
แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ เลขที่และวันที่ของ
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ใบสัง่ซ้ือ ใบสัง่จ้าง

1 ปรับปรุงหลังคาโรงจอดรถ 5,000.00            5,000.00      เฉพาะเจาะจง นายชลิต  พยนต์ศิริ 5,000.00       นายชลิต  พยนต์ศิริ 5,000.00                   เกณฑ์ราคา - 1/2563 ลว.1 ตุลาคม 2562
นักเรียน

2 เหมาประกอบอาหารกลางวนั 17,840.00          17,840.00    เฉพาะเจาะจง นายจรนินท์  รัตนปัญญา 17,840.00     นายจรนินท์  รัตนปัญญา 17,840.00                 เกณฑ์ราคา - 2/2563 ลว 4 ตุลาคม 2562
(ปรุงส าเร็จ) 7-10 ต.ค. 2562

3 เหมาประกอบอาหารกลางวนั 28,920.00          28,920.00    เฉพาะเจาะจง นายจรนินท์  รัตนปัญญา 28,920.00     นายจรนินท์  รัตนปัญญา 28,920.00                 เกณฑ์ราคา - 3/2563 ลว 31 ตุลาคม 2563
(ปรุงส าเร็จ) 1- 8 พ.ย. 2562

แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ เลขที่และวันที่ของ
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ใบสั่งซ้ือ ใบสัง่จ้าง

1 วสัดุอุปกรณ์ส าหรับพัฒนา 8,025.00            8,025.00      เฉพาะเจาะจง นายคณินทร์ พยมธน 8,025.00       นายคณินทร์ พยมธน 8,025.00                   เกณฑ์ราคา 1/2563 ลว.1 พฤศจกิายน 2562 -
อาคารสถานที่

2 วสัดุอุปกรณ์ส าหรับงานจดัซ้ือวสัดุ 15,120.00          15,120.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริกร เชาวน์ปรีชา 15,120.00     นางสาวศิริกร เชาวน์ปรีชา 15,120.00                 เกณฑ์ราคา 2/2563 ลว.1 พฤศจกิายน 2562 -
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียน
การสอน

3 เหมาประกอบอาหารกลางวนั 24,100.00          24,100.00    เฉพาะเจาะจง นายจรนินท์  รัตนปัญญา 24,100.00     นายจรนินท์  รัตนปัญญา 24,100.00                 เกณฑ์ราคา - 4/2563 ลว.8 พฤศจกิายน 2562
(ปรุงส าเร็จ) 11-15 พ.ย.2562

4 พัดลมติดผนัง 7,450.00            7,450.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร  สุวรรณชัย 7,450.00       นางสาวศิริพร  สุวรรณชัย 7,450.00                   เกณฑ์ราคา 3/2563 ลว.15 พฤศจกิายน 2562 -

5 เหมาประกอบอาหารกลางวนั 24,100.00          24,100.00    เฉพาะเจาะจง นายจรนินท์  รัตนปัญญา 24,100.00     นายจรนินท์  รัตนปัญญา 24,100.00                 เกณฑ์ราคา - 5/2563 ลว.15 พฤศจกิายน 2562
(ปรุงส าเร็จ) 18-22 พ.ย.2562

6 เหมาประกอบอาหารกลางวนั 24,100.00          24,100.00    เฉพาะเจาะจง นายจรนินท์  รัตนปัญญา 24,100.00     นายจรนินท์  รัตนปัญญา 24,100.00                 เกณฑ์ราคา - 6/2563 ลว.22 พฤศจกิายน 2562
(ปรุงส าเร็จ) 25 - 29 พ.ย.2562

7 เหมาต่อเติมที่บังแดด อ่างน้ า 7,400.00            7,400.00      เฉพาะเจาะจง นายชลิต  พยนต์ศิริ 7,400.00       นายชลิต  พยนต์ศิริ 7,400.00                   เกณฑ์ราคา - 7/2563 ลว.22 พฤศจกิายน 2562
และท่อรางน้ า พร้อมอุปกรณ์

8 เหมาประกอบอาหารกลางวนั 19,280.00          19,280.00    เฉพาะเจาะจง นายจรนินท์  รัตนปัญญา 19,280.00     นายจรนินท์  รัตนปัญญา 19,280.00                 เกณฑ์ราคา - 8/2563 ลว.29 พฤศจกิายน 2562
(ปรุงส าเร็จ) 2 - 6 ธ.ค. 2562

สรุปผลการดาเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือน ตุลาคม 2562
โรงเรียนบา้นห้วยน้ าพุ

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วิธซ้ืีอหรือจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

โรงเรียนบา้นห้วยน้ าพุ
สรุปผลการดาเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือน  พฤศจิกายน 2562

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วิธซ้ืีอหรือจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ เลขที่และวันที่ของ
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ใบสั่งซ้ือ ใบสัง่จ้าง

1 เหมาประกอบอาหารกลางวนั 19,280.00          19,280.00    เฉพาะเจาะจง นายจรนินท์  รัตนปัญญา 19,280.00     นายจรนินท์  รัตนปัญญา 19,280.00                 เกณฑ์ราคา - 9/2563 ลว.6 ธนัวาคม 2562
(ปรุงส าเร็จ) 9 - 13 ธ.ค. 2562

2 เหมารถรับส่งพานักเรียนไป 3,500.00            3,500.00      เฉพาะเจาะจง นายบุญส่ง ทัดแก้ว 3,500.00       นายบุญส่ง ทัดแก้ว 3,500.00                   เกณฑ์ราคา - 10/2563 ลว.6 ธนัวาคม 2562
ค่ายลูกเสือ

3 เหมาประกอบอาหารกลางวนั 24,100.00          24,100.00    เฉพาะเจาะจง นายจรนินท์  รัตนปัญญา 24,100.00     นายจรนินท์  รัตนปัญญา 24,100.00                 เกณฑ์ราคา - 11/2563 ลว.13 ธนัวาคม 2562
(ปรุงส าเร็จ) 16 - 20 ธ.ค. 2562

4 วสัดุอุปกรณ์ปรับปรุงห้องเรียน 11,900.00          11,900.00    เฉพาะเจาะจง นายบุญส่ง ทัดแก้ว 11,900.00     นายบุญส่ง ทัดแก้ว 11,900.00                 เกณฑ์ราคา 4/2563 ลว.13 ธนัวาคม 2562 -
อาคารสีเขียว

5 เหมาประกอบอาหารกลางวนั 24,100.00          24,100.00    เฉพาะเจาะจง นายจรนินท์  รัตนปัญญา 24,100.00     นายจรนินท์  รัตนปัญญา 24,100.00                 เกณฑ์ราคา - 12/2563 ลว.20 ธนัวาคม 2562
(ปรุงส าเร็จ) 23 - 27 ธ.ค. 2562

6 กระเบื้องลายบิ๊กสตาร์ 8,265.00 8,265.00 เฉพาะเจาะจง นางสุกัญญา  นาคน้อย 8,265.00 นางสุกัญญา  นาคน้อย 8,265.00 เกณฑ์ราคา 5/2563 ลว.20 ธนัวาคม 2562 -

7 เหมารถรับส่งพานักเรียนไป 2,000.00            2,000.00      เฉพาะเจาะจง นายบุญส่ง ทัดแก้ว 2,000.00       นายบุญส่ง ทัดแก้ว 2,000.00                   เกณฑ์ราคา - 13/2563 ลว.23 ธนัวาคม 2562
อุทยานแห่งชาติวทิยาศาสตร์ ณ หวา้กอ

8 เหมารถรับส่งพานักเรียนไป 36,000.00          36,000.00    เฉพาะเจาะจง นางทิพวรรณ สิงห์เล็ก 36,000.00     นางทิพวรรณ สิงห์เล็ก 36,000.00                 เกณฑ์ราคา - 14/2563 ลว.25 ธนัวาคม 2562
ทัศนศึกษา ณ สวนนงนุชพัทยา 
จ.ชลบุรี 

9 เหมาติดต้ังกระจกอลูมิเนียม 49,850.00          49,850.00    เฉพาะเจาะจง นายศุภศักด์ิ  ไทยวบิูลย์ 49,850.00     นายศุภศักด์ิ  ไทยวบิูลย์ 49,850.00                 เกณฑ์ราคา - 15/2563 ลว.25 ธนัวาคม 2562

