง ศึกษาภัณฑ์ 

จำกัด 
ราคาท่ีเสนอ  127,439 

บ.บางบัวทอง ศึกษาภัณฑ์ 
จำกัด 
ราคาท่ีเสนอ  127,439 

สินค้าดีมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

สัญญาจ้าง 
1/2562 

9/05/2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
วันท่ี 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562  

ลำดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
 

วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 
1 ปรับปรุงอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์และความ

ปลอดภัย 
7,490 7,490 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลแมชชีนเนอรี่

ราคาท่ีเสนอ 7,490 
หจก.ไพศาลแมชชีนเนอรี่
ราคาท่ีเสนอ 7,490 

สินค้าดีมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

43/2562 
4/06/2562 

2 พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 455 455 เฉพาะเจาะจง บ.สมใจราชพฤกษ์ จำกัด 
ราคาท่ีเสนอ 455 

บ.สมใจราชพฤกษ์ จำกัด 
ราคาท่ีเสนอ 455 

สินค้าดีมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

44/2562 
28/05/2562 

3 พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 758 758 เฉพาะเจาะจง บ.สมใจราชพฤกษ์ จำกัด 
ราคาท่ีเสนอ 758 

บ.สมใจราชพฤกษ์ จำกัด 
ราคาท่ีเสนอ 758 

สินค้าดีมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

45/2562 
4/06/2562 

4 ปรับปรุงอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์และความ
ปลอดภัย 

430 430 เฉพาะเจาะจง ณิชชา เจริญยางการไฟฟ้า 
ราคาท่ีเสนอ 430 

ณิชชา เจริญยางการไฟฟ้า 
ราคาท่ีเสนอ 430 

สินค้าดีมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

46/2562 
4/06/2562 

5 ปรับปรุงอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์และความ
ปลอดภัย 

2,700 2,700 เฉพาะเจาะจง ร้านนาบุญ 
ราคาท่ีเสนอ 2,700 

ร้านนาบุญ 
ราคาท่ีเสนอ 2,700 

สินค้าดีมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

47/2562 
24/06/2562 

 
 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
วันท่ี 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562  

ลำดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
 

วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 
1 กิจกรรมวันสำคัญ 1,090 1,090 เฉพาะเจาะจง เกษตร บางค้อ(ข้างโลตัส)

ราคาท่ีเสนอ 1,090 
เกษตร บางค้อ(ข้างโลตัส)
ราคาท่ีเสนอ 1,090 

สินค้าดีมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

48/2562 
5/07/2562 

2 พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 311 311 เฉพาะเจาะจง ช.เจริญ (สำนักงานใหญ่)
ราคาท่ีเสนอ 311 

ช.เจริญ (สำนักงานใหญ่)
ราคาท่ีเสนอ 311 

สินค้าดีมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

49/2562 
9/07/2562 

3 พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 225 225 เฉพาะเจาะจง ร้านศิริมิตร 
ราคาท่ีเสนอ 225 

ร้านศิริมิตร 
ราคาท่ีเสนอ 225 

สินค้าดีมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

50/2562 
9/07/2562 

4 พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 153 153 เฉพาะเจาะจง บ.มิสเตอร์ดีไอวาย(กรุงเทพ) 
จำกัดราคาท่ีเสนอ 153 

บ.มิสเตอร์ดีไอวาย
(กรุงเทพ) จำกัด 
 ราคาท่ีเสนอ 153 

สินค้าดีมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

51/2562 
9/07/2562 

5 พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 1,915 1,915 เฉพาะเจาะจง บ.บางบัวทองศึกษาภัณฑ์ 
จำกัด 
ราคาท่ีเสนอ 1,915 

บ.บางบัวทองศึกษาภัณฑ์ 
จำกัด 
ราคาท่ีเสนอ 1,915 

สินค้าดีมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

52/2562 
9/07/2562 

6 พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 144.75 144.75 เฉพาะเจาะจง บ.เอกชัย ดีสทรินิวชั่น ซิส
เทมจำกัด 
ราคาท่ีเสนอ 144.75 

