
แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ เลขที่และวันที่ของ
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ใบสั่งซ้ือ ใบสั่งจ้าง

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
นกัเรียน

2 เหมาประกอบอาหารกลางวนั 17,840.00           17,840.00    เฉพาะเจาะจง นายจรนนิท ์ รัตนปญัญา 17,840.00    นายจรนนิท ์ รัตนปญัญา 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 นายจรนนิท ์ รัตนปญัญา 28,920.00    นายจรนนิท ์ รัตนปญัญา 28,920.00                     เกณฑ์ราคา - 3/2563 ลว 31 ตุลาคม 2563
(ปรุงส าเร็จ) 1- 8 พ.ย. 2562

4 วสัดุอุปกรณ์ส าหรับพฒันา 8,025.00             8,025.00      เฉพาะเจาะจง นายคณินทร์ พยมธน 8,025.00     นายคณินทร์ พยมธน 8,025.00                      เกณฑ์ราคา 1/2563 ลว.1 พฤศจิกายน 2562 -
อาคารสถานที่

5 วสัดุอุปกรณ์ส าหรับงานจัดซ้ือวสัดุ 15,120.00           15,120.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริกร เชาวนป์รีชา 15,120.00    นางสาวศิริกร เชาวนป์รีชา 15,120.00                     เกณฑ์ราคา 2/2563 ลว.1 พฤศจิกายน 2562 -
อุปกรณ์คอมพวิเตอร์เพือ่การเรียน
การสอน

6 เหมาประกอบอาหารกลางวนั 24,100.00           24,100.00    เฉพาะเจาะจง นายจรนนิท ์ รัตนปญัญา 24,100.00    นายจรนนิท ์ รัตนปญัญา 24,100.00                     เกณฑ์ราคา - 4/2563 ลว.8 พฤศจิกายน 2562
(ปรุงส าเร็จ) 11-15 พ.ย.2562

7 พดัลมติดผนงั 7,450.00             7,450.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร  สุวรรณชัย 7,450.00     นางสาวศิริพร  สุวรรณชัย 7,450.00                      เกณฑ์ราคา 3/2563 ลว.15 พฤศจิกายน 2562 -

8 เหมาประกอบอาหารกลางวนั 24,100.00           24,100.00    เฉพาะเจาะจง นายจรนนิท ์ รัตนปญัญา 24,100.00    นายจรนนิท ์ รัตนปญัญา 24,100.00                     เกณฑ์ราคา - 5/2563 ลว.15 พฤศจิกายน 2562
(ปรุงส าเร็จ) 18-22 พ.ย.2562

9 เหมาประกอบอาหารกลางวนั 24,100.00           24,100.00    เฉพาะเจาะจง นายจรนนิท ์ รัตนปญัญา 24,100.00    นายจรนนิท ์ รัตนปญัญา 24,100.00                     เกณฑ์ราคา - 6/2563 ลว.22 พฤศจิกายน 2562
(ปรุงส าเร็จ) 25 - 29 พ.ย.2562

10 เหมาต่อเติมทีบ่งัแดด อ่างน้ า 7,400.00             7,400.00      เฉพาะเจาะจง นายชลิต  พยนต์ศิริ 7,400.00     นายชลิต  พยนต์ศิริ 7,400.00                      เกณฑ์ราคา - 7/2563 ลว.22 พฤศจิกายน 2562
และทอ่รางน้ า พร้อมอุปกรณ์

11 เหมาประกอบอาหารกลางวนั 19,280.00           19,280.00    เฉพาะเจาะจง นายจรนนิท ์ รัตนปญัญา 19,280.00    นายจรนนิท ์ รัตนปญัญา 19,280.00                     เกณฑ์ราคา - 8/2563 ลว.29 พฤศจิกายน 2562
(ปรุงส าเร็จ) 2 - 6 ธ.ค. 2562

12 เหมาประกอบอาหารกลางวนั 19,280.00           19,280.00    เฉพาะเจาะจง นายจรนนิท ์ รัตนปญัญา 19,280.00    นายจรนนิท ์ รัตนปญัญา 19,280.00                     เกณฑ์ราคา - 9/2563 ลว.6 ธนัวาคม 2562
(ปรุงส าเร็จ) 9 - 13 ธ.ค. 2562