10 เหมาประกอบอาหารกลางวนั 9,640.00            9,640.00      เฉพาะเจาะจง นายจรนินท์  รัตนปัญญา 9,640.00       นายจรนินท์  รัตนปัญญา 9,640.00                   เกณฑ์ราคา - 16/2563 ลว.29 ธนัวาคม 2562
(ปรุงส าเร็จ) 2 - 3 ม.ค. 2563

โรงเรียนบา้นห้วยน้ าพุ
สรุปผลการดาเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือน ธนัวาคม 2562

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วิธซ้ืีอหรือจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ เลขที่และวันที่ของ
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ใบสั่งซ้ือ ใบสัง่จ้าง

1 เหมาประกอบอาหารกลางวนั 24,100.00          24,100.00    เฉพาะเจาะจง นายจรนินท์  รัตนปัญญา 24,100.00     นายจรนินท์  รัตนปัญญา 24,100.00                 เกณฑ์ราคา - 17/2563 ลว.3 มกราคม 2563
(ปรุงส าเร็จ) 6 -10 ม.ค. 2563

2 เหมาประกอบอาหารกลางวนั 19,280.00          19,280.00    เฉพาะเจาะจง นายจรนินท์  รัตนปัญญา 19,280.00     นายจรนินท์  รัตนปัญญา 19,280.00                 เกณฑ์ราคา - 18/2563 ลว.10 มกราคม 2563
(ปรุงส าเร็จ) 13 - 17 ม.ค. 2563

3 เหมาประกอบอาหารกลางวนั 24,100.00          24,100.00    เฉพาะเจาะจง นายจรนินท์  รัตนปัญญา 24,100.00     นายจรนินท์  รัตนปัญญา 24,100.00                 เกณฑ์ราคา - 19/2563 ลว.17 มกราคม 2563
(ปรุงส าเร็จ) 20 - 24 ม.ค. 2563

4 ถ่ายเอกสารข้อสอบ 6,475.00            6,475.00      เฉพาะเจาะจง นายศุภศักด์ิ  ไทยวบิูลย์ 6,475.00       นายศุภศักด์ิ  ไทยวบิูลย์ 6,475.00                   เกณฑ์ราคา - 20/2563 ลว.17 มกราคม 2563

5 เหมาประกอบอาหารกลางวนั 24,100.00          24,100.00    เฉพาะเจาะจง นายจรนินท์  รัตนปัญญา 24,100.00     นายจรนินท์  รัตนปัญญา 24,100.00                 เกณฑ์ราคา - 21/2563 ลว.24 มกราคม 2563
(ปรุงส าเร็จ) 27 - 31 ม.ค. 2563

6 ท าสติกเกอร์และป้ายไวนิล 6,010.00            6,010.00      เฉพาะเจาะจง นางวนัเพ็ญ กะแจะเจมิ 6,010.00       นางวนัเพ็ญ กะแจะเจมิ 6,010.00                   เกณฑ์ราคา - 22/2563 ลว.27 มกราคม 2563

7 เหมารถรับส่งพานักเรียน อ.1 - 3 28,000.00          28,000.00    เฉพาะเจาะจง นางทิพวรรณ สิงห์เล็ก 28,000.00     นางทิพวรรณ สิงห์เล็ก 28,000.00                 เกณฑ์ราคา - 23/2563 ลว.30 มกราคม 2563
ไปทัศนศึกษา ณ มาลัยฟาร์ม 

8 เหมาประกอบอาหารกลางวนั 24,100.00          24,100.00    เฉพาะเจาะจง นายจรนินท์  รัตนปัญญา 24,100.00     นายจรนินท์  รัตนปัญญา 24,100.00                 เกณฑ์ราคา - 24/2563 ลว.31 มกราคม 2563
(ปรุงส าเร็จ) 3 - 7 กุมภาพันธ ์2563

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วิธซ้ืีอหรือจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

โรงเรียนบา้นห้วยน้ าพุ
สรุปผลการดาเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือน มกราคม 2563



แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ เลขที่และวันที่ของ
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ใบสั่งซ้ือ ใบสัง่จ้าง

