
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
                                                                 โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา                                                     แบบ สขร.1 

ประจ าเดือน ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 
 

ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่ได้รับการ
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ 
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 จดัเช่าคา่ไฟฟา้ 6,931.72 6,931.72 เฉพาะเจาะจง การไฟฟา้ 6,931.72 ราคาต ่าสดุ 29ตค.64 

2 ซือ้วสัดกุารเรยีนการสอน 23,970 23,970 เฉพาะเจาะจง หจก.ลิม้จ่ีเซง้ 23,970 ราคาต ่าสดุ 29  ตค64 

3 จา้งเหมาบคุคลธรรมดา 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายวินยั แซผ่ั่ว 7,000 ราคาต ่าสดุ 29 ตค.64 

4 จา้งถ่ายเอกสาร 1,139 1,139 เฉพาะเจาะจง รา้นตาโต 1,139 ราคาต ่าสดุ 29 ตค.64 

5 จา้งเหมาบคุคลธรรมดา 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายวินยั แซผ่ั่ว 7,000 ราคาต ่าสดุ 30 พย.64 

6 จดัซือ้วสัดปุระปา 2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง รา้นพรรุง่โรจน ์ 2,500 ราคาต ่าสดุ 30 พย.64 

7 คา่ไฟฟา้ 26,244.95 26,244.95 เฉพาะเจาะจง การไฟฟา้ 26,244.95 ราคาต ่าสดุ 13 ธค.64 

8 จดัซือ้วสัดสุ  านกังาน 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ลิม้จเ่ซง้ 3,000 ราคาต ่าสดุ 13 ธค.64 

9 จดัซือ้วสัดสุ  านกังาน 1,671 1,671 เฉพาะเจาะจง หจก.ลิม้จเ่ซง้ 1,671 ราคาต ่าสดุ 27 ธค.64 

10 จา้งเหมาบคุคลธรรมดา 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายวินยั แซผ่ั่ว 7,000 ราคาต ่าสดุ 30 ธค.64 

11 จา้งซอ่มเครือ่งคอมพวิเตอร ์2
เครือ่ง 

5,768 5,768 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ 
คอมพิวเตอร ์

5,768 ราคาต ่าสดุ 18 มค.65 

12 จา้งซอ่มไฟฟา้ภายในอาคาร 8,100 8,100 เฉพาะเจาะจง นายเอกราช นพรตัน ์ 8,100 ราคาต ่าสดุ 18 มค.65 

13 จดัซือ้อปุกรณก์ารเรยีน 23,699 23,699 เฉพาะเจาะจง หจก.ลิม้จ่ีเซง้ 23,699 ราคาต ่าสดุ 18มค.65 

14 จดัจา้งเหมารถตู ้ 19,580 19,580 เฉพาะเจาะจง นายสมพงค ์มาศจด 19,580 ราคาต ่าสดุ 22 มค.65 

15 จา้งก าจดัปลวก 42,660 42,660 เฉพาะเจาะจง สยามเพสท คอนโทรล 
เซอรว์ิส 

42,660 ราคาต ่าสดุ 31 มค.65 

 



 

 

 

 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
                                                                 โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา                                                     แบบ สขร.1 

ประจ าเดือน ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 
 

ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่ได้รับการ
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ 
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

16 จา้งเหมาบคุคลธรรมดา 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายวินยั แซผ่ั่ว 7,000 ราคาต ่าสดุ 31 มค.65 

17 จา้งเหมาดแูลเว็ปไซต ์ 3,210 3,210 เฉพาะเจาะจง หจก.เว็ปเซอรว์ิส 3,210 ราคาต ่าสดุ 28 กพ.65 

18 จดัซือ้วสัดวุชิาการ 13,515 13,515 เฉพาะเจาะจง หจก.ลิม้จ่ีเซง้ 3,515 ราคาต ่าสดุ 28 กพ..65 

19 จา้งเหมาบคุคลธรรมดา 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายวินยั แซผ่ั่ว 7,000 ราคาต ่าสดุ 28 กพ.65 

20 จดัเช่าไฟฟา้ 16365.33 16,365.33 เฉพาะเจาะจง การไฟฟา้ 16,365.89 ราคาต ่าสดุ 8 มคี.65 