13 เหมารถรับส่งพานกัเรียนไป 3,500.00             3,500.00      เฉพาะเจาะจง นายบญุส่ง ทดัแก้ว 3,500.00     นายบญุส่ง ทดัแก้ว 3,500.00                      เกณฑ์ราคา - 10/2563 ลว.6 ธนัวาคม 2562
ค่ายลูกเสือ

14 เหมาประกอบอาหารกลางวนั 24,100.00           24,100.00    เฉพาะเจาะจง นายจรนนิท ์ รัตนปญัญา 24,100.00    นายจรนนิท ์ รัตนปญัญา 24,100.00                     เกณฑ์ราคา - 11/2563 ลว.13 ธนัวาคม 2562
(ปรุงส าเร็จ) 16 - 20 ธ.ค. 2562

15 วสัดุอุปกรณ์ปรับปรุงหอ้งเรียน 11,900.00           11,900.00    เฉพาะเจาะจง นายบญุส่ง ทดัแก้ว 11,900.00    นายบญุส่ง ทดัแก้ว 11,900.00                     เกณฑ์ราคา 4/2563 ลว.13 ธนัวาคม 2562 -
อาคารสีเขียว

16 เหมาประกอบอาหารกลางวนั 24,100.00           24,100.00    เฉพาะเจาะจง นายจรนนิท ์ รัตนปญัญา 24,100.00    นายจรนนิท ์ รัตนปญัญา 24,100.00                     เกณฑ์ราคา - 12/2563 ลว.20 ธนัวาคม 2562
(ปรุงส าเร็จ) 23 - 27 ธ.ค. 2562

17 กระเบือ้งลายบิก๊สตาร์ 8,265.00 8,265.00 เฉพาะเจาะจง นางสุกัญญา  นาคนอ้ย 8,265.00 นางสุกัญญา  นาคนอ้ย 8,265.00 เกณฑ์ราคา 5/2563 ลว.20 ธนัวาคม 2562 -

18 เหมารถรับส่งพานกัเรียนไป 2,000.00             2,000.00      เฉพาะเจาะจง นายบญุส่ง ทดัแก้ว 2,000.00     นายบญุส่ง ทดัแก้ว 2,000.00                      เกณฑ์ราคา - 13/2563 ลว.23 ธนัวาคม 2562
อุทยานแหง่ชาติวทิยาศาสตร์ ณ หวา้กอ

19 เหมารถรับส่งพานกัเรียนไป 36,000.00           36,000.00    เฉพาะเจาะจง นางทพิวรรณ สิงหเ์ล็ก 36,000.00    นางทพิวรรณ สิงหเ์ล็ก 36,000.00                     เกณฑ์ราคา - 14/2563 ลว.25 ธนัวาคม 2562
ทศันศึกษา ณ สวนนงนชุพทัยา 
จ.ชลบรีุ 

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา
วิธีซ้ือหรือจ้างล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง

สรุปผลการดาเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจาปงีบประมาณพ.ศ.2563
โรงเรียนบา้นห้วยน้ าพุ



แบบ สขร.1

20 เหมาติดต้ังกระจกอลูมิเนยีม 49,850.00           49,850.00    เฉพาะเจาะจง นายศุภศักด์ิ  ไทยวบิลูย์ 49,850.00    นายศุภศักด์ิ  ไทยวบิลูย์ 49,850.00                     เกณฑ์ราคา - 15/2563 ลว.25 ธนัวาคม 2562

21 เหมาประกอบอาหารกลางวนั 9,640.00             9,640.00      เฉพาะเจาะจง นายจรนนิท ์ รัตนปญัญา 9,640.00     นายจรนนิท ์ รัตนปญัญา 9,640.00                      เกณฑ์ราคา - 16/2563 ลว.29 ธนัวาคม 2562
(ปรุงส าเร็จ) 2 - 3 ม.ค. 2563

