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แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(2) (3) (4)  (5)  (6) (7)  (8)  (9)  (10)
1   ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรปรับปรุงห้องพยำบำล 1,084.98        1,084.98   เฉพำะเจำะจง ร้ำนทรัพย์เจริญ ร้ำนทรัพย์เจริญ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บช....-..../2564

รำคำท่ีเสนอ 1,084.98 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 1,084.98 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 16 พฤศจิกำยน 2564
ภำยในวงเงินงบประมำณ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2564
โรงเรียน มัธยมวัดด่ำนส ำโรง

วันท่ี 1 - 30 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(2) (3) (4)  (5)  (6) (7)  (8)  (9)  (10)
2   ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำร ซ้ือวัสดุ 5,900.00          5,900.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำนเบญเคร่ืองเขียน ร้ำนเบญเคร่ืองเขียน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บซ46/2565

วันภำษำไทยแห่งชำติ รำคำท่ีเสนอ 5,900.00 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 5,900.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 17 มกรำคม 2565
ภำยในวงเงินงบประมำณ

1 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงปรับปรุงห้องพยำบำล 1,177.00          1,177.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำนทรัพย์เจริญ ร้ำนทรัพย์เจริญ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บช …...-..../2565
รำคำท่ีเสนอ 1,177.00 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 1,177.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 24 มกรำคม 2565

ภำยในวงเงินงบประมำณ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2565
โรงเรียน มัธยมวัดด่ำนส ำโรง

วันท่ี 1 - 31 เดือน  มกรำคม พ.ศ. 2565



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(2) (3) (4)  (5)  (6) (7)  (8)  (9)  (10)
1 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำร พัฒนำห้องศูนย์ 20,080.00       20,080.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ณัฐเกียรติ ซิสเต็ม จ ำกัด บริษัท ณัฐเกียรติ ซิสเต็ม จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บซ44/2565

กำรเรียนรู้สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย รำคำท่ีเสนอ 20,080.00 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 20,080.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 1 กุมภำพันธ์ 2565
ภำยในวงเงินงบประมำณ

2 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำร ซ้ือเอกสำรประกอบ 24,000.00       24,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.เดอะฟำส เอ็นดูเคช่ันเซ็นเตอร์ จก .บ.เดอะฟำส เอ็นดูเคช่ันเซ็นเตอร์ จก .มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บซ52/2565
กำรเรียน O-net ม.3 รำคำท่ีเสนอ 24,000.00 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 24,000.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 2 กุมภำพันธ์ 2565

ภำยในวงเงินงบประมำณ
3 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำร ซ๋อมบ ำรุงยำนพำหนะ 1,540.00          1,540.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท ศิริสมบูรณ์สเตช่ัน จ ำกัด บริษัท ศิริสมบูรณ์สเตช่ัน จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บซ…...-…../2565

รำคำท่ีเสนอ 1,540.00 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 1,540.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 2 กุมภำพันธ์ 2565
ภำยในวงเงินงบประมำณ

4 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำร ส่งเสริมรักกำรอ่ำน 8,880.00          8,880.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ำกัด บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บซ45/2565
และเขียน รำคำท่ีเสนอ 8,880.00 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 8,880.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 3 กุมภำพันธ์ 2565

ภำยในวงเงินงบประมำณ
5 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำร จ้ำงบ ำรุงลิฟต์ 33,705.00       33,705.00 เฉพำะเจำะจงบ.สยำม เอลเลเวเตอร์ แอนด์ เอสเคเลเทอร์ จก .บ.สยำม เอลเลเวเตอร์ แอนด์ เอสเคเลเทอร์ จก .มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บซ7/2565

รำคำท่ีเสนอ 33,705.00 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 33,705.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 3 กุมภำพันธ์ 2565
ภำยในวงเงินงบประมำณ

6 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำร ซ๋อมบ ำรุงยำนพำหนะ 1,280.00          1,280.00   เฉพำะเจำะจง บ. โชคมนัสอินเตอร์ออยล์ จ ำกัด บ. โชคมนัสอินเตอร์ออยล์ จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บซ…...-…../2565
รำคำท่ีเสนอ 1,280.00 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 1,280.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 4 กุมภำพันธ์ 2565

ภำยในวงเงินงบประมำณ
7 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำร ซ้ือวัสดุส้ินเปลือง และ 540.00             540.00      เฉพำะเจำะจง บ.เคเอสเอส อินเตอร์เทค กรุ๊ป จก .บ.เคเอสเอส อินเตอร์เทค กรุ๊ป จก . มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บซ…...-…../2565

อุปกรณ์ส ำนักงำนงบประมำณ รำคำท่ีเสนอ 540.00 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 540.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 7 กุมภำพันธ์ 2565
ภำยในวงเงินงบประมำณ

8 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำร ซ้ือวัสดุส้ินเปลือง และ 4,500.00          4,500.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ำกัด บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บซ…...-…../2565
อุปกรณ์ส ำนักงำนงบประมำณ รำคำท่ีเสนอ 4,500.00 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 4,500.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 7 กุมภำพันธ์ 2565

ภำยในวงเงินงบประมำณ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2565
โรงเรียน มัธยมวัดด่ำนส ำโรง

วันท่ี 1  - 28 เดือน  กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565



9 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำร  กิจกรรมนักศึกษำ 3,865.50          3,865.50   เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ำกัด บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บซ…...-…../2565
วิชำทหำร รำคำท่ีเสนอ 3,865.50 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 3,865.50 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 7 กุมภำพันธ์ 2565

ภำยในวงเงินงบประมำณ
10 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำร เพ่ือกำรเรียนกำรสอน 5,390.00          5,390.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท ไอที ซิต้ี จ ำกัด (มหำชน) บริษัท ไอที ซิต้ี จ ำกัด (มหำชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บซ47/2565

