
แบบสรุปการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 
โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 

วันที่  31  เดือน  ตุลาคม พ.ศ.  2562 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

1 วัสดุกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง หจก.วังน้้าเย็นสหภัณฑ์ หจก.วังน้้าเย็นสหภัณฑ์ เลือกเจาะจงร้านค้า ซ01/62(1 ต.ค. 62) 

         
         

         

         
         

         

         
         

         
         

         

รวม 10,000       
 

แบบ สขร.1 



แบบสรุปการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน  
โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 

วันที่  30  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ.  2562 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
1 ค่าไม้กวาด 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นางสมปอง ทูค้ามี(3,000) นางสมปอง  ทูค้ามี เลือกเจาะจงร้านค้า 28 ต.ค 62 

2 ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายณรงค์  ราษฎร์อาสา(3,000) นายณรงค็  ราษฎร์อาสา เลือกเจาะจงร้านค้า 28 ต.ค 62 
3 ค่าอุปกรณต์่อท่อน้้า 2,764 2,764 เฉพาะเจาะจง ร้านประชามอเตอร์(2,764) ร้านประชามอเตอร ์ เลือกเจาะจงร้านค้า 5 พ.ย. 62 

4 ค่าปั๊มน้้า 7,276 7,262 เฉพาะเจาะจง ร้านประชามอเตอร์(7,262) ร้านประชามอเตอร ์ เลือกเจาะจงร้านค้า ซ02 -5 พ.ย. 62 

5 ค่าวัสดุงานธุรการโรงเรียน 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง หจก.วังน้้าเย็นสหภณัฑ์(8,000) หจก.วังน้้าเย็นสหภณัฑ ์ เลือกเจาะจงร้านค้า ซ 04 - 5 พ.ย. 62 

6 ค่าธงตราสญัลักษณ ์ 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.คนึงนิจ  ภักดีวงษ์(3,000) น.ส.คนึงนิจ  ภักดีวงศ ์ เลือกเจาะจงร้านค้า 11 พ.ย. 62 
7 ค่าวัสดุจดัท้าป้าย 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง คลองหาดป้ายสวย(2,000) คลองหาดป้ายสวย เลือกเจาะจงร้านค้า 11 พ.ย. 62 
8 ค่าถ่ายเอกสารข้อสอบอ่านเขียน 492 492 เฉพาะเจาะจง สมบัต ิ(492) สมบัต ิ เลือกเจาะจงร้านค้า 11 พ.ย. 62 
9 ค่าถ่ายเอกสารข้อสอบ Pre-O-net 1,459 1,459 เฉพาะเจาะจง สมบัต ิ(1,459 สมบัต ิ เลือกเจาะจงร้านค้า 18 พ.ย. 62 
10 ค่าถ่ายเอกสารโครงการพัฒนา

ประสิทธฺภาพของผู้บริหาร 
1,600 1,600 เฉพาะเจาะจง ศูนย์ถ่ายเอกสารก๊อปปี้เปเปอร์

(1,600) 
ศูนย์ถ่ายเอกสารก๊อปปี้เป
เปอร ์

เลือกเจาะจงร้านค้า 18 พ.ย. 62 

         

         

รวม 32,591       

 
 

แบบ สขร.1 



แบบสรุปการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 
โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 

วันที่  27  เดือน  ธันวาคม พ.ศ.  2562 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
1 ค่าวัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพ

เด็กปฐมวัย 
2,860 2,860 เฉพาะเจาะจง เรืองวิโรจน์(สื่อการเรียน)

(2,860) 
เรืองวิโรจน์(สื่อการเรียน)( เลือกเจาะจงร้านค้า 9 ธ.ค 62 

2 ค่าวัสดุจดักิจกรรมวันเด็ก 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง หจก.วังน้้าเย็นสหภณัฑ์(7,000) หจก.วังน้้าเย็นสหภณัฑ ์ เลือกเจาะจงร้านค้า ซ06-9 ธ.ค 62 
3 ค่าหมึกเครื่องปริ้น 2,100 2,100 เฉพาะเจาะจง บริษัทรวมใจไอที (2,100) บริษัทรวมใจไอที เลือกเจาะจงร้านค้า 16  ธ.ค 62 

4 ค่าตรายางหมึกในด้า 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ศูนย์ตรายางสระแก้ว(1,000) ศูนย์ตรายางสระแก้ว เลือกเจาะจงร้านค้า 16  ธ.ค. 62 

5 ค่าหมึกเตมิเครื่องปริ้น 600 600 เฉพาะเจาะจง ไอทีซัพพลาย(600) ไอทีซัพพลาย เลือกเจาะจงร้านค้า 16  ธ.ค. 62 

