
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 วัสดุก่อสร้าง 170.00 170.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ยู เอส ควนสตอ ร้าน ยู เอส ควนสตอ มีความเหมาะสม 29-ก.พ.-64

2 วัสดุเช้ือเพลิง 350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง บ. ซัสโก้ จ ากัด บ. ซัสโก้ จ ากัด มีความเหมาะสม 19-ก.พ.-64

3 ถ่ายเอกสาร 2,930.00 2,930.00 เฉพาะเจาะจง ส.เอกสาร ส.เอกสาร มีความเหมาะสม 5-ต.ค.-64

4 วัสดุไฟฟ้า 1,380.00 1,380.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ฉลุงเคร่ืองเขียน หจก. ฉลุงเคร่ืองเขียน มีความเหมาะสม 11-ต.ค.-64

5 วัสดุไฟฟ้า 456.00 456.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเคมาร์ท ร้านเคมาร์ท มีความเหมาะสม 11-ต.ค.-64

6 ถ่ายเอกสาร 735.00 735.00 เฉพาะเจาะจง ศุภกฤตการพิมพ์ ศุภกฤตการพิมพ์ มีความเหมาะสม 19-ต.ค.-64

7 ค่าอาหารว่าง 4,680.00 4,680.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ซีดาด มะแอเคียน น.ส. ซีดาด มะแอเคียน มีความเหมาะสม 22-ต.ค.-64

8 ซ่อมอินเตอร์เน็ต 4,350.00 4,350.00 เฉพาะเจาะจงบริษัท ซายน์เทค คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จ ากัดบริษัท ซายน์เทค คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จ ากัดมีความเหมาะสม 28-ต.ค.-64

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ.  2564

 โรงเรียนควนโดนวิทยำ

วันท่ี 1 -31  เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2564 (1)



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างถ่ายเอกสาร 735.00 735.00 เฉพาะเจาะจง ศุภกฤตการพิมพ์ ศุภกฤตการพิมพ์ มีความเหมาะสม 1-พ.ย.-64

2 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้ายอันยานีเภสัช หจก. ฉลุงเคร่ืองเขียน มีความเหมาะสม ใบส่ังซ้ือท่ี 1/2565 ลงวันท่ี 1/พ.ย./2564

3 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง เอฟ แอนด์ อาร์ ปร้ินเตอร์ เซอร์วิสเอฟ แอนด์ อาร์ ปร้ินเตอร์ เซอร์วิส มีความเหมาะสม ใบส่ังซ้ือท่ี 2 /2565 ลงวันท่ี 1 พ.ย. 2564

4 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดีจัง 20 สาขาแม่-ระ ร้านดีจัง 20 สาขาแม่-ระ มีความเหมาะสม 2-พ.ย.-64

5 จ้างถ่ายเอกสาร 1,280.00 1,280.00 เฉพาะเจาะจง ส.เอกสาร ส.เอกสาร มีความเหมาะสม 15-พ.ย.-64

6 วัสดุส านักงาน 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจงร้านวิไลการค้า แอนด์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสร้านวิไลการค้า แอนด์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส มีความเหมาะสม 17-พ.ย.-64

7 วัสดุเช้ือเพลิและหล่อล่ืน 350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง บ. ซัสโก้ จ ากัด บ. ซัสโก้ จ ากัด มีความเหมาะสม 18-พ.ย.-64

8 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง คลินิกยาบ้านคลองขุด คลินิกยาบ้านคลองขุด มีความเหมาะสม 22-พ.ย.-64

9 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 29,600.00 29,600.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เมศรินทร์  บุญรอด น.ส. เมศรินทร์  บุญรอด มีความเหมาะสม ใบส่ังซ้ือท่ี 3 /2565 ลงวันท่ี 23 พ.ย. 2564

10 วัสดุไฟฟ้า 1,860.00 1,860.00 เฉพาะเจาะจง 111 การไฟฟ้า 111 การไฟฟ้า มีความเหมาะสม 24-พ.ย.-65

11 ค่าอาหารว่าง 10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธัฌวรัตน์ ขุนแผน น.ส. ธัฌวรัตน์ ขุนแผน มีความเหมาะสม 26-พ.ย.-64

12 วัสดุส านักงาน 3,120.00 3,120.00 เฉพาะเจาะจง องค์การค้าของคุรุสภา (สกสค) องค์การค้าของคุรุสภา (สกสค) มีความเหมาะสม 26-พ.ย.-64

13 วัสดุเช้ือเพลิและหล่อล่ืน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บ. ซัสโก้ จ ากัด บ. ซัสโก้ จ ากัด มีความเหมาะสม 26-พ.ย.-64

14 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอับดลฮอนี ฮะปาน นายอับดลฮอนี ฮะปาน มีความเหมาะสม ใบส่ังจ้างท่ี 1/2565 ลงวันท่ี 26 พ.ย. /2564 

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษจิกำยน พ .ศ. 2564 

 โรงเรียนควนโดนวิทยำ

วันท่ี 1- 30  เดือน พฤษจิกำยน พ.ศ. 2564 (1)



