
แบบสรุปการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 
โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 

วันที ่ 31  เดือน  ตุลาคม พ.ศ.  2563 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

1 วัสดุเหล็ก 180 180 เฉพาะเจาะจง เอกลักษณ์อะไหล่ เอกลักษณ์อะไหล่ เลือกเจาะจงร้านค้า 8 ต.ค 63 

2 วัสดุซ่อมเครื่องตัดหญ้า 340 340 เฉพาะเจาะจง เฟอร์เฟคช็อป 20 เฟอร์เฟคช็อป 20 เลือกเจาะจงร้านค้า 8 ต.ค 63 
3 น้้ามันตัดหญ้า 200 200 เฉพาะเจาะจง ภูมิพัฒน์ปิโตรเลียม ภูมิพัฒน์ปิโตรเลียม เลือกเจาะจงร้านค้า 8 ต.ค 63 

4 วัสดุส้าหรับตัดหญ้า 80 80 เฉพาะเจาะจง รุ่งโรจน์การค้า รุ่งโรจน์การค้า เลือกเจาะจงร้านค้า 8 ต.ค 63 

5 จ้างท้าป้ายไวนิล 375 375 เฉพาะเจาะจง วังสมบูรณ์ป้ายอิงค์เจ็ท วังสมบูรณ์ป้ายอิงค์เจ็ท เลือกเจาะจงร้านค้า 8 ต.ค 63 
6 น้้าผลไม้ 450 450 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าชุมชน ร้านค้าชุมชน เลือกเจาะจงร้านค้า 8 ต.ค 63 

7 วัสดุน้้าดื่ม 2,480 2,480 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าชุมชน ร้านค้าชุมชน เลือกเจาะจงร้านค้า 9 ต.ค 63 

8 ต้นไม้ประดับ 590 590 เฉพาะเจาะจง จ้ามนตรีพันธ์ไม้ จ้ามนตรีพันธ์ไม้ เลือกเจาะจงร้านค้า 12 ต.ค 63 
9 จ้างเข้าเล่มสันกาว 150 150 เฉพาะเจาะจง สมบัติ สมบัติ เลือกเจาะจงร้านค้า 12 ต.ค 63 

10 วัสดุจัดโต๊ะหมู่บูชา 1,490 1,490 เฉพาะเจาะจง หจก.วังน้้าเย็นสหภัรฑ์ หจก.วังน้้าเย็นสหภัรฑ์ เลือกเจาะจงร้านค้า 12 ต.ค 63 
11 ซ่อมเครื่องปริ้น 890 890 เฉพาะเจาะจง เกษมเซนเตอร์ เกษมเซนเตอร์ เลือกเจาะจงร้านค้า 12 ต.ค 63 

12 วัสดุกิจกรรมประสานนโยบาย
เขตฯ 

1,831 1,831 เฉพาะเจาะจง ร้านลิ้มซ้งเซียง ร้านลิ้มซ้งเซียง เลือกเจาะจงร้านค้า 12 ต.ค 63 

13 วัสดุกรอบรูป 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง เก๋ยิม  กรอบรูป เก๋ยิม  กรอบรูป เลือกเจาะจงร้านค้า 20 ต.ค 63 

แบบ สขร.1 



แบบสรุปการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 
โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 

วันที่  31 เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2563 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
14 วัสดุต้นไม้กระถาง 540 540 เฉพาะเจาะจง จ่ามนตรีพันธุ์ไม้ จ่ามนตรีพันธุ์ไม้ เลือกเจาะจงร้านค้า 20 ต.ค 63 

15 เครื่องพ่นยา 800 800 เฉพาะเจาะจง รุ่งโรจน์การค้า รุ่งโรจน์การค้า เลือกเจาะจงร้านค้า 20 ต.ค 63 

16 วัสดุดอกไม้ 730 730 เฉพาะเจาะจง ดอกไม้สดภัสสร ดอกไมส้ดภัสสร เลือกเจาะจงร้านค้า 20 ต.ค 63 

17 จ้างตัดต้นไม้และตัดหญ้า 500 500 เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย์  ราชมภู นายอาทิตย์  ราชมภู เลือกเจาะจงร้านค้า จ1/64  26 ต.ค 63 

18 จ้างซ่อมเครื่องเล่นสนาม 300 300 เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย์  ราชมภู นายอาทิตย์  ราชมภู เลือกเจาะจงร้านค้า จ2/64  26 ต.ค 63 

19 วัสดุแกลลอนน้้ามัน 130 130 เฉพาะเจาะจง เฟอร์เฟคช็อป20 เฟอร์เฟคช็อป20 เลือกเจาะจงร้านค้า 26 ต.ค 63 

20 วัสดุซ่อมเครื่องตัดหญ้า 285 285 เฉพาะเจาะจง รุ่งโรจน์การค้า รุ่งโรจน์การค้า เลือกเจาะจงร้านค้า 26 ต.ค 63 

21 วัสดุน้้ามันตัดหญ้า 660 660 เฉพาะเจาะจง ภูมิพัฒน์ปิโตรเลียม ภูมิพัฒน์ปิโตรเลียม เลือกเจาะจงร้านค้า 26 ต.ค 63 

22 วัสดุเสื้อจราจร 500 500 เฉพาะเจาะจง เอแอลเซฟตี้ เอแอลเซฟตี้ เลือกเจาะจงร้านค้า 26 ต.ค 63 

23 วัสดุถังแสตนเลส 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง จ่ามนตรีพันธ์ไม้ จ่ามนตรีพนัธ์ไม้ เลือกเจาะจงร้านค้า 27 ต.ค 63 

24 วัสดุธงชาติไทย 75 75 เฉพาะเจาะจง หจก.วังน้้าเย็นสหภัณฑ์ หจก.วังน้้าเย็นสหภัณฑ์ เลือกเจาะจงร้านค้า 27 ต.ค 63 

25 จ้างท้าขนมจีนน้้ายา 1,850 1,850 เฉพาะเจาะจง นางสมใจ  จาบสันเทียะ นางสมใจ  จาบสันเทียะ เลือกเจาะจงร้านค้า จ3/64 22 ต.ค 63 