6 วัสดุฝึกสอนสอบประจ้าห้องเรียน 64,000 64,000 เฉพาะเจาะจง หจก.วังน้้าเย็นสหภณัฑ์(64,000) หจก.วังน้้าเย็นสหภณัฑ ์ เลือกเจาะจงร้านค้า ซ07-23 ธ.ค. 62 
7 วัสดุประชุมผู้ปกครอง 720 720 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าชุมชน(720) ร้านค้าชุมชน เลือกเจาะจงร้านค้า 24 ธ.ค. 62 

         
         
         
         

         

รวม 78,280       

 
 

แบบ สขร.1 



แบบสรุปการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 
โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 

วันที่  31  เดือน  มกราคม พ.ศ.  2563 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
1 จ้างถ่ายเอกสารข้อสอบ post 

test NT และ post test  o-net 
2,468 2,468 เฉพาะเจาะจง สมบัติ (2,468) สมบัต ิ เลือกเจาะจงร้านค้า 17 ม.ค 63 

2 วัสดุโครงการส่งเสริมสุขภาพและ
พัฒนาผู้เรียน 

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง เฮียหนุม่ (3,000) 
ร้านยาแคปซลูสระแก้ว (4,000) 

เฮียหนุม่ 
ร้านยาแคปซลูสระแก้ว 

เลือกเจาะจงร้านค้า 22  ม.ค. 63 

3 ค่าวัสดุจดักิจกรรมนิทรรศการทาง
วิชาการ 

5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง หจก.วังน้้าเย็นสหภณัฑ ์(5,000) หจก.วังน้้าเย็นสหภณัฑ ์ เลือกเจาะจงร้านค้า ซ 07 - 27 ม.ค. 63 

4 ค่าซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 4,600 4,600 เฉพาะเจาะจง พิมพ์ไทยเซอร์วสิ (4,600) พิมพ์ไทยเซอร์วสิ เลือกเจาะจงร้านค้า 27 ม.ค. 63 

         

         

         
         

         
         

         
         

รวม 19,068       

แบบ สขร.1 



แบบสรุปการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 
โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 

วันที่  28  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2563 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
1 ค่าเต๊นท์เข้าค่ายลูกเสือ 3,960 3,960 เฉพาะเจาะจง Adventure Store (3,960) Adventure Store เลือกเจาะจงร้านค้า 17 ก.พ. 63 

2 วัสดุโครงการบรหิารสถานศึกษา
ตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 

4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง หจก.วังน้้าเย็นสหภณัฑ์ (4,000) หจก.วังน้้าเย็นสหภณัฑ ์ เลือกเจาะจงร้านค้า 17  ก.พ. 63 

3 ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า 1,800 1,800 เฉพาะเจาะจง นายสมส่วน  ทุมตะคุ(1,800) นายสมส่วน  ทุมตะค ุ เลือกเจาะจงร้านค้า 24  ก.พ  63 

4 ค่าวัสดุกิจกรรมสุขภาพดีมี
สุนทรียภาพ 

15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เชาว์วรรชซาวด์(15,000) หจก.เชาว์วรรชซาวด ์ เลือกเจาะจงร้านค้า ซ 08 - 24  ก.พ.  63 

         

         
         

         
         
         
         

         

รวม 24,760       

 

แบบ สขร.1 



แบบสรุปการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 
โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 

วันที่  31  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2563 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
1 ค่าแบบพิมพ์ ปพ. 280 280 เฉพาะเจาะจง คุรุสภา(280) คุรุสภา เลือกเจาะจงร้านค้า 21 ม๊.ค  63 

2 ค่าเจลแอลกอฮอร์และขวดปั๊ม 645 645 เฉพาะเจาะจง สมจิตรโอสถ (645) สมจิตรโอสถ เลือกเจาะจงร้านค้า 21  มี.ค  63 
3 ค่าป้ายโครงการรับสมัครนักเรียน 500 500 เฉพาะเจาะจง คลองหาดป้ายสวย(500) คลองหาดป้ายสวย เลือกเจาะจงร้านค้า 21  มี.ค  63 

4 ค่าป้ายรับเงินปัจจัยพื้นฐานยากจน 500 500 เฉพาะเจาะจง คลองหาดป้ายสวย(500) คลองหาดป้ายสวย เลือกเจาะจงร้านค้า 21  มี.ค  63 

         

         
         
         
         
         

         
         

รวม 1,925       
 
 
 

แบบ สขร.1 