บ.เอกชัย ดีสทรินิวชั่น ซิส
เทมจำกัด 
ราคาท่ีเสนอ 144.75 

สินค้าดีมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

53/2562 
10/07/2562 

7 พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 340.08 340.08 เฉพาะเจาะจง บ.สมใจราชพฤกษ์ จำกัด 
ราคาท่ีเสนอ 340.08 

บ.สมใจราชพฤกษ์ จำกัด 
ราคาท่ีเสนอ 340.08 

สินค้าดีมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

54/2562 
10/07/2562 

 



แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
วันท่ี 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562  

ลำดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
 

วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 
8 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนต้ังแต่ 

 อ.1-ป.6 
89,947 89,947 เฉพาะเจาะจง ร้านธีรภัณฑ์(สำนักงานใหญ่)

ราคาท่ีเสนอ 89,947 
ร้านธีรภัณฑ์(สำนักงาน
ใหญ่)ราคาท่ีเสนอ 89,947 

สินค้าดีมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

55/2562 
11/07/2562 

9 พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 980 980 เฉพาะเจาะจง บ.บางบัวทองศึกษาภัณฑ์ 
ราคาท่ีเสนอ 980 

บ.บางบัวทองศึกษาภัณฑ์ 
ราคาท่ีเสนอ 980 

สินค้าดีมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

56/2562 
19/07/2562 

10 พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 160 160 เฉพาะเจาะจง บ.แกรมมาโก(ประเทศไทย)
ราคาท่ีเสนอ 160 

บ.แกรมมาโก(ประเทศ
ไทย)ราคาท่ีเสนอ 160 

สินค้าดีมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

57/2562 
19/07/2562 

11 พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 7,490 7,490 เฉพาะเจาะจง หจก.เปเปอร์ ก๊อปปี้ 
แอนดิจิตอล เน็ทเวิคร์ 
ราคาท่ีเสนอ 7,490 

หจก.เปเปอร์ ก๊อปปี้ 
แอนดิจิตอล เน็ทเวิคร์ 
ราคาท่ีเสนอ 7,490 

สินค้าดีมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

58/2562 
26/07/2562 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
วันท่ี 30 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2562  

ลำดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
 

วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 
1 จัดการเรียนรู้สู่ความพอเพียง 790 790 เฉพาะเจาะจง บ.บางบัวทองศึกษาภัณฑ์ 

ราคาท่ีเสนอ 790 
บ.บางบัวทองศึกษาภัณฑ์ 
ราคาท่ีเสนอ 790 

สินค้าดีมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

59/2562 
5/08/2562 

2 การพัฒนาทักษะ Active Learning 10,165 10,165 เฉพาะเจาะจง บ.ไฮโดรแพลนท์ จำกัด
(สำนักงานใหญ่)  
ราคาท่ีเสนอ 10,165 

บ.ไฮโดรแพลนท์ จำกัด
(สำนักงานใหญ่)  
ราคาท่ีเสนอ 10,165 

สินค้าดีมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

60/2562 
15/08/2562 

3 พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 1,990 1,990 เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร จำกัด
(มหาชน)  
ราคาท่ีเสนอ 1,990 

บ.สยามแม็คโคร จำกัด
(มหาชน)  
ราคาท่ีเสนอ 1,990 

สินค้าดีมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

61/2562 
15/08/2562 

4 กิจกรรมรู้รักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง ราษฎร์นิยม ไฟว์ 
ราคาท่ีเสนอ 10,000 

ราษฎร์นิยม ไฟว์ 
ราคาท่ีเสนอ 10,000 

สินค้าดีมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

62/2562 
16/08/2562 

5 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง ร้านนิวไฟว์ 
ราคาท่ีเสนอ 3,000 