1 เหมาประกอบอาหารกลางวนั 24,100.00          24,100.00    เฉพาะเจาะจง นายจรนินท์  รัตนปัญญา 24,100.00     นายจรนินท์  รัตนปัญญา 24,100.00                 เกณฑ์ราคา - 25/2563 ลว.7 กุมภาพันธ ์2563
(ปรุงส าเร็จ) 11 - 14 กุมภาพันธ ์2563

2 ท าป้ายไวนิลวนัส าคัญ 2,900.00            2,900.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน บ.ีเจ.มีเดียซัพพลาย 2,900.00       ร้าน บ.ีเจ.มีเดียซัพพลาย 2,900.00                   เกณฑ์ราคา - 26/2563 ลว.11 กุมภาพันธ ์2563

3 เหมาประกอบอาหารกลางวนั 24,100.00          24,100.00    เฉพาะเจาะจง นายจรนินท์  รัตนปัญญา 24,100.00     นายจรนินท์  รัตนปัญญา 24,100.00                 เกณฑ์ราคา - 27/2563 ลว.12 กุมภาพันธ ์2563
(ปรุงส าเร็จ) 17 - 21 กุมภาพันธ ์2563

4 วสัดุอุปกรณ์พัฒนาอาคาร 9,937.00            9,937.00      เฉพาะเจาะจง นายคณิณท์ พยมธน 9,937.00       นายคณิณท์ พยมธน 9,937.00                   เกณฑ์ราคา 6/2563 ลว.14 กุมภาพันธ ์2563 -
อเนกประสงค์

5 เหมาประกอบอาหารกลางวนั 24,100.00          24,100.00    เฉพาะเจาะจง นายจรนินท์  รัตนปัญญา 24,100.00     นายจรนินท์  รัตนปัญญา 24,100.00                 เกณฑ์ราคา - 28/2563 ลว.17 กุมภาพันธ ์2563
(ปรุงส าเร็จ) 24 - 28 กุมภาพันธ ์2563

6 ผ้าคลุมโต๊ะห้องประชุม 28,400.00          28,400.00    เฉพาะเจาะจง นายนพดล มากระจนัทร์ 28,400.00     นายนพดล มากระจนัทร์ 28,400.00                 เกณฑ์ราคา 7/2563 ลว.17 กุมภาพันธ ์2563 -

7 เหมาประกอบอาหารกลางวนั 24,100.00          24,100.00    เฉพาะเจาะจง นายจรนินท์  รัตนปัญญา 24,100.00     นายจรนินท์  รัตนปัญญา 24,100.00                 เกณฑ์ราคา - 29/2563 ลว.17 กุมภาพันธ ์2563
(ปรุงส าเร็จ) 2 - 6 มีนาคม 2563

8 ซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 590.00              590.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ์ ปราณบุรี จ ากัด 590.00         บริษัท แอดไวซ์ ปราณบุรี จ ากัด 590.00                     เกณฑ์ราคา - 30/2563 
ห้องวชิาการ (ส านักงานใหญ่) (ส านักงานใหญ่)

โรงเรียนบา้นห้วยน้ าพุ
สรุปผลการดาเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือน กุมภาพันธ ์2563

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วิธซ้ืีอหรือจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ เลขที่และวันที่ของ
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ใบสั่งซ้ือ ใบสัง่จ้าง

1 เหมาประกอบอาหารกลางวนั 24,100.00          24,100.00    เฉพาะเจาะจง นายจรนินท์  รัตนปัญญา 24,100.00     นายจรนินท์  รัตนปัญญา 24,100.00                 เกณฑ์ราคา - 31/2563 ลว.2 มีนาคม 2563
(ปรุงส าเร็จ) 9 - 13 มีนาคม 2563

2 หนังสือเรียน อนุบาล1-มัธยม3 166,646.00        166,646.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวดุษฎี อาจสัญจร 166,646.00   นางสาวดุษฎี อาจสัญจร 166,646.00                เกณฑ์ราคา 8/2563  ลว.2 มีนาคม 2563 -

3 เหมารถตู้ไปศึกษาดูงานเพื่อ 4,500.00            4,500.00      เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงศ์  สุริยารังสรรค์ 4,500.00       นายณัฐพงศ์  สุริยารังสรรค์ 4,500.00                   เกณฑ์ราคา - 32/2563 ลว.3 มีนาคม 2563
รองรับการประเมิน สมศ. รอบ4

