
 



 
สรุปผลการดำเนินการจดัซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  

 
แบบ สขร.1  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ(น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

  



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนวัดลานนาบุญ(น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 
 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 
และจัดจ้าง

(บาท) 

ราคา 
กลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ 
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอ
ราคาและ 

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือก
และราคาที่ 

ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และ
วันที่ของ 
สัญญา 

1 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 13,356.00 13,356.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีพี เน็ท

เวิร์ค จำกัด 

บริษัท จีพี เน็ท
เวิร์ค จำกัด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ถูกต้องตามเงื่อนไข ซ.1/2564 

2 ซื้อหนังสือเรียนเพ่ิมเติมระดับชั้นอนุบาล 2,323.20 2,323.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท 
สร้างสรรค์สื่อ
เพ่ือการเรียนรู้ 
(สสร.) จำกัด 

บริษัท 
สร้างสรรค์สื่อ
เพ่ือการเรียนรู้ 
(สสร.) จำกัด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

ซ.2/2564 

3 ซื้อสติ๊กเกอร์ป้องกันยาเสพติด ตามโครงการ

โรงเรียนสีขาว 

4,443.00 4,443.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ดูโฮม 

จำกัด (มหาชน) 

 บริษัท ดูโฮม 

จำกัด (มหาชน) 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ถูกต้องตามเงื่อนไข ซ.3/2564 

4 ซื้อชุดแฟ้มอันเด็กซ์พลาสติก 12 หยัก 180.00 180.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน มอนิ่ง
อาร์ม   

ร้าน มอนิ่ง
อาร์ม   

เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

ซ.4/2564 

5 ซื้อพัสดุธุรการ 17,783.24 
 

17,783.24 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ดูโฮม 

จำกัด (มหาชน) 

 บริษัท ดูโฮม 

จำกัด (มหาชน) 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ถูกต้องตามเงื่อนไข ซ.5/2564 

 
 
 
 

แบบ สขร.1 



 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ(น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

 
ลำดับ

ที ่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 

และจัดจ้าง
(บาท) 

ราคา 
กลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ 
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอ
ราคาและ 

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือก
และราคาที่ 

ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และ
วันที่ของ 
สัญญา 

6 จ้างเหมาบริการธุรการ 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พรชนก 

สิงห์คำ 

น.ส.พรชนก 
สิงห์คำ 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ถูกต้องตามเงื่อนไข จ.1/2564 

7 จ้างเหมาบริการพ่ีเลี้ยงอนุบาล 93,600.00 93,600.00 เฉพาะเจาะจง นางจันทร์จิรา 
โนรี 

นางจันทร์จิรา 
โนรี 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

จ.3/2564 

8 จ้างเหมาบริการพ่ีเลี้ยงอนุบาล 84,400.00 84,400.00 เฉพาะเจาะจง  น.ส. แววดาว  

มะชะรา 

 น.ส. แววดาว  

มะชะรา 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ถูกต้องตามเงื่อนไข จ.4/2564 

9 จ้างเหมาบริการพ่ีเลี้ยงอนุบาล 84,400.00 84,400.00 เฉพาะเจาะจง นางจิตลดา 
สอ้าง 

นางจิตลดา 
สอ้าง 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

จ.5/2564 

10 จ้างเหมาบริการนักการภารโรง 

 

96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง  นายสมชา 

เกตุเหล็ก 

 

 นายสมชา 

เกตุเหล็ก 

 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ถูกต้องตามเงื่อนไข จ.6/2564 

 
 
 

แบบ สขร.1 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนวัดลานนาบุญ(น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 
 
 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 
และจัดจ้าง

(บาท) 

ราคา 
กลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ 
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอ
ราคาและ 

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือก
และราคาที่ 

ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และ
วันที่ของ 
สัญญา 

11 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ 75,100.00 75,100.00 เฉพาะเจาะจง นายจีระพันธ์  

แก้วสี 

นายจีระพันธ์  

แก้วสี 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ถูกต้องตามเงื่อนไข จ.9/2564 

12 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องครัวประกอบ

อาหาร 

75,100.00 75,100.00 เฉพาะเจาะจง นายจีระพันธ์  

แก้วสี 

นายจีระพันธ์  

แก้วสี 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ถูกต้องตามเงื่อนไข จ.10/2564 