21 จดัจา้งซอ่มหลงัคาอาคารเรยีน 55,000 55,000 เฉพาะเจาะจง สมารท์คอรป์อเรชั่น 55,000 ราคาต ่าสดุ 16 มีค.65 

22 จดัซือ้วสัดกุารเรยีนการสอน 7,811 7,811 เฉพาะเจาะจง หจก.ลิม้จ่ีเซง้ 7,811 ราคาต ่าสดุ 16 มีค.65 

23 จา้งเหมาบคุคลธรรมดา 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายวินยั แซผ่ั่ว 7,000 ราคาต ่าสดุ 31มคี.65 

 รวม 303,165 303,165   303,165   

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
                                                                 โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา                                                     แบบ สขร.1 

ประจ าเดือน เมษายน – กรกฎาคม 2565 
 

ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่ได้รับการ
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ 
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

24 จา้งเหมาบคุคลธรรมดา 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง 7,000 นายวินยั แซผ่ั่ว ราคาต ่าสดุ 24 เมย.65 

25  จดัซือ้วสัดกุลุม่บรหิารทั่วไป 17,234 17,234 เฉพาะเจาะจง 17,234 รา้นพรรุง่โรจน ์ ราคาต ่าสดุ 10 พค.65 

26 จดัซือ้เครือ่งท าน า้เย็น 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง 9,000 นครเครือ่งเย็น ราคาต ่าสดุ 17 พค.65 

27 จดัซือ้วสัดงุานวชิาการ 55,380 55,380 เฉพาะเจาะจง 55,380 หจก.ลิม้จ่ีเซง้ ราคาต ่าสดุ 17 พค.65 

28 จดัซือ้วสัดงุานแนะแนว 24,650 24,650 เฉพาะเจาะจง 24,650 รา้นช่วงเจรญิวรรณ ์ ราคาต ่าสดุ 31 พค.65 

30 จดัจา้งเหมางานกลุม่บรหิารวิชาการ 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง 5,000 นายศิลไชย ชปูระสตูร ราคาต ่าสดุ 31 พค.65 

31 จดัซือ้วสัดกุลุม่งานวิชาการ 29,385 29,385 เฉพาะเจาะจง 29,385 หจก.ลิม้จ่ีเซง้ ราคาต ่าสดุ 23 มิย.65 

32 จดัจา้งซอ่มระบบไฟฟา้ 8,554 8,554 เฉพาะเจาะจง 8,554 นครไฟฟา้ ราคาต ่าสดุ 30 มิย.65 

33 จา้งเหมาบคุคลธรรมดา 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง 7,000 นายวินยั แซผ่ั่ว ราคาต ่าสดุ 30 มิย.65 

34 จดัจา้งเหมางานกลุม่บรหิารวิชาการ 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง 9,000 นายศิลไชย ชปูระสตูร ราคาต ่าสดุ 30 มิย.65 

35 จดัซือ้วสัดกุารเรยีนการสอน 11,713 11,713 เฉพาะเจาะจง 11,713 หจก.ลิม้จ่ีเซง้ ราคาต ่าสดุ 8 กค.65 

36 จดัซือ้หนงัสอืเรยีน 65,070 65,070 เฉพาะเจาะจง 65,070 หจก.ลิม้จ่ีเซง้ ราคาต ่าสดุ 26 กค.65 

37 จดัซือ้วสัดกุารเรยีน 6,340 6,340 เฉพาะเจาะจง 6,340 หจก.ลิม้จ่ีเซง้ ราคาต ่าสดุ 26 กค.65 

38 จดัซือ้วสัดงุานบรหิารทั่วไป 7,895 7,895 เฉพาะเจาะจง 7,895 รา้นพรรุง่โรจน ์ ราคาต ่าสดุ 27 กค.65 

39 จดัจา้งเหมาบคุคลธรรมดา 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง 7,000 นายวินยั แซผ่ั่ว ราคาต ่าสดุ 27 กค.654 

40 จดัจา้งเหมางานกลุม่บรหิารทั่วไป 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง 9,000 นายศิลไชย ชปูระสตูร ราคาต ่าสดุ 27 กค.65 

 รวม 279,221 279,221  279,221    

 



 


