
 
 

 
 

แบบ  สขร.1 
 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง  ในรอบ ๖ เดือนแรกปงบประมาณ  2565 
โรงเรียนนบพิตําวิทยา อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 

ลําดับที ่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงิน
ประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จาง 
การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก 

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา โดยสังเขป 

1. จางปรับปรุงตกแตงภูมิทัศน บริเวณหนา
โรงเรียน และแปลงสาธิตสวนปาลม  

๑๒,๒๐๐.- เฉพาะเจาะจง 
ใบส่ังจางเลขท่ี  

๐๗/๒๕๖๕ ลว.๒๑ 
ต.ค .๒๕๖๔ 

นายวิระพงศ คุมไขนํ้า ๑๒,๒๐๐ นายวิระพงศ คุมไขนํ้า ๑๒,๒๐๐ เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

2. ซ้ือผงหมึก เอ เอฟ  
 

๑๗,๙๗๖.- เฉพาะเจาะจง 
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
  1๓/25๖๕ 

ลว. ๙พ.ย.๒๕๖๔ 

บ.ริโก( ประเทศไทย) จํากัด ๑๗,๙๗๖.- บ.ริโก ประเทศไทย จํากัด ๑๗,๙๗๖.-- เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

3. ชุดโตะ เกาอี้ ผูบริหาร ๑๗,๘๙๐ เฉพาะเจาะจง 
ใบส่ังซ้ือ 1๖/25๖๕ 
ลว. ๑๑ พ.ย.๒๕๖๔ 

บ.เมเจอรเฟอรนิเจอรมอลล
(2012) จํากัด 

๑๗,๘๙๐ บ.เมเจอรเฟอรนิเจอรมอลล
(2012) จํากัด 

๑๗,๘๙๐ เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

4. เครื่องพิมพระบบแทงคสี 5,390.- เฉพาะเจาะจง 
ใบส่ังซ้ือ19/2565 
ลว 23พ.ค.2564 

รานเพชรรัตนคอมพิวเตอร 5,390.- รานเพชรรัตนคอมพิวเตอร 5,390.- เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

5. จางซอมแซมหลังคาประตูหนาตางและราง
นํ้าฝนอาคาร 6 

57,791.- เฉพาะเจาะจง 
ใบส่ังจาง 

25/2565 
ลว 08 ธ.ค.2564 

หจก.สุขสวัสด์ิมงคลชัยคอน
สตรัคชั่น 

57,791.- หจก.สุขสวัสด์ิมงคลชัยคอน
สตรัคชั่น 

57,791.- เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 

 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง  ในรอบ ๖ เดือนแรกปงบประมาณ  2565 
โรงเรียนนบพิตําวิทยา อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 

ลําดับที ่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงิน
ประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จาง 
การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก 

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา โดยสังเขป 

๖ จางปรับปรุงซอมแซมหองนํ้าหองสวม 151,900.- เฉพาะเจาะจง 
สัญญาจางท่ี 
๐1/๒๕๖๕ 

 ลว.๒3 ธ.ค .๒๕๖๔ 

หจก.สุขสวัสด์ิมงคลชัยคอน
สตรัคชั่น 

151,900.- หจก.สุขสวัสด์ิมงคลชัยคอน
สตรัคชั่น 

151,900 เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

7 ซ้ือสีทาอาคารเรียน 
 

29,690.- เฉพาะเจาะจง 
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
  31/25๖๕ 

ลว. 23ธ.ค.๒๕๖๔ 

หจก.สุขสวัสด์ิมงคลชัยคอน
สตรัคชั่น 

29,690 หจก.สุขสวัสด์ิมงคลชัยคอน
สตรัคชั่น 

29,690.- เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

8 เครื่องพิมพเลเซอร 8,000.- เฉพาะเจาะจง 
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
34/2565 

ลว.27 ธ.ค.2564 

รานเพชรรัตนคอมพิวเตอร 8,000.- รานเพชรรัตนคอมพิวเตอร 8,000 เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

9 อุปกรณซอมแซมระบบสาธารณูปโภค 11,078.37 เฉพาะเจาะจง 
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
37/2565 