13 จ้างเหมาบริการติดผ้าม่านบังแดด 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจีระพันธ์  

แก้วสี 

นายจีระพันธ์  

แก้วสี 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ถูกต้องตามเงื่อนไข จ.12/2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ สขร.1 



 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 ปีงบประมาณ 2564 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ(น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

 
 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 
และจัดจ้าง

(บาท) 

ราคา 
กลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ 
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอ
ราคาและ 

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือก
และราคาที่ 

ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และ
วันที่ของ 
สัญญา 

1 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 6,480.00 6,480.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส พี 
โฆษณา 

ร้าน เอส พี 
โฆษณา 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

จ.13/2564 

2 จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำอนุบาล 70,310.00 70,310.00 เฉพาะเจาะจง นายจีระพันธ์  

แก้วสี 

นายจีระพันธ์  

แก้วสี 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ถูกต้องตามเงื่อนไข จ.14/2564 

3 ซื้อน้ำดื่ม 45,900.00 45,900.00 เฉพาะเจาะจง นายสิริกร   

พ่วงพี 

นายสิริกร   

พ่วงพี 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

ซ.6/2564 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ สขร.1 



 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ(น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

 
ลำดับ

ที ่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 

และจัดจ้าง
(บาท) 

ราคา 
กลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ 
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอ
ราคาและ 

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือก
และราคาที่ 

ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และ
วันที่ของ 
สัญญา 

1 ซื้อพัสดุธุรการ 2,841.00 2,841.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ดูโฮม 

จำกัด (มหาชน) 

 บริษัท ดูโฮม 

จำกัด (มหาชน) 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ถูกต้องตามเงื่อนไข ซ.7/2564 

2 ซื้อพัสดุซ่อมแซมอาคารสถานที่ 15,042.00 15,042.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ดูโฮม 
จำกัด (มหาชน) 

 บริษัท ดูโฮม 

จำกัด (มหาชน) 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ถูกต้องตามเงื่อนไข ซ.8/2564 

3 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ธุรการ 22,684.00 22,684.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีพี เน็ท

เวิร์ค จำกัด 

บริษัท จีพี เน็ท
เวิร์ค จำกัด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ถูกต้องตามเงื่อนไข ซ.10/2564 

4 ซื้อพัสดุแบบพิมพ์ 2,841.00 2,841.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว. วนชัพร     ร้าน ว. วนัชพร    เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

ซ.11/2564 

5 จา้งเหมาบรกิารธุรการ 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พรชนก 

 สิงหค์  า 

น.ส.พรชนก  

สิงหค์  า 

เป็นผูม้ีคณุสมบตัิ จา้งเหมาบรกิาร

ธุรการ 

 
 

แบบ สขร.1 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนวัดลานนาบุญ(น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 
 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 
และจัดจ้าง

(บาท) 

ราคา 
กลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ 
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอ
ราคาและ 

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือก
และราคาที่ 

ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และ
วันที่ของ 
สัญญา 

6 ซื้อพัสดุธุรการ 2,841.00 2,841.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ดูโฮม 

จำกัด (มหาชน) 

 บริษัท ดูโฮม 

จำกัด (มหาชน) 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ถูกต้องตามเงื่อนไข ซ.7/2564 

7 จ้างอาหารว่างและเครื่องดื่ม 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง  นางกัลยา 
เพ็ชร์ทับทิม 

 นางกัลยา 

เพ็ชร์ทับทิม 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ถูกต้องตามเงื่อนไข จ.18/2564 

8 จ้างซ่อมแซมส่วนกลาง 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจีระพันธ์  

แก้วสี 

นายจีระพันธ์  

แก้วสี 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ถูกต้องตามเงื่อนไข จ.19/2564 

9 จ้างเปลี่ยนเซ็นเซอร์เช็คกระดาษออก 1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีพี เน็ท

เวิร์ค จำกัด 

บริษัท จีพี เน็ท
เวิร์ค จำกัด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ถูกต้องตามเงื่อนไข จ.20/2564 

5 ซื้อพัสดุซ่อมแซมอาคารสถานที่ 27,245.00 27,245.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ดูโฮม 

จำกัด (มหาชน) 

 บริษัท ดูโฮม 

จำกัด (มหาชน) 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ถูกต้องตามเงื่อนไข ซ.12/2564 