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจงร้านวิไลการค้า แอนด์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสร้านวิไลการค้า แอนด์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส มีความเหมาะสม 1-ธ.ค.-64

2 วัสดุส านักงาน 6,250.00 6,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรรรรรร พาณิชย์ ร้านรรรรรร พาณิชย์ มีความเหมาะสม 2-ธ.ค.-64

3 วัสดุส านักงาน 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง 99 การไฟฟ้าและเสียง 99 การไฟฟ้าและเสียง มีความเหมาะสม 2-ธ.ค.-64

4 วัสดุโฆษณและเผยแพร่ 6,250.00 6,250.00 เฉพาะเจาะจง จ านงค์เฟอร์นิเจอร์ จ านงค์เฟอร์นิเจอร์ มีความเหมาะสม 2-ธ.ค.-64

5 วัสดุเคร่ืองอุปโภคบริโภค 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง สตอไอซ์ สตอไอซ์ มีความเหมาะสม 2-ธ.ค.-64

6 จ้างท าป้ายไวนิล 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง ไอ เดีย กราฟิก ดีไซน์ ไอ เดีย กราฟิก ดีไซน์ มีความเหมาะสม 2-ธ.ค.-64

7 วัสดุส านักงาน 2,190.00 2,190.00 เฉพาะเจาะจง บ. สยามนครินทร์ บ. สยามนครินทร์ มีความเหมาะสม 3-ธ.ค.-64

8 วัสดุผ้าและเคร่ืองแต่งกาย 5,200.00 5,200.00 เฉพาะเจาะจง รินนาฟลาวเวอร์ รินนาฟลาวเวอร์ มีความเหมาะสม 3-ธ.ค.-64

9 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,330.00 1,330.00 เฉพาะเจาะจง บ. มิสเตอร์ดี ไอ วาย บ. มิสเตอร์ดี ไอ วาย มีความเหมาะสม 7-ธ.ค.-64

10 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 342.00 342.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเคมาร์ท ร้านเคมาร์ท มีความเหมาะสม 7-ธ.ค.-64

11 จ้างจัดท ารูปเล่ม 13,040.00 13,040.00 เฉพาะเจาะจง ศุภกฤตการพิมพ์ ศุภกฤตการพิมพ์ มีความเหมาะสม 8-ธ.ค.-64

12 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์และเคร่ืองปรินท์เตอร์ 7,790.00 7,790.00 เฉพาะเจาะจงร้านวิไลการค้า แอนด์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสร้านวิไลการค้า แอนด์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส มีความเหมาะสม ใบส่ังจ้างท่ี 2/2565 ลงวันท่ี 8 ธ.ค. 2564 

13 วัสดุเกษตร 1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสลามัตการค้า ร้านสลามัตการค้า มีความเหมาะสม 14-ธ.ค.-64

14 วัสดุส านักงาน 110.00 110.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ฉลุงเคร่ืองเขียน หจก. ฉลุงเคร่ืองเขียน มีความเหมาะสม 17-ธ.ค.-64

15 จ้างท าโครงเหล็ก 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง สตูลเมลโล 65 สตูลเมลโล 65 มีความเหมาะสม 17-ธ.ค.-64

16 จ้างท าป้ายไวนิล 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ริสโฟโต้กราฟฟิก ริสโฟโต้กราฟฟิก มีความเหมาะสม 20-ธ.ค.-64

17 จ้างท าป้ายไวนิล 3,273.00 3,273.00 เฉพาะเจาะจง ริสโฟโต้กราฟฟิก ริสโฟโต้กราฟฟิก มีความเหมาะสม 23-ธ.ค.-64

18 จ้างเปล่ียนแม่กุญแจ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง สุนทรกระจกอลูมิเนียม สุนทรกระจกอลูมิเนียม มีความเหมาะสม 23-ธ.ค.-64

19 เช่าเคร่ืองคอมพืวเตอร์ 158,900.00 158,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เลิศชัยโอเอ หจก. เลิศชัยโอเอ มีความเหมาะสม สัญญาเช่าท่ี 1/ 2563 ลงวันท่ี 4  ธ.ค. 2562 

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2564 

 โรงเรียนควนโดนวิทยำ

วันท่ี 1 -31  เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2564 (1)



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 วัสดุก่อสร้าง 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง 111 การไฟฟ้า 111 การไฟฟ้า มีความเหมาะสม 4-ม.ค.-64

2 จ้างท าป้ายไวนิล 3,162.00 3,162.00 เฉพาะเจาะจง ไอเดีย กราฟิก ดีไซน์ ไอเดีย กราฟิก ดีไซน์ มีความเหมาะสม 4-ม.ค.-64

3 วัสดุเคร่ืองอุปโภคบริโภค 650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านริสกีการค้า ร้านริสกีการค้า มีความเหมาะสม 5-ม.ค.-64

4 วัสดุเคร่ืองอุปโภคบริโภค 3,990.00 3,990.00 เฉพาะเจาะจง ร้านริสกีการค้า ร้านริสกีการค้า มีความเหมาะสม 6-ม.ค.-64

5 วัสดุเกษตร 3,480.00 3,480.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านสวนการเกษตร ร้านบ้านสวนการเกษตร มีความเหมาะสม 6-ม.ค.-64