ลว.4 ม.ค.2565 

บ.โฮม โปรดักสเซ็นเตอร จํากัด 
(มหาชน) 

11,078.37 บ.โฮม โปรดักสเซ็นเตอร จํากัด 
(มหาชน) 

11,078.37 เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

10 ซ้ือเครื่องแตงกายนาฎศิลปไทย 10,000.- เฉพาะเจาะจง 
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
66/2565 

ลว.26 ม.ค.2565 

รานธนวรรธนวัสดุภัณฑ 10,000 รานธนวรรธนวัสดุภัณฑ 10,000 เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

 



 
 
 
 

 

 
 
 

ลําดับที ่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงิน
ประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จาง 
การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก 

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา โดยสังเขป 

11 ซ้ือวัสดุสํานักงาน(กลาง) 65,202.- เฉพาะเจาะจง 
ใบส่ังซ้ือ 

40/2565 
ลว 5ม.ค.2565 

หจก. ล้ิมจี่เซง 65,202.- หจก. ล้ิมจี่เซง 65,202.- เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม
เงื่อนไข 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

12 จางติดต้ังกระจก อะลูมิเนียมหองเรียน 24,460.- เฉพาะเจาะจง 
ใบส่ังจาง    

44/2565 ลว. 
14 ม.ค. 2565 

รานนบพิตําการชาง 24,460.- รานนบพิตําการชาง 24,460.- เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม
เงื่อนไข 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

13 ซ่ือเครื่องคอมพิวเตอร 13,360.- เฉพาะเจาะจง 
     ใบส่ังซ้ือ 
47/2565 
ลว 17ม.ค.2565 

บ.ยูนิต้ี ไอทีซิสเตม จํากัด 13,360.- บ.ยูนิต้ี ไอทีซิสเตม จํากัด 13,360.- เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม
เงื่อนไข 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

14 โตะเกาอี้หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 51,000.- เฉพาะเจาะจง 
ใบส่ังซ้ือ 

50/2565 
ลว 18ม.ค.2565 

ราน NT เฟอรนิเจอร 51,000.- ราน NT เฟอรนิเจอร 51,000.- เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม
เงื่อนไข 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

15 ตูหนังสือ 9,600.- เฉพาะเจาะจง 
ใบส่ังซ้ือ 

57/2565 
ลว 19 ม.ค.

2565 

รานบานตาลเฟอรนิเจอร 9,600.- รานบานตาลเฟอรนิเจอร 9,600.- เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม
เงื่อนไข 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

16 จางทําปายประชาสัมพันธ 12,0๑0.- เฉพาะเจาะจง 
ใบส่ังจาง    

๖๙/2565 
ลว. 27 ม.ค. 

2565 

นายพีรพงษ คงสนิท 12,0๑0.- นายพีรพงษ คงสนิท 12,0๑0.- เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม
เงื่อนไข 
วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ลําดับที ่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงิน
ประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จาง 
การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก 

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา โดยสังเขป 

    17 ซ้ือเครื่องดนตรีโครงการพัฒนาทักษะดาน
ดนตรี 

57,000.- เฉพาะเจาะจง 
สัญญาจางท่ี 
60/๒๕๖๕ 

 ลว.๒0 ม.ค .๒๕๖5 

บ.เอ็นเคเอสมิวสิคจํากัด 57,000.- บ.เอ็นเคเอสมิวสิคจํากัด 57,000.- เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

18 จางเหมาปรับปรุงซอมแซมพ้ืนกระเบ้ือง 2 
หอง 

20,000.- เฉพาะเจาะจง 
สัญญาจางท่ี 
72/๒๕๖๕ 

 ลว.๒8 ม.ค .๒๕๖5 

นายสมศักด์ิ ทูลภิรมย 20,000.- นายสมศักด์ิ ทูลภิรมย 20,000 เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

19 ซ้ือวัสดุอุปกรณหองเรียนหองปฎิบัติการ 
SMTP 

5,960.15 เฉพาะเจาะจง 
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
81/2565 