รวม 17,426       
 

แบบ สขร.1 



แบบสรุปการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 
โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 

วันที่  30  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ.  2563 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
1 วัสดุน้้าดื่ม 812 812 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าชุมชน ร้านค้าชุมชน เลือกเจาะจงร้านค้า 3 พ.ย. 63 

2 วัสดุแจกันดอกไม้ 2,300 2,300 เฉพาะเจาะจง ดอกไม้ภัสสร ดอกไม้ภัสสร เลือกเจาะจงร้านค้า 3 พ.ย. 63 

3 ซื้อโต๊ะหินอ่อน 2,200 2,200 เฉพาะเจาะจง นพรัตน์ นพรัตน์ เลือกเจาะจงร้านค้า 3 พ.ย. 63 

4 วัสดุกระดาษท้าปก 840 840 เฉพาะเจาะจง หจก.วังน้้าเย็นสหภัณฑ์ หจก.วังน้้าเย็นสหภัณฑ์ เลือกเจาะจงร้านค้า 3 พ.ย. 63 

5 วัสดุจัดท้าเอกสารประจ้าชั้นเรียน 1,204 1,204 เฉพาะเจาะจง ซีดีสเตชั่นเนอรี่ ซีดีสเตชั่นเนอรี่ เลือกเจาะจงร้านค้า 3 พ.ย. 63 

6 จ้างเหมารถ 900 900 เฉพาะเจาะจง นายน้อย  ปังสี นายน้อย  ปังสี เลือกเจาะจงร้านค้า  จ 4/64 5 พ.ย. 63 

7 วัสดุงานพัฒนาบุคลากร 350 350 เฉพาะเจาะจง คลังวิทยา คลังวิทยา เลือกเจาะจงร้านค้า 10 พ.ย. 63 

8 ดอกไม้ 630 630 เฉพาะเจาะจง ดอกไม้ภัสสร ดอกไม้ภัสสร เลือกเจาะจงร้านค้า 10 พ.ย. 63 

9 นาฬิกา 350 350 เฉพาะเจาะจง คุณหน่อยเฟอร์นิเจอร์ คุณหน่อยเฟอร์นิเจอร์ เลือกเจาะจงร้านค้า 10 พ.ย. 63 

10 กระถาง 120 120 เฉพาะเจาะจง ดอกไม้ภัสสร ดอกไม้ภัสสร เลือกเจาะจงร้านค้า 10 พ.ย. 63 

11 วัสดุงานพัฒนาบุคลการ 252 252 เฉพาะเจาะจง จ่ามนตรีพันธ์ไม้ จ่ามนตรีพันธ์ไม้ เลือกเจาะจงร้านค้า 10 พ.ย. 63 

12 วัสดุจัดท้าปพ. 315 315 เฉพาะเจาะจง วังน้้าเย็นสหภัณฑ์ วังน้้าเย็นสหภัณฑ์ เลือกเจาะจงร้านค้า 10 พ.ย. 63 

13 น้้ามันตัดหญ้า 100 100 เฉพาะเจาะจง ภูมิพัฒน์ปิโตรเลียม ภูมิพัฒน์ปิโตรเลียม เลือกเจาะจงร้านค้า 16 พ.ย. 63 

14 จ้างตัดหญ้า 600 600 เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย์  ราชมพู นายอาทิตย์  ราชมพู เลือกเจาะจงร้านค้า จ 5/64 16 พ.ย. 64 

แบบ สขร.1 



แบบสรุปการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 
โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 

วันที่  30  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ.  2563 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
15 วัสดุเปลี่ยนกระดานไวท์บอร์ด 4,374 4,374 เฉพาะเจาะจง โชคพานิช วังน้้าเย็น โชคพานิช วังน้้าเย็น เลือกเจาะจงร้านค้า 19 พ.ย. 63 

16 จ้างเปลี่ยนกระดาน 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง นายราเชน  ซาราบ นายราเชน  ซาราบ เลือกเจาะจงร้านค้า 19 พ.ย. 63 

17 วัสดุกุญแจ 140 140 เฉพาะเจาะจง ร้านศิริชัย ร้านศิริชัย เลือกเจาะจงร้านค้า 23 พ.ย. 63 

18 จ้างท้าลูกกุญแจ 375 375 เฉพาะเจาะจง หนึ่งกุญแจ หนึ่งกุญแจ เลือกเจาะจงร้านค้า 23 พ.ย. 63 

19 จ้างท้าลูกกุญแจ 1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง ช.อนันต์ ช.อนันต์ เลือกเจาะจงร้านค้า 23 พ.ย. 63 

20 วัสดุกล่องเก็บผ้า 960 960 เฉพาะเจาะจง เฟอร์เฟคช็อป20 เฟอร์เฟคช็อป20 เลือกเจาะจงร้านค้า 23 พ.ย. 63 

21 จ้างซักผ้าคลุมโต๊ะประชุม 600 600 เฉพาะเจาะจง นางสมใจ  จาบสันเทียะ นางสมใจ  จาบสันเทียะ เลือกเจาะจงร้านค้า 23 พ.ย. 63 

22 จ้างตัดหญ้า 600 600 เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย์  ราชมภ ู นายอาทิตย์  ราชมภ ู เลือกเจาะจงร้านค้า 25 พ.ย. 63 

23 จ้างท้าความสะอาดและซัก
ผ้าม่าน 

900 900 เฉพาะเจาะจง นางสมใจ  จาบสันเทยีะ นางสมใจ  จาบสันเทยีะ เลือกเจาะจงร้านค้า 27 พ.ย. 63 

24 น้้ามันตัดหญ้า 600 600 เฉพาะเจาะจง ภูมิพัฒน์  ปิโตรเลี่ยม ภูมิพัฒน์  ปิโตรเลี่ยม เลือกเจาะจงร้านค้า 27 พ.ย. 63 
25 อุปกรณ์ซ่อมเครื่องตัดหญ้า 200 200 เฉพาะเจาะจง รุ่งโรจน์การค้า รุ่งโรจน์การค้า เลือกเจาะจงร้านค้า 30 พ.ย.63 
 รวม 21,222       