นักศึกษำวิชำทหำร รำคำท่ีเสนอ 5,390.00 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 5,390.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 7 กุมภำพันธ์ 2565
ภำยในวงเงินงบประมำณ

11 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำร ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 70,000.00       70,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนระพีพรรณ ร้ำนระพีพรรณ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บซ50/2565
ส ำนักงำนในห้องพยำบล(ชุดATK) รำคำท่ีเสนอ 70,000.00 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 70,000.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 7 กุมภำพันธ์ 2565

ภำยในวงเงินงบประมำณ
12 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำร เพ่ือกำรเรียนกำรสอน 5,990.00          5,990.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท เพำเวอร์บำย จ ำกัด บริษัท เพำเวอร์บำย จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บซ48 /2565

นักศึกษำวิชำทหำร รำคำท่ีเสนอ 5,990.00 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 5,990.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 7 กุมภำพันธ์ 2565
ภำยในวงเงินงบประมำณ

13 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำร จัดกำรเรียนกำรสอน  5,000.00          5,000.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพ่ือนบำงพลี ร้ำนเพ่ือนบำงพลี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บซ55/2565
ของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำศำสนำ รำคำท่ีเสนอ 2,990.00 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 2,990.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 8 กุมภำพันธ์ 2565
และวัฒนธรรม ภำยในวงเงินงบประมำณ

14 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำร ซ้ือวัสดุส้ินเปลือง และ 15,487.70       15,487.70 เฉพำะเจำะจง บริษัท เค.ที.เอส.เคร่ืองเขียน จ ำกัดบริษัท เค.ที.เอส.เคร่ืองเขียน จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บซ59/2565
อุปกรณ์ส ำนักงำนงบประมำณ รำคำท่ีเสนอ 15,487.70 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 15,487.70 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 9 กุมภำพันธ์ 2565

ภำยในวงเงินงบประมำณ
15 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำร งำนโภชนำกำร 900.00             900.00      เฉพำะเจำะจง นำงสำวพรทิพย์  ย่อมเยำว์ นำงสำวพรทิพย์  ย่อมเยำว์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บซ10/2565

รำคำท่ีเสนอ 900.00 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 900.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 9 กุมภำพันธ์ 2565
ภำยในวงเงินงบประมำณ

16 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำร  เพ่ือพัฒนำส่ือ 2,568.00          2,568.00   เฉพำะเจำะจง หจก.เอ็ม.เอส.กำรยำงและยูรีเทน หจก.เอ็ม.เอส.กำรยำงและยูรีเทน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บซ…...-…../2565
นวัตกรรมเพ่ือกำรเรียนรู้ รำคำท่ีเสนอ 2,568.00 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 3,568.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 9 กุมภำพันธ์ 2565

ภำยในวงเงินงบประมำณ
17 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำร จัดท ำเอกสำรแก้ปัญหำ 2,198.85          2,198.85   เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอกภัณฑ์ ร้ำนเอกภัณฑ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บซ…...-…../2565

นักเรียนอ่ำนไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง รำคำท่ีเสนอ 2,198.85 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 2,198.85 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 9 กุมภำพันธ์ 2565
ภำยในวงเงินงบประมำณ

18 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำร งำนนโยบำย 135.00             135.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท เค.ที.เอส.เคร่ืองเขียน จ ำกัดบริษัท เค.ที.เอส.เคร่ืองเขียน จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บซ…...-…../2565
และแผนงำน รำคำท่ีเสนอ 2,990.00 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 2,990.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 9 กุมภำพันธ์ 2565

ภำยในวงเงินงบประมำณ
19 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำร ส ำนักงำนกลุ่มสำระ 3,271.00          3,271.00   เฉพำะเจำะจง บมจ.บ๊ิกซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.บ๊ิกซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บซ…...-…../2565

กำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ รำคำท่ีเสนอ 3,271.00 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 3,271.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 9 กุมภำพันธ์ 2565
ภำยในวงเงินงบประมำณ



20 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำร จัดกิจกรรมค่ำยภำษำ  1,000.00          1,000.00   เฉพำะเจำะจง นำงสำวอิมภัค นำคศำลำ นำงสำวอิมภัค นำคศำลำ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บซ/2565
ต่ำงประเทศ รำคำท่ีเสนอ 1,000.00 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 1,000.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 10 กุมภำพันธ์ 2565

ภำยในวงเงินงบประมำณ
21 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำร กิจกรรมวันมำฆบูชำ  740.00             740.00      เฉพำะเจำะจง นำยสมนึก  คิดกำร นำยสมนึก  คิดกำร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บซ…...-…../2565

รำคำท่ีเสนอ 740.00 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 740.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 10 กุมภำพันธ์ 2565
ภำยในวงเงินงบประมำณ

22 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำร งำนโภชนำกำร 1,800.00          1,800.00   เฉพำะเจำะจง นำงสำวพรทิพย์  ย่อมเยำว์ นำงสำวพรทิพย์  ย่อมเยำว์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บซ8/2565
รำคำท่ีเสนอ 1,800.00 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 1,800.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 10 กุมภำพันธ์ 2565

ภำยในวงเงินงบประมำณ
23 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำร ซ๋อมบ ำรุงยำนพำหนะ 1,440.00          1,440.00   เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ทวีพรมบริกำร ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ทวีพรมบริกำร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บซ…...-…../2565

รำคำท่ีเสนอ 1,440.00 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 1,440.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 10 กุมภำพันธ์ 2565
ภำยในวงเงินงบประมำณ

24 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำร ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 1,364.25          1,364.25   เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอกภัณฑ์ ร้ำนเอกภัณฑ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บซ…...-…../2565
ทำงกำรเรียนของนักเรียน รำคำท่ีเสนอ 1,364.25 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ  1,364.25 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 14 กุมภำพันธ์ 2565