ร้านนิวไฟว์ 
ราคาท่ีเสนอ 3,000 

สินค้าดีมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

63/2562 
16/08/2562 

 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
วันท่ี 30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562  

ลำดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
 

วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 
1 โรงเรียนประชารัฐ 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ราษฎร์นิยม ไฟว์ 

ราคาท่ีเสนอ 1,000 
ราษฎร์นิยม ไฟว์ 
ราคาท่ีเสนอ 1,000 

สินค้าดีมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

64/2562 
5/08/2562 

2 โรงเรียนประชารัฐ 1,990 1,990 เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร จำกัด
(มหาชน)  
ราคาท่ีเสนอ 1,990 

บ.สยามแม็คโคร จำกัด
(มหาชน)  
ราคาท่ีเสนอ 1,990 

สินค้าดีมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

65/2562 
15/08/2562 

3 ปรับปรุงอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์และความ
ปลอดภัย 

650 650 เฉพาะเจาะจง บ.อมรศูนย์รวมอะไหล่
อิเล็กทรอนิกส์  
ราคาท่ีเสนอ 650 

บ.อมรศูนย์รวมอะไหล่
อิเล็กทรอนิกส์  
ราคาท่ีเสนอ 650 

สินค้าดีมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

66/2562 
15/08/2562 

4 ปรับปรุงอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์และความ
ปลอดภัย 

100 100 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงไพบูลย์ 
ราคาท่ีเสนอ 100 

ร้านแสงไพบูลย์ 
ราคาท่ีเสนอ 100 

สินค้าดีมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

67/2562 
16/08/2562 

5 โรงเรียนประชารัฐ 13,620 13,620 เฉพาะเจาะจง ราษฎร์นิยม ไฟว์ 
ราคาท่ีเสนอ 13,620 

ราษฎร์นิยม ไฟว์ 
ราคาท่ีเสนอ 13,620 

สินค้าดีมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

68/2562 
16/08/2562 

6 การจัดการศึกษาโดยความร่วมมือของ
ชุมชนและท้องถ่ิน 

549.48 549.48 เฉพาะเจาะจง บ.สมใจราชพฤกษ์ จำกัด 
ราคาท่ีเสนอ 549.48 

บ.สมใจราชพฤกษ์ จำกัด 
ราคาท่ีเสนอ 549.48 

สินค้าดีมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

69/2562 
16/08/2562 

7 พัฒนาคุณภาพการศึกษา DLIT 540 540 เฉพาะเจาะจง บ.แอดไวช์ ไอ ที อินฟินิท 
จำกัด ราคาท่ีเสนอ 540 

บ.แอดไวช์ ไอ ที อินฟินิท 
จำกัด ราคาท่ีเสนอ 540 

สินค้าดีมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

70/2562 
16/08/2562 

 



แบบ สขร. 1 

 

 

 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง 

ประจำปีงบประมาณ 2562 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
วันท่ี 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  

ลำดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
 

วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
1 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิเพ่ือความเป็นเลิศ 800 800 เฉพาะเจาะจง นายมนูญ รอดอำไพ

ราคาท่ีเสนอ 800 
นายมนูญ รอดอำไพ
ราคาท่ีเสนอ 800 

งานมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

1/2562 
7/11/2561 

2 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิเพ่ือความเป็นเลิศ 6,146 6,146 เฉพาะเจาะจง A&D Copy center
ราคาท่ีเสนอ 6,146 