 

แบบ สขร.1 



แบบสรุปการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 
โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 

วันที่  28  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2563 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
1 วัสดุพัฒนาห้องเรียน 9,938 9,938 เฉพาะเจาะจง บ.บุญศักดิ์วัชรินทร ์ บ.บุญศักดิ์วัชรินทร ์ เลือกเจาะจงร้านค้า 1 ธ.ค. 63 

2 วัสดุถ่านไมล์ 225 225 เฉพาะเจาะจง ซีดีสเตชั่นเนอรี ่ ซีดีสเตชั่นเนอรี ่ เลือกเจาะจงร้านค้า 2 ธ.ค. 63 

3 วัสดุพวงมาลา 800 800 เฉพาะเจาะจง บิ๊กดอกไม้คลองหาด บิ๊กดอกไม้คลองหาด เลือกเจาะจงร้านค้า 2 ธ.ค. 63 

4 จ้างท้าป้ายไวนิล 300 300 เฉพาะเจาะจง วังสมบูรณ์ป้ายอิงค์เจ็ท วังสมบูรณ์ป้ายอิงค์เจ็ท เลือกเจาะจงร้านค้า 2 ธ.ค 63 

5 วัสดุยาฆ่าหญ้า 1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง รุ่งโรจน์การค้า รุ่งโรจน์การค้า เลือกเจาะจงร้านค้า 4 ธ.ค. 63 

6 วัสดุต้นมะละกอ 220 220 เฉพาะเจาะจง วังใหม่ต้นไม ้ วังใหม่ต้นไม ้ เลือกเจาะจงร้านค้า 4 ธ.ค. 63 

7 จ้างฉีดยาฆ่าหญ้า 250 250 เฉพาะเจาะจง นายสมส่วน  ทุมตะค ุ นายสมส่วน  ทุมตะค ุ เลือกเจาะจงร้านค้า 4 ธ.ค. 63 

8 วัสดุดินลูกรัง 16,000 16,000 เฉพาะเจาะจง นายโกมิน  มงคลยง นายโกมิน  มงคลยง เลือกเจาะจงร้านค้า 4 ธ.ค. 63 

9 จ้างปรับผิวหน้าดิน 500 500 เฉพาะเจาะจง นายโกมิน  มงคลยง นายโกมิน  มงคลยง เลือกเจาะจงร้านค้า 4 ธ.ค. 63 

10 จ้างท้าป้ายไวนิลวันพ่อ 300 300 เฉพาะเจาะจง วังสมบูรณ์ป้ายอิงค์เจ็ท วังสมบูรณ์ป้ายอิงค์เจ็ท เลือกเจาะจงร้านค้า 4 ธ.ค. 63 

11 ขนม 1,525 1,525 เฉพาะเจาะจง รวยพานิช รวยพานิช เลือกเจาะจงร้านค้า 2 ธ.ค. 63 

12 ไอศกรีม 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.มลัลิกา  จงกลกลาง น.ส.มลัลิกา  จงกลกลาง เลือกเจาะจงร้านค้า 2 ธ.ค. 63 

13 ซ่อมไมโครโฟน 400 400 เฉพาะเจาะจง โชคอิเล็คทรอนิคส ์ โชคอิเล็คทรอนิคส ์ เลือกเจาะจงร้านค้า 4 ธ.ค. 63 

14 ไม้กวาด 2,380 2,380 เฉพาะเจาะจง นางพลอย  สุดลาภา นางพลอย  สุดลาภา เลือกเจาะจงร้านค้า 4 ธ.ค. 63 

แบบ สขร.1 



แบบสรุปการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน   ธันวาคม 
โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 

วันที่  28  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.  2563 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่
จัดซื้อ
หรือจัด

จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

15 พวงหรีด 550 550 เฉพาะเจาะจง นครภณัฑ ์ นครภณัฑ ์ เลือกเจาะจงร้านค้า 4 ธ.ค. 63 

16 วัสดุท้าซุ้มต้นไม้ 9,015 9,015 เฉพาะเจาะจง โชคพานิชวังน้้าเย็น โชคพานิชวังน้้าเย็น เลือกเจาะจงร้านค้า 7 ธ.ค. 63 

17 จ้างท้าซุ้มต้นไม้ 3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง นายราเชน  ซาราบ นายราเชน  ซาราบ เลือกเจาะจงร้านค้า 9 ธ.ค. 63 

18 วัสดุซองขาว 750 750 เฉพาะเจาะจง หจก.วังน้้าเย็นสหภณฑ ์ หจก.วังน้้าเย็นสหภณฑ ์ เลือกเจาะจงร้านค้า 8 ธ.ค. 63 

19 วัสดุกิจกรรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

750 750 เฉพาะเจาะจง โชคพานิชวังน้้าเย็น โชคพานิชวังน้้าเย็น เลือกเจาะจงร้านค้า 8 ธ.ค. 63 

20 วัสดุซ่อมท่อประปาในโรงเรียน 429 429 เฉพาะเจาะจง รุ่งโรจน์การค้า รุ่งโรจน์การค้า เลือกเจาะจงร้านค้า 15 .ค. 63 

21 วัสดุท้าเวที 2,910 2,910 เฉพาะเจาะจง รุ่งโรจน์การค้า รุ่งโรจน์การค้า เลือกเจาะจงร้านค้า 15 ธ.ค. 63 

22 วัสดุปรับปรุงภูมิทัศน์ 1,600 1,600 เฉพาะเจาะจง โชคพานิชวังน้้าเย็น โชคพานิชวังน้้าเย็น เลือกเจาะจงร้านค้า 15 ธ.ค. 63 

23 วัสดุปรับปรุงภูมิทัศน์ 5,806 5,806 เฉพาะเจาะจง โชคพานิชวังน้้าเย็น โชคพานิชวังน้้าเย็น เลือกเจาะจงร้านค้า 15 ธ.ค. 63 

