
  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2564 

หน่วยงาน  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี  อ่างทอง 

ข้อมูล ณ วันที่   1 ตุลาคม  2564 

 
ล าดับที ่

 
รายงานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อ 

หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผล 
ที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที ่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
ในการซื้อหรือจ้าง 

1.  รายงานขอซื้อแอลกอฮอล์ 1,720 1,720 เฉพาะเจาะจง หจก.โรจนทรัพย์สหวัฒน ์
ราคาที่เสนอ1,720 บาท 

หจก.โรจนทรัพย์สหวัฒน ์
ราคาที่ตกลง 1,720 

ราคาต่ าสุด 1  ตุลาคม 2564 

2.  รายงานขอซื้อกล่องกระดาษ 1,260 1,260 เฉพาะเจาะจง ร้านแสวงหาศึกษาภัณฑ ์
ราคาที่เสนอ 1,260 บาท 

ร้านแสวงหาศึกษาภัณฑ์ 
ราคาที่ตกลง 1260 บาท 

ราคาต่ าสุด 17 ตุลาคม 2564 

3.  รายงานขอซื้อกระดาษ 65,484 65,484 เฉพาะเจาะจง หจก.ไรซ์เปเปอร์กรุ๊ป 
ราคาที่เสนอ 65,484 บาท 

หจก.ไรซ์เปเปอร์กรุ๊ป  
ราคาที่ตกลง 65,484 บาท 

ราคาต่ าสุด 25 ตุลาคม 2564 

4.  รายงานขอซื้อจ้างท าฝ้า อาคารเรียน 30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง นายอ านาจ  คล้ายเพ็ง 
ราคาที่เสนอ 30,000 บาท 

นายอ านาจ คล้ายเพ็ง 
ราคาที่ตกลง  30,000 บาท 

ราคาต่ าสุด 29 ตุลาคม 2564 

 

 

 

 

 

 



  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 

หน่วยงาน  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

ข้อมูล ณ วันที่   1 พฤศจิกายน  2565 

 
ล าดับที ่

 
รายงานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

 
ราคา
กลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผล 
ที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที ่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
ในการซื้อหรือจ้าง 

1.  รายงานขอจ้างติดตั้งไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ 15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง นายจิรวฒุิ  ทองค ามาก 
ราคาที่เสนอ 15,000 บาท 

นายจิรวฒุิ  ทองค ามาก 
ราคาที่ตกลง 15,00 บาท 

ราคาต่ าสุด 1 พฤศจิกายน 
2564 

2.  รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ดนตรีไทย 35,000 35,000 เฉพาะเจาะจง พีรพัฒน์  หาญหักทุรชน 
ราคาที่เสนอ 35,000 บาท 

นายพีรพฒัน์  หาญหัทุรชน 
ราคาที่ตกลง 35,000 บาท  

ราคาต่ าสุด 1 พฤศจิกายน 
2564 

3.  รายงานขอซื้อวัสดุห้องน้ า 10,279 10,279 เฉพาะเจาะจง บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ 
ราคาที่เสนอ 10,279 บาท 

บ.สยามโกลเฮ้าส์ 
ราคาท่ีตกลง 10,279บาท 

ราคาต่ าสุด 1 พฤศจิกายน 
2564 

4.  รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับท า
ความสะอาด 

3,440 3,440 เฉพาะเจาะจง ร้านโกสุม – จงกล 
ราคาที่เสนอ 3,440 บาท 

ร้านโกสุม – จงกล 
ราคาที่ตกลง 3,440 บาท 

ราคาต่ าสุด 1 พฤศจิกายน 
2561 

5.  รายงานขอซื้อวัสดุ 13,104 13,104 เฉพาะเจาะจง ร้านแสวงหาศึกษาภัณฑ ์
ราคาที่เสนอ 13,104บาท 

ร้านแสวงหาศึกษาภัณฑ์ 
ราคาที่ตกลง 13,104 บาท 

ราคาต่ าสุด 1 พฤศจิกายน 
2564 

6.  รายงานขอจ้างท าป้าย To be number 
one  

8,500 8,500 เฉพาะเจาะจง บริษัท พูห์ครีเอทีพ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 8,500 บาท 

