
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบ เดือนมีนาคม 

โรงเรียนวัดประสาทนิกร ต าขันเงิน อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่ซื้อ
หรือจ้าง
(บาท) 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

(บาท) 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

๑ 
 

ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ๖,๓๐๐.๐๐ ๖,๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านหน้าสวน  
สเตชั่นเนอรี่ 

ร้านหน้าสวน  
สเตชั่นเนอรี่ 

มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขที่ 
 ซ.๓๒/๖๓ 
ลว. ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

   ๒ 
 

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๙,๐๔๘.๐๐ ๙,๐๔๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านตะวัน
คอมพิวเตอร์ 

ร้านตะวัน
คอมพิวเตอร์ 

มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขท่ี 
 ซ.๓๑/๖๓ 
ลว. ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ 

  

 

 

 

 

 

 

 

แบบ สขร.๑ 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบ เดือนกุมภาพันธ ์

โรงเรียนวัดประสาทนิกร ต าขันเงิน อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่ซื้อ
หรือจ้าง(บาท) 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอ
ราคา 

และราคาที่เสนอ
(บาท) 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 

๑ 
 

จ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบฝึก/
ใบงาน 

๑๑,๒๑๓.๙๕ ๑๑,๒๑๓.๙๕ เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ 
(ประเทศไทย) 
จ ากัด 

บริษัท ริโก้ 
(ประเทศไทย) 
จ ากัด 

มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขท่ี 
 จ.๑๕/๖๓ 
ลว. ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

๒ 
 

จ้างเช่าเครื่องเสียง ๙,๙๐๐.๐๐ ๙,๙๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางประนอม 
จันทร์ทับ 

นางประนอม 
จันทร์ทับ 

มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
 จ.๑๔/๖๓ 
ลว. ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

๓ จ้างท าป้ายไวนิล ๗๕๐๐.๐๐ ๗๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านโปรงานพิมพ์ ร้านโปรงานพิมพ์ มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขท่ี 
 จ.๑๓/๖๓ 
ลว. ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

๔ ซื้อสื่อการสอน ๖๙,๙๖๒.๒๘ ๖๙,๙๖๒.๒๘ เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์ ร้านพัฒน์ มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
 ซ.๒๘/๖๓ 
ลว. ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

๕ ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ๖,๓๐๐.๐๐ ๖,๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านหน้าสวน  
สเตชั่นเนอรี่ 

ร้านหน้าสวน  
สเตชั่นเนอรี่ 

มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขท่ี 
 ซ.๒๗/๖๓ 
ลว. ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

 

แบบ สขร.๑ 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบ เดือนกุมภาพันธ์ (ต่อ) 

โรงเรียนวัดประสาทนิกร ต าขันเงิน อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่ซื้อ
หรือจ้าง(บาท) 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอ
ราคา 

และราคาที่เสนอ
(บาท) 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 

๖ จ้างซ่อมเครื่องเสียงและล าโพง ๓๘,๑๖๔.๕๐ ๓๘,๑๖๔.๕๐ เฉพาะเจาะจง ที.ดี.ออดิโอ ชิส
เต็มส์ 

ที.ดี.ออดิโอ ชิส
เต็มส์ 

มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขท่ี 
 จ.๑๑/๖๓ 
ลว. ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

๗ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๙,๓๒๐.๐๐ ๙,๓๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ตะวันคอมพิวเตอร์ ตะวัน
คอมพิวเตอร์ 

มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขท่ี 
 ซ.๒๖/๖๓ 
ลว. ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

๘ ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ๖,๓๐๐.๐๐ ๖,๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านหน้าสวน  
สเตชั่นเนอรี่ 

ร้านหน้าสวน  
สเตชั่นเนอรี่ 

มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขท่ี 
 ซ.๒๕/๖๓ 
ลว. ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

 
 

 

 

 

 

แบบ สขร.๑ 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบ เดือนมกราคม 

โรงเรียนวัดประสาทนิกร ต าขันเงิน อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่ซื้อ
หรือจ้าง(บาท) 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอ
ราคา 