4 เหมาประกอบอาหารกลางวนั 14,460.00          14,460.00    เฉพาะเจาะจง นายจรนินท์  รัตนปัญญา 14,460.00     นายจรนินท์  รัตนปัญญา 14,460.00                 เกณฑ์ราคา - 33/2563 ลว.9 มีนาคม 2563
(ปรุงส าเร็จ) 16 - 18 มีนาคม 2563

5 วสัดุอุปกรณ์ส าหรับงานพัฒนา 9,555.00            9,555.00      เฉพาะเจาะจง นางวรรณวนัช ฉ่ าฮวย 9,555.00       นางวรรณวนัช ฉ่ าฮวย 9,555.00                   เกณฑ์ราคา 9/2563 ลว.10 มีนาคม 2563 -
อาคารสถานที่และส่ิงแวดล้อม

6 ซ่อมคอมโรงเรียน 11,720.00          11,720.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ์ ปราณบุรี จ ากัด 11,720.00     บริษัท แอดไวซ์ ปราณบุรี จ ากัด 11,720.00                 เกณฑ์ราคา - 34/2563 ลว.10 มีนาคม 2563
(ส านักงานใหญ่) (ส านักงานใหญ่)

7 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู 424,000.00        424,000.00   เฉพาะเจาะจง นายเอือ้น สังคะโลก 424,000.00   นายเอือ้น สังคะโลก 424,000.00                เกณฑ์ราคา - 35/2563 ลว.17 มีนาคม 2563

8 ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ 26,770.00          26,770.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวจรีาภรณ์ ใยบ ารุง 26,770.00     นางสาวจรีาภรณ์ ใยบ ารุง 26,770.00                 เกณฑ์ราคา 10/2563 ลว.24 มีนาคม 2563 -

แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ เลขที่และวันที่ของ
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ใบสั่งซ้ือ ใบสัง่จ้าง

1 อุปกรณ์ตกแต่งตกแต่ง 1,860.00            1,860.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน บ.ีเจ.มีเดียซัพพลาย 1,860.00       ร้าน บ.ีเจ.มีเดียซัพพลาย 1,860.00                   เกณฑ์ราคา - 36/2563 ลว.30 เมษายน 2563
ห้องคอมพิวเตอร์

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วิธซ้ืีอหรือจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

สรุปผลการดาเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือน เมษายน 2563
โรงเรียนบา้นห้วยน้ าพุ

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วิธซ้ืีอหรือจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

โรงเรียนบา้นห้วยน้ าพุ
สรุปผลการดาเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือน มีนาคม 2563



แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ เลขที่และวันที่ของ
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ใบสั่งซ้ือ ใบสัง่จ้าง

1 ล็อกเกอร์ 9,660.00            9,660.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน ไชโยเฟอร์นิเจอร์ 9,660.00       ร้าน ไชโยเฟอร์นิเจอร์ 9,660.00                   เกณฑ์ราคา 11/2563 ลว.18 พฤษภาคม 2563 -

2 ติดต้ังตัวกระจายสัญญาณไวไฟ 5,000.00            5,000.00      เฉพาะเจาะจง นายชัยณรงค์  สุขเจริญ 5,000.00       นายชัยณรงค์  สุขเจริญ 5,000.00                   เกณฑ์ราคา - 37/2563 ลว.19 พฤษภาคม 2563

3 คลีนหัวหมึกเคร่ืองพิมพ์ 200.00              200.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอทีเฮ้าส์ 200.00         ร้าน ไอทีเฮ้าส์ 200.00                     เกณฑ์ราคา - 38/2563

4 ใช้บริการอินเทอร์เน็ต 3,370.50            3,370.50      เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอ ที จ ากัด 3,370.50       บริษัท ทีโอ ที จ ากัด 3,370.50                   เกณฑ์ราคา - ช.4/2563 ลว.1 พฤษภาคม 2563
พฤษภาคม (มหาชน) (มหาชน)

5 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 13,900.00          13,900.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ์ ปราณบุรี จ ากัด 13,900.00     บริษัท แอดไวซ์ ปราณบุรี จ ากัด 13,900.00                 เกณฑ์ราคา 12/2563 ลว.25 พฤษภาคม 2563 -
(ส านักงานใหญ่) (ส านักงานใหญ่)

สรุปผลการดาเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือน พฤษภาคม 2563
โรงเรียนบา้นห้วยน้ าพุ

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วิธซ้ืีอหรือจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ เลขที่และวันที่ของ
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ใบสั่งซ้ือ ใบสัง่จ้าง

1 วสัดุอุปกรณ์พัฒนาอาคารสถานที่ 9,200.00            9,200.00      เฉพาะเจาะจง เกตุฤทัย ค้าวสัดุ 9,200.00       เกตุฤทัย ค้าวสัดุ 9,200.00                   เกณฑ์ราคา 13/2563 ลว.5 มิถุนายน 2563 -
และส่ิงแวดล้อม (ส านักงานใหญ่) (ส านักงานใหญ่)

2 วสัดุอุปกรณ์พัฒนาอาคารสถานที่ 9,952.00            9,952.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน ธนเกตวสัดุภัณฑ์ 9,952.00       ร้าน ธนเกตวสัดุภัณฑ์ 9,952.00                   เกณฑ์ราคา 14/2563 ลว.5 มิถุนายน 2563 -
และส่ิงแวดล้อม

3 กระดาษ A4 9,500.00            9,500.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน อุน่รุ่งกิจ (ส านักงานใหญ่) 9,500.00       ร้าน อุน่รุ่งกิจ (ส านักงานใหญ่) 9,500.00                   เกณฑ์ราคา 15/2563 ลว.5 มิถุนายน 2563 -

4 ถ่ายเอกสาร 7,000.00            7,000.00      เฉพาะเจาะจง สีรุ่ง เปเปอร์ 7,000.00       สีรุ่ง เปเปอร์ 7,000.00                   เกณฑ์ราคา - 39/2563  ลว.5 มิถุนายน 2563

5 ล้างหัวพิมพ์ 990.00              990.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ์ ปราณบุรี จ ากัด 990.00         บริษัท แอดไวซ์ ปราณบุรี จ ากัด 990.00                     เกณฑ์ราคา 40/2563 ลว.10 มิถุนายน 2563
(ส านักงานใหญ่) (ส านักงานใหญ่)

6 เก้าอีผู้้บริหาร 5,295.00            5,295.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 5,295.00       บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 5,295.00                   เกณฑ์ราคา 16/2563 ลว.12 มิถุนายน 2563 -
ส านักงานใหญ่ ส านักงานใหญ่ 

7 ตู้กระจกสีเขียวตอง 11,800.00          11,800.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน อุน่รุ่งกิจ (ส านักงานใหญ่) 11,800.00     ร้าน อุน่รุ่งกิจ (ส านักงานใหญ่) 11,800.00                 เกณฑ์ราคา 17/2563 ลว.12 มิถุนายน 2563 -

8 ตู้กระจกสีเขียวตอง 11,800.00          11,800.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน อุน่รุ่งกิจ (ส านักงานใหญ่) 11,800.00     ร้าน อุน่รุ่งกิจ (ส านักงานใหญ่) 11,800.00                 เกณฑ์ราคา 18/2563 ลว.12 มิถุนายน 2563 -

9 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 22,900.00          22,900.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเอซิส เวฟ เทค 22,900.00     บริษัท โอเอซิส เวฟ เทค 22,900.00                 เกณฑ์ราคา 19/2563 ลว.15 มิถุนายน 2563 -

10 แฟ้ม 24,000.00          24,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน อุน่รุ่งกิจ (ส านักงานใหญ่) 24,000.00     ร้าน อุน่รุ่งกิจ (ส านักงานใหญ่) 24,000.00                 เกณฑ์ราคา 20/2563 ลว.16 มิถุนายน 2563 -

11 วสัดุอุปกรณ์พัฒนาศักยภาพ 5,340.00            5,340.00      เฉพาะเจาะจง ร้านดุษฎีบัณฑิต (ส านักงานใหญ่ ) 5,340.00       ร้านดุษฎีบัณฑิต (ส านักงานใหญ่ ) 5,340.00                   เกณฑ์ราคา 21/2563 ลว.19 มิถุนายน 2563 -
เด็กปฐมวยัสู่ความเป็นเลิศ