24 วัสดุหมึกเติมปากกาไวท์บอร์ด 1,296 1,296 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญศักดิ ์ ร้านบุญศักดิ ์ เลือกเจาะจงร้านค้า 15 ธ.ค. 63 

25 วัสดุน้้าดื่มและอาหารว่าง 1,280 1,280 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าชุมชน ร้านค้าชุมชน เลือกเจาะจงร้านค้า 15 ธ.ค. 63 

26 วัสดุหน้ากากอนามัย 1,400 1,400 เฉพาะเจาะจง เฮียหนุม่ เฮียหนุม่ เลือกเจาะจงร้านค้า 15 ธ.ค. 63 

แบบ สขร.1 



แบบสรุปการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน   ธันวาคม 
โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 

วันที่  28  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.  2563 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
27 วัสดุกิจกรรมหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
323 323 เฉพาะเจาะจง รุ่งโรจน์การค้า รุ่งโรจน์การค้า เลือกเจาะจงร้านค้า 15 ธ.ค. 63 

28 วัสดุซ่อมท่อประปาโรงเรียน 865 865 เฉพาะเจาะจง โชคพานิชวังน้้าเย็น โชคพานิชวังน้้าเย็น เลือกเจาะจงร้านค้า 15 ธ.ค. 63 

29 วัสดุซ่อมท่อประปาโรงเรียน 95 95 เฉพาะเจาะจง พัชร์ธนัท พัชร์ธนัท เลือกเจาะจงร้านค้า 15 ธ.ค. 63 

30 จ้างท้าป้ายไวนิล 563 563 เฉพาะเจาะจง วังสมบูรณ์ป้ายอิงค์เจ็ท วังสมบูรณ์ป้ายอิงค์เจ็ท เลือกเจาะจงร้านค้า 15 ธ.ค. 63 

31 จ้างท้าเวที 2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง นายราเชน  ซาราบ นายราเชน  ซาราบ เลือกเจาะจงร้านค้า 15 ธ.ค. 63 

32 จ้างทาสีโรงเพาะเห็ด 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง นายราเชน  ซาราบ นายราเชน  ซาราบ เลือกเจาะจงร้านค้า 15 ธ.ค. 63 

33 จ้างทาสีโรงกรองน้้า 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายราเชน  ซาราบ นายราเชน  ซาราบ เลือกเจาะจงร้านค้า 15 ธ.ค. 63 

34 วัสดุกระดาษต่อเนื่อง 850 850 เฉพาะเจาะจง วังน้้าเย็ยสหภัณฑ ์ วังน้้าเย็ยสหภัณฑ ์ เลือกเจาะจงร้านค้า 21 ธ.ค. 63 

35 วัสดุซ่อมแซมประตูห้องน้้า 1,529 1,529 เฉพาะเจาะจง รุ่งโรจน์การค้า รุ่งโรจน์การค้า เลือกเจาะจงร้านค้า 21 ธ.ค. 63 

36 จ้างซ่อมแซมประตูห้องน้้า 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง นายราเชน  ซาราบ นายราเชน  ซาราบ เลือกเจาะจงร้านค้า 21ธ.ค. 63 

37 วัสดุซ่อมท่อประปา 1,800 1,800 เฉพาะเจาะจง รุ่งโรจน์การค้า รุ่งโรจน์การค้า เลือกเจาะจงร้านค้า 23 ธ.ค. 63 

38 วัสดุปรับปรุงภูมิทัศน์ 1,996 1,996 เฉพาะเจาะจง โชคพานิชวังน้้าเย็น โชคพานิชวังน้้าเย็น เลือกเจาะจงร้านค้า 23 ธ.ค. 63 

 

แบบ สขร.1 



แบบสรุปการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน   ธันวาคม 
โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 

วันที่  28  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.  2563 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่
จัดซื้อ
หรือจัด

จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

39 วัสดุขนม 1,651 1,651 เฉพาะเจาะจง ชลธิดา  พงศ์พันธ์พิพัฒน์ ชลธิดา  พงศ์พันธ์พิพัฒน์ เลือกเจาะจงร้านค้า 23 ธ.ค. 63 

40 จ้างทาสีห้องน้้าและหลุมหลบภัย 2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง นายราเชน  ซาราบ นายราเชน  ซาราบ เลือกเจาะจงร้านค้า 25ธ.ค. 63 

 รวม 83,761       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ สขร.1 



แบบสรุปการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน   มกราคม 
โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 

วันที่  31  เดือน มกราคม  พ.ศ.  2564 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
1 จ้างเปลี่ยนตลับหมึก 1,880 1,880 เฉพาะเจาะจง เกษมเซนเตอร ์ เกษมเซนเตอร ์ เลือกเจาะจงร้านค้า 4 ม.ค 64 

2 วัสดุกระดาษถ่ายเอกสารและ
หมึกเติม 

4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง วังน้้าเย็นสหภณัฑ ์ วังน้้าเย็นสหภณัฑ ์ เลือกเจาะจงร้านค้า 4 ม.ค.64 

3 วัสดุแฟ้มเอกสาร 1,360 1,360 เฉพาะเจาะจง วังน้้าเย็นสหภณัฑ ์ วังน้้าเย็นสหภณัฑ ์ เลือกเจาะจงร้านค้า 4 ม.ค.64 

4 วัสดุหมึกถ่ายเอกสาร 9000 9000 เฉพาะเจาะจง พิมพ์ไทย เซอร์วสิ พิมพ์ไทย เซอร์วสิ เลือกเจาะจงร้านค้า 4 ม.ค.64 

5 วัสดุแฟ้มและกล่องเก็บ
เอกสาร 

1,565 1,565 เฉพาะเจาะจง หจก.วังน้้าเย็นสหภณัฑ ์ หจก.วังน้้าเย็นสหภณัฑ ์ เลือกเจาะจงร้านค้า 6 ม.ค.64 

6 ค่าน้้ามันตัดหญ้า 240 240 เฉพาะเจาะจง ภูมิพัฒน์ปิโตรเลียม ภูมิพัฒน์ปิโตรเลียม เลือกเจาะจงร้านค้า 8 ม.ค.64 