ภำยในวงเงินงบประมำณ
25 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำร พัฒนำงำนวิชำกำรสู่ 2,178.52          2,178.52   เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอกภัณฑ์ ร้ำนเอกภัณฑ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บซ…...-…../2565

ควำมเป็นเลิศ รำคำท่ีเสนอ 2,178.52 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 2,178.52 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 14 กุมภำพันธ์ 2565
ภำยในวงเงินงบประมำณ

26 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำร ซ๋อมบ ำรุงยำนพำหนะ 1,500.00          1,500.00   เฉพำะเจำะจง PTT Retail Management Co.Ltd.PTT Retail Management Co.Ltd.มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บซ…...-…../2565
รำคำท่ีเสนอ 2,990.00 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 2,990.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 15 กุมภำพันธ์ 2565

ภำยในวงเงินงบประมำณ
27 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำร ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 93,000.00       93,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนระพีพรรณ ร้ำนระพีพรรณ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บซ 51/2565

ส ำนักงำนในห้องพยำบำล(ชุด ATK) รำคำท่ีเสนอ 93,000.00 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 93,000.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 17 กุมภำพันธ์ 2565
ภำยในวงเงินงบประมำณ

28 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำร กิจกกรมจัดหำผลิต 2,990.00          2,990.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท ป. พัฒนำโชคดีกำรค้ำ จ ำกัดบริษัท ป. พัฒนำโชคดีกำรค้ำ จ ำกัดมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บซ…...-…../2565
พัฒนำส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียน รำคำท่ีเสนอ 2,990.00 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 2,990.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 17 กุมภำพันธ์ 2565
กำรสอน ภำยในวงเงินงบประมำณ

29 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 4,590.00          4,590.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำนท็อป-เทน ร้ำนท็อป-เทน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บซ…...-…../2565
กำรงำนอำชีพ รำคำท่ีเสนอ 4,590.00 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 4,590.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 17 กุมภำพันธ์ 2565

ภำยในวงเงินงบประมำณ
30 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำร ส ำนักงำนกลุ่มสำระ 400.00             400.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนท็อป-เทน ร้ำนท็อป-เทน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บซ…...-…../2565

กำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ รำคำท่ีเสนอ 400.00 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 400.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 18 กุมภำพันธ์ 2565
ภำยในวงเงินงบประมำณ



31 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำร ส ำนักงำนท่ัวไป 200.00             200.00      เฉพำะเจำะจง นำยปิยะพล  จิตรวิขำม นำยปิยะพล  จิตรวิขำม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บซ…...-…../2565
รำคำท่ีเสนอ 200.00 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 200.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 18 กุมภำพันธ์ 2565

ภำยในวงเงินงบประมำณ
32 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำร กำรซ่อมแซมวัสดุ 1,350.00          1,350.00   เฉพำะเจำะจง นำยเฉลิมพล  บุญทองเนียม นำยเฉลิมพล  บุญทองเนียม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บซ11/2565

ส่ือและอุปกรณ์กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ รำคำท่ีเสนอ 1,350.00 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 1,350.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 21 กุมภำพันธ์ 2565
สุขศึกษำและพลศึกษำ ภำยในวงเงินงบประมำณ

33 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรกำรจบหลักสูตรนักเรียน 1,560.00          1,560.00   เฉพำะเจำะจง องค์กำรค้ำของ สกสค. องค์กำรค้ำของ สกสค. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บซ…...-…../2565
รำคำท่ีเสนอ 1,560.00 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 1,560.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 21 กุมภำพันธ์ 2565

ภำยในวงเงินงบประมำณ
34 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำร ส ำนักงำนงบประมำณ 650.00             650.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำน ส.สุวิทย์กำรช่ำง ร้ำน ส.สุวิทย์กำรช่ำง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บซ…...-…../2565

รำคำท่ีเสนอ 650.00 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ  650.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 21 กุมภำพันธ์ 2565
ภำยในวงเงินงบประมำณ

35 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 21,531.44       21,531.44 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพ่ือนบำงพลี ร้ำนเพ่ือนบำงพลี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บซ53/2565
ผลิตส่ือและนวัตกรรมทำงคณิตศำสตร์ รำคำท่ีเสนอ 21,531.44 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 21,531.44 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 22 กุมภำพันธ์ 2565

ภำยในวงเงินงบประมำณ
36 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำร จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ 2,710.00          2,710.00   เฉพำะเจำะจง องค์กำรค้ำของ สกสค. องค์กำรค้ำของ สกสค. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บซ…...-…../2565

เพ่ือจบหลักสูตรของนักเรียน รำคำท่ีเสนอ 2,710.00 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 2,710.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 22 กุมภำพันธ์ 2565
ภำยในวงเงินงบประมำณ

37 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำร จัดวัสดุอุปกรณ์ 600.00             600.00      เฉพำะเจำะจง องค์กำรค้ำของ สกสค. องค์กำรค้ำของ สกสค. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บซ…...-…../2565
งำนทะเบียน-วัดผล รำคำท่ีเสนอ 600.00 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 600.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 22 กุมภำพันธ์ 2565

ภำยในวงเงินงบประมำณ
38 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำร ส ำนักงำนกลุ่มสำระ 2,301.00          2,301.00   เฉพำะเจำะจง บมจ.บ๊ิกซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.บ๊ิกซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บซ…...-…../2565

กำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ รำคำท่ีเสนอ 2,301.00 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 2,301.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 24 กุมภำพันธ์ 2565
ภำยในวงเงินงบประมำณ