22 เหมาประกอบอาหารกลางวนั 24,100.00           24,100.00    เฉพาะเจาะจง นายจรนนิท ์ รัตนปญัญา 24,100.00    นายจรนนิท ์ รัตนปญัญา 24,100.00                     เกณฑ์ราคา - 17/2563 ลว.3 มกราคม 2563
(ปรุงส าเร็จ) 6 -10 ม.ค. 2563

23 เหมาประกอบอาหารกลางวนั 19,280.00           19,280.00    เฉพาะเจาะจง นายจรนนิท ์ รัตนปญัญา 19,280.00    นายจรนนิท ์ รัตนปญัญา 19,280.00                     เกณฑ์ราคา - 18/2563 ลว.10 มกราคม 2563
(ปรุงส าเร็จ) 13 - 17 ม.ค. 2563

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

25 ถ่ายเอกสารข้อสอบ 6,475.00             6,475.00      เฉพาะเจาะจง นายศุภศักด์ิ  ไทยวบิลูย์ 6,475.00     นายศุภศักด์ิ  ไทยวบิลูย์ 6,475.00                      เกณฑ์ราคา - 20/2563 ลว.17 มกราคม 2563

26 เหมาประกอบอาหารกลางวนั 24,100.00           24,100.00    เฉพาะเจาะจง นายจรนนิท ์ รัตนปญัญา 24,100.00    นายจรนนิท ์ รัตนปญัญา 24,100.00                     เกณฑ์ราคา - 21/2563 ลว.24 มกราคม 2563
(ปรุงส าเร็จ) 27 - 31 ม.ค. 2563

27 ท าสติกเกอร์และปา้ยไวนลิ 6,010.00             6,010.00      เฉพาะเจาะจง นางวนัเพญ็ กะแจะเจิม 6,010.00     นางวนัเพญ็ กะแจะเจิม 6,010.00                      เกณฑ์ราคา - 22/2563 ลว.27 มกราคม 2563

28 เหมารถรับส่งพานกัเรียน อ.1 - 3 28,000.00           28,000.00    เฉพาะเจาะจง นางทพิวรรณ สิงหเ์ล็ก 28,000.00    นางทพิวรรณ สิงหเ์ล็ก 28,000.00                     เกณฑ์ราคา - 23/2563 ลว.30 มกราคม 2563
ไปทศันศึกษา ณ มาลัยฟาร์ม 
จ.เพชรบรีุ

29 เหมาประกอบอาหารกลางวนั 24,100.00           24,100.00    เฉพาะเจาะจง นายจรนนิท ์ รัตนปญัญา 24,100.00    นายจรนนิท ์ รัตนปญัญา 24,100.00                     เกณฑ์ราคา - 24/2563 ลว.31 มกราคม 2563
(ปรุงส าเร็จ) 3 - 7 กุมภาพนัธ ์2563

30 เหมาประกอบอาหารกลางวนั 24,100.00           24,100.00    เฉพาะเจาะจง นายจรนนิท ์ รัตนปญัญา 24,100.00    นายจรนนิท ์ รัตนปญัญา 24,100.00                     เกณฑ์ราคา - 25/2563 ลว.7 กุมภาพนัธ ์2563
(ปรุงส าเร็จ) 11 - 14 กุมภาพนัธ ์2563

31 ท าปา้ยไวนลิวนัส าคัญ 2,900.00             2,900.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน บี.เจ.มีเดียซัพพลาย 2,900.00     ร้าน บี.เจ.มีเดียซัพพลาย 2,900.00                      เกณฑ์ราคา - 26/2563 ลว.11 กุมภาพนัธ ์2563

32 เหมาประกอบอาหารกลางวนั 24,100.00           24,100.00    เฉพาะเจาะจง นายจรนนิท ์ รัตนปญัญา 24,100.00    นายจรนนิท ์ รัตนปญัญา 24,100.00                     เกณฑ์ราคา - 27/2563 ลว.12 กุมภาพนัธ ์2563
(ปรุงส าเร็จ) 17 - 21 กุมภาพนัธ ์2563