บริษัท พูห์ครีเอทิพ จ ากัด 
ราคาที่ตกลง 8,500 บาท 

ราคาต่ าสุด 1 พฤศจิกายน 
2564 

7.  รายงานขอจ้างเหมาปลูกต้นไม้ 13,728 13,728 เฉพาะเจาะจง ร้านวราพร การเกษตร 
ราคาที่เสนอ 13,728 บาท 

ร้านวราพร การเกษตร 
ราคาที่ตกลง 13,728 บาท 

ราคาต่ าสุด 1 พฤศจิกายน 
2564 

 



  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 (ต่อ)  

หน่วยงาน  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564 

 
ล าดับที ่

 
รายงานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

 
ราคา
กลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผล 
ที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที ่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
ในการซื้อหรือจ้าง 

8.  รายงานขอซื้อเหมาท าอลูมิเนียม 20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงเดือนอิงค์เจ็ท 
ที่เสนอ 20,000 บาท 

ร้านแสงเดือนอิงค์เจ็ท 
ที่ตกลง 20,000 บาท 

ราคาต่ าสุด 1 พฤศจิกายน 
2564 

9.  รายงานขอซื้อวัสดุดอกไม้ประดิษฐ์ 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง กลุ่มต้นไมป้ระดิษฐ ์
ราคาที่เสนอ 3,000 บาท 

กลุ่มต้นไมป้ระดิษฐ ์
ราคาที่ตกลง 3,000   บาท 

ราคาต่ าสุด 5 พฤศจิกายน 
2564 

10.  รายงานขอซื้อน้ ามัน 10,060 10,060 เฉพาะเจาะจง บ.พลังงงานกา้วหน้า 
ราคาที่เสนอ 10,060 บาท 

บ.พลังงานก้าวหน้า 
ราคาที่เสนอ 1,060 บาท  

ราคาต่ าสุด 7 พฤศจิกายน 
2564 

11.  รายงานขอซื้อน้ ามัน 6,100 6,100 เฉพาะเจาะจง บริษัท พลังงานก้าวหน้า 
ราคาที่เสนอ 6100 บาท 

บริษัท พลังงานก้าวหน้า 
จ ากัด 
ราคาทีต่กลง 6100 บาท 

ราคาต่ าสุด 9 พฤศจิกายน 
2564 

12.  รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการ
แข่งขัน 

5,906 5,906 เฉพาะเจาะจง ร้านโพธิท์องอิเลคทรอนิคส์ 
ราคาที่เสนอ 5,906 บาท 

ร้านโพธิท์องอิเลคทรอนิคส์ 
ราคาที่ตกลง 5,906 บาท 

ราคาต่ าสุด 9 พฤศจิกายน 
2564 

13.  รายงานขอจ้างซ่อมอาคาร1และ4 ซ่อม
สุขา ชั้น 1,2 อาคารประสิทธิ์ฯ 

1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง นายสุพล  แก้วภักดี  
ราคาที่เสนอ 60,700 บาท 

นายสุพล  แก้วภักดี 
ราคาที่ตกลง 60,700 บาท 

ราคาต่ าสุด 9 พฤศจิกายน 
2564 

14.  รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์คอม 14,200 14,200 เฉพาะเจาะจง หจก.พัฒนาคอม 
ราคาที่เสนอ 14,200 บาท 

หจก.พัฒนาคอม 
ราคาที่ตกลง 14,200บาท 

ราคาต่ าสุด 9 พฤศจิกายน 
2564 



  แบบ สขร. 1 

  

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 (ต่อ) 

หน่วยงาน  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 

 
ล าดับที ่

 
รายงานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

 
ราคา
กลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผล 
ที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที ่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
ในการซื้อหรือจ้าง 

15.  รายงานขอจ้างถ่ายเอกสา 17,375.60 17,375.
60 

เฉพาะเจาะจง ร้านสนธยา  กล่อมปัญญา 
ราคาที่เสนอ17,375.60 
บาท 

ร้านสนธยา  กล่อมปัญญา 
ราคาที่ตกลง  17,375.60
บาท 

ราคาต่ าสุด 24 พฤศจิกายน 
2564 

16.  รายงานขอจ้างถ่ายเอกสาร 79,998.99 79,998.
99 

เฉพาะเจาะจง หรรษา  ชูจันทร ์
ที่เสนอ79,998.99  บาท 

หรรษา   ชูจันทร ์
ที่ตกลง 79,998.99 บาท 

ราคาต่ าสุด 14 พฤศจิกายน 
2564 

17.  รายงานขอจ้างติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า 8810 8810 เฉพาะเจาะจง พรชัยแอร ์
ราคาที่เสนอ 8810 บาท 