และราคาที่เสนอ
(บาท) 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 

๑ 
 

จ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบฝึก/
ใบงาน 

๘,๔๘๔.๐๓ ๘,๔๘๔.๐๓ เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ 
(ประเทศไทย) 
จ ากัด 

บริษัท ริโก้ 
(ประเทศไทย) 
จ ากัด 

มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขท่ี 
 จ.๑๐/๖๓ 
ลว. ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ 

๒ 
 

ซื้อพัดลม ๑๓๔,๘๓๒.๐๐ ๑๓๔,๘๓๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.วงษ์สิน
อุดมการไฟฟ้า 

หจก.วงษ์สิน
อุดมการไฟฟ้า 

มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขท่ี 
 ซ.๒๒/๖๓ 
ลว. ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ 

๓ ซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและวัสดุ
ดนตรี 

๓๔,๒๗๖.๖๔ ๓๔,๒๗๖.๖๔ เฉพาะเจาะจง บริษัทบราโวมิวสิค 
จ ากัด 

บริษัทบราโวมิว
สิค จ ากัด 

มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขท่ี 
 ซ.๒๑/๖๓ 
ลว. ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ 

๔ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๒๖,๓๐๔.๓๐ ๒๖,๓๐๔.๓๐ เฉพาะเจาะจง ตะวันคอมพิวเตอร์ ตะวัน
คอมพิวเตอร์ 

มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขท่ี 
 ซ.๒๐/๖๓ 
ลว. ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ 

๕ ซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ๑๑,๕๑๒.๓๑ ๑๑,๕๑๒.๓๑ เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม 
จ ากัด 

บริษัท วิทยาศรม 
จ ากัด 

มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขท่ี 
 ซ.๑๘/๖๓ 
ลว. ๗ มกราคม ๒๕๖๓ 

 

แบบ สขร.๑ 



 

 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบ เดือนมกราคม (ต่อ) 

โรงเรียนวัดประสาทนิกร ต าขันเงิน อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่ซื้อ
หรือจ้าง(บาท) 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอ
ราคา 

และราคาที่เสนอ
(บาท) 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 

๖ ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๑๒๗.๑๗๒.๔๓ ๑๒๗.๑๗๒.๔๓ เฉพาะเจาะจง โฮมมาร์ทหลังสวน โฮมมาร์ทหลัง
สวน 

มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขท่ี 
 ซ.๑๙/๖๓ 
ลว. ๗ มกราคม ๒๕๖๓ 

๗ ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ๖,๓๐๐.๐๐ ๖,๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านหน้าสวน  
สเตชั่นเนอรี่ 

ร้านหน้าสวน  
สเตชั่นเนอรี่ 

มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขท่ี 
 ซ.๑๗/๖๓ 
ลว. ๖ มกราคม ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ สขร.๑ 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบ เดือนธันวาคม 

โรงเรียนวัดประสาทนิกร ต าขันเงิน อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่ซื้อ
หรือจ้าง(บาท) 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอ
ราคา 

และราคาที่เสนอ
(บาท) 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 

๑ 
 

จ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบฝึก/
ใบงาน 

๑๐,๖๐๖.๘๙ ๑๐,๖๐๖.๘๙ เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ 
(ประเทศไทย) 
จ ากัด 

บริษัท ริโก้ 
(ประเทศไทย) 
จ ากัด 

มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขท่ี 
 จ.๙/๖๓ 
ลว. ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

๒ 
 

จ้างเหมาเช่าชุดประกอบการ
แสดงวงดนตรีลูกทุ่ง 

๔๑,๑๘๔.๐๐ ๔๑,๑๘๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านนัจฟ้าแฟนตาซี ร้านนัจฟ้าแฟน
ตาซี 

มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขท่ี 
 จ.๘/๖๓ 
ลว. ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

๓ จ้างเหมารถบัสไม่ประจ าทาง ๓๓,๖๖๐.๐๐ ๓๓,๖๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายจารึก รื่น
พานิช 

นายจารึก รื่น
พานิช 

มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขท่ี 
 จ.๗/๖๓ 
ลว. ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