33 วสัดุอุปกรณ์พฒันาอาคาร 9,937.00             9,937.00      เฉพาะเจาะจง นายคณิณท ์พยมธน 9,937.00     นายคณิณท ์พยมธน 9,937.00                      เกณฑ์ราคา 6/2563 ลว.14 กุมภาพนัธ ์2563 -
อเนกประสงค์

34 เหมาประกอบอาหารกลางวนั 24,100.00           24,100.00    เฉพาะเจาะจง นายจรนนิท ์ รัตนปญัญา 24,100.00    นายจรนนิท ์ รัตนปญัญา 24,100.00                     เกณฑ์ราคา - 28/2563 ลว.17 กุมภาพนัธ ์2563
(ปรุงส าเร็จ) 24 - 28 กุมภาพนัธ ์2563

35 ผ้าคลุมโต๊ะหอ้งประชุม 28,400.00           28,400.00    เฉพาะเจาะจง นายนพดล มากระจันทร์ 28,400.00    นายนพดล มากระจันทร์ 28,400.00                     เกณฑ์ราคา 7/2563 ลว.17 กุมภาพนัธ ์2563 -

36 เหมาประกอบอาหารกลางวนั 24,100.00           24,100.00    เฉพาะเจาะจง นายจรนนิท ์ รัตนปญัญา 24,100.00    นายจรนนิท ์ รัตนปญัญา 24,100.00                     เกณฑ์ราคา - 29/2563 ลว.17 กุมภาพนัธ ์2563
(ปรุงส าเร็จ) 2 - 6 มีนาคม 2563

37 ซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 590.00               590.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ์ ปราณบรีุ จ ากัด 590.00        บริษัท แอดไวซ์ ปราณบรีุ จ ากัด 590.00                         เกณฑ์ราคา - 30/2563 
หอ้งวชิาการ (ส านกังานใหญ่) (ส านกังานใหญ่)  ลว.17 กุมภาพนัธ ์2563

38 เหมาประกอบอาหารกลางวนั 24,100.00           24,100.00    เฉพาะเจาะจง นายจรนนิท ์ รัตนปญัญา 24,100.00    นายจรนนิท ์ รัตนปญัญา 24,100.00                     เกณฑ์ราคา - 31/2563 ลว.2 มีนาคม 2563
(ปรุงส าเร็จ) 9 - 13 มีนาคม 2563

39 หนงัสือเรียน อนบุาล1-มัธยม3 166,646.00          166,646.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวดุษฎ ีอาจสัญจร 166,646.00  นางสาวดุษฎ ีอาจสัญจร 166,646.00                   เกณฑ์ราคา 8/2563  ลว.2 มีนาคม 2563 -

40 เหมารถตู้ไปศึกษาดูงานเพือ่ 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

สรุปผลการดาเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจาปงีบประมาณพ.ศ.2563
โรงเรียนบา้นห้วยน้ าพุ



แบบ สขร.1

41 เหมาประกอบอาหารกลางวนั 14,460.00           14,460.00    เฉพาะเจาะจง นายจรนนิท ์ รัตนปญัญา 14,460.00    นายจรนนิท ์ รัตนปญัญา 14,460.00                     เกณฑ์ราคา - 33/2563 ลว.9 มีนาคม 2563
(ปรุงส าเร็จ) 16 - 18 มีนาคม 2563

42 วสัดุอุปกรณ์ส าหรับงานพฒันา 9,555.00             9,555.00      เฉพาะเจาะจง นางวรรณวนชั ฉ่ าฮวย 9,555.00     นางวรรณวนชั ฉ่ าฮวย 9,555.00                      เกณฑ์ราคา 9/2563 ลว.10 มีนาคม 2563 -
อาคารสถานทีแ่ละส่ิงแวดล้อม

43 ซ่อมคอมโรงเรียน 11,720.00           11,720.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ์ ปราณบรีุ จ ากัด 11,720.00    บริษัท แอดไวซ์ ปราณบรีุ จ ากัด 11,720.00                     เกณฑ์ราคา - 34/2563 ลว.10 มีนาคม 2563
(ส านกังานใหญ่) (ส านกังานใหญ่)