12 วสัดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ใน 6,325.00            6,325.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน อุน่รุ่งกิจ (ส านักงานใหญ่) 6,325.00       ร้าน อุน่รุ่งกิจ (ส านักงานใหญ่) 6,325.00                   เกณฑ์ราคา 22/2563 ลว.26 มิถุนายน 2563 -
ห้องต่าง ๆ

13 เหมาประกอบอาหารกลางวนั 14,340.00          14,340.00    เฉพาะเจาะจง นางวนาวลัย์  ยามสุข 14,340.00     นางวนาวลัย์  ยามสุข 14,340.00                 เกณฑ์ราคา - 41/2563 ลว.26 มิถุนายน 2563
(ปรุงส าเร็จ) 1-3 ก.ค. 2563

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วิธซ้ืีอหรือจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

สรุปผลการดาเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือน มิถุนายน 2563
โรงเรียนบา้นห้วยน้ าพุ



แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ เลขที่และวันที่ของ
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ใบสั่งซ้ือ ใบสัง่จ้าง

1 เหมาประกอบอาหารกลางวนั 14,340.00          14,340.00    เฉพาะเจาะจง นางวนาวลัย์  ยามสุข 14,340.00     นางวนาวลัย์  ยามสุข 14,340.00                 เกณฑ์ราคา - 42/2563 ลว.3 กรกฎาคม 2563
(ปรุงส าเร็จ) 8-10 ก.ค. 2563

2 เหมาประกอบอาหารกลางวนั 28,680.00          28,680.00    เฉพาะเจาะจง นางวนาวลัย์  ยามสุข 28,680.00     นางวนาวลัย์  ยามสุข 28,680.00                 เกณฑ์ราคา - 43/2563 ลว.3 กรกฎาคม 2563
(ปรุงส าเร็จ) 13-18 ก.ค. 2563

3 ท าป้ายตกแต่งห้องเรียน 2,330.00            2,330.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน บ.ีเจ.มีเดียซัพพลาย 2,330.00       ร้าน บ.ีเจ.มีเดียซัพพลาย 2,330.00                   เกณฑ์ราคา - 44/2563 ลว.10 กรกฎาคม 2563

4 ผังบุคลากร 3,200.00            3,200.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน บ.ีเจ.มีเดียซัพพลาย 3,200.00       ร้าน บ.ีเจ.มีเดียซัพพลาย 3,200.00                   เกณฑ์ราคา - 45/2563 ลว.10 กรกฎาคม 2563

5 ป้ายโครงการป้องกันและแก้ไข 5,000.00            5,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน บ.ีเจ.มีเดียซัพพลาย 5,000.00       ร้าน บ.ีเจ.มีเดียซัพพลาย 5,000.00                   เกณฑ์ราคา - 46/2563 ลว.10 กรกฎาคม 2563
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

6 เหมาประกอบอาหารกลางวนั 23,900.00          23,900.00    เฉพาะเจาะจง นางวนาวลัย์  ยามสุข 23,900.00     นางวนาวลัย์  ยามสุข 23,900.00                 เกณฑ์ราคา - 48/2563 ลว.10 กรกฎาคม 2563
(ปรุงส าเร็จ) 20-24 ก.ค. 2563

7 เหมาประกอบอาหารกลางวนั 19,120.00          19,120.00    เฉพาะเจาะจง นางวนาวลัย์  ยามสุข 19,120.00     นางวนาวลัย์  ยามสุข 19,120.00                 เกณฑ์ราคา - 49/2563 ลว.17 กรกฎาคม 2563
(ปรุงส าเร็จ) 29 ก.ค.- 1 ส.ค. 2563

8 เหมาประกอบอาหารกลางวนั 23,900.00          23,900.00    เฉพาะเจาะจง นางวนาวลัย์  ยามสุข 23,900.00     นางวนาวลัย์  ยามสุข 23,900.00                 เกณฑ์ราคา - 50/2563 ลว.24 กรกฎาคม 2563
(ปรุงส าเร็จ) 3 - 7 ส.ค. 2563

9 อัดภาพ 1,080.00            1,080.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน ไทอาร์ตคัลเลอร์แล็ป 1,080.00       ร้าน ไทอาร์ตคัลเลอร์แล็ป 1,080.00                   เกณฑ์ราคา - 51/2563 ลว.27 กรกฎาคม 2563