๔ ซื้อสื่อการสอน ๘๗,๖๕๙.๐๓ ๘๗,๖๕๙.๐๓ เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์ ร้านพัฒน์ มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขท่ี 
 ซ.๑๖/๖๓ 
ลว. ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

๕ ซื้อชุดกีฬา ๗,๕๐๐.๐๐ ๗,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ส. สปอร์ต ส. สปอร์ต มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขท่ี 
 ซ.๑๕/๖๓ 
ลว. ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 

แบบ สขร.๑ 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบ เดือนธันวาคม (ต่อ) 

โรงเรียนวัดประสาทนิกร ต าขันเงิน อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่ซื้อ
หรือจ้าง(บาท) 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอ
ราคา 

และราคาที่เสนอ
(บาท) 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 

๖ ซื้อวัสดุการเกษตร ๕,๐๕๐.๐๐ ๕,๐๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ทิพวรรณพันธุ์ไม้ ทิพวรรณพันธุ์ไม้ มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขท่ี 
 ซ.๑๓/๖๓ 
ลว. ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

๗ ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๙๖.๕๖๑.๖๓ ๙๖.๕๖๑.๖๓ เฉพาะเจาะจง โฮมมาร์ทหลังสวน โฮมมาร์ทหลัง
สวน 

มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขท่ี 
 ซ.๑๔/๖๓ 
ลว. ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

๘ จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจ า
ทาง 

๑๙,๘๐๐.๐๐ ๑๙,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายจารึก รื่น
พานิช 

นายจารึก รื่น
พานิช 

มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขท่ี 
 จ.๖/๖๓ 
ลว. ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

แบบ สขร.๑ 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบ เดือนพฤศจิกายน 

โรงเรียนวัดประสาทนิกร ต าขันเงิน อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่ซื้อ
หรือจ้าง(บาท) 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอ
ราคา 

และราคาที่เสนอ
(บาท) 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 

๑ 
 

จ้างเหมารถ ๕๙,๔๐๐.๐๐ ๕๙,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายจารึก รื่น
พานิช 

นายจารึก รื่น
พานิช 

มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขท่ี 
 จ.๕/๖๓ 
ลว. ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ 

๒ 
 

จ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบฝึก/
ใบงาน 

๙,๒๗๐.๔๘ ๙,๒๗๐.๔๘ เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ 
(ประเทศไทย) 
จ ากัด 

บริษัท ริโก้ 
(ประเทศไทย) 
จ ากัด 

มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขท่ี 
 จ.๔/๖๓ 
ลว. ๒๒ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ 

๓ จ้างเหมารถ ๑๙,๘๐๐.๐๐ ๑๙,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายจารึก รื่น
พานิช 

นายจารึก รื่น
พานิช 

มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขท่ี 
 จ.๓/๖๓ 
ลว. ๒๒ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ 

๔ จ้างเหมารถ ๓๙,๖๐๐.๐๐ ๓๙,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายจารึก รื่น
พานิช 

นายจารึก รื่น
พานิช 

มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขท่ี 
 จ.๒/๖๓ 
ลว. ๒๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ 

 

แบบ สขร.๑ 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบ เดือนพฤศจิกายน (ต่อ) 

โรงเรียนวัดประสาทนิกร ต าขันเงิน อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่ซื้อ
หรือจ้าง(บาท) 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอ
ราคา 

และราคาที่เสนอ
(บาท) 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 

๕ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๕,๕๓๐.๐๐ ๕,๕๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ตะวันคอมพิวเตอร์ ตะวัน
คอมพิวเตอร์ 

มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขท่ี 
 ซ.๑๒/๖๓ 
ลว. ๑๙ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ 

๖ ซื้อโทรทัศน์พร้อมขาแขวน ๕๘,๘๓๕.๗๐ ๕๘,๘๓๕.๗๐ เฉพาะเจาะจง บริษัทเสียงโตเกียว
จ ากัด 

บริษัทเสียง
โตเกียวจ ากัด 

มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขท่ี 
 ซ.๑๑/๖๓ 
ลว. ๑๙ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ 