44 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู 424,000.00          424,000.00   เฉพาะเจาะจง นายเอื้อน สังคะโลก 424,000.00  นายเอื้อน สังคะโลก 424,000.00                   เกณฑ์ราคา - 35/2563 ลว.17 มีนาคม 2563

45 ใช้บริการอินเทอร์เนต็ 10,111.50           10,111.50    เฉพาะเจาะจง บริษัท ทโีอ ท ีจ ากัด 10,111.50    บริษัท ทโีอ ท ีจ ากัด 10,111.50                     เกณฑ์ราคา - ช.3/2563 ลว.30 เมษายน 2563
มีนาคม - เมษายน (มหาชน) (มหาชน)

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

47 อุปกรณ์ตกแต่งตกแต่ง 1,860.00             1,860.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน บี.เจ.มีเดียซัพพลาย 1,860.00     ร้าน บี.เจ.มีเดียซัพพลาย 1,860.00                      เกณฑ์ราคา - 36/2563 ลว.30 เมษายน 2563
หอ้งคอมพวิเตอร์

48 ล็อกเกอร์ 9,660.00             9,660.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน ไชโยเฟอร์นเิจอร์ 9,660.00     ร้าน ไชโยเฟอร์นเิจอร์ 9,660.00                      เกณฑ์ราคา 11/2563 ลว.18 พฤษภาคม 2563 -

49 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

50 คลีนหวัหมึกเคร่ืองพมิพ์ 200.00               200.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอทเีฮ้าส์ 200.00        ร้าน ไอทเีฮ้าส์ 200.00                         เกณฑ์ราคา - 38/2563
ลว.19 พฤษภาคม 2563

51 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต๊บุค๊ 13,900.00           13,900.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ์ ปราณบรีุ จ ากัด 13,900.00    บริษัท แอดไวซ์ ปราณบรีุ จ ากัด 13,900.00                     เกณฑ์ราคา 12/2563 ลว.25 พฤษภาคม 2563 -
(ส านกังานใหญ่) (ส านกังานใหญ่)

52 วสัดุอุปกรณ์พฒันาอาคารสถานที่ 9,200.00             9,200.00      เฉพาะเจาะจง เกตุฤทยั ค้าวสัดุ 9,200.00     เกตุฤทยั ค้าวสัดุ 9,200.00                      เกณฑ์ราคา 13/2563 ลว.5 มิถุนายน 2563 -
และส่ิงแวดล้อม (ส านกังานใหญ่) (ส านกังานใหญ่)

53 วสัดุอุปกรณ์พฒันาอาคารสถานที่ 9,952.00             9,952.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน ธนเกตวสัดุภณัฑ์ 9,952.00     ร้าน ธนเกตวสัดุภณัฑ์ 9,952.00                      เกณฑ์ราคา 14/2563 ลว.5 มิถุนายน 2563 -
และส่ิงแวดล้อม

54 กระดาษ A4 9,500.00             9,500.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน อุ่นรุ่งกิจ (ส านกังานใหญ่) 9,500.00     ร้าน อุ่นรุ่งกิจ (ส านกังานใหญ่) 9,500.00                      เกณฑ์ราคา 15/2563 ลว.5 มิถุนายน 2563 -

55 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

56 ล้างหวัพมิพ์ 990.00               990.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ์ ปราณบรีุ จ ากัด 990.00        บริษัท แอดไวซ์ ปราณบรีุ จ ากัด 990.00                         เกณฑ์ราคา 40/2563 ลว.10 มิถุนายน 2563
(ส านกังานใหญ่) (ส านกังานใหญ่)

57 เก้าอี้ผู้บริหาร 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 านกังานใหญ่ ส านกังานใหญ่ 

58 ตู้กระจกสีเขียวตอง 11,800.00           11,800.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน อุ่นรุ่งกิจ (ส านกังานใหญ่) 11,800.00    ร้าน อุ่นรุ่งกิจ (ส านกังานใหญ่) 11,800.00                     เกณฑ์ราคา 17/2563 ลว.12 มิถุนายน 2563 -

