
 

 

โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

 

 

 

บันทึกชี้แจง ผลการจัดซ้ือจัดจา้งหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1)  

( ตุลาคม 2564- มีนาคม 2565 ) 

 

 

 

 



สรปุผลการดำเนินการจดัซือ้จดัจา้ง ในรอบเดอืนตลุาคม พ.ศ.2564 
โรงเรยีนอนบุาลวดัปรนิายก 

วันที ่2 เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2564 

ลำดบั
ที ่

งานทีจ่ัดซือ้หรอืจดัจา้ง 
วงเงินทีจ่ะ

ซือ้ 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธซีือ้หรอืจา้ง 
รายชือ่ผูเ้สนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา
ที่ตกลงซือ้หรอื

จา้ง 
(บาท) 

เหตผุลที่
คดัเลอืกโดย

สรปุ 

เลขทีแ่ละวันที่
ของสญัญา

หรอืขอ้ตกลง
ในการซือ้หรอื

จา้ง 
1 ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับใช้ใน

ห้องสมุดโรงเรียน 
15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพี อิงค์ 15,000.00 คุณภาพและ

ราคา
เหมาะสม 

1/10/2564 

2 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถตู้
โรงเรียน ทะเบียน ฮจ 771 

21,860.96 21,860.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด 21,860.96 คุณภาพและ
ราคา

เหมาะสม 

26/10/2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สรปุผลการดำเนินการจดัซือ้จดัจา้ง ในรอบเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ.2564 
โรงเรยีนอนบุาลวดัปรนิายก 

วันที ่2 เดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ลำดบั
ที ่

งานทีจ่ัดซือ้หรอืจดัจา้ง 
วงเงินทีจ่ะ

ซือ้ 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธซีือ้หรอืจา้ง 
รายชือ่ผูเ้สนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา
ที่ตกลงซือ้หรอื

จา้ง 
(บาท) 

เหตผุลที่
คดัเลอืกโดย

สรปุ 

เลขทีแ่ละวันที่
ของสญัญา

หรอืขอ้ตกลง
ในการซือ้หรอื

จา้ง 
1 จ้างจัดทำสำเนาเอกสาร

ประกอบการเรียนการสอน
ในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019  เดือน พฤศจิกายน 
2564 

3,983.00 3,983.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบอสโกถ่ายเอกสาร 3,983.00 คุณภาพและ
ราคา

เหมาะสม 

1/11/2564 

2 ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับใช้ใน
ห้องสมุดโรงเรียน 

1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุญยวรรณ จำกัด   1,300.00 คุณภาพและ
ราคา

เหมาะสม 

15/11/2564 

3 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1,000.00 1,000.00  บริษัท สุเสรี จำกัด 1,000.00 คุณภาพและ
ราคา

เหมาะสม 

17/11/2564 

4 จ้างจัดทำสำเนาเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน
ในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019  เดือน ธันวาคม 2564 

4,691.00 4,691.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบอสโกถ่ายเอกสาร 4,691.00 คุณภาพและ
ราคา

เหมาะสม 

22/11/2564 

 



 
สรปุผลการดำเนินการจดัซือ้จดัจา้ง ในรอบเดอืนธนัวาคม พ.ศ.2564 

โรงเรยีนอนบุาลวดัปรนิายก 
วันที ่4 เดอืนมกราคม พ.ศ. 2565 

ลำดบั
ที ่

งานทีจ่ัดซือ้หรอืจดัจา้ง 
วงเงินทีจ่ะซือ้ 

(บาท) 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธซีือ้หรอืจา้ง 

รายชือ่ผูเ้สนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลอืกและ

ราคาทีต่กลงซือ้
หรอืจา้ง 
(บาท) 

เหตผุลที่
คดัเลอืกโดย

สรปุ 

เลขทีแ่ละวันที่
ของสญัญาหรอื
ข้อตกลงในการ

ซือ้หรอืจา้ง 

1 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุเสรี จำกัด 1,000.00 คุณภาพและ
ราคา