 
 
 
 
 

แบบ สขร.1 



 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 ปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนวัดลานนาบุญ(น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 
 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 
และจัดจ้าง

(บาท) 

ราคา 
กลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ 
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอ
ราคาและ 

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือก
และราคาที่ 

ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และ
วันที่ของ 
สัญญา 

1 ซื้อพัสดุซ่อมแซมอาคารสถานที่ 27,245.00 27,245.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ดูโฮม 

จำกัด (มหาชน) 

 บริษัท ดูโฮม 

จำกัด (มหาชน) 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ถูกต้องตามเงื่อนไข ซ.12/2564 

2 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายงานธุรการ 25,359.00 25,359.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีพี เน็ท
เวิร์ค จำกัด 

บริษัท จีพี เน็ท
เวิร์ค จำกัด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

ซ.13/2564 

3 ซื้อพัสดุสำนักงาน 29,295.00 29,295.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ดูโฮม 

จำกัด (มหาชน) 

 บริษัท ดูโฮม 

จำกัด (มหาชน) 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ถูกต้องตามเงื่อนไข ซ.14/2564 

4 จ้างทำตาข่ายกันนก 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจีระพันธ์  

แก้วสี 

นายจีระพันธ์  

แก้วสี 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ถูกต้องตามเงื่อนไข จ.22/2564 

5 จ้างเหมาซ้อมหลังคาแหละฝ้า อาคาร 3 211,700.00 211,700.00 เฉพาะเจาะจง นายจีระพันธ์  

แก้วสี 

นายจีระพันธ์  

แก้วสี 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ถูกต้องตามเงื่อนไข จ.24/2564 

 
 
 
 

แบบ สขร.1 



 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนวัดลานนาบุญ(น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 
 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 
และจัดจ้าง

(บาท) 

ราคา 
กลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ 
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอ
ราคาและ 

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือก
และราคาที่ 

ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และ
วันที่ของ 
สัญญา 

1 ซื้อวัสดุสำนักงาน 4,205.00 4,205.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.วนชัพร ร้าน ว.วนชัพร เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

ซ.16/2564 

2 ซื้อวัสดุสำนักงาน 9,800.00 9,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน มอนิ่ง
อาร์ม   

ร้าน มอนิ่ง
อาร์ม   

เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

ซ.17/2564 

3 ซื้อพัสดุป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 201,340.00 201,340.00 เฉพาะเจาะจง  บiริษัท กิมเล้ง

2555 

 บiริษัท กิมเล้ง

2555 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ถูกต้องตามเงื่อนไข ซ.18/2564 

4 จ้างเหมาซ้อมหลังคาแหละฝ้า อาคาร 3 211,700.00 211,700.00 เฉพาะเจาะจง นายจีระพันธ์  

แก้วสี 

นายจีระพันธ์  

แก้วสี 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ถูกต้องตามเงื่อนไข จ.24/2564 

6 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 12,970.00 12,970.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส พี 
โฆษณา 

ร้าน เอส พี 
โฆษณา 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

จ.13/2564 

 
 
 
 

แบบ สขร.1 



 
 
 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนวัดลานนาบุญ(น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 
 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 
และจัดจ้าง

(บาท) 

ราคา 
กลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ 
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอ
ราคาและ 

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือก
และราคาที่ 

ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และ
วันที่ของ 
สัญญา 

1 ชื้อพัสดุการศึกษา 59,016.00 59,016.00 เฉพาะเจาะจง บiริษัท กิมเล้ง

2555 

บiริษัท กิมเล้ง
2555 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ถูกต้องตามเงื่อนไข ซ.19/2564 

2 ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง 27500.00 27500.00 เฉพาะเจาะจง บiริษัท กิมเล้ง
2555 

บiริษัท กิมเล้ง
2555 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

ซ.20/2564 

3 ซื้อพัสดุสำนักงาน 4,385.00 4,385.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านยิ่งเจริญ  ร้านยิ่งเจริญ เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

ซ.12/2564 

4 ซื้อกรอบรูป 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บiรษิัท กิมเลง้

2555 

บiรษิัท กิมเลง้

2555 
เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

ซ.23/2564 

6 ซื้อพัสดุการศึกษาสายชั้น อนุบาล 29,280.00 29,280.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านยิ่งเจริญ  ร้านยิ่งเจริญ เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