59 ตู้กระจกสีเขียวตอง 11,800.00           11,800.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน อุ่นรุ่งกิจ (ส านกังานใหญ่) 11,800.00    ร้าน อุ่นรุ่งกิจ (ส านกังานใหญ่) 11,800.00                     เกณฑ์ราคา 18/2563 ลว.12 มิถุนายน 2563 -

60 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต๊บุค๊ 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 -

61 แฟม้ 24,000.00           24,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน อุ่นรุ่งกิจ (ส านกังานใหญ่) 24,000.00    ร้าน อุ่นรุ่งกิจ (ส านกังานใหญ่) 24,000.00                     เกณฑ์ราคา 20/2563 ลว.16 มิถุนายน 2563 -
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แบบ สขร.1

62 วสัดุอุปกรณ์พฒันาศักยภาพ 5,340.00             5,340.00      เฉพาะเจาะจง ร้านดุษฎบีณัฑิต (ส านกังานใหญ่ ) 5,340.00     ร้านดุษฎบีณัฑิต (ส านกังานใหญ่ ) 5,340.00                      เกณฑ์ราคา 21/2563 ลว.19 มิถุนายน 2563 -
เด็กปฐมวยัสู่ความเปน็เลิศ

63 วสัดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ใน 6,325.00             6,325.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน อุ่นรุ่งกิจ (ส านกังานใหญ่) 6,325.00     ร้าน อุ่นรุ่งกิจ (ส านกังานใหญ่) 6,325.00                      เกณฑ์ราคา 22/2563 ลว.26 มิถุนายน 2563 -
หอ้งต่าง ๆ

64 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

65 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

66 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

67 ท าปา้ยตกแต่งหอ้งเรียน 2,330.00             2,330.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน บี.เจ.มีเดียซัพพลาย 2,330.00     ร้าน บี.เจ.มีเดียซัพพลาย 2,330.00                      เกณฑ์ราคา - 44/2563 ลว.10 กรกฎาคม 2563

68 ผังบคุลากร 3,200.00             3,200.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน บี.เจ.มีเดียซัพพลาย 3,200.00     ร้าน บี.เจ.มีเดียซัพพลาย 3,200.00                      เกณฑ์ราคา - 45/2563 ลว.10 กรกฎาคม 2563

69 ปา้ยโครงการปอ้งกันและแก้ไข 5,000.00             5,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน บี.เจ.มีเดียซัพพลาย 5,000.00     ร้าน บี.เจ.มีเดียซัพพลาย 5,000.00                      เกณฑ์ราคา - 46/2563 ลว.10 กรกฎาคม 2563
ปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา

70 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

71 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

72 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

73 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

74 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

75 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)
ระดับพืน้ที ่จ.สมุทรปราการ

76 วสัดุอุปกรณ์ประจ าหอ้งเรียน 5,220.00             5,220.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน อุ่นรุ่งกิจ (ส านกังานใหญ่) 5,220.00     ร้าน อุ่นรุ่งกิจ (ส านกังานใหญ่) 5,220.00                      เกณฑ์ราคา 23/2563 ลว.4 สิงหาคม 2563 -

77 วสัดุอุปกรณ์ประจ าหอ้งเรียน 22,728.00           22,728.00    เฉพาะเจาะจง ร้านดุษฎบีณัฑิต (ส านกังานใหญ่ ) 22,728.00    ร้านดุษฎบีณัฑิต (ส านกังานใหญ่ ) 22,728.00                     เกณฑ์ราคา 24/2563 ลว.4 สิงหาคม 2563 -

78 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

79 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

80 ไวนลิ 3,300.00             3,300.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน บางสะพานการพมิพ์ 3,300.00     ร้าน บางสะพานการพมิพ์ 3,300.00                      เกณฑ์ราคา - 56/2563 ลว.14 สิงหาคม 2563

81 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

82 ไวนลิ 810.00               810.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ปา้ยอักษรศิลป์ 810.00        ร้าน ปา้ยอักษรศิลป์ 810.00                         เกณฑ์ราคา - 59/2563 ลว.26 สิงหาคม 2563

โรงเรียนบา้นห้วยน้ าพุ
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