39 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำร จัดจ้ำงครูต่ำงชำติ 82,000.00       82,000.00 เฉพำะเจำะจง โรงเรียนสอนภำษำจีนเฟ่ิงหวำง โรงเรียนสอนภำษำจีนเฟ่ิงหวำง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บซ…...-…../2565
สอนภำษำจีน รำคำท่ีเสนอ 82,000.00 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 82,000.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 25 กุมภำพันธ์ 2565

ภำยในวงเงินงบประมำณ
40 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำร เพ่ือกำรเรียนกำรสอน 3,000.00          3,000.00   เฉพำะเจำะจง นำงเขมินทร์  โตแปลก นำงเขมินทร์  โตแปลก มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บซ…...-…../2565

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ รำคำท่ีเสนอ 3,000.00 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 3,000.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 25 กุมภำพันธ์ 2565
ภำยในวงเงินงบประมำณ

41 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำร ส ำหรับกำรเรียน 5,840.00          5,840.00   เฉพำะเจำะจง นำงจุไรรัตน์  เพียรมุ่งงำน นำงจุไรรัตน์  เพียรมุ่งงำน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บซ150/2565
กำรสอน กำรงำนอำชีพ รำคำท่ีเสนอ 5,840.00 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 5,840.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 25 กุมภำพันธ์ 2565

ภำยในวงเงินงบประมำณ



42 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำร ซ๋อมบ ำรุงยำนพำหนะ 1,800.00          1,800.00   เฉพำะเจำะจง บ. โชคมนัสอินเตอร์ออยล์ จ ำกัด บ. โชคมนัสอินเตอร์ออยล์ จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บซ…...-…../2565
รำคำท่ีเสนอ 1,800.00 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ  1,800.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2565

ภำยในวงเงินงบประมำณ
43 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำร ปรับปรุงห้องพยำบำล 2,963.90          2,963.90   เฉพำะเจำะจง ร้ำนทรัพย์เจริญ ร้ำนทรัพย์เจริญ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บซ…...-…../2565

รำคำท่ีเสนอ 2,963.90 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 2,963.90 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2565
ภำยในวงเงินงบประมำณ



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

(2) (3) (4)  (5)  (6) (7)  (8)  (9)
1 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรจัดซ้ือกรมธรรม์ประกันภัย 6,999.94       6,999.94    เฉพำะเจำะจง บริษัทเมืองไทยประกันภัย จ ำกัด บริษัทเมืองไทยประกันภัย จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

รำคำท่ีเสนอ 6,999.94 บำท รำคำท่ีเสนอ 6,999.94 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด
ภำยในวงเงินงบประมำณ

2 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 2,268.40       2,268.40    เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอกภัณฑ์ ร้ำนเอกภัณฑ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
กลุ่มบริหำรงำนท่ัวไป รำคำท่ีเสนอ 2,268.40 บำท รำคำท่ีเสนอ 2,268.40 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด

ภำยในวงเงินงบประมำณ
3 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรจัดซ้ือวัสดุห้องพยำบำล 3,320.00       3,320.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนส.สุวิทย์กำรช่ำง ร้ำนส.สุวิทย์กำรช่ำง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

รำคำท่ีเสนอ 3,320.00 บำท รำคำท่ีเสนอ 3,320.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด
ภำยในวงเงินงบประมำณ

4 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรจัดซ้ือวัสดุ 2,444.95       2,444.95    เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอกภัณฑ์ ร้ำนเอกภัณฑ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
งำนประชำสัมพันธ์ รำคำท่ีเสนอ 2,444.95 บำท รำคำท่ีเสนอ 2,444.95 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด

ภำยในวงเงินงบประมำณ
5 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรรับสมัครนักเรียน ม .1 2,140.00       2,140.00    เฉพำะเจำะจง บริษัทเมืองไทยประกันภัย จ ำกัด บริษัทเมืองไทยประกันภัย จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

และ ม.4 รำคำท่ีเสนอ 2,144.00 บำท รำคำท่ีเสนอ 2,144.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด
ภำยในวงเงินงบประมำณ

6 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรพัฒนำห้องส่ือกำรเรียนรู้ 17,180.00    17,180.00  เฉพำะเจำะจง บริษัทศรโสภน เซฟ แอนด์ สตีล บริษัทศรีโสภน เซฟ แอนด์ สตีล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ภำษำไทย เฟอร์นิเจอร์ จ ำกัด เฟอร์นิเจอร์ จ ำกัด และเสนอรำคำต่ ำสุด

รำคำท่ีเสนอ 17,180.00 บำท รำคำท่ีเสนอ 17,180.00 บำท ภำยในวงเงินงบประมำณ
7 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรพัฒนำห้องส่ือกำรเรียนรู้ 17,180.00    17,180.00  เฉพำะเจำะจง บริษัทศรโสภน เซฟ แอนด์ สตีล บริษัทศรโสภน เซฟ แอนด์ สตีล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ภำษำไทย เฟอร์นิเจอร์ จ ำกัด เฟอร์นิเจอร์ จ ำกัด และเสนอรำคำต่ ำสุด
รำคำท่ีเสนอ 17,180.00 บำท รำคำท่ีเสนอ 17,180.00 บำท ภำยในวงเงินงบประมำณ

8 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรจัดซ้ือกรมธรรม์รถยนต์ 6,005.84       6,005.84    เฉพำะเจำะจง บริษัทวิริยะประกันภัย บริษัทวิริยะประกันภัย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
รำคำท่ีเสนอ 6,005.84 บำท รำคำท่ีเสนอ 6,005.84 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2564
โรงเรียน มัธยมวัดด่ำนส ำโรง

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



9 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรจัดซ้ือวัสดุงำนท่ัวไป 1,893.00       1,893.00    เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมแม็คโคร บริษัท สยำมแม็คโคร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
จ ำกัด มหำชน จ ำกัด มหำชน และเสนอรำคำต่ ำสุด