พรชัยแอร์ 
ราคาที่ตกลง 8810 บาท 

ราคาต่ าสุด 24 พฤศจิกายน 
2564 

18.  รายงานขอซื้อกระดานไวท์บอร์ด 4,900 4,990 เฉพาะเจาะจง โรจน์ศึกษา 
ราคาที่เสนอ 4,990 บาท 

โรจน์ศึกษา 
ราคาที่ตกลง 4,990 บาท 

ราคาต่ าสุด 24 พฤศจิกายน 
2564 

19.  รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน   19,000 19,000 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีอ่างแก้ว 
ที่เสนอ  19,000 บาท 

ร้านศรีอ่างแก้ว 
ที่ตกลง 19,000 บาท 

ราคาต่ าสุด 24 พฤศจิกายน 
2564 

20.  รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ วิทยาศาสตร์ 1,400 1,400 เฉพาะเจาะจง แสวงหาศึกษาภัณฑ ์
ราคาที่เสนอ 1,400บาท 

แสวงหาศึกษาภัณฑ ์
ราคาที่ตกลง 1,400 บาท 

ราคาต่ าสุด 24 พฤศจิกายน 
2564 



  แบบ สขร. 1 

 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2564 

หน่วยงาน  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

ข้อมูล ณ วันที่   ธันวาคม 2564 

 
ล าดับที ่

 
รายงานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผล 
ที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที ่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
ในการซื้อหรือจ้าง 

1.  รายงานขอจ้างท าป้ายไวนิล 9,470 9,470 เฉพาะเจาะจง บริษัทพูห์ครีเอทิพ  
ราคาที่เสนอ 9,470 บาท 

บริษัทพูห์ครีเอทิพ  
ราคาที่เสนอ 9,470 บาท 

ราคาต่ าสุด 14  ธันวาคม 
2564 

2.  รายงานขอซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ 
วันพ่อ 

5,960 5,960 เฉพาะเจาะจง บ.ทีวีโซลชูั่น จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 5,960บาท 

บ.ทีวีโซลชูั่น จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 5,960บาท 

ราคาต่ าสุด 14 ธันวาคม 
2564 

3.  รายงานขอซื้อวัสดุ 12,625 12,625 เฉพาะเจาะจง บ.คลังวิทยาศึกษา จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 12,625 บาท 

บ.คลังวิทยาศึกษา จ ากัด 
ราคาที่ตกลง 12,625 บาท 

ราคาต่ าสุด 24 ธันวาคม 
2564 

4.  รายงานขอซื้อผ้าต่วน 8,800 8,800 เฉพาะเจาะจง ร้านเสรีนิยม 
ราคาที่เสนอ 8,800 บาท 

ร้านเสรีนิยม 
ราคาที่ตกลง 8,800 บาท 

ราคาต่ าสุด 24 ธันวาคม 
2564 

5.  รายงานขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 5,991 5,991 เฉพาะเจาะจง ร้านแสวงหาศึกษาภัณฑ ์
ราคาที่เสนอ 5,991 บาท 

ร้านแสวงหาศึกษาภัณฑ์ 
ราคาที่ตกลง 5,991  บาท 

ราคาต่ าสุด 24 ธันวาคม 
2564 

6.  ขอบริการอินเตอร์เน็ท 2,568 2,568 เฉพาะเจาะจง บ.ทริปเบิ้ลทบีรอดแบลนด ็
ราคาที่เสนอ 2,568 บาท 

บ.ทริปเบิ้ลทบีรอดแบลนด ็
ราคาที่ตกลง 2,568 บาท 

ราคาต่ าสุด 24 ธันวาคม 
2564 



  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2564 (ต่อ) 

               หน่วยงาน  โรงเรยีนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

                  ข้อมลู ณ วันที่ 4 มกราคม 2565 

 
ล าดับที ่

 
รายงานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผล 
ที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที ่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
ในการซื้อหรือจ้าง 

7.  รายงานขอจ้างปริ้นเอกสาร  1,388 1,388 เฉพาะเจาะจง ร้านรวยเจริญ 
ราคาที่เสนอ 1,388 บาท 