7 วัสดุซ่อมท่อประปา 151 151 เฉพาะเจาะจง รุ่งโรจน์การค้า รุ่งโรจน์การค้า เลือกเจาะจงร้านค้า 18 ม.ค.64 

8 วัสดุแฟ้มเอกสาร 700 700 เฉพาะเจาะจง ซีดี สเตชั่นเนอรี ่ ซีดี สเตชั่นเนอรี ่ เลือกเจาะจงร้านค้า 18 ม.ค. 64 

9 วัสดุแฟ้มเอกสาร 1,675 1,675 เฉพาะเจาะจง วังน้้าเย็นสหภณัฑ ์ วังน้้าเย็นสหภณัฑ ์ เลือกเจาะจงร้านค้า 18 ม.ค.64 

10 วัสดุแฟ้มเอกสาร 1,140 1,140 เฉพาะเจาะจง วังน้้าเย็นสหภณัฑ ์ วังน้้าเย็นสหภณัฑ ์ เลือกเจาะจงร้านค้า 18 ม.ค.64 

11 จ้างซ่อมอ่างล้างมือ 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง นายราเชน  ซาราบ นายราเชน  ซาราบ เลือกเจาะจงร้านค้า 22 ม.ค.64 

12 จ้างท้าความสะอาด 1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง นายสมส่วน  ทุมตะค ุ นายสมส่วน  ทุมตะค ุ เลือกเจาะจงร้านค้า 22 ม.ค.64 

แบบ สขร.1 



แบบสรุปการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน   มกราคม 
โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 

วันที่  31  เดือน มกราคม  พ.ศ.  2564 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
13 จ้างรื้ออ่างล้างมือ 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง นายราเชน  ซาราบ นายราเชน  ซาราบ เลือกเจาะจงร้านค้า 25 ม.ค.64 

14 วัสดุกรอบเกียรติบัตร 1,320 1,320 เฉพาะเจาะจง ร้านดียิ่ง ร้านดียิ่ง เลือกเจาะจงร้านค้า 25 ม.ค.64 

15 วัสดุปรับปรุงภูมิทัศน์ 380 380 เฉพาะเจาะจง โชคพานิชวังน้้าเย็น โชคพานิชวังน้้าเย็น เลือกเจาะจงร้านค้า 25 ม.ค.64 

16 วัสดุธงอาเซียน 1,100 1,100 เฉพาะเจาะจง วังน้้าเย็นสหภณัฑ ์ วังน้้าเย็นสหภณัฑ ์ เลือกเจาะจงร้านค้า 25 ม.ค.64 

17 วัสดุกิจกรรมสนองนโยบาย
ส้านักงานเขต 

700 700 เฉพาะเจาะจง วังน้้าเย็นสหภณัฑ ์ วังน้้าเย็นสหภณัฑ ์ เลือกเจาะจงร้านค้า 25 ม.ค.64 

18 วัสดุท้าระบบประปา 1,022 1,022 เฉพาะเจาะจง รุ่งโรจน์การค้า รุ่งโรจน์การค้า เลือกเจาะจงร้านค้า 27 ม.ค.64 

19 วัสดุรถเข็นปูน 6,050 6,050 เฉพาะเจาะจง รุ่งโรจน์การค้า รุ่งโรจน์การค้า เลือกเจาะจงร้านค้า 29 ม.ค.64 

20 วัสดุปรับปรุงภูมิทัศน์ 1,092 1,092 เฉพาะเจาะจง โชคพานิชวังน้้าเย็น โชคพานิชวังน้้าเย็น เลือกเจาะจงร้านค้า 27 ม.ค.64 

 รวม 38,575       

 
 
 
 

แบบ สขร.1 



แบบสรุปการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน   กุมภาพันธ ์
โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 

วันที่  28  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2564 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
1 วัสดุขนมเบรก 678 678 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าชุมชน ร้านค้าชุมชน เลือกเจาะจงร้านค้า 1 ก.พ 64 

2 วัสดุขนมเบรก 150 150 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าชุมชน ร้านค้าชุมชน เลือกเจาะจงร้านค้า 1 ก.พ. 64 

3 วัสดุกิจกรรมประสานนโยบาย
เขตฯ 

211 211 เฉพาะเจาะจง บ.เอกชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม 
จ. 

บ.เอกชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม 
จ. 

เลือกเจาะจงร้านค้า 1 ก.พ.64 

4 จ้างทาสีอาคาร 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง นายราเชน  ซาราบ นายราเชน  ซาราบ เลือกเจาะจงร้านค้า 1 ก.พ 64 

5 จ้างก่ออิฐบล็อกแปลงดอกไม้ 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง นายราเชน  ซาราบ นายราเชน  ซาราบ เลือกเจาะจงร้านค้า 1ก.พ.64 

6 จ้างซ่อมเก้าอ้ีโรงอาหาร 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง นายราเชน  ซาราบ นายราเชน  ซาราบ เลือกเจาะจงร้านค้า 1 ก.พ.64 

7 จ้างปูกระเบื้องหน้าเสาธง 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง นายราเชน  ซาราบ นายราเชน  ซาราบ เลือกเจาะจงร้านค้า 1 ก.พ64 

8 วัสดุท้าระบบประปา 2,875 2,875 เฉพาะเจาะจง รุ่งโรจน์การค้า รุ่งโรจน์การค้า เลือกเจาะจงร้านค้า 5 ก.พ.64 

9 วัสดุปรับปรุงภูมิทัศน์ 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าชุมชน ร้านค้าชุมชน เลือกเจาะจงร้านค้า 15 ก.พ.64 

10 วัสดุอาหารว่าง 678 678 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าชุมชน ร้านคา้ชุมชน เลือกเจาะจงร้านค้า 15 ก.พ.64 

11 วัสดุท้าประปา 290 290 เฉพาะเจาะจง รุ่งโรจน์การค้า รุ่งโรจน์การค้า เลือกเจาะจงร้านค้า 8 ก.พ.64 