รำคำท่ีเสนอ 1,893.00 บำท รำคำท่ีเสนอ 1,893.00 บำท ภำยในวงเงินงบประมำณ
10 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรจัดซ้ือกระดำษเอ4 8,436.95       8,436.95    เฉพำะเจำะจง บริษัท ดับเบ้ิล เอ ดับเบ๊ิล เอ บริษัท ดับเบ้ิล เอ ดับเบ๊ิล เอ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

กลุ่มบริหำรงบประมำณ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ำกัด ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ำกัด และเสนอรำคำต่ ำสุด
รำคำท่ีเสนอ 8,436.95 บำท รำคำท่ีเสนอ 8,436.95 บำท ภำยในวงเงินงบประมำณ

11 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรจัดซ้ืออุปกรณ์ผลิตส่ือและ 6,985.25       6,985.25    เฉพำะเจำะจง บริษัท เค.ที.เอส. บริษัท เค.ที.เอส. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
นวัตกรรมทำงคณิตศำสตร์ ศูนย์เคร่ืองเขียน จ ำกัด ศูนย์เคร่ืองเขียน จ ำกัด และเสนอรำคำต่ ำสุด

รำคำท่ีเสนอ 6,985.25 บำท รำคำท่ีเสนอ 6,985.25 บำท ภำยในวงเงินงบประมำณ
12 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรพัฒนำห้องสมุดกลุ่มสำระ 3,027.75       3,027.75    เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ำกัด บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

กำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ รำคำท่ีเสนอ 6,985.25 บำท รำคำท่ีเสนอ 6,985.25 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด
ภำยในวงเงินงบประมำณ

13 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรซ่อมแซมวัสดุส่ือกลุ่มสำระ 1,150.00       1,150.00    เฉพำะเจำะจง นำยเฉลิมพล  บุญทองเนียม นำยเฉลิมพล  บุญทองเนียม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
กำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ รำคำท่ีเสนอ 1,150.00 บำท รำคำท่ีเสนอ 1,150.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด

ภำยในวงเงินงบประมำณ
14 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรจัดซ้ือหมึกส ำนักงำน 7,757.50       7,757.50    เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรู เลเซอร์ ออฟฟิศ จ ำกัด บริษัท ทรู เลเซอร์ ออฟฟิศ จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

กลุ่มบริหำรงบประมำณ รำคำท่ีเสนอ 7,757.50 บำท รำคำท่ีเสนอ 7,757.50 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด
ภำยในวงเงินงบประมำณ

15 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรสัปดำห์คณิตศำสตร์ 5,017.25       5,017.25    เฉพำะเจำะจง บริษัท เค.ที.เอส. บริษัท เค.ที.เอส. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ศูนย์เคร่ืองเขียน จ ำกัด ศูนย์เคร่ืองเขียน จ ำกัด และเสนอรำคำต่ ำสุด

รำคำท่ีเสนอ 5,017.25 บำท รำคำท่ีเสนอ 5,017.25 บำท ภำยในวงเงินงบประมำณ
16 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรสัปดำห์คณิตศำสตร์ 1,400.00       1,400.00    เฉพำะเจำะจง นำงสำวสุมำลี  สุวรรณคำม นำงสำวสุมำลี  สุวรรณคำม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

รำคำท่ีเสนอ 1,400.00 บำท รำคำท่ีเสนอ 1,400.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด
ภำยในวงเงินงบประมำณ

17 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 3,049.50       3,049.50    เฉพำะเจำะจง บริษัท ดับเบ้ิล เอ ดับเบ๊ิล เอ บริษัท ดับเบ้ิล เอ ดับเบ๊ิล เอ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
งำนบุคคล ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ำกัด ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ำกัด และเสนอรำคำต่ ำสุด

รำคำท่ีเสนอ 3,049.50 บำท รำคำท่ีเสนอ 3,049.50 บำท ภำยในวงเงินงบประมำณ
18 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 5,521.20       5,521.20    เฉพำะเจำะจง หจก. ซี.เอส. โทนเนอร์ หจก. ซี.เอส. โทนเนอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

งำนบุคคล รำคำท่ีเสนอ 5,521.20 บำท รำคำท่ีเสนอ 5,521.20 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด
ภำยในวงเงินงบประมำณ

19 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรจัดซ้ือหมึกส ำนักงำน 1,658.50       1,658.50    เฉพำะเจำะจง บริษัท แพลทิน่ัม โอเอ แอนด์ บริษัท แพลทิน่ัม โอเอ แอนด์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
กลุ่มบริหำรงบประมำณ ซัพพลำย จ ำกัด ซัพพลำย จ ำกัด และเสนอรำคำต่ ำสุด

รำคำท่ีเสนอ 1,658..50 บำท รำคำท่ีเสนอ 1,658..50 บำท ภำยในวงเงินงบประมำณ



20 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรจัดซ้ือวัสดุ 2,407.50       2,407.50    เฉพำะเจำะจง บริษัท ไอเดีย เมคเกอร์ บริษัท ไอเดีย เมคเกอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
งำนโสตทัศนศึกษำ เทคโนโลยี จ ำกัด เทคโนโลยี จ ำกัด และเสนอรำคำต่ ำสุด

รำคำท่ีเสนอ 12407.50 บำท รำคำท่ีเสนอ 12407.50 บำท ภำยในวงเงินงบประมำณ
21 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยี 10,735.00    10,735.00  เฉพำะเจำะจง บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ จ ำกัด จ ำกัด และเสนอรำคำต่ ำสุด
รำคำท่ีเสนอ 10,735.00 บำท รำคำท่ีเสนอ 10,735.00 บำท ภำยในวงเงินงบประมำณ

22 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยี 6,000.00       6,000.00    เฉพำะเจำะจง บริษัท เว็บไซต์ เซอร์วิส บริษัท เว็บไซต์ เซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ จ ำกัด จ ำกัด และเสนอรำคำต่ ำสุด