ร้านรวยเจริญ 
ราคาที่ตกลง 1,388 บาท 

ราคาต่ าสุด 14 มกราคม 
2565 

8.  รายงานขอซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ 17,500 17,500 เฉพาะเจาะจง คลีนิคคอม 
ราคาที่เสนอ 17,500 บาท 

คลีนิคคอม 
ราคาที่เสนอ 17,500 บาท 

ราคาต่ าสุด 14 มกราคม 
2565 

9.  รายงานขอซื้อผ้าต่วน 10,200 10,200 เฉพาะเจาะจง ร้านเสรีนิยม 
ราคาที่เสนอ 10,200 บาท 

ร้านเสรีนิยม 
ราคาที่ตกลง 10,200  บาท 

ราคาต่ าสุด 14 มกราคม 
2565 

10.  รายงานขอซื้อวัสดุท าความสะอาด 5,350 5,350 เฉพาะเจาะจง บ.เมอร์เรย์ เทรดดิ้ง 
ราคาที่เสนอ 5,350บาท 

บ.เมอร์เรย์ เทรดดิ้ง 
ราคาที่เสนอ 5,350 บาท 

ราคาต่ าสุด 14 มกราคม 
2565 

11.  รายงานขอจ้างท าป้ายไวนิล 12,900 12,900 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงเดือน 
ราคาที่เสนอ 12,900 บาท 

ร้านแสงเดือน 
ราคาที่เสนอ 12,900 บาท 

ราคาต่ าสุด 31 มกราคม 
2565 

12.  รายงานขอจ้างท ารั้ว  50,000 50,000 เฉพาะเจาะจง นายสุรพล  ค าภักด ี
ราคาที่เสนอ 22,500บาท 

นายสุรพล   ค าภักด ี
ที่ตกลง 22,500บาท 

ราคาต่ าสุด 31 มกราคม 
2565 

13.  รายงานขอซื้อวัสดุ 37,037 37,037 เฉพาะเจาะจง บ.คลังวิทยาศึกษา 
ราคาที่เสนอ 37,037 บาท 

บ.คลังวิทยาศึกษา 
ราคาที่ตกลง 37,037 บาท 

ราคาต่ าสุด 31  มกราคม 
2565 



  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2564 (ต่อ) 

                        หน่วยงาน  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  

                   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

                            ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 

 
ล าดับที ่

 
รายงานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้ตกลงราคา 
และราคาทีต่กลง 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผล 
ที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที ่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
ในการซื้อหรือจ้าง 

14.  รายงานขอซื้อวัสดุ 10,430 10,430 เฉพาะเจาะจง บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ 
ราคาที่เสนอ 10,430 บาท 

บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์
ราคาทีต่กลง 10,430 บาท 

ราคาต่ าสุด 31 มกราคม 
2565 

15.  รายงานขอซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง 3,550 3,550 เฉพาะเจาะจง บ.พลังงานก้าวหน้า 
ราคาทีเ่สนอ 3,550บาท 

บ.พลังงานก้าวหน้า ราคา
ทีต่กลง 3,550 บาท 

ราคาต่ าสุด 31 มกราคม 
2565 

16.  รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์โสต 50,000 50,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน J T อิเลคทรอนิคส์ 
จ ากัด ราคาที่เสนอ50000. 

ร้าน J T อิเลคทรอนิคส์ 
จ ากัด ราคาที่ตกลง50000.- 

ราคาต่ าสุด 7  กุมภาพันธ์ 
2565 

17.  รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง บ.สยามโกลบอลเฮา้ส์ 
ที่เสนอ 7,500 บาท 

บ.สยามโกลบอลเฮา้ส์ 
ที่ตกลง 7,500 บาท 

ราคาต่ าสุด 7 กุมภาพันธ์
2565 

18.  รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ไอที 8,950 8,950 เฉพาะเจาะจง ออโต้ไอที  
ราคาที่เสนอ 8,950 บาท 

ออโต้ไอที 
ราคาที่ตกลง 8,950 บาท 

ราคาต่ าสุด 7 กุมภาพันธ์ 
2565 

19.  รายงานขอซื้อเครื่องพิมพ์ 56,488.40 56,488.40 เฉพาะเจาะจง บ.พีซีดิจิตอลซิสเท็ม 
ที่เสนอ 56,488.40 บาท 