6 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,006.00 1,006.00 เฉพาะเจาะจง กูชา กูชา มีความเหมาะสม 7-ม.ค.-64

7 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,001.00 1,001.00 เฉพาะเจาะจง กูชา กูชา มีความเหมาะสม 7-ม.ค.-64

8 วัสดุเคร่ืองอุปโภคบริโภค 2,121.00 2,121.00 เฉพาะเจาะจง สตอไวซ์ สตอไวซ์ มีความเหมาะสม 7-ม.ค.-64

9 จัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 37,000.00 37,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เลิศชัย โอเอ หจก. เลิศชัย โอเอ มีความเหมาะสม ใบส่ังซ้ือท่ี 4/2565 ลงวันท่ี 7 ม.ค. 2565

10 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 64,660.00 64,660.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ช. วัสดุก่อสร้าง 2004 จ ากัดบริษัท ช. วัสดุก่อสร้าง 2004 จ ากัด มีความเหมาะสม ใบส่ังซ้ือท่ี 5/2565 ลงวันท่ี 7 ม.ค. 2565

11 จ้างเปล่ียนสารกรองในเคร่ือง 64,000.00 64,000.00 เฉพาะเจาะจง เจเอ็ม เซฟต้ี สตูล เจเอ็ม เซฟต้ี สตูล มีความเหมาะสม ใบส่ังจ้างท่ี 3/2565 ลงวันท่ี 7 ม.ค. 2565

12 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ืองพิมพ์ 7,790.00 7,790.00 เฉพาะเจาะจงร้านวิไลการค้า แอนด์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสร้านวิไลการค้า แอนด์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส มีความเหมาะสม 8-ม.ค.-64

13 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา 12,013.00 12,013.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ฉลุงเคร่ืองเขียน หจก. ฉลุงเคร่ืองเขียน มีความเหมาะสม ใบส่ังซ้ือท่ี 6/2565 ลงวันท่ี 10 ม.ค. 2565

14 วัสดุผ้าและเคร่ืองแต่งกาย 1,480.00 1,480.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน รินา 3 แยกควนสตอ ร้าน รินา 3 แยกควนสตอ มีความเหมาะสม 12-ม.ค.-64

15 วัสุดส านักงาน 4,790.00 4,790.00 เฉพาะเจาะจงร้านวิไลการค้า แอนด์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสร้านวิไลการค้า แอนด์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส มีความเหมาะสม 12-ม.ค.-64

16 วัสุดส านักงาน 4,790.00 4,790.00 เฉพาะเจาะจงร้านวิไลการค้า แอนด์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสร้านวิไลการค้า แอนด์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส มีความเหมาะสม 14-ม.ค.-64

17 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ซัสโก้ จ ากัด บ. ซัสโก้ จ ากัด มีความเหมาะสม 18-ม.ค.-64

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2565

 โรงเรียนควนโดนวิทยำ

วันท่ี 1- 31  เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565 (1)



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บ. ซัสโก้ จ ากัด บ. ซัสโก้ จ ากัด มีความเหมาะสม 1-ก.พ.-65

2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เลิศชัย โอเอ หจก. เลิศชัย โอเอ มีความเหมาะสม 2-ก.พ.-65

3 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 32,639.00 32,639.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ฉลุงเคร่ืองเขียน หจก.ฉลุงเคร่ืองเขียน มีความเหมาะสม ใบส่ังซ้ือท่ี 7/2565 ลงวันท่ี 4 ก.พ. 2565

4 จ้างปรับปปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 789,000.00 789,000.00 คัดเลือกนายซาฟีอี หนุนพ่อเด็น ราคาท่ีเสนอ 785,600.- บาทนายซาฟีอี หนุนพ่อเด็น ราคาท่ีตกลง 785,600.- บาทเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด สัญญาจ้างท่ี 1/2565 ลงวันท่ี 3 ก.พ. 2565

5 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 32,639.00 32,639.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ฉลุงเคร่ืองเขียน หจก. ฉลุงเคร่ืองเขียน มีความเหมาะสม ใบส่ังซ้ือท่ี 8/2565 ลงวันท่ี 8 ก.พ. 2565

6 จ้างท าป้าย 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ครีเอทีฟ มีเดีย ครีเอทีฟ มีเดีย มีความเหมาะสม 7-ก.พ.-65

7 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 6,900.00 6,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ฉลุงเคร่ืองเขียน หจก. ฉลุงเคร่ืองเขียน มีความเหมาะสม 8-ก.พ.-65

8 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 6,900.00 6,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ฉลุงเคร่ืองเขียน หจก.ฉลุงเคร่ืองเขียน มีความเหมาะสม 11-ก.พ.-65

9 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 365.00 365.00 เฉพาะเจาะจง บ. ซัสโก้ จ ากัด บ. ซัสโก้ จ ากัด มีความเหมาะสม 14-ก.พ.-65

10 วัสดุเกษตร 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสลามัตการค้า ร้านสลามัตการค้า มีความเหมาะสม 14-ก.พ.-65