ลว.4 ก.พ.2565 

บ.โฮม โปรดักสเซ็นเตอร จํากัด 
(มหาชน) 

5,960.15 บ.โฮม โปรดักสเซ็นเตอร จํากัด 
(มหาชน) 

5,960.15 เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

20 ซ้ือตูเอกสาร 6,900.- เฉพาะเจาะจง 
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
87/2565 

ลว.9 ก.พ.2565 

บานตาลเฟอรนิเจอร 6,900.- บานตาลเฟอรนิเจอร 6,900.- เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

21 จางไถกลบ ถมดิน บริเวณรอบโรงอาหาร 18,400 เฉพาะเจาะจง 
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
89/2565 

ลว.18 กพ..2565 

นายสุพร  ดวงแปน 18,400 นายสุพร  ดวงแปน 18,400 เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีเฉพาะเจาะจง 
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ลําดับที ่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงิน
ประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จาง 
การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก 

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา โดยสังเขป 

22 ซ้ือโปรเจคเตอรพรอมอุปกรณ 2 ชุด 74,000.- เฉพาะเจาะจง 
     ใบส่ังซ้ือ 
53/2565 
ลว 18ม.ค2565 

3 พีพีเน็ตเวิรค 74,000.- 3 พีพีเน็ตเวิรค 74,000.- เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

23 ซ้ือวัสดุสํานักงานวิชาการ 7,650.- เฉพาะเจาะจง 
     ใบส่ังซ้ือ 
77/2565 

ลว 9กพ.2565 

รานเพชรรัตนคอมพิวเตอร 7,650.- รานเพชรรัตนคอมพิวเตอร 7,650.- เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

24 จางเหมารถ 6,000.- เฉพาะเจาะจง 
ใบส่ังจาง    

103/2565 
ลว. 21 กพ. 

2565 

นายวันชัย อินณรงค 6,000.- นายวันชัย อินณรงค 6,000.- เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

25 ซ้ือส่ือวิทยาศาสตร 7,800.- เฉพาะเจาะจง 
     ใบส่ังซ้ือ 
106/2565 
ลว 21ก.พ.2565 

บ.แกมมาโก (ประเทศไทย)จํากัด 7,800.- บ.แกมมาโก (ประเทศไทย)
จํากัด 

7,800.- เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

26 ซ้ือเหล็ก 5,120.- เฉพาะเจาะจง 
     ใบส่ังซ้ือ 
112/2565 
ลว 25ก.พ.2565 

ราน ส.พิตําธุรกิจ 5,120.- ราน ส.พิตําธุรกิจ 5,120.- เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

27 ซ้ือเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต 1 ชุด 498,000.- เฉพาะเจาะจง 
     สัญญาเลขท่ี
02/2565  
ลว 25 กพ..2565 

บ.เอ็นเคเอสมิวสิค จํากัด 498,000.- บ.เอ็นเคเอสมิวสิค จํากัด 498,000.- เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีเฉพาะเจาะจง 



 

ลําดับที ่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงิน
ประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จาง 
การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก 

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา โดยสังเขป 

28 ซ้ือเครื่องดนตรีเพ่ือการจัดการเรียนการ
สอนวิชาดนตรี 

16,980.- เฉพาะเจาะจง 
     ใบส่ังซ้ือ 
115/2565 
ลว 04มี.ค..2565 

บ.เอ็นเคเอสมิวสิค จํากัด 16,980.- บ.เอ็นเคเอสมิวสิค จํากัด 16,980.- เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

29 ซ้ือเกาอี้สํานักงาน 6,000.- เฉพาะเจาะจง 
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
  118/25๖๕ 

ลว. 4มี.ค.๒๕๖๔ 

รานพิงค เฟอรนิเจอร 6,000.- รานพิงค เฟอรนิเจอร 6,000.- เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

30 จางเหมาอาหารกลางวัน 10,000.- เฉพาะเจาะจง 
ใบส่ังจางเลขท่ี 
123/2565 

ลว10 มี.ค.2565 

นางอมรรัตน  สุทธิ 10,000 นางอมรรัตน  สุทธิ 10,000 เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