A&D Copy center
ราคาท่ีเสนอ 6,146 

งานมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

2/2562 
9/11/2561 

3 บริหารงานธุรการ/สนับสนุนเอกสารงาน
วิชาการ 

900 900 เฉพาะเจาะจ ศูนย์บริการ X.TRA INK 
ราคาท่ีเสนอ 900 

ศูนย์บริการ X.TRA 
INK ราคาท่ีเสนอ 900 

งานมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

3/2562 
12/11/2561 

4 บริหารงานธุรการ/สนับสนุนเอกสารงาน
วิชาการ 

550 550 เฉพาะเจาะจง A&D Copy center
ราคาท่ีเสนอ 550 

A&D Copy center
ราคาท่ีเสนอ 550 

งานมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

4/2562 
14/11/2561 

5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้จุฑามาศ 
ราคาท่ีเสนอ 1,500 

ร้านดอกไม้จุฑามาศ 
ราคาท่ีเสนอ 1,500 

งานมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

5/2562 
14/11/2561 

6 วันสำคัญ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 450 450 เฉพาะเจาะจง ไทยสยามอิงค์เจ็ตท์ 
จำกัด  
ราคาท่ีเสนอ 450 

ไทยสยามอิงค์เจ็ตท์ 
จำกัด  
ราคาท่ีเสนอ 450 

งานมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

6/2562 
16/11/2561 

 
 
 
 



แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
วันท่ี 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561  

ลำดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
 

วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
1 ปรับปรุงอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์และความ

ปลอดภัย 
3,600 3,600 เฉพาะเจาะจง ร้านกัลยาผ้าม่าน 

ราคาท่ีเสนอ 3,600 
ร้านกัลยาผ้าม่าน 
ราคาท่ีเสนอ 3,600 

งานมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

7/2562 
7/12/2561 

2 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 600 600 เฉพาะเจาะจง ไทยสยามอิงค์เจ็คท์ 
จำกัด 
ราคาท่ีเสนอ 600 

ไทยสยามอิงค์เจ็คท์ 
จำกัด 
ราคาท่ีเสนอ 600 

งานมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

8/2562 
18/12/2561 

3 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 1,926 1,926 เฉพาะเจาะจ บ.ทรีบีการพิมพ์และตรา
ยางจำกัด 
ราคาท่ีเสนอ 1,926 

บ.ทรีบีการพิมพ์และ
ตรายางจำกัด 
ราคาท่ีเสนอ 1,926 

งานมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

9/2562 
21/12/2561 

4 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิเพ่ือความเป็นเลิศ 1,042 1,042 เฉพาะเจาะจง A&D Copy center
ราคาท่ีเสนอ 550 

A&D Copy center
ราคาท่ีเสนอ 550 

งานมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

17/2562 
3/12/2561 

 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ ์

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
วันท่ี 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  

ลำดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
 

วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 
1 อุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมี

เงื่อนไข 
15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง นางอุทุมพร เกษแก้ว 

ราคาท่ีเสนอ  15,000 
นางอุทุมพร เกษแก้ว 
ราคาท่ีเสนอ  15,000 

งานมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

11/2562 
1/02/2562 

2 บริหารงานธุรการ 300 300 เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการหมึก X.TRA INK 
ราคาท่ีเสนอ 300 

ศูนย์บริการหมึก X.TRA 
INK ราคาท่ีเสนอ 300 

งานมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

12/2562 
1/02/2562 

3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 28,000 28,000 เฉพาะเจาะจง บ.ปักษิณชัชวาล ทราเวล 
ราคาท่ีเสนอ 28,000 

บ.ปักษิณชัชวาล ทราเวล 
ราคาท่ีเสนอ 28,000 

งานมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

13/2562 
11/02/2562 

4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 31,000 31,000 เฉพาะเจาะจง แคมอู่ทอง สักทอง 
ราคาท่ีเสนอ 31,000 

แคมอู่ทอง สักทอง 
ราคาท่ีเสนอ 31,000 

งานมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

14/2562 
11/02/2562 

5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1,470 1,470 เฉพาะเจาะจง นางอุทุมพร เกษแก้ว 
ราคาท่ีเสนอ 1,470 

