
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เศรษฐกิจพอเพียง 9,294.00                     9,294.00                   ซ้ือ นางจันทร์สิริ  ชูวารี นางจันทร์สิริ  ชูวารี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนด พส.84/2565 ลว 11  ก.พ. 65

2 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 6,164.00                     6,164.00                   จ้าง บริษัทสุราษฎร์พิมพ์ดีด2544จ ากัด บริษัทสุราษฎร์พิมพ์ดีด2544จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนด พส.50/2565 ลว  21 ก.พ. 65

3 ป้ายฐานการเรียนรู้คณิตศิลป์เส้นด้าย 3,150.00                     3,150.00                   จ้าง โมเดิร์นอาร์ต โมเดิร์นอาร์ต มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนด พส.48/2565 ลว  18 ก.พ. 65

4 พวงมาลา 1,000.00                     1,000.00                   จ้าง โก๋ดอกไม้สด โก๋ดอกไม้สด มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนด พส.45/2565 ลว 9 ก.พ. 65

5 ป้ายประเมินเศรษฐกิจพอเพียง 26,245.00                   26,245.00                 จ้าง โอเพ่นอาร์ตดีไซน์ สตูดิโอ โอเพ่นอาร์ตดีไซน์ สตูดิโอ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนด พส.44/2565 ลว  17 ก.พ. 65

6 โฟมบอร์ด 3 พับ 1,200.00                     1,200.00                   จ้าง Ipกราฟฟิก Ipกราฟฟิก มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนด พส.43/2565 ลว  17 ก.พ. 65

7 ตรายางงานการเงิน 5,380.00                     5,380.00                   จ้าง นกแลศิลป์ นกแลศิลป์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนด พส.41/2565 ลว  17 ก.พ. 65

8 เหมารถแบ็คโฮขุดลอกคูระบายน้ า 11,400.00                   11,400.00                 จ้าง นางวลัยพร สรรพา นางวลัยพร สรรพา มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนด พส.39/2565 ลว  7 ก.พ. 65

9 หลอดไฟแสงสว่าง 2,500.00                     2,500.00                   จ้าง นายพงษ์ศิริ  ศรีรักษา นายพงษ์ศิริ  ศรีรักษา มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนด พส.37/2565 ลว  1 ก.พ. 65

10 เคร่ืองพิมพ์แคนนอน 5,990.00                     5,990.00                   ซ้ือ ร้านไอทีพลัสทู ร้านไอทีพลัสทู มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนด พส.73/2565 ลว  2 ก.พ. 65

11 ตู้เอกสารไม้ 7,600.00                     7,600.00                   ซ้ือ ร้านประธานเฟอร์นิเจอร์ ร้านประธานเฟอร์นิเจอร์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนด พส.79/2565 ลว  9 ก.พ. 65

12 ตู้ช้ันโล่ง 3,780.00                     3,780.00                   ซ้ือ ร้านประธานเฟอร์นิเจอร์ ร้านประธานเฟอร์นิเจอร์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนด พส.80/2565 ลว  9 ก.พ. 65

13 อุปกรณ์ท าดอกไม้ใยบัว 800.00                       800.00                     ซ้ือ ว.เคร่ืองประดับ ว.เคร่ืองประดับ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนด พส.81/2565 ลว   10 ก.พ. 65

14 ตู้ล าโพงอเนกประสงค์ 8,600.00                     8,600.00                   ซ้ือ ร้านสาธิตวิทยุ ร้านสาธิตวิทยุ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนด พส.82/2565 ลว  10 ก.พ. 65

15 ของรางวัลวาเลนไทน์ 2,115.00                     2,115.00                   ซ้ือ สมอทอง สมอทอง มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนด พส.83/2565 ลว  10 ก.พ. 65

16 วิทยุส่ือสาร 19,800.00                   19,800.00                 ซ้ือ ธนกฤตคอมมูนิเคช่ัน ธนกฤตคอมมูนิเคช่ัน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนด พส.86/2565 ลว  14 ก.พ. 65

17 กรอบเกียรติบัตรสีทอง 4,800.00                     4,800.00                   ซ้ือ บัณฑิตไทย บัณฑิตไทย มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนด พส.88/2565 ลว  15ก.พ. 65

18 วัสดุอุปกรณ์หนังสือเล่มเล็ก 4,160.00                     4,160.00                   ซ้ือ นภาพรรณคอมเพล็กซ์ นภาพรรณคอมเพล็กซ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนด พส.89/2565 ลว  17 ก.พ. 65

19 วัสดุอุปกรณ์เศรษฐกิจพอเพียง 9,753.00                     9,753.00                   ซ้ือ สมอทอง สมอทอง มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนด พส.90/2565 ลว   18 ก.พ. 65

20 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 27,500.00                   27,500.00                 ซ้ือ หจก.บุญดี999 หจก.บุญดี999 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนด พส.92/2565 ลว  14 ก.พ. 65

21 อุปกรณ์ซ่อมแซมไฟฟ้า 9,745.56                     9,745.56                   ซ้ือ ราชาไฟฟ้า ราชาไฟฟ้า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนด พส.93/2565 ลว   1 ก.พ. 65

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์  2565

โรงเรียนบ้ำนตำขุนวิทยำ
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22 สบู่ขม้ิน 3,000.00                     3,000.00                   ซ้ือ ร้านหงส์ค้าไม้ กม.53 ร้านหงส์ค้าไม้ กม.53 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนด พส.94/2565 ลว  17 ก.พ. 65

23 หินเกล็ด 6,900.00                     6,900.00                   ซ้ือ นายอเนก  ศรีสวัสด์ิ นายอเนก  ศรีสวัสด์ิ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนด พส.97/2565 ลว 24 ก.พ. 65

24 วัสดุอุปกรณ์เศรษฐกิจพอเพียง 20,000.00                   20,000.00                 ซ้ือ กรรณิการ์วัสดุภ้ัณฑ์ กรรณิการ์วัสดุภ้ัณฑ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนด พส.100/2565 ลว 14 ก.พ. 65

25 หมึกพิมพ์ 27,500.00                   27,500.00                 ซ้ือ บีเอส คอมพิวเตอร์ บีเอส คอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนด พส.102/2565 ลว 17 ก.พ. 65

26 ป้ายประชุมต้ังโต๊ะ 3,600.00                     3,600.00                   ซ้ือ สมอทอง สมอทอง มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนด พส.103/2565 ลว 18 ก.พ. 65