๗ จ้างเหมารถ ๕๙,๔๐๐.๐๐ ๕๙,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายจารึก รื่น
พานิช 

นายจารึก รื่น
พานิช 

มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขท่ี 
 จ.๑/๖๓ 
ลว. ๑๕ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ 

๘ ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ๖,๓๐๐.๐๐ ๖,๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านหน้าสวน  
สเตชั่นเนอรี่ 

ร้านหน้าสวน  
สเตชั่นเนอรี่ 

มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขท่ี 
 ซ.๑๐/๖๓ 
ลว. ๑๕ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ 

 

แบบ สขร.๑ 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบ เดือนพฤศจิกายน (ต่อ) 

โรงเรียนวัดประสาทนิกร ต าขันเงิน อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่ซื้อ
หรือจ้าง(บาท) 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอ
ราคา 

และราคาที่เสนอ
(บาท) 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 

๙ ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๘๙,๐๗๓.๐๐ ๘๙,๐๗๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง โฮมมาร์ทหลังสวน โฮมมาร์ทหลัง
สวน 

มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขท่ี 
 ซ.๙/๖๓ 
ลว. ๑๓ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ 

๑๐ ซื้อหนังสือแบบเรียนเพ่ิมเติม ๑๗,๕๓๑.๑๒ ๑๗,๕๓๑.๑๒ เฉพาะเจาะจง บริษัท เส้งโห 
ภูเก็ต จ ากัด 

บริษัท เส้งโห 
ภูเก็ต จ ากัด 

มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขท่ี 
 ซ.๘/๖๓ 
ลว. ๑๓ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ 

๑๑ ซ้ือสื่อการสอน ๙๘,๗๗๔.๑๗ ๙๘,๗๗๔.๑๗ เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์ ร้านพัฒน์ มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขท่ี 
 ซ.๗/๖๓ 
ลว. ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

๑๒ ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ๖,๓๐๐.๐๐ ๖,๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านหน้าสวน  
สเตชั่นเนอรี่ 

ร้านหน้าสวน  
สเตชั่นเนอรี่ 

มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขท่ี 
 ซ.๖/๖๓ 
ลว. ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 

 

แบบ สขร.๑ 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบ เดือนพฤศจิกายน (ต่อ) 

โรงเรียนวัดประสาทนิกร ต าขันเงิน อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่ซื้อ
หรือจ้าง(บาท) 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอ
ราคา 

และราคาที่เสนอ
(บาท) 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 

๑๓ ซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและวัสดุ
ดนตรี 

๘,๓๑๐.๐๐ ๘,๓๑๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม.
เอ.ดิสทริบิวชั่น 
จ ากัด 

บริษัท เอ็ม.
เอ.ดิสทริบิวชั่น 
จ ากัด 

มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขท่ี 
 ซ.๕/๖๓ 
ลว. ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

๑๔ ซ้ือวัสดุดนตรี ๓๑,๖๘๐.๐๐ ๓๑,๖๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.มิวสิคโอเวอร์
ออล 

หจก.มิวสิคโอ
เวอร์ออล 

มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขท่ี 
 ซ.๔/๖๓ 
ลว. ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ สขร.๑ 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบ เดือนตุลาคม 

โรงเรียนวัดประสาทนิกร ต าขันเงิน อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่ซื้อ
หรือจ้าง(บาท) 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอ
ราคา 

และราคาที่เสนอ
(บาท) 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 

๑ 
 

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๑๒,๑๘๐.๙๖ ๑๒,๑๘๐.๙๖ เฉพาะเจาะจง ตะวันคอมพิวเตอร์ ตะวัน
คอมพิวเตอร์ 

มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขท่ี 
 ซ.๒/๖๓ 
ลว. ๗ ตลุาคม ๒๕๖๒ 

๒ ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ๖,๓๐๐.๐๐ ๖,๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านหน้าสวน  
สเตชั่นเนอรี่ 

ร้านหน้าสวน  
สเตชั่นเนอรี่ 

มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขท่ี 
 ซ.๑/๖๓ 
ลว. ๗ ตลุาคม ๒๕๖๒ 

 

แบบ สขร.๑ 