ซ.24/2564 

 
 
 

แบบ สขร.1 



 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนวัดลานนาบุญ(น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 
 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 
และจัดจ้าง

(บาท) 

ราคา 
กลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ 
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอ
ราคาและ 

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือก
และราคาที่ 

ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และ
วันที่ของ 
สัญญา 

7 ซื้อพัสดุการศึกษาสายชั้น สายชั้น ป.1 4,651.00 4,651.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านยิ่งเจริญ  ร้านยิ่งเจริญ เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

ซ.25/2564 

8 ซื้อพัสดุการศึกษาสายชั้น สายชั้น ป.2 5,022.00 5,022.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านยิ่งเจริญ  ร้านยิ่งเจริญ เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

ซ.26/2564 

9 ซื้อพัสดุการศึกษาสายชั้น สายชั้น ป.3 7,215.00 7,215.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านยิ่งเจริญ  ร้านยิ่งเจริญ เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

ซ.27/2564 

10 ซื้อพัสดุซ้อมแซมส่วนกลาง 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บiรษิัท กิมเลง้

2555 

บiรษิัท กิมเลง้

2555 
เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

ซ.28/2564 

11 ซื้อมอเตอร์ชุดหมึก 29,280.00 29,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีพี เน็ท

เวิร์ค จำกัด 

บริษัท จีพี เน็ท
เวิร์ค จำกัด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ถูกต้องตามเงื่อนไข ซ.29/2564 

11 จ้างเหมาบริการธุรการ 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พรชนก 
 สิงห์คำ 

น.ส.พรชนก  
สิงห์คำ 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

จ.28/2564 

 
 

แบบ สขร.1 



 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 ปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนวัดลานนาบุญ(น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 
 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 
และจัดจ้าง

(บาท) 

ราคา 
กลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ 
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอ
ราคาและ 

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือก
และราคาที่ 

ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และ
วันที่ของ 
สัญญา 

1 ซื้อพัสดุสำนักงาน 11,238.00 11,238.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ดูโฮม 

จำกัด (มหาชน) 

 บริษัท ดูโฮม 

จำกัด (มหาชน) 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ถูกต้องตามเงื่อนไข ซ.32/2564 

2 ซ้ือทีวีโครงการห้องเรียนคุณภาพ 945,550.00 945,550.00 เฉพาะเจาะจง บiรษิัท กิมเลง้
2555 

บiรษิัท กิมเลง้

2555 
เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

ซ.31/2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ สขร.1 



 
 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนวัดลานนาบุญ(น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 
 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 
และจัดจ้าง

(บาท) 

ราคา 
กลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ 
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอ
ราคาและ 

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือก
และราคาที่ 

ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และ
วันที่ของ 
สัญญา 

1 ซื้อกระดาษคำตอบ100 ห่อ 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บiรษิัท กิมเลง้

2555 

บiรษิัท กิมเลง้

2555 
เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

ซ.34/2564 

2 ซื้อพัสดุป้ายแขวนคอ 800 ชิ้น 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บiรษิัท กิมเลง้
2555 

บiรษิัท กิมเลง้

2555 
เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ถูกต้องตามเงื่อนไข ซ.35/2564 

3 ซื้อชุดขับเคลื่อนสร้างภาพ 8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีพี เน็ท
เวิร์ค จำกัด 

บริษัท จีพี เน็ท
เวิร์ค จำกัด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

ซ.36/2564 

4 ซื้ออุปกรณ์งานประชาสัมพันธ์ 9,052.00 9,052.00 เฉพาะเจาะจง บiรษิัท กิมเลง้
2555 

บiรษิัท กิมเลง้

2555 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

ซ.37/2564 

5 ซื้อหมึกพิมพ์สำเนา 7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีพี เน็ท
เวิร์ค จำกัด 

บริษัท จีพี เน็ท
เวิร์ค จำกัด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

ซ.38/2564 

6 ซื้ออุปกรณ์ในงานบริหารทั่วไป 21,507.00 21,507.00 เฉพาะเจาะจง บiรษิัท กิมเลง้
2555 

บiรษิัท กิมเลง้

2555 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

ซ.39/2564 

 

แบบ สขร.1 



 
 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 ปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนวัดลานนาบุญ(น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 
 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 
และจัดจ้าง