12 วัสดุปรับปรุงภูมิทัศน์ 1,660 1,660 เฉพาะเจาะจง รุ่งโรจน์การค้า รุ่งโรจน์การค้า เลือกเจาะจงร้านค้า 8 ก.พ. 64 

 

แบบ สขร.1 



แบบสรุปการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน   กุมภาพันธ ์
โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 

วันที่  28  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2564 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
13 จ้างเข้าเล่มสันกาว 3,750 3,750 เฉพาะเจาะจง เอสแอนท์ที ก็อปปี้ ดอท คอม เอสแอนท์ที ก็อปปี้ ดอท คอม เลือกเจาะจงร้านค้า 15 ก.พ.64 

14 วัสดุโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 300 300 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าชุมชน ร้านค้าชุมชน เลือกเจาะจงร้านค้า 18 ก.พ.64 

15 โทรทัศน์ 25,980 25,980 เฉพาะเจาะจง บ.เอกชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม 
จ. 

บ.เอกชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม 
จ. 

เลือกเจาะจงร้านค้า 17 ก.พ.64 

16 โทรทัศน์ 14,490 14,490 เฉพาะเจาะจง บ.เอกชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม 
จ. 

บ.เอกชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม 
จ. 

เลือกเจาะจงร้านค้า 17 ก.พ.64 

17 วัสดุสว่าน 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง รุ่งโรจน์การค้า รุ่งโรจน์การค้า เลือกเจาะจงร้านค้า 18 ก.พ.64 

18 วัสดุเครื่องปั่น 1,090 1,090 เฉพาะเจาะจง บ.เอกชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม 
จ. 

บ.เอกชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม 
จ. 

เลือกเจาะจงร้านค้า 22 ก.พ. 64 

19 วัสดุแฟ้มเอกสาร 620 620 เฉพาะเจาะจง วังน้้าเย็นสหภณัฑ ์ วังน้้าเย็นสหภณัฑ ์ เลือกเจาะจงร้านค้า 22 ก.พ.64 

20 วัสดุสังฆทานและธูป 861 861 เฉพาะเจาะจง ร้านเฟอร์เฟคช็อป 20 ร้านเฟอร์เฟคช็อป 20 เลือกเจาะจงร้านค้า 23 ก.พ.64 

21 วัสดุสวิตพัดลม 400 400 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าชุมชน ร้านค้าชุมชน เลือกเจาะจงร้านค้า 23 ก.พ 64 

 รวม 66,033       

 
 

แบบ สขร.1 



แบบสรุปการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน  มีนาคม 
โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 

วันที่  31  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  2564 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
1 จ้างท้าลูกกุญแจ 315 315 เฉพาะเจาะจง หนึ่งกุญแจ หนึ่งกุญแจ เลือกเจาะจงร้านค้า 1 มี.ค. 64 

2 วัสดุกระดาษถ่ายเอกสาร 9,750 9,750 เฉพาะเจาะจง ซีดีสเตชั่นเนอรี ่ ซีดีสเตชั่นเนอรี ่ เลือกเจาะจงร้านค้า 1 มี.ค. 64 

3 วัสดุงานสารบรรณ 1,610 1,610 เฉพาะเจาะจง ซีดีสเตชั่นเนอรี ่ ซีดีสเตชั่นเนอรี ่ เลือกเจาะจงร้านค้า 1 มี.ค. 64 

4 จ้างเปลี่ยนตลับหมึก 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง เกษมเซนเตอร ์ เกษมเซนเตอร ์ เลือกเจาะจงร้านค้า 1 มี.ค. 64 

5 วัสดุยาและเวชภัณฑ์ 1,135 1,135 เฉพาะเจาะจง ช้างทองเวชภัณฑ์ ช้างทองเวชภัณฑ์ เลือกเจาะจงร้านค้า 2 มี.ค. 64 

6 วัสดุอุปกรณ์ต่อพ่วง 2,440 2,440 เฉพาะเจาะจง เกษมเซนเตอร ์ เกษมเซนเตอร ์ เลือกเจาะจงร้านค้า 2 มี.ค. 64 

7 วัสดุหน้ากากอนามัย 460 460 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าชุมชน ร้านค้าชุมชน เลือกเจาะจงร้านค้า 2  มี.ค. 64 

8 จ้างท้ารั้วบังเตาเผาขยะ 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายราเชน  ซาราบ นายราเชน  ซาราบ เลือกเจาะจงร้านค้า 1 มี.ค.64 

9 วัสดุอาหารว่าง 1,250 1,250 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ร้านคา้โรงเรียนมหาธิ
คุณวิทยา 

สหกรณ์ร้านคา้โรงเรียนมหาธิ
คุณวิทยา 

เลือกเจาะจงร้านค้า 2 มี.ค.64 

10 วัสดุอาหารวันสอบธรรมศึกษา 4,252 4,252 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ร้านคา้โรงเรียนมหาธิ
คุณวิทยา 

สหกรณ์ร้านคา้โรงเรียนมหาธิ
คุณวิทยา 

เลือกเจาะจงร้านค้า 2 มี.ค.64 

11 วัสดุดอกไม้ประดับ 3,030 3,030 เฉพาะเจาะจง สวนครูบิ๋ม สวนครูบิ๋ม เลือกเจาะจงร้านค้า 2 มี.ค.64 

12 วัสดุซ่อมอ่างล้างมือ 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง โชคพานิชวังน้้าเย็น โชคพานิชวังน้้าเย็น เลือกเจาะจงร้านค้า 2 มี.ค.64 

13 จ้างท้ารั้วแปลงเกษตร 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง นายราเชน  ซาราบ นายราเชน  ซาราบ เลือกเจาะจงร้านค้า 3 มี.ค.64 

แบบ สขร.1 



แบบสรุปการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน   มีนาคม 
โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 

วันที่  31  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2564 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
14 วัสดุแท่นชาร์จพร้อมถ่าน 189 189 เฉพาะเจาะจง เฟอร์เฟคช็อป 20 เฟอร์เฟคช็อป 20 เลือกเจาะจงร้านค้า 8 มี.ค.64 