รำคำท่ีเสนอ 6,000.00 บำท รำคำท่ีเสนอ 6,000.00 บำท ภำยในวงเงินงบประมำณ
23 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรจัดหำวัสดุครุภัณฑ์ 914.85         914.85       เฉพำะเจำะจง บริษัท ดับเบ้ิล เอ ดับเบ๊ิล เอ บริษัท ดับเบ้ิล เอ ดับเบ๊ิล เอ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

กำรเรียนกำรสอนสังคมศึกษำ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ำกัด ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ำกัด และเสนอรำคำต่ ำสุด
รำคำท่ีเสนอ 914.85 บำท รำคำท่ีเสนอ 914.85 บำท ภำยในวงเงินงบประมำณ

24 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรจัดซ้ืออุปกรณ์ผลิตส่ือและ 2,560.00       2,560.00    เฉพำะเจำะจง บริษัท 3-คิว มีเดีย จ ำกัด  บริษัท 3-คิว มีเดีย จ ำกัด  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
นวัตกรรมทำงคณิตศำสตร์ รำคำท่ีเสนอ 2,560.00 บำท รำคำท่ีเสนอ 2,560.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด

ภำยในวงเงินงบประมำณ
25 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรสร้ำงบรรยำกำศในกำร 29,842.30    29,842.30  เฉพำะเจำะจง ร้ำนทรัพย์เจริญ ร้ำนทรัพย์เจริญ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เรียนกำรสอนท้ังภำยในและภำยนอกห้องเรียน รำคำท่ีเสนอ 1,070.00 บำท รำคำท่ีเสนอ 1,070.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด
ภำยในวงเงินงบประมำณ

26 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรจัดซ้ืออุปกรณ์ผลิตส่ือและ 1,070.00       1,070.00    เฉพำะเจำะจง บริษัท อำเจ คอมพิวเตอร์ บริษัท อำเจ คอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
นวัตกรรมทำงคณิตศำสตร์ รำคำท่ีเสนอ 1,070.00 บำท รำคำท่ีเสนอ 1,070.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด

ภำยในวงเงินงบประมำณ
27 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรจ้ำงท ำตรำยำงหนังสือเข้ำ 400.00         400.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนส.สุวิทย์กำรช่ำง ร้ำนส.สุวิทย์กำรช่ำง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

รำคำท่ีเสนอ 400.00 บำท รำคำท่ีเสนอ 400.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด
ภำยในวงเงินงบประมำณ

28 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรค่ำยคณิตศำสตร์นักเรียน 4,075.00       4,075.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำน ฉ่ัว คุง ง้วน ร้ำน ฉ่ัว คุง ง้วน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 รำคำท่ีเสนอ 4,075.00 บำท รำคำท่ีเสนอ 4,075.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด

ภำยในวงเงินงบประมำณ
29 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรรับสมัครนักเรียนม .1 9,990.00       9,990.00    เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ำกัด บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

และ ม.4 รำคำท่ีเสนอ 9,990.00 บำท รำคำท่ีเสนอ 9,990.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด
ภำยในวงเงินงบประมำณ

30 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ 5,066.45       5,066.45    เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอกภัณฑ์ ร้ำนเอกภัณฑ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
กำรเรียนกำรสอนโสตทัศนศึกษำ รำคำท่ีเสนอ 5,066.45 บำท รำคำท่ีเสนอ 5,066.45 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด

ภำยในวงเงินงบประมำณ
31 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรค่ำยคณิตศำสตร์นักเรียน 12,890.00    12,890.00  เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอกภัณฑ์ ร้ำนเอกภัณฑ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน



ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 รำคำท่ีเสนอ 12,890.00 บำท รำคำท่ีเสนอ 12,890.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด
ภำยในวงเงินงบประมำณ

32 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรค่ำยคณิตศำสตร์นักเรียน 11,250.00    11,250.00  เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอกภัณฑ์ ร้ำนเอกภัณฑ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 รำคำท่ีเสนอ 11,250.00 บำท รำคำท่ีเสนอ 11,250.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด

ภำยในวงเงินงบประมำณ
33 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศ 1,284.00       1,284.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนทรัพย์เจริญ ร้ำนทรัพย์เจริญ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

นักเรียนท่ีมีควำมถนัดพิเศษ รำคำท่ีเสนอ 1,284.00 บำท รำคำท่ีเสนอ 1,284.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด
ภำยในวงเงินงบประมำณ

34 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรบ ำรุงปรับปรุง 1,391.00       1,391.00    เฉพำะเจำะจง หจก. พี แอนด์ เจ แอร์ เซอร์วิส หจก. พี แอนด์ เจ แอร์ เซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และซ่อมแซมครุภัณฑ์ รำคำท่ีเสนอ 1,391.00 บำท รำคำท่ีเสนอ 1,391.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด

ภำยในวงเงินงบประมำณ
35 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรสร้ำงโอกำสและงำนอำชีพ 28,240.00    28,240.00  เฉพำะเจำะจง หจก. เอฟบีทีสปอร์ต 2000 หจก. เอฟบีทีสปอร์ต 2000 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

รำคำท่ีเสนอ 28,240.00 บำท รำคำท่ีเสนอ 28,240.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด
ภำยในวงเงินงบประมำณ

36 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศ 12,000.00    12,000.00  เฉพำะเจำะจง ร้ำน I MAX SPORT ร้ำน I MAX SPORT มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ทำงกีฬำฟุตซอล รำคำท่ีเสนอ 12,000.00 บำท รำคำท่ีเสนอ 12,000.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด

ภำยในวงเงินงบประมำณ
37 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรพัฒนำและรวบรวม 2,340.00       2,340.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพ่ือนเรียนบำงพลี ร้ำนเพ่ือนเรียนบำงพลี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

สำรสนเทศโรงเรียน รำคำท่ีเสนอ 2,340.00 บำท รำคำท่ีเสนอ 2,340.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด
ภำยในวงเงินงบประมำณ

38 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรซ้ือวัสดุอุปกรณ์ฝึกทักษะ 10,480.00    10,480.00  เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพ่ือนเรียนบำงพลี ร้ำนเพ่ือนเรียนบำงพลี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ทำงคณิตศำสตร์ รำคำท่ีเสนอ 10,480.00บำท รำคำท่ีเสนอ 10,480.00บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด

ภำยในวงเงินงบประมำณ
39 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองดนตรี 60,000.00    60,000.00  เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพ่ือนเรียนบำงพลี ร้ำนเพ่ือนเรียนบำงพลี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

สำกล รำคำท่ีเสนอ 60,000.00 บำท รำคำท่ีเสนอ 60,000.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด
ภำยในวงเงินงบประมำณ

40 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือ 4,000.00       4,000.00    เฉพำะเจำะจง นำงสำววรรณำ  เหมโคกน้อย นำงสำววรรณำ  เหมโคกน้อย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนกำรงำนอำชีพ รำคำท่ีเสนอ 4,000.00บำท รำคำท่ีเสนอ 4,000.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด

ภำยในวงเงินงบประมำณ
41 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์กำรพัฒนำ 4,500.00       4,500.00    เฉพำะเจำะจง นำงสำวนฤมล  คะวินรัมย์ นำงสำวนฤมล  คะวินรัมย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ รำคำท่ีเสนอ 4,500.00บำท รำคำท่ีเสนอ 4,500.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด
ภำยในวงเงินงบประมำณ

42 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรพัฒนำส่ือนวัตกรรม 3,800.00       3,800.00    เฉพำะเจำะจง บริษัท เค เอส เอส อินเตอร์เทค บริษัท เค เอส เอส อินเตอร์เทค มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
กำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย กรุ๊ป จ ำกัด กรุ๊ป จ ำกัด และเสนอรำคำต่ ำสุด



รำคำท่ีเสนอ 3,800.00บำท รำคำท่ีเสนอ 3,800.00 บำท ภำยในวงเงินงบประมำณ
43 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 2,010.00       2,010.00    เฉพำะเจำะจง องค์กำรค้ำของ สกสค. องค์กำรค้ำของ สกสค. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

งำนทะเบียน-วัดผล รำคำท่ีเสนอ 3,800.00บำท รำคำท่ีเสนอ 3,800.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด
ภำยในวงเงินงบประมำณ

44 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรจัดซ้ืออุปกรณ์กำรเรียน 29,909.00    29,909.00  เฉพำะเจำะจง หจก. เคร่ืองกีฬำตรำนกแก้ว หจก. เคร่ืองกีฬำตรำนกแก้ว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
กำรสอนพลศึกษำ รำคำท่ีเสนอ 29,909.00บำท รำคำท่ีเสนอ 29,909.00บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด

ภำยในวงเงินงบประมำณ
45 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรซ้ือวัสดุอุปกรณ์ฝึกทักษะ 10,650.00    10,650.00  เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพ่ือนเรียนบำงพลี ร้ำนเพ่ือนเรียนบำงพลี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ทำงคณิตศำสตร์ รำคำท่ีเสนอ 10,650.00บำท รำคำท่ีเสนอ 10,650.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด
ภำยในวงเงินงบประมำณ

46 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรแข่งขันทักษะคณิตศำสตร์ 14,830.00    14,830.00  เฉพำะเจำะจง บริษัท แม็กซ์พลอยส์ อินเตอร์ บริษัท แม็กซ์พลอยส์ อินเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
กับภำยนอก เนช่ันแนล จ ำกัด เนช่ันแนล จ ำกัด และเสนอรำคำต่ ำสุด

รำคำท่ีเสนอ 14830.00บำท รำคำท่ีเสนอ 14830.00บำท ภำยในวงเงินงบประมำณ
47 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบ 20,330.00    20,330.00  เฉพำะเจำะจง นำยศิริชัย  ขวัญยืน นำยศิริชัย  ขวัญยืน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

โสตทัศนศึกษำ รำคำท่ีเสนอ 2,0330.00บำท รำคำท่ีเสนอ 2,0330.00บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด
ภำยในวงเงินงบประมำณ

48 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรแข่งขันทักษะคณิตศำสตร์ 6,493.00       6,493.00    เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จ ำกัด บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
กับภำยนอก รำคำท่ีเสนอ 6,493.00บำท รำคำท่ีเสนอ 6,493.00บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด

ภำยในวงเงินงบประมำณ
49 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรก ำจัดขยะมูลฝอยติดเช้ือ 396.00         396.00       เฉพำะเจำะจง หจก. ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์ หจก. ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

รำคำท่ีเสนอ 396.00บำท รำคำท่ีเสนอ 396.00บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด
ภำยในวงเงินงบประมำณ

50 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรจัดซ้ือและซ่อมแซมวัสดุ 2,749.00       2,749.00    เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีทีมิวสิค จ ำกัด บริษัท ซีทีมิวสิค จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
อุปกรณ์งำนประชำสัมพันธ์ รำคำท่ีเสนอ 2,749.00 บำท รำคำท่ีเสนอ 2,749.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด

ภำยในวงเงินงบประมำณ
51 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรจัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองและ 900.00         900.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จ ำกัด บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

อุปกรณ์กลุ่มบริหำรงบประมำณ รำคำท่ีเสนอ 900.00 บำท รำคำท่ีเสนอ 900.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด
ภำยในวงเงินงบประมำณ