(บาท) 

ราคา 
กลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ 
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอ
ราคาและ 

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือก
และราคาที่ 

ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และ
วันที่ของ 
สัญญา 

1 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส พี 
โฆษณา 

ร้าน เอส พี 
โฆษณา 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

จ.34/2564 

2 จ้างถ่ายเอกสาร 17,894.10 17,894.10 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ แอนด์ 
ก๊อปปี้ เซ็น
เตอร์ 

ร้าน เอ แอนด์ 
ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์ 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ถูกต้องตามเงื่อนไข จ.35/2564 

3 จ้างเหมาทำกระดาน 52,000.00 52,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกำธร    
เกตอยู่ 

นายกำธร    
เกตอยู่ 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

จ.37/2564 

4 จ้างทำระบบพ้นยาฆ่าเชื้อ 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุขสันต์ 
ตวงโชคดี  

นายสุขสันต์ 
ตวงโชคดี 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

จ.38/2564 

 
 
 
 
 
 

แบบ สขร.1 



 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564 ปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนวัดลานนาบุญ(น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 
 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 
และจัดจ้าง

(บาท) 

ราคา 
กลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ 
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอ
ราคาและ 

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือก
และราคาที่ 

ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และ
วันที่ของ 
สัญญา 

1 จัดซื้อพัสดุสำนักงาน 23.328.00 23.328.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ดูโฮม 

จำกัด (มหาชน) 

 บริษัท ดูโฮม 

จำกัด (มหาชน) 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ถูกต้องตามเงื่อนไข ซ.40/2564 

2 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 28,248.00 28,248.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีพี เน็ท
เวิร์ค จำกัด 

บริษัท จีพี เน็ท
เวิร์ค จำกัด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

ซ.41/2564 

3 ซื้อพัสดุงานอาคารสถานที่ 12,155.20 12;155.20 เฉพาะเจาะจง บiรษิัท กิมเลง้
2555 

บiรษิัท กิมเลง้

2555 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

ซ.42/2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ สขร.1 



 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนวัดลานนาบุญ(น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 
 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 
และจัดจ้าง

(บาท) 

ราคา 
กลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ 
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอ
ราคาและ 

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือก
และราคาที่ 

ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และ
วันที่ของ 
สัญญา 

1 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีพี เน็ท

เวิร์ค จำกัด 

บริษัท จีพี เน็ท
เวิร์ค จำกัด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ถูกต้องตามเงื่อนไข ซ.43/2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ สขร.1 



 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564 ปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนวัดลานนาบุญ(น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 
ลำดับ

ที ่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 

และจัดจ้าง
(บาท) 

ราคา 
กลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ 
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอ
ราคาและ 

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือก
และราคาที่ 

ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และ
วันที่ของ 
สัญญา 

1 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดโครงการ
พัฒนาการเรียนการสอน 

6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง  รา้นยิ่งเจรญิ  รา้นยิ่งเจรญิ เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

ซ.44/2564 

2 จัดซื้ออุปกรณ์พัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางด้าน
กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศในโรงเรียน ประจำปี
งบประมาณ 2564 

5000.00 5000.00 เฉพาะเจาะจง บiรษิัท กิมเลง้
2555 

บiรษิัท กิมเลง้

2555 
เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ถูกต้องตามเงื่อนไข ซ.45/2564 

3 จัดซื้อพัสดุสำนักงานในโครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรโรงเรียน 

665.00 665.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยิ่งเจริญ ร้านยิ่งเจริญ เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

ซ.46/2564 

4 ซื้อพัสดุจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณ 9,052.00 9,052.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กุง้นาง 
จนัปัสสา 

น.ส.กุง้นาง 

จนัปัสสา 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

ซ.47/2564 

5 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 9,560.00 9,560.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส พี 
โฆษณา 

ร้าน เอส พี 
โฆษณา 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

จ.41/2564 

6 จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า 35,600.00 35,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสุขสันต์ 
ตวงโชคดี  

นายสุขสันต์ 
ตวงโชคดี 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

จ.42/2564 

7 จ้างปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต 23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุขสันต์ 
ตวงโชคดี  

นายสุขสันต์ 
ตวงโชคดี 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

จ.42/2564 

แบบ สขร.1 



 



 