11 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 34,000.00 34,000.00 เฉพาะเจาะจง นายซาฟีอี หนุนพ่อเด็น นายซาฟีอี หนุนพ่อเด็น มีความเหมาะสม ใบส่ังซ้ือท่ี 9/2565 ลงวันท่ี 21 ก.พ. 2565

12 จ้างท าป้ายไวนิล 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง ฟาลดิ กราฟิก ดีไซน์ ฟาลดิ กราฟิก ดีไซน์ มีความเหมาะสม 22-ก.พ.-65

13 จ้างเดินระบบ สาย Lan 9,170.00 9,170.00 เฉพาะเจาะจงบริษัทชายน์เทค คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสจ ากัด (ส านักงานใหญ่) มีความเหมาะสม ใบส่ังจ้างท่ี 5/2565 ลงวันท่ี 24 ก.พ. 2565

14 จ้างติดต้ังกล้องวงจรปิด 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจงบริษัทชายน์เทค คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสจ ากัด (ส านักงานใหญ่) มีความเหมาะสม 24-ก.พ.-65

15 จ้างซ่อมหลังคาห้องละหมาดและโรงยิม 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอับดลฮอนี ฮะปาน นายอับดลฮอนี ฮะปาน มีความเหมาะสม ใบส่ังจ้ำงท่ี 6/2565 ลงวันท่ี 25 ก.พ. 2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565

 โรงเรียนควนโดนวิทยำ

วันท่ี 1- 28  เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565 (1)



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 วัสดุยานพาหนะ 3,550.00 3,550.00 เฉพาะเจาะจง อู่บ้านเพ่ือน อู่บ้านเพ่ือน มีความเหมาะสม 3-มี.ค.-65

2 วัสดุส านักงาน 2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านท่าแพเฟอร์นิเจอร์ ร้านท่าแพเฟอร์นิเจอร์ มีความเหมาะสม 7-มี.ค.-65

3 วัสดุเกษตร 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสลามัตการค้า ร้านสลามัตการค้า มีความเหมาะสม 7-มี.ค.-65

4 วัสดุเคร่ืองอุปโภค 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ริสกีการค้า ริสกีการค้า มีความเหมาะสม 7-มี.ค.-65

5 วัสดุส านักงาน 250.00 250.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ฉลุงเคร่ืองเขียน หจก. ฉลุงเคร่ืองเขียน มีความเหมาะสม 8-มี.ค.-65

6 จ้างท าซุ้มนิทรรศการ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. หัสน๊ะ โทรบุตร น.ส. หัสน๊ะ โทรบุตร มีความเหมาะสม 8-มี.ค.-65

7 จัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 49,900.00 49,900.00 เฉพาะเจาะจง เอทีโฟรกรุ๊ป จ ากัด (ส านักงานใหญ่)เอทีโฟรกรุ๊ป จ ากัด (ส านักงานใหญ่) มีความเหมาะสม ใบส่ังซ้ือท่ี 10/2565  ลงวันท่ี 9 มีค. 2565

8 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 18,200.00 18,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก าแพงเฟอร์นิเจอร์ ร้านก าแพงเฟอร์นิเจอร์ มีความเหมาะสม ใบส่ังซ้ือท่ี 11/2565  ลงวันท่ี 9 มีค. 2565

9 วัสดุส านักงาน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโดด ร้านโดด มีความเหมาะสม 14-มี.ค.-65

10 จ้างท าแผ่นพับ+โปสเตอร์ 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง ริสโฟโต้กราฟฟิก ริสโฟโต้กราฟฟิก มีความเหมาะสม 14-มี.ค.-65

11 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 14,400.00 14,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก าแพงเฟอร์นิเจอร์ ร้านก าแพงเฟอร์นิเจอร์ มีความเหมาะสม ใบส่ังซ้ือท่ี 12/2565  ลงวันท่ี 14 มีค. 2565

12 จ้างท าป้ายไวนิล 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอเดีย กราฟิก ดีไซน์ ร้านไอเดีย กราฟิก ดีไซน์ มีความเหมาะสม ใบส่ังจ้างท่ี 7/2565  ลงวันท่ี 14 มี.ค. 2565

13 วัสดุส านักงาน 3,250.00 3,250.00 เฉพาะเจาะจงร้านวิไลการค้า แอนด์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสร้านวิไลการค้า แอนด์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส มีความเหมาะสม 17-มี.ค.-65

14 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 22,980.00 22,980.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ฉลุงเคร่ืองเขียน หจก. ฉลุงเคร่ืองเขียน มีความเหมาะสม ใบส่ังซ้ือท่ี 13/2565  ลงวันท่ี 17  มีค. 2565

15 วัสดุก่อสร้าง 330.00 330.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ยู. เอส. คอนส์- เทค ร้าน ยู. เอส. คอนส์- เทค มีความเหมาะสม 21-มี.ค.-65

16 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บ. ซัสโก้ จ ากัด บ. ซัสโก้ จ ากัด มีความเหมาะสม 22-มี.ค.-65

17 จ้างถ่ายเอกสาร 784.00 784.00 เฉพาะเจาะจง ส.เอกสาร ส.เอกสาร มีความเหมาะสม 22-มี.ค.-65