เหมาะสม 

8/12/2564 

2 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดโคราช
กว้างไพศาล 

1,500.00 คุณภาพและ
ราคา

เหมาะสม 

9/12/2564 

3 จ้างจัดทำสำเนาเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน
ในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 เดือน มกราคม 2565 

3,874.00 3,874.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบอสโกถ่ายเอกสาร 3,874.00 คุณภาพและ
ราคา

เหมาะสม 

20/12/2564 

 
 
 

 
 

 



สรปุผลการดำเนินการจดัซือ้จดัจา้ง ในรอบเดอืนมกราคม พ.ศ.2565 
โรงเรยีนอนบุาลวดัปรนิายก 

วันที ่1 เดอืนกมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 

ลำดบั
ที ่

งานทีจ่ัดซือ้หรอืจดัจา้ง 
วงเงินทีจ่ะซือ้ 

(บาท) 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธซีือ้หรอืจา้ง 

รายชือ่ผูเ้สนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา
ที่ตกลงซือ้หรอื

จา้ง 
(บาท) 

เหตผุลที่
คดัเลอืกโดย

สรปุ 

เลขทีแ่ละวันที่
ของสญัญาหรอื
ข้อตกลงในการ

ซือ้หรอืจา้ง 

1 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1,050.00 1,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  สุเสรี  จำกัด 1,050.00 คุณภาพและ
ราคา

เหมาะสม 

21/01/2565 

2 วัสดุเพ่ือใช้ในการ
ดำเนินงานของกลุ่ม
บริหารงานวิชาการ 

43,801.00 43,801.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุญยวรรณ จำกัด 43,801.00 คุณภาพและ
ราคา

เหมาะสม 

24/1/2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรปุผลการดำเนินการจดัซือ้จดัจา้ง ในรอบเดอืนกุมภาพนัธ ์พ.ศ.2565 
โรงเรยีนอนบุาลวดัปรนิายก 

วันที ่1 เดอืนมีนาคม พ.ศ. 2565 

ลำดบั
ที ่

งานทีจ่ัดซือ้หรอืจดัจา้ง 
วงเงินทีจ่ะซือ้ 

(บาท) 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธซีือ้หรอืจา้ง 

รายชือ่ผูเ้สนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลอืกและ

ราคาทีต่กลงซือ้
หรอืจา้ง 
(บาท) 

เหตผุลที่
คดัเลอืกโดย

สรปุ 

เลขทีแ่ละวันที่
ของสญัญาหรอื
ข้อตกลงในการ

ซือ้หรอืจา้ง 

1 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1,050.00 1,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  สุเสรี  จำกัด 1,050.00 คุณภาพและ
ราคา

เหมาะสม 

17/2/2565 

1 วัสดุสำหรับบำรุงรักษาอาคาร
สถานที่ของโรงเรียน 

1,625.00 1,625.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิริยะ เคหะภัณฑ์ 1,625.00 คุณภาพและ
ราคา

เหมาะสม 

18/2/2565 

2 จ้างซ่อมบำรุง
เครื่องปรับอากาศห้องอาเซียน
จำนวน 1 รายการ 

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรังสรรค์  บุญเข็ม  6,000.00 คุณภาพและ
ราคา

เหมาะสม 

28/2/2565 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



สรปุผลการดำเนินการจดัซือ้จดัจา้ง ในรอบเดอืนมีนาคม พ.ศ.2565 
โรงเรยีนอนบุาลวดัปรนิายก 

วันที ่1 เดอืนเมษายน พ.ศ. 2565 

ลำดบั
ที ่

งานทีจ่ัดซือ้หรอืจดัจา้ง 
วงเงินทีจ่ะซือ้ 

(บาท) 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธซีือ้หรอืจา้ง 

รายชือ่ผูเ้สนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา
ที่ตกลงซือ้หรอื

จา้ง 
(บาท) 

เหตผุลที่
คดัเลอืกโดย

สรปุ 

เลขทีแ่ละวันที่
ของสญัญาหรอื
ข้อตกลงในการ

ซือ้หรอืจา้ง 

1 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  สุเสรี  จำกัด 1,000.00 คุณภาพและ
ราคา

เหมาะสม 

8/3/2565 

 
 
 
 
 
 
 

 