31 ซ้ือผาพ้ืนงานอาคารสถานท่ี 7.179.- เฉพาะเจาะจง 
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
  126/25๖๕ 

ลว. 10มี.ค.๒๕๖๔ 

หางผาโชคดี 7,179.- หางผาโชคดี 7,179.- เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

32 กระถางสวยงาม 8,900.- เฉพาะเจาะจง 
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
  129/25๖๕ 

ลว. 10มี.ค.๒๕๖๔ 

บ.สําเพ็งมารเก็ตต้ิง 8,900.- บ.สําเพ็งมารเก็ตต้ิง 8,900.- เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 



ลําดับที ่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงิน
ประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จาง 
การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก 

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา โดยสังเขป 

33 ซ้ือดอกไมประดิษฐ 5,580.- เฉพาะเจาะจง 
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
  1๓2/25๖๕ 

ลว. 11มี.ค.๒๕๖๔ 

บ.สําเพ็งมารเก็ตต้ิง 5,580.- บ.สําเพ็งมารเก็ตต้ิง 5,580.- เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

34 อุปกรณกีฬา 10,798.- เฉพาะเจาะจง 
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
  1๓5/25๖๕ 

ลว. 16มี.ค.๒๕๖๔ 

หจก.ล้ิมจี่เซง 10,798.- หจก.ล้ิมจี่เซง 10,798.- เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

35 อุปกรณกีฬาโครงการพัฒนาแหลงเรียนรู 20,000.- เฉพาะเจาะจง 
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
  1๓8/25๖๕ 

ลว. 21มี.ค.๒๕๖๔ 

หจก.ล้ิมจี่เซง 20000.- หจก.ล้ิมจี่เซง 20,000.- เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

36 ซ้ือไมโครโฟนไรสายชนืดถือ 5,600.- เฉพาะเจาะจง 
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
  141/25๖๕ 

ลว. 22มี.ค.๒๕๖๔ 

รานเมืองคอนอิเล็กทรอนิคส 5,600 รานเมืองคอนอิเล็กทรอนิคส 5,600 เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

37 จางทําปายประชาสัมพันธตลาดนัด
เศรษฐกิจพอเพียง 

10,000 เฉพาะเจาะจง 
ใบส่ังจางเลขท่ี 
  147/25๖๕ 

ลว. 25มี.ค.๒๕๖๔ 

รานครีเอทดีไซด กรุป 10,000 รานครีเอทดีไซด กรุป 10,000 เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 
 

ลําดับที ่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงิน
ประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จาง 
การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก 

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา โดยสังเขป 

38 ซ้ือวัสดุสํานักงาน 5,880.- เฉพาะเจาะจง 
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
  150/25๖๕ 

ลว. 25มี.ค.๒๕๖๔ 

รานนิชา ยิ่งเจรืญการคา 5,880.- รานนิชา ยิ่งเจรืญการคา 5,880.- เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

39 ซ้ือนาฬิกาเสียงตามสาย 8,900.- เฉพาะเจาะจง 
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
  154/25๖๕ 

ลว. 28มี.ค.๒๕๖๔ 

รานตนนํ้าพริ้นต้ิง 8,900.- รานตนนํ้าพริ้นต้ิง 8,900.- เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

40 ซ้ือวัสดุสํานักงาน 44,730.- เฉพาะเจาะจง 
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
  157/25๖๕ 

ลว. 28มี.ค.๒๕๖๔ 

หจก.ล้ิมจี่เซง 44,730.- หจก.ล้ิมจี่เซง 244,730.- เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

41 จางเหมากําจัดวัชพืชแปลงปาลมสาธิต 11,330.- เฉพาะเจาะจง 
ใบส่ังจางเลขท่ี 
  162/25๖๕ 

ลว. 30มี.ค.๒๕๖๔ 

นายวงศพัทธ ทองเกล้ียง 11,330.- นายวงศพัทธ ทองเกล้ียง 11,330.- เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

- - - - - - - - - 

 

 
 
 

ลงช่ือ.....................................................ผูรายงาน 
(นางอัญชุลี กั๋งเซง) 

ครู 
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