18 วัสดุส านักงาน 2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจงร้านวิไลการค้า แอนด์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสร้านวิไลการค้า แอนด์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส มีความเหมาะสม 24-มี.ค.-65

19 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเฌอฟ้า ร้านเฌอฟ้า มีความเหมาะสม 24-มี.ค.-65

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2565  

 โรงเรียนควนโดนวิทยำ

วันท่ี 1-31   เดือน มีนำคม พ.ศ. 2565 (1)

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 วัสดุเกษตร 480 480.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสลามัตการค้า ร้านสลามัตการค้า มีความเหมาะสม 12-เม.ย.-65

2 จัดซ้ือหนังสือเรียน 920,861.00 923,732.00 คัดเลือก หจก. บุ๊คสตูล 891,000.00 หจก. บุ๊คสตูล 891,000.00เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และมีความเหมาะสมสัญญาซ้ือท่ี 1/2565 ลงวันท่ี 28 เม.ย 2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2565 

 โรงเรียนควนโดนวิทยำ

วันท่ี  1-30  เดือน เมษำยน พ.ศ. 2565 (1)



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 485.00 485.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ จ ากัด บริษัท ซัสโก้ จ ากัด มีความเหมาะสม 5-พ.ค.-65

2 จัดซ้ือครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน 187,500.00 187,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เลิศชัยคอนสรัคช่ัน 2022 จ ากัดบริษัท เลิศชัยคอนสรัคช่ัน 2022 จ ากัด มีความเหมาะสม ใบส่ังซ้ือท่ี 14/2565  ลงวันท่ี 9 พ.ค. 2565

3 วัสดุส านักงาน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรับท าตรายาง ร้านรับท าตรายาง มีความเหมาะสม 10-พ.ค.-65

4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 6,675.00 6,675.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุ้ยดอทคอม ร้านนุ้ยดอทคอม มีความเหมาะสม ใบส่ังซ้ือท่ี 15/2565  ลงวันท่ี 10 พ.ค. 2565

5 วัสดุงานบ้านงานครัว 16,260.00 16,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประกอบการค้า ร้านประกอบการค้า มีความเหมาะสม ใบส่ังซ้ือท่ี 16/2565  ลงวันท่ี 10 พ.ค. 2565

6 วัสดุไฟฟ้า 270.00 270.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเคมาร์ท ร้านเคมาร์ท มีความเหมาะสม 11-พ.ค.-65

7 จ้างซ่อมโทรทัศน์ 9,800.00 9,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสลามัตการค้า ร้านสลามัตการค้า มีความเหมาะสม ใบส่ังจ้างท่ี 8/2565  ลงวันท่ี 11 พ.ค. 2565

8 วัสดุเช้ือเพลิง 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ จ ากัด บริษัท ซัสโก้ จ ากัด มีความเหมาะสม 19-พ.ค.-65

9 จ้างท าป้าย 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ฟาลด้ิ กราฟิก ดีไซน์ ฟาลด้ิ กราฟิก ดีไซน์ มีความเหมาะสม 20-พ.ค.-65

10 จ้างซ่อมเปล่ียนวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,850.00 2,850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุ้ยดอทคอม ร้านนุ้ยดอทคอม มีความเหมาะสม 24-พ.ค.-65

11 วัสดุก่อสร้าง 69,075.00 69,075.00 เฉพาะเจาะจงบริษัท ชะ สตูล วัสดุก่อสร้าง 2004 จ ากัดบริษัท ชะ สตูล วัสดุก่อสร้าง 2004 จ ากัด มีความเหมาะสม ใบส่ังซ้ือท่ี 17/2565  ลงวันท่ี 24 พ.ค. 2565

12 จ้างเข้าเล่ม 1,680.00 1,680.00 เฉพาะเจาะจง ศุภกฤตการพิมพ์ ศุภกฤตการพิมพ์ มีความเหมาะสม 25-พ.ค.-65

13 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ จ ากัด บริษัท ซัสโก้ จ ากัด มีความเหมาะสม 26-พ.ค.-65

15 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 8,385.00 8,385.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุ้ยดอทคอม ร้านนุ้ยดอทคอม มีความเหมาะสม ใบส่ังซ้ือท่ี 18/2565  ลงวันท่ี 26 พ.ค. 2565

16 วัสดุส านักงาน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ฉลุงเคร่ืองเขียน หจก.ฉลุงเคร่ืองเขียน มีความเหมาะสม 27-พ.ค.-65

17 จ้างต่อเติม และปรับปรุงห้องน้ าครูผู้หญิง 83,660.00 83,660.00 เฉพาะเจาะจง นายนิยม บานแก้ว นายนิยม บานแก้ว มีความเหมาะสม ใบส่ังจ้างท่ี 9/2565  ลงวันท่ี 27 พ.ค. 2565

18 วัสดุโฆษณและเผยแพร่ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างนาฬิกาแสงชัย ห้างนาฬิกาแสงชัย มีความเหมาะสม 31-พ.ค.-65

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2565 

 โรงเรียนควนโดนวิทยำ

วันท่ี1 -31  เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2565 (1)