15 วัสดุห้องเรียนคุณภาพ 910 910 เฉพาะเจาะจง เฟอร์เฟคช็อป 20 เฟอร์เฟคช็อป 20 เลือกเจาะจงร้านค้า 8 มี.ค.64 

16 วัสดุไม้กวาด 1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง นางพลอย  สุดลาภา นางพลอย  สุดลาภา เลือกเจาะจงร้านค้า 8 มี.ค.64 

17 เครื่องวัดอุณหภูมิและขาตั้ง 1,550 1,550 เฉพาะเจาะจง ห้างยารามาเวชภัณฑ ์ ห้างยารามาเวชภัณฑ ์ เลือกเจาะจงร้านค้า 8 มี.ค.64 

18 วัสดุสายยาง 705 705 เฉพาะเจาะจง รุ่งโรจน์การค้า รุ่งโรจน์การค้า เลือกเจาะจงร้านค้า 8 มี.ค.64 

19 วัสดุขาแขวนทีวี 590 590 เฉพาะเจาะจง บ.สยามชัย เซอร์วิส บ.สยามชัย เซอร์วิส เลือกเจาะจงร้านค้า 8มี.ค.64 

20 วัสดุดอกสว่าน 165 165 เฉพาะเจาะจง สมรสการค้า สมรสการค้า เลือกเจาะจงร้านค้า 8มี.ค.64 

21 วัสดุอุปกรณ์ห้องน้้า 945 945 เฉพาะเจาะจง วัชฎาพร พลาสติก วัชฎาพร พลาสติก เลือกเจาะจงร้านค้า 8มี.ค.64 

22 วัสดุท้ารั้วบังเตาเผาขยะ 2,595 2,595 เฉพาะเจาะจง รุ่งโรจน์การค้า รุ่งโรจน์การค้า เลือกเจาะจงร้านค้า 8มี.ค.64 

23 จ้างเปลี่ยนก๊อกอ่างล้างมือ 400 400 เฉพาะเจาะจง นายราเชน  ซาราบ นายราเชน  ซาราบ เลือกเจาะจงร้านค้า 8มี.ค.64 

24 จ้างเย็บเล่มเอกสาร 100 100 เฉพาะเจาะจง บ้านดินสอ ดอทคอม บ้านดินสอ ดอทคอม เลือกเจาะจงร้านค้า 8มี.ค.64 

25 จ้างเย็บเล่มเอกสาร 255 255 เฉพาะเจาะจง บ้านแหลม บ้านแหลม เลือกเจาะจงร้านค้า 8มี.ค.64 

26 วัสดุห้องเรียนคุณภาพ 1,821 1,821 เฉพาะเจาะจง วังน้้าเย็นสหภณัฑ ์ วังน้้าเย็นสหภณัฑ ์ เลือกเจาะจงร้านค้า 8มี.ค.64 

27 วัสดุเครื่องขยาย(63) 2,880 2,880 เฉพาะเจาะจง เทพเจริญ เทพเจริญ เลือกเจาะจงร้านค้า 8มี.ค.64 

แบบ สขร.1 



แบบสรุปการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน   มีนาคม 
โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 

วันที่  31  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2564 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

28 วัสดุก้อนถ่านชาร์จ 200 200 เฉพาะเจาะจง ธานินทร์ โทรทัศน์ ธานินทร์ โทรทัศน์ เลือกเจาะจงร้านค้า 8มี.ค.64 

29 จ้างตัดแต่งต้นไม้ 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง นายราเชน  ซาราบ นายราเชน  ซาราบ เลือกเจาะจงร้านค้า 8มี.ค.64 

30 วัสดุเพื่อรับการประเมิน 3,391 3,391 เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ่งใหญ่ ซุปเปอรม์าเกต็ หจก.ยิ่งใหญ่ ซุปเปอรม์าเกต็ เลือกเจาะจงร้านค้า 5 มี.ค.64 

31 วัสดุเพื่อรับการประเมิน 1,003 1,003 เฉพาะเจาะจง บ.เอกชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ บ.เอกชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม  เลือกเจาะจงร้านค้า 10 มี.ค.64 

32 วัสดุห้องเรียนคุณภาพ 695 695 เฉพาะเจาะจง ซีดี สเตชั่นเนอรี ่ ซีดี สเตชั่นเนอรี ่ เลือกเจาะจงร้านค้า 10 มี.ค.64 

33 วัสดุกระเช้า 239 239 เฉพาะเจาะจง วัชฎาพร พลาสติก วัชฎาพร พลาสติก เลือกเจาะจงร้านค้า 10 มี.ค.64 

34 วัสดุมาลัยกร 860 860 เฉพาะเจาะจง ดอกไมส้ด ดอกไมส้ด เลือกเจาะจงร้านค้า 10 มี.ค.64 

35 วัสดุเพื่อรับการประเมิน 620 620 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โรงเรียนมหาธิคณุวิทยา สหกรณ์โรงเรียนมหาธิคณุวิทยา เลือกเจาะจงร้านค้า 10 มี.ค.64 

36 วัสดุกิจกรรมสอบโอเนต 780 780 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โรงเรียนมหาธิคณุวิทยา สหกรณ์โรงเรียนมหาธิคณุวิทยา เลือกเจาะจงร้านค้า 11 มี.ค.64 

37 วัสดุกิจกรรมสอบโอเนต 530 530 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โรงเรียนมหาธิคณุวิทยา สหกรณ์โรงเรียนมหาธิคณุวิทยา เลือกเจาะจงร้านค้า 11 มี.ค.64 

38 วัสดุเพื่อรับการประเมิน 800 800 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โรงเรียนมหาธิคณุวิทยา สหกรณ์โรงเรียนมหาธิคณุวิทยา เลือกเจาะจงร้านค้า 12 มี.ค.64 

39 วัสดุห้องเรียนคุณภาพ 250 250 เฉพาะเจาะจง ทิพย์สุมนต์เครื่องเขียน ทิพย์สุมนต์เครื่องเขียน เลือกเจาะจงร้านค้า 12 มี.ค.64 