นางอุทุมพร เกษแก้ว 
ราคาท่ีเสนอ 1,470 

งานมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

15/2562 
20/02/2562 

6 เครื่องประดับชุดการแสดง 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวมนชนก พรมมิ 
ราคาท่ีเสนอ 1,500 

นางสาวมนชนก พรมมิ 
ราคาท่ีเสนอ 1,500 

งานมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

16/2562 
28/02/2562 

 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
วันท่ี 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562  

ลำดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
 

วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 
1 ส่งเสริมและพัฒนาการรับรับนักเรียน 1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง บ.ฮับบอกซ์ จำกัด

(สำนักงานใหญ่) 
ราคาท่ีเสนอ  1,200 

บ.ฮับบอกซ์ จำกัด
(สำนักงานใหญ่) 
ราคาท่ีเสนอ  1,200 

งานมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

17/2562 
4/03/2562 

2 ส่งเสริมและพัฒนาการรับรับนักเรียน 2,814 2,814 เฉพาะเจาะจง A&D Copy center 
ราคาท่ีเสนอ 2,814 

A&D Copy center 
ราคาท่ีเสนอ 2,814 

งานมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

18/2562 
6/03/2562 

3 พัฒนาระบบการบริหารงานธุรการ 488 488 เฉพาะเจาะจง A&D Copy center 
ราคาท่ีเสนอ 488 

A&D Copy center 
ราคาท่ีเสนอ 488 

งานมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

19/2562 
6/03/2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
วันท่ี 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562  

ลำดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
 

วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 
1 งานประกันคุณภาพในสถานศึกษา 810 810 เฉพาะเจาะจง A&D Copy center 

ราคาท่ีเสนอ  810 
A&D Copy center 
ราคาท่ีเสนอ  810 

งานมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

20/2562 
2/05/2562 

2 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิเพ่ือความเป็นเลิศ 1,181 1,181 เฉพาะเจาะจง A&D Copy center 
ราคาท่ีเสนอ 1,181 

A&D Copy center 
ราคาท่ีเสนอ 1,181 

งานมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

21/2562 
7/05/2562 

3 พัฒนาระบบการบริหารงานธุรการ 300 300 เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการหมึก X.TRA INK 
ราคาท่ีเสนอ 300 

ศูนย์บริการหมึก X.TRA 
INK ราคาท่ีเสนอ 300 

งานมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

22/2562 
7/05/2562 

4 ปรับปรุงอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์และความ
ปลอดภัย 

4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ บุญมาก 
ราคาท่ีเสนอ 4,000 

นายสุชาติ บุญมาก 
ราคาท่ีเสนอ 4,000 

งานมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

23/2562 
13/05/2562 

5 ปรับปรุงอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์และความ
ปลอดภัย 

3,600 3,600 เฉพาะเจาะจง ร้านกัลยา ผ้าม่าน 
ราคาท่ีเสนอ 3,600 

ร้านกัลยา ผ้าม่าน 
ราคาท่ีเสนอ 3,600 

งานมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

24/2562 
14/05/2562 

6 ห้องสมุดแห่งการเรียนรู ้ 2,058 2,058 เฉพาะเจาะจง A&D Copy center 
ราคาท่ีเสนอ  2,058 

A&D Copy center 
ราคาท่ีเสนอ  2,058 

งานมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

25/2562 
15/05/2562 

7 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 240 240 เฉพาะเจาะจง ไทยสยามอิงค์เจ็คท์ จำกัด 
ราคาท่ีเสนอ 240 

ไทยสยามอิงค์เจ็คท์ จำกัด 
ราคาท่ีเสนอ 240 

งานมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

26/2562 
15/05/2562 

8 ปรับปรุงอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์และความ
ปลอดภัย 

40,000 40,000 เฉพาะเจาะจง บ.เจียรนัย เอนจิเนียริ่ง 
จำกัด ราคาท่ีเสนอ 40,000 

บ.เจียรนัย เอนจิเนียริ่ง 
จำกัด ราคาท่ีเสนอ 
40,000 

งานมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

27/2562 
15/05/2562 

 



แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
วันท่ี 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562  

ลำดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
 

วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 
9 ปรับปรุงอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์และความ

ปลอดภัย 
7,200 7,200 เฉพาะเจาะจง นายสำเริง จั่นเพชร 

ราคาท่ีเสนอ  7,200 
นายสำเริง จั่นเพชร 
ราคาท่ีเสนอ  7,200 

งานมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

28/2562 
15/05/2562 

10 ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 5,050 5,050 เฉพาะเจาะจง ไทยสยามอิงค์เจ็คท์ จำกัด 
ราคาท่ีเสนอ 5,050 

ไทยสยามอิงค์เจ็คท์ จำกัด 
ราคาท่ีเสนอ 5,050 

งานมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

29/2562 
24/05/2562 

11 พัฒนาระบบการบริหารงานธุรการ 600 600 เฉพาะเจาะจง บ.อมร ศูนย์รวมอะไหล่
อิเล็กทรอนิคส์(จำกัด) 
 ราคาท่ีเสนอ 600 

บ.อมร ศูนย์รวมอะไหล่
อิเล็กทรอนิคส์(จำกัด) 
 ราคาท่ีเสนอ 600 

งานมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

30/2562 
30/05/2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
วันท่ี 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562  

ลำดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
 

วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 
1 สร้างเสริมคุณธรรม ตามแนววิถีพุทธ 2,835 2,835 เฉพาะเจาะจง ไทยสยามอิงค์เจ็คท์ จำกัด 

ราคาท่ีเสนอ 2,835 
ไทยสยามอิงค์เจ็คท์ จำกัด 
ราคาท่ีเสนอ 2,835 

งานมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

31/2562 
21/06/2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
วันท่ี 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562  

ลำดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
 

วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 
1 ปรับปรุงอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์และความ

ปลอดภัย 
15,300 15,300 เฉพาะเจาะจง นายสวัสด์ิ เกสรมาลา 

ราคาท่ีเสนอ 15,300 
นายสวัสด์ิ เกสรมาลา 
ราคาท่ีเสนอ 15,300 

งานมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

32/2562 
26/07/2562 

2 พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 180 180 เฉพาะเจาะจง ไทยสยามอิงค์เจ็คท์ จำกัด 
ราคาท่ีเสนอ 180 

ไทยสยามอิงค์เจ็คท์ จำกัด 
ราคาท่ีเสนอ 180 

งานมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

33/2562 
22/07/2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
วันท่ี 30 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2562  

ลำดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
 

วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 
1 พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 667 667 เฉพาะเจาะจง ร้านณัฏฐ์รดา ก๊อปปี้ 

ราคาท่ีเสนอ 667 
ร้านณัฏฐ์รดา ก๊อปปี้ 
ราคาท่ีเสนอ 667 

งานมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

34/2562 
8/08/2562 

2 พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 14,000 14,000 เฉพาะเจาะจง นายชนานนท์  เกิดผล 
ราคาท่ีเสนอ 14,000 

นายชนานนท์  เกิดผล 
ราคาท่ีเสนอ 14,000 

งานมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

35/2562 
19/08/2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562  

ลำดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
 

วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 
1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี 

DLIT 
1,400 1,400 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 

เอวี คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม 
ราคาท่ีเสนอ 1,400 

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติ
บุคคล เอวี คอมพิวเตอร์ 
ซิสเต็ม 
ราคาท่ีเสนอ 1,400 

งานมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

3/2562 
23/08/2562 

2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 7,105 7,105 เฉพาะเจาะจง นางอุทุมพร  เกษแก้ว 
ราคาท่ีเสนอ 7,105 

นายชนานนท์  เกิดผล 
ราคาท่ีเสนอ 7,105 

งานมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

3/2562 
30/08/2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
วันท่ี 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562  

ลำดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
 

วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 
1 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ แบบ อบต.บาง

ขุนกอง ทาสีอาคาร อบต.บางขุนกอง 
590,000 590,000 E-bidding บ.ไอ.ซี.โอ.กรุ๊ป 

ราคาท่ีเสนอ 651,000 
บริษัท สวอน แอนด์ เซนส์ 
คอนเทร็คชั่น จำกัด 
ราคาท่ีเสนอ 766,200 
บริษัท ฮอริซัน-ริม จำกัด 
ราคาท่ีเสนอ 626,000 
บ.ทิพยมรกต  
ราคาท่ีเสนอ 590,000 
บริษัท วีพี มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ 
คอนสตรัคชั่น จำกัด 
ราคาท่ีเสนอ 800,000 
บริษัท ลัคกี้ อินฟินิต้ี จำกัด 
ราคาท่ีเสนอ 780,000 
บริษัท แปดแปดบิซซิเนส 
จำกัด 
ราคาท่ีเสนอ 692,000 

บ.ทิพยมรกต  
ราคาท่ีเสนอ 590,000 

เสนอราคาต่ำสุด สัญญาจ้าง 
1/2562 

30/01/2562 

 



แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
วันท่ี 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562  

ลำดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
 

วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 
1 อาหารกลางวัน 414,000 414,000 เฉพาะเจาะจง นางอุทุมพร เกษแก้ว 

ราคาท่ีเสนอ 414,000 
นางอุทุมพร เกษแก้ว 
ราคาท่ีเสนอ 414,000 

งานมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

สัญญาจ้าง 
2/2562 

15/01/2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
วันท่ี 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562  

ลำดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
 

วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 
1 อาหารเช้าสำหรับเด็กยากจนพิเศษ 6,750 6,750 เฉพาะเจาะจง นางอุทุมพร  เกษแก้ว 

ราคาท่ีเสนอ 6,750 
นางอุทุมพร  เกษแก้ว 
ราคาท่ีเสนอ 6,750 

งานมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

สัญญาจ้าง 
3/2562 

13/08/2562 

 
ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา 

1. เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในระดับโรงเรียน เกิดการสับเปล่ียนงาน การโยกย้ายงาน จึงเกิดความไม่ต่อเนื่องและขาดความเช่ียวชาญ 
2. กฎหมายระเบียบ วิธีการปฏิบัติ ขั้นตอน การคลาดเคล่ือนในการตีความตามกฎหมายและระเบียบ 
3. การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง การกรอกข้อมูลการเข้าระบบท่ีมีข้ันตอนยุ่งยากซับซ้อน 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินท่ีกำหนด ความเร่งด่วนทำให้เกิดความผิดพลาด 

ข้อเสนอแนะ 

 การดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ถือเป็นปัญหาที่จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา ทั้งในเชิงระบบ และในด้านบุคลากร โดยผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
ความเข้าใจ กฎหมายและระเบียบให้ถูกต้องเกิดความเชี่ยวชาญในสายงานและความเจริญก้าวหน้าในสายงาน รวมทั้งต้องลดขั้นตอนการปฏิบัติ ปรั บปรุงดูแลระบบ
สารสนเทศให้มีความรวดเร็ว ไม่สร้างภาระให้ผู้ปฏิบัติงาน มีการน าบทเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง การศึกษากรณีตัวอย่างมาใช้ประกอบการแก้ไขปัญหา ผู้รับผิดชอบโครงการ
ต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ หัวหน้าหน่วยงาน ตลอดจนผู้ประกอบการจะต้องเข้าใจในบทบาทของตัวเอง ทั้งในเรื่องหลักฐาน เอกส าร วัสดุ อุปกรณ์ และการด 
าเนินงานจะต้องโปร่งใสเป็นธรรม และยึดหลักสุจริตเป็นท่ีต้ังเช่นเดียวกัน 