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน 13,200.00                   13,200.00                  เฉพาะเจาะจง นายสามารถ เกตุพันธ์ นายสามารถ เกตุพันธ์ มีความเหมาะสม ใบส่ังจ้างท่ี 10/2565  ลงวันท่ี 1 มิ.ย.  2565

2 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,000.00                     1,000.00                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ จ ากัด บริษัท ซัสโก้ จ ากัด มีความเหมาะสม 2-มิ.ย.-65

3 จ้างท าป้ายไวนิล 8,680.00                     8,680.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านริสโฟโต้กราฟิก ร้านริสโฟโต้กราฟิก มีความเหมาะสม ใบส่ังจ้างท่ี 11/2565  ลงวันท่ี 6 มิ.ย.  2565

4 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน 5,600.00                     5,600.00                   เฉพาะเจาะจง ฉฉ. วัสดุภัณฑ์ ฉฉ. วัสดุภัณฑ์ มีความเหมาะสม ใบส่ังจ้างท่ี 12/2565  ลงวันท่ี 6 มิ.ย.  2565

5 วัสดุส านักงาน 2,710.00                     2,710.00                   เฉพาะเจาะจง ร้าน รรรรรร พานิชย์ ร้าน รรรรรร พานิชย์ มีความเหมาะสม 7-มิ.ย.-65

6 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1,687.00                     1,687.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านยาภาสินี ร้านยาภาสินี มีความเหมาะสม 8-มิ.ย.-65

7 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 370.00                        370.00                      เฉพาะเจาะจง ร้านเฌอฟ้า ร้านเฌอฟ้า มีความเหมาะสม 9-มิ.ย.-65

8 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,000.00                     1,000.00                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ จ ากัด บริษัท ซัสโก้ จ ากัด มีความเหมาะสม 9-มิ.ย.-65

9 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 460.00                        460.00                      เฉพาะเจาะจง บริษัท เวทีกรุ๊ป จ ากัด บริษัท เวทีกรุ๊ป จ ากัด มีความเหมาะสม 10-มิ.ย.-65

10 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 220.00                        220.00                      เฉพาะเจาะจง บริษัทนายน์คอม จ ากัด บริษัทนายน์คอม จ ากัด มีความเหมาะสม 13-มิ.ย.-65

11 วัสดุส านักงาน 1,200.00                     1,200.00                   เฉพาะเจาะจง ทเวนต้ีโฮม ทเวนต้ีโฮม มีความเหมาะสม 16-มิ.ย.-65

12 วัสดุส านักงาน 3,500.00                     3,500.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านก าแพงเฟอร์นิเจอร์ ร้านก าแพงเฟอร์นิเจอร์ มีความเหมาะสม 16-มิ.ย.-65

13 จ้างท าป้าย 1,500.00                     1,500.00                   เฉพาะเจาะจง ฟาลด้ิ กราฟิก ดีไซน์ ฟาลด้ิ กราฟิก ดีไซน์ มีความเหมาะสม 20-มิ.ย.-65

14 จ้างช่อมเคร่ืองพิมพ์ 4,990.00                     4,990.00                   เฉพาะเจาะจงร้านวิโลการค้า แอนด์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส ร้านวิโลการค้า แอนด์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส มีความเหมาะสม 20-มิ.ย.-65

15 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,550.00                     3,550.00                   เฉพาะเจาะจง แอมม์อิเลคทรอนิกส์ แอมม์อิเลคทรอนิกส์ มีความเหมาะสม 22-มิ.ย.-65

16 จ้างถางหญ้า 3,000.00                     3,000.00                   เฉพาะเจาะจง นาม เดชา ดาหมาด นาม เดชา ดาหมาด มีความเหมาะสม 24-มิ.ย.-65

17 จ้างเหมารถ 2,000.00                     2,000.00                   เฉพาะเจาะจง นาม อิบรอฮิม หลงสะเต็ม นาม อิบรอฮิม หลงสะเต็ม มีความเหมาะสม 24-มิ.ย.-65

18 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 740.00                        740.00                      เฉพาะเจาะจง ร้านพินิทพิทยา ร้านพินิทพิทยา มีความเหมาะสม 25-มิ.ย.-65

19 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 300.00                        300.00                      เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ จ ากัด บริษัท ซัสโก้ จ ากัด มีความเหมาะสม 27-มิ.ย.-65

20 จ้างซ่อมเคร่ืองเสียง 1,000.00                     1,000.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านสลามัตการค้า ร้านสลามัตการค้า มีความเหมาะสม 27-มิ.ย.-65

21 จ้างเปล่ียนไส้กรอง เคร่ืองกรองน้ า 5,240.00                     5,240.00                   เฉพาะเจาะจง พี เค วอเตอร์ ซิสเต็มส์ พี เค วอเตอร์ ซิสเต็มส์ มีความเหมาะสม ใบส่ังจ้างท่ี 13/2565  ลงวันท่ี 29  มิ.ย.  2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2565  

 โรงเรียนควนโดนวิทยำ

วันท่ี 1 -30  เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2565 (1)



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทวีวัฒน์ทัศนีย์ จ ากัด บริษัท ทวีวัฒน์ทัศนีย์ จ ากัด มีความเหมาะสม 3-ก.ค.-65