40 วัสดุห้องเรียนคุณภาพ 1,343 1,343 เฉพาะเจาะจง บ.สยามแมคโคร สระแก้ว บ.สยามแมคโคร สระแก้ว เลือกเจาะจงร้านค้า 12 มี.ค.64 

41 วัสดุห้อเรียนคุณภาพ 560 560 เฉพาะเจาะจง ธานินทร์โทรทัศน ์ ธานินทร์โทรทัศน ์ เลือกเจาะจงร้านค้า 12 มี.ค.64 

แบบ สขร.1 



แบบสรุปการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน   มีนาคม 
โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 

วันที่  31  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2564 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
42 วัสดุห้องเรียนคุณภาพ 1,300 1,300 เฉพาะเจาะจง วังน้้าเย็นสหภณัฑ ์ วังน้้าเย็นสหภณัฑ ์ เลือกเจาะจงร้านค้า 12 มี.ค.64 

43 วัสดุกล้วยไม้ 200 200 เฉพาะเจาะจง อรต้นไม ้ อรต้นไม ้ เลือกเจาะจงร้านค้า 12 มี.ค.64 

44 วัสดุห้องเรียนคุณภาพ 988 988 เฉพาะเจาะจง ซีดี สเตชั่นเนอรี ่ ซีดี สเตชั่นเนอรี ่ เลือกเจาะจงร้านค้า 12 มี.ค.64 

45 วัสดุห้องเรียนคุณภาพ 640 640 เฉพาะเจาะจง เฟอร์เฟคช็อป20 เฟอร์เฟคช็อป20 เลือกเจาะจงร้านค้า 12 มี.ค.64 

46 จ้างทาสีโต๊ะเก้าอ้ี 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง นายราเชน  ซาราบ นายราเชน  ซาราบ เลือกเจาะจงร้านค้า 12 มี.ค.64 

47 วัสดุห้องเรียนคุณภาพ 248 248 เฉพาะเจาะจง วัชฎาพร  พลาสติก วัชฎาพร  พลาสติก เลือกเจาะจงร้านค้า 15 มี.ค.64 

48 วัสดุเพื่อรับการประเมิน 623 623 เฉพาะเจาะจง ลิ้มซ้งเซยีง ลิ้มซ้งเซยีง เลือกเจาะจงร้านค้า 15 มี.ค.64 

49 วัสดุกระดาษถ่ายเอกสาร 13,000 13,000 เฉพาะเจาะจง ซีดีสเตชั่นเนอรี ่ ซีดีสเตชั่นเนอรี ่ เลือกเจาะจงร้านค้า 15 มี.ค.64 

50 วัสดุกระดาษค้าตอบ 310 310 เฉพาะเจาะจง ซีดีสเตชั่นเนอรี ่ ซีดีสเตชั่นเนอรี ่ เลือกเจาะจงร้านค้า 25 มี.ค.64 

51 วัสดุกระถางต้นไม้ 360 360 เฉพาะเจาะจง จ่ามนตรีพันธไ์ม ้ จ่ามนตรีพันธไ์ม ้ เลือกเจาะจงร้านค้า 25 มี.ค.64 

52 วัสดุกระดาษท้าปก ปพ. 480 480 เฉพาะเจาะจง วังน้้าเย็นสหภณัฑ ์ วังน้้าเย็นสหภณัฑ ์ เลือกเจาะจงร้านค้า 26 มี.ค.64 

53 วัสดุหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง พิมพ์ไทยเซอร์วสิ พิมพ์ไทยเซอร์วสิ เลือกเจาะจงร้านค้า 26 มี.ค.64 

54 ซ่อมเครื่องพิมพ์ 1,300 1,300 เฉพาะเจาะจง บ.รวมใจ ไอที จ. บ.รวมใจ ไอที จ. เลือกเจาะจงร้านค้า 26 มี.ค.64 

55 วัสดุประจ้าห้องเรียน 18,000 18,000 เฉพาะเจาะจง วังน้้าเย็นสหภณัฑ ์ วังน้้าเย็นสหภณัฑ ์ เลือกเจาะจงร้านค้า 26 มี.ค.64 

แบบ สขร.1 



แบบสรุปการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน   มีนาคม 
โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 

วันที่  31  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2564 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
56 จ้างท้าป้ายไวนิลเข้าค่ายลูกเสือ 225 225 เฉพาะเจาะจง วังสมบูรณ์ป้ายอิงค์เจ็ท วังสมบูรณ์ป้ายอิงค์เจ็ท เลือกเจาะจงร้านค้า 29 มี.ค.64 

57 จ้างท้าป้ายพิธีมอบ
ประกาศนียบัตร 

225 225 เฉพาะเจาะจง วังสมบูรณ์ป้ายอิงค์เจ็ท วังสมบูรณ์ป้ายอิงค์เจ็ท เลือกเจาะจงร้านค้า 29 มี.ค.64 

58 วัสดุกระดาษท้าปก 295 295 เฉพาะเจาะจง ซีดีสเตชั่นเนอรี ่ ซีดีสเตชั่นเนอรี ่ เลือกเจาะจงร้านค้า 29 มี.ค.64 

59 วัสดุกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ 

4,675 4,675 เฉพาะเจาะจง ซีดีสเตชั่นเนอรี ่ ซีดีสเตชั่นเนอรี ่ เลือกเจาะจงร้านค้า 30 มี.ค.64 

60 วัสดุกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ 5,100 5,100 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โรงเรียน สหกรณ์โรงเรียน เลือกเจาะจงร้านค้า 30 มี.ค.64 

61 วัสดุกิจกรรมบัณฑิตน้อย 4,700 4,700 เฉพาะเจาะจง ซีดี สเตชั่นเนอรี่+ร้านสมบตัิ
พานิช 

ซีดี สเตชั่นเนอรี่+ร้านสมบตัิ
พานิช 

เลือกเจาะจงร้านค้า 30 มี.ค.64 

 รวม 122,487       

 

แบบ สขร.1 