52 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะ 4,220.00       4,220.00    เฉพำะเจำะจง บริษัท โชคมนัสอินเตอร์ออยส์ บริษัท โชคมนัสอินเตอร์ออยส์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ทะเบียน นค7318  จ ำกัด  จ ำกัด และเสนอรำคำต่ ำสุด

รำคำท่ีเสนอ 4,220.00 บำท รำคำท่ีเสนอ 4,220.00 บำท ภำยในวงเงินงบประมำณ
53 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะ 1,739.40       1,739.40    เฉพำะเจำะจง บริษัท โชคมนัสอินเตอร์ออยส์ บริษัท โชคมนัสอินเตอร์ออยส์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ทะเบียน กฉ3081  จ ำกัด  จ ำกัด และเสนอรำคำต่ ำสุด
รำคำท่ีเสนอ 1,749.40 บำท รำคำท่ีเสนอ 1,749.40 บำท ภำยในวงเงินงบประมำณ



54 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะ 1,739.40       1,739.40    เฉพำะเจำะจง บริษัท โชคมนัสอินเตอร์ออยส์ บริษัท โชคมนัสอินเตอร์ออยส์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ทะเบียน นค7318  จ ำกัด  จ ำกัด และเสนอรำคำต่ ำสุด

รำคำท่ีเสนอ 1,749.40 บำท รำคำท่ีเสนอ 1,749.40 บำท ภำยในวงเงินงบประมำณ



แบบ สขร. 1

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

 (10)
บซ.....-...../2565

ลงวันท่ี 1 มีนำคม 2565

บซ.....-...../2565
ลงวันท่ี 1 มีนำคม 2565

บซ.....-...../2565
ลงวันท่ี 2 มีนำคม 2565

บซ.....-...../2565
ลงวันท่ี 3 มีนำคม 2565

บซ.....-...../2565
ลงวันท่ี 3 มีนำคม 2565

บซ.....-...../2565
ลงวันท่ี 3 มีนำคม 2565

บซ.....-...../2565
ลงวันท่ี 3 มีนำคม 2565

บซ 67/2565
ลงวันท่ี 3 มีนำคม 2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2564
โรงเรียน มัธยมวัดด่ำนส ำโรง

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



บซ .....-....../2565
ลงวันท่ี 7 มีนำคม 2565

บซ 57/2565
ลงวันท่ี 8 มีนำคม 2565

บซ 60/2565
ลงวันท่ี 8 มีนำคม 2565

บซ ....-..../2565
ลงวันท่ี 8 มีนำคม 2565

บซ ....-..../2565
ลงวันท่ี 8 มีนำคม 2565

บซ 58/2565
ลงวันท่ี 8 มีนำคม 2565

บซ 61/2565
ลงวันท่ี 8 มีนำคม 2565

บซ .....-..../2565
ลงวันท่ี 8 มีนำคม 2565

บซ .....-..../2565
ลงวันท่ี 8 มีนำคม 2565

บซ 59/2565
ลงวันท่ี 8 มีนำคม 2565

บซ .....-..../2565
ลงวันท่ี 8 มีนำคม 2565



บซ .....-..../2565
ลงวันท่ี 8 มีนำคม 2565

บซ 56/2565
ลงวันท่ี 9 มีนำคม 2565

บซ 8/2565
ลงวันท่ี 9 มีนำคม 2565

บซ .....-..../2565
ลงวันท่ี 9 มีนำคม 2565

บซ .....-..../2565
ลงวันท่ี 9 มีนำคม 2565

บซ 62/2565
ลงวันท่ี 9 มีนำคม 2565

บซ .....-..../2565
ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2565

บซ .....-..../2565
ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2565

บซ .....-..../2565
ลงวันท่ี 11 มีนำคม 2564

บซ 66/2564
ลงวันท่ี 11 มีนำคม 2565

บซ 65/2565
ลงวันท่ี 14 มีนำคม 2565

บซ 63/2565



ลงวันท่ี 14 มีนำคม 2565

บซ 64/2565
ลงวันท่ี 14 มีนำคม 2565

บซ ....-....../2565
ลงวันท่ี 14 มีนำคม 2565

บซ ....-....../2565
ลงวันท่ี 14 มีนำคม 2565

บซ 66/2565
ลงวันท่ี 14 มีนำคม 2565

บซ 71/2565
ลงวันท่ี 18 มีนำคม 2565

บซ .....-...../2565
ลงวันท่ี 18 มีนำคม 2565

บซ 68/2565
ลงวันท่ี 18 มีนำคม 2565

บซ 69/2565
ลงวันท่ี 18 มีนำคม 2565

บซ ....-..../2565
ลงวันท่ี 21 มีนำคม 2565

บซ ....-..../2565
ลงวันท่ี 21 มีนำคม 2565

บซ ....-..../2565
ลงวันท่ี 21 มีนำคม 2565



บซ ....-..../2565
ลงวันท่ี 22 มีนำคม 2565

บซ 70/2565
ลงวันท่ี 23 มีนำคม 2565

บซ 76/2565
ลงวันท่ี 23 มีนำคม 2565

บซ 73/2565
ลงวันท่ี 25 มีนำคม 2565

บซ 72/2565
ลงวันท่ี 25 มีนำคม 2565

บซ 74/2565
ลงวันท่ี 25 มีนำคม 2565

บซ ....-...../2565
ลงวันท่ี 28 มีนำคม 2565

บซ ...-..../2565
ลงวันท่ี 29 มีนำคม 2565

บซ ...-..../2565
ลงวันท่ี 29 มีนำคม 2565

บซ ...-..../2565
ลงวันท่ี 30 มีนำคม 2565

บซ ...-..../2565
ลงวันท่ี 30 มีนำคม 2565



บซ ...-..../2565
ลงวันท่ี 30 มีนำคม 2565