2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,950.00 2,950.00 เฉพาะเจาะจง นุ้ยดอทคอม นุ้ยดอทคอม มีความเหมาะสม 4-ก.ค.-65

3 วัสดุงานป้าย 1,625.00 1,625.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิสเตอร์ ดี ไอ วาย บริษัท มิสเตอร์ ดี ไอ วาย มีความเหมาะสม 12-ก.ค.-65

4 วัสดุของรางวัล 1,380.00 1,380.00 เฉพาะเจาะจง ทเวนต้ีโฮม ทเวนต้ีโฮม มีความเหมาะสม 12-ก.ค.-65

5 วัสดุส านักงาน 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเลิฟล้ีช้อป ร้านเลิฟล้ีช้อป มีความเหมาะสม 12-ก.ค.-65

6 วัสดุผ้าและเคร่ืองแต่งกาย 1,550.00 1,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเลิฟล้ีช้อป ร้านเลิฟล้ีช้อป มีความเหมาะสม 12-ก.ค.-65

7 วัสดุของรางวัล 1,620.00 1,620.00 เฉพาะเจาะจง ริยา ควนสตอ ริยา ควนสตอ มีความเหมาะสม 12-ก.ค.-65

8 ค่าเช่าชุดการแสดง 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเนรมิต สงขลา ร้านเนรมิต สงขลา มีความเหมาะสม 12-ก.ค.-65

9 ค่าเช่าชุดการแสดง 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอาด า ร้านอาด า มีความเหมาะสม 18-ก.ค.-65

10 วัสดุการศึกษา 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ฉลุงเคร่ืองเขียน หจก.ฉลุงเคร่ืองเขียน มีความเหมาะสม ใบส่ังซ้ือท่ี 19 /2565  ลงวันท่ี 18 ก.ค. 2565

11 วัสดุการศึกษา (หนังสือเรียน) 18,070.00 18,070.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บุ๊ค สตูล หจก.บุ๊ค สตูล มีความเหมาะสม ใบส่ังซ้ือท่ี 20 /2565  ลงวันท่ี 18 ก.ค. 2565

12 วัสดุส านักงาน 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน รรรรรร พานิชย์ ร้าน รรรรรร พานิชย์ มีความเหมาะสม 19-ก.ค.-65

13 วัสดุเคร่ืองอุปโภคบริโภค 2,026.00 2,026.00 เฉพาะเจาะจง ทเวนต้ีโฮม ทเวนต้ีโฮม มีความเหมาะสม 19-ก.ค.-65

14 วัสดุเกษตร 490.00 490.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสลามัตการค้า ร้านสลามัตการค้า มีความเหมาะสม 21-ก.ค.-65

15 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ จ ากัด บริษัท ซัสโก้ จ ากัด มีความเหมาะสม 22-ก.ค.-65

16 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,985.00 2,985.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวคอลีฝ๊ะ ตาเดอิน นางสาวคอลีฝ๊ะ ตาเดอิน มีความเหมาะสม 23-ก.ค.-65

17 วัสดุส านักงาน 6,900.00 6,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน รรรรรร พานิชย์ ร้าน รรรรรร พานิชย์ มีความเหมาะสม 25-ก.ค.-65

18 วัสดุส านักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง มาราสา พานิชย์ มาราสา พานิชย์ มีความเหมาะสม 26-ก.ค.-65

19 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ จ ากัด บริษัท ซัสโก้ จ ากัด มีความเหมาะสม 29-ก.ค.-65

20 วัสดุก่อสร้าง 44,233.00 44,233.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ช.สตูล วัสดุก่อสร้าง 2004 จ ากัดบริษัท ช.สตูล วัสดุก่อสร้าง 2004 จ ากัด มีความเหมาะสม ใบส่ังซ้ือท่ี 21 /2565  ลงวันท่ี 29 ก.ค. 2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2565 

 โรงเรียนควนโดนวิทยำ

วันท่ี 1- 31  เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2565 (1)



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 วัสดุส านักงาน 837.00 837.00 เฉพาะเจาะจง บ๊ิกซี สตูล บ๊ิกซี สตูล มีความเหมาะสม 3-ส.ค.-65

2 จ้างติดต้ังกระจกห้องภูมิปัญญา 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง นายซาฟีอี หนุ่มพ่อเด็น นายซาฟีอี หนุ่มพ่อเด็น มีความเหมาะสม ใบส่ังจ้างท่ี 14 /2565  ลงวันท่ี 4 ส.ค. 2565

3 จ้างท าไวนิล 6,350.00 6,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านริส โฟโต้ กราฟิก ร้านริส โฟโต้ กราฟิก มีความเหมาะสม ใบส่ังจ้างท่ี 15 /2565  ลงวันท่ี 4 ส.ค. 2565

4 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,040.00 1,040.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวิไลการค้า แอนด์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส ร้านวิไลการค้า แอนด์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส มีความเหมาะสม 8-ส.ค.-65

5 จ้างถ่ายเอกสาร และเข้าเล่ม 5,870.00 5,870.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส. เอกสาร ร้าน ส. เอกสาร มีความเหมาะสม ใบส่ังจ้างท่ี 16 /2565  ลงวันท่ี 8 ส.ค. 2565