10 เหมาประกอบอาหารกลางวนั 23,900.00          23,900.00    เฉพาะเจาะจง นางวนาวลัย์  ยามสุข 23,900.00     นางวนาวลัย์  ยามสุข 23,900.00                 เกณฑ์ราคา - 52/2563 ลว.31 กรกฎาคม 2563
(ปรุงส าเร็จ) 10 - 15 ส.ค. 2563

สรุปผลการดาเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือน กรกฎาคม 2563
โรงเรียนบา้นห้วยน้ าพุ

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วิธซ้ืีอหรือจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ เลขที่และวันที่ของ
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ใบสั่งซ้ือ ใบสัง่จ้าง

1 เหมารถตู้ไปประกวดการแสดง 6,000.00            6,000.00      เฉพาะเจาะจง นายสมชาย ผ่องใส 6,000.00       นายสมชาย ผ่องใส 6,000.00                   เกณฑ์ราคา - 53/2563 ลว.4 สิงหาคม 2563
ทางวทิยาศาสตร์ (Science Show)
ระดับพื้นที่ จ.สมุทรปราการ

2 วสัดุอุปกรณ์ประจ าห้องเรียน 5,220.00            5,220.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน อุน่รุ่งกิจ (ส านักงานใหญ่) 5,220.00       ร้าน อุน่รุ่งกิจ (ส านักงานใหญ่) 5,220.00                   เกณฑ์ราคา 23/2563 ลว.4 สิงหาคม 2563 -

3 วสัดุอุปกรณ์ประจ าห้องเรียน 22,728.00          22,728.00    เฉพาะเจาะจง ร้านดุษฎีบัณฑิต (ส านักงานใหญ่ ) 22,728.00     ร้านดุษฎีบัณฑิต (ส านักงานใหญ่ ) 22,728.00                 เกณฑ์ราคา 24/2563 ลว.4 สิงหาคม 2563 -

4 เหมาประกอบอาหารกลางวนั 23,900.00          23,900.00    เฉพาะเจาะจง นางวนาวลัย์  ยามสุข 23,900.00     นางวนาวลัย์  ยามสุข 23,900.00                 เกณฑ์ราคา - 54/2563 ลว.7 สิงหาคม 2563
(ปรุงส าเร็จ) 17 - 21 ส.ค. 2563

5 เหมาประกอบอาหารกลางวนั 23,900.00    เฉพาะเจาะจง นางวนาวลัย์  ยามสุข 23,900.00     นางวนาวลัย์  ยามสุข 23,900.00                 เกณฑ์ราคา - 55/2563 ลว.14 สิงหาคม 2563
(ปรุงส าเร็จ) 24 - 28 ส.ค. 2563

6 ไวนิล 3,300.00            3,300.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน บางสะพานการพิมพ์ 3,300.00       ร้าน บางสะพานการพิมพ์ 3,300.00                   เกณฑ์ราคา - 56/2563 ลว.14 สิงหาคม 2563

7 เหมาประกอบอาหารกลางวนั 19,120.00          19,120.00    เฉพาะเจาะจง นางวนาวลัย์  ยามสุข 19,120.00     นางวนาวลัย์  ยามสุข 19,120.00                 เกณฑ์ราคา - 58/2563 ลว.21 สิงหาคม 2563
(ปรุงส าเร็จ) 31 ส.ค. - 3 ก.ย. 2563

8 ไวนิล 810.00              810.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน ป้ายอักษรศิลป์ 810.00         ร้าน ป้ายอักษรศิลป์ 810.00                     เกณฑ์ราคา - 59/2563 ลว.26 สิงหาคม 2563

9 เหมาประกอบอาหารกลางวนั 19,120.00          19,120.00    เฉพาะเจาะจง นางวนาวลัย์  ยามสุข 19,120.00     นางวนาวลัย์  ยามสุข 19,120.00                 เกณฑ์ราคา - 60/2563 ลว.28 สิงหาคม 2563
(ปรุงส าเร็จ) 8 -11 ก.ย. 2563

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วิธซ้ืีอหรือจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

สรุปผลการดาเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือน สิงหาคม 2563
โรงเรียนบา้นห้วยน้ าพุ