6 วัสดุก่อสร้าง 13,005.00 13,005.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ฉฉ. วัสดุภัณฑ์ ร้าน ฉฉ. วัสดุภัณฑ์ มีความเหมาะสม ใบส่ังซ้ือท่ี 22 /2565  ลงวันท่ี 8 ส.ค. 2565

7 วัสดุกีฬา 25,608.00 25,608.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรวมอักษร ร้านรวมอักษร มีความเหมาะสม ใบส่ังซ้ือท่ี 23 /2565  ลงวันท่ี 9 ส.ค. 2565

8 ค่าเช่าเคร่ืองเสียง 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมาวิน เศษระน า นายมาวิน เศษระน า มีความเหมาะสม 11-ส.ค.-65

9 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ จ ากัด บริษัท ซัสโก้ จ ากัด มีความเหมาะสม 15-ส.ค.-65

10 วัสดุส านักงาน 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรับท าตรายาง ร้านรับท าตรายาง มีความเหมาะสม 15-ส.ค.-65

11 จ้างท าป้าย 2,448.00 2,448.00 เฉพาะเจาะจง ไอเดีย กราฟิก ดีไซด์ ไอเดีย กราฟิก ดีไซด์ มีความเหมาะสม 16-ส.ค.-65

12 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมบูรณ์ออยล์ จ ากัด บริษัท สมบูรณ์ออยล์ จ ากัด มีความเหมาะสม 18-ส.ค.-65

13 จ้างติดต้ังไมโครโฟน ห้องประชุม 38,700.00 38,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เลิศชัย โอเค หจก. เลิศชัย โอเค มีความเหมาะสม ใบส่ังจ้างท่ี 17 /2565  ลงวันท่ี 19 ส.ค. 2565

14 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ จ ากัด บริษัท ซัสโก้ จ ากัด มีความเหมาะสม 21-ส.ค.-65

15 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ จ ากัด บริษัท ซัสโก้ จ ากัด มีความเหมาะสม 22-ส.ค.-65

16 จ้างล้างเคร่ืองปรับอากาศ 5,100.00 5,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคลินิกไฟฟ้า ร้านคลินิกไฟฟ้า มีความเหมาะสม ใบส่ังจ้างท่ี 18 /2565  ลงวันท่ี 22 ส.ค. 2565

17 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ จ ากัด บริษัท ซัสโก้ จ ากัด มีความเหมาะสม 23-ส.ค.-65

18 จ้างเปล่ียนนน้ ามันเคร่ือง 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง อู่บ้านเพ่ือน อู่บ้านเพ่ือน มีความเหมาะสม 29-ส.ค.-65

19 ซ่อมแซมฝ้าเพดาน 29,400.00 29,400.00 เฉพาะเจาะจง นายนิยม ปานแก้ว นายนิยม ปานแก้ว มีความเหมาะสม ใบส่ังจ้างท่ี 19 /2565  ลงวันท่ี 29 ส.ค. 2565

20 วัสดุส านักงาน 69,477.00 69,477.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ฉลุงเคร่ืองเขียน หจก. ฉลุงเคร่ืองเขียน มีความเหมาะสม ใบส่ังซ้ือท่ี 24 /2565  ลงวันท่ี 29 ส.ค. 2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  สิงหำคม พ .ศ. 2565  

 โรงเรียนควนโดนวิทยำ

วันท่ี 1-31  เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2565 (1)



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

ไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้างในเดือนกันยายน 2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  กันยำยน พ.ศ. 2565  
 โรงเรียนควนโดนวิทยำ

วันท่ี 1-30  เดือน กันยำยน พ.ศ. 2565 (1)



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน .......................

(ช่ือหน่วยงำน)................................................

วันท่ี .............. เดือน ............................... พ.ศ. 2561 (1)



ช่องท่ี (1)

ช่องท่ี (2)

ช่องท่ี (3)

ช่องท่ี (4)

ช่องท่ี (5)

ช่องท่ี (6)

ช่องท่ี (7)

ช่องท่ี (8)

ช่องท่ี (9)

ช่องท่ี (10)

ระบุเหตุผลท่ีคัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายน้ัน

ระบุเลขท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ พร้อมท้ังวัน เดือน ปี ท่ีท าสัญญาหรือข้อตกลงน้ัน

ระบุช่ือของงานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง

ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ท่ีจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน ท้ังหมดถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินท่ีประมาณว่าจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน

ระบุวงเงินราคากลางของงานซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน

ระบุวิธีการท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างในคร้ังน้ัน

ระบุช่ือของผู้ท่ีเข้าเสนอราคาในการจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังน้ันทุกราย พร้อมท้ังราคาท่ีเสนอ

ระบุช่ือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง พร้อมท้ังราคาท่ีได้ตกลงซ้ือหรือจ้าง

อธิบำยแบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน (แบบ สขร. 1)

ระบุวันท่ี เดือน ปี ท่ีจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างน้ัน

ให้เรียงล าดับตามวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในการซ้ือหรือจ้าง