บ.พีซีดิจิตอลซิสเท็ม 
ที่เสนอ 56,488.40 บาท 

ราคาต่ าสุด 7 กุมภาพันธ์ 
2565 

 



  แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2565 (ต่อ) 

หน่วยงาน  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

ข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 

 
ล าดับที ่

 
รายงานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้ตกลงราคา 
และราคาทีต่กลง 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผล 
ที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที ่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
ในการซื้อหรือจ้าง 

20.  รายงานขอซื้ออุปกรณ์เพาเวอร์แอมป์ 46,000 46,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน JST อิเลคทรอนิคส์ 
ราคาที่เสนอ 46,000บาท 

ร้าน JST อิเลคทรอนิคส์ 
ราคาที่ตกลง 46,000บาท 

ราคาต่ าสุด 7 กุมภาพันธ์ 
2565 

21.  รายงานขอซื้อวัสดุ 2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง หจก. พัฒนาคอม 
ราคาที่เสนอ 33,390 บาท 

หจก. พันฒาคม 
ราคาที่ตกลง 33,390 บาท 

ราคาต่ าสุด 7 กุมภาพันธ์ 
2565 

22.  รายงานขอซื้อกระดาษ 71,369 71,369 เฉพาะเจาะจง ร้านไรซ์เปเปอร์กรุ๊ป 
ราคาที่เสนอ 71,369 บาท 

ร้านไรซ์เปเปอร์กรุ๊ป 
ราคาที่ตกลง 71,369 บาท 

ราคาต่ าสุด 7 กุมภาพันธ์ 
2565 

23. ร รายงานขอซื้อเสื้อโบโล 21,550 21,550 เฉพาะเจาะจง เสื้อโบโล 
ราคาที่เสนอ 21,550 บาท 

เสื้อโบโล 
ราคาที่ตกลง 21,550 บาท 

ราคาต่ าสุด 7 กุมภาพันธ์ 
2565 

24. ร
า  
รายงานขอซื้อคอมพิวเตอร์ 477,434 477,434 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็นบีคอมพิวเตอร์

แอนด์เน็ตเวค  
ราคาที่เสนอ 477,434 

หจก.เอ็นบีคอมพิวเตอร์
แอนด์เน็ตเวค  
ราคาที่ตกลง 477,434 

ราคาต่ าสุด 4 มีนาคม 2565 

25. ร รายงานขอจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 5700 5700 เฉพาะเจาะจง ร้านพรชัยแอร ์
ราคาที่เสนอ 5700 บาท 

ร้านพรชัยแอร ์
ราคาที่ตกลง 5700 บาท 

ราคาต่ าสุด 4 มีนาคม 2565 

26. ร
า 
รายงานขอซื้อน้ ายาท าความสะอาด 14,760 14,760 เฉพาะเจาะจง มาศเตอร์คลีนนิ่ง 

ราคาที่เสนอ 14,760บาท 
มาศเตอร์คลีนนิ่ง 
ราคาที่ตกลง 14,760บาท 

ราคาต่ าสุด 10 มีนาคม 2565 



  แบบ สขร. 1 

 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2565  

หน่วยงาน  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

ข้อมูล ณ วันที่   4  มีนาคม  2565 

 
ล าดับที ่

 
รายงานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผล 
ที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที ่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
ในการซื้อหรือจ้าง 

1.  รายงานขอน้ ายาท าความสะอาด 37450 37,450 เฉพาะเจาะจง บ.พีซีดิจิตอลซิสเท็ม 
ราคาที่เสนอ 37,450บาท 

บ.พีซีดิจิตอบซิสเท็ม 
ราคาที่ตกลง 37450 บาท 

ราคาต่ าสุด 21 มีนาคม 2565 

2.  รายงานขอซื้อวัดสุท าความสะอาด 15,063 1,100 เฉพาะเจาะจง ร้านพินิจยนตรการ 
ราคาที่เสนอ 1,100 บาท 

ร้านพินิจยนตรการ 
ราคาที่ตกลง 1,100 บาท 

ราคาต่ าสุด 21  มีนาคม 2565  

3.  รายงานขอซื้อหมึก 15836 15836 เฉพาะเจาะจง บ.ทีอป คอมพิวเตอร์ 
ราคาที่เสนอ 15836 บาท 

บ.ท๊อป คอมพิวเตอร์ 
ราคาที่ตกลง 15836 บาท 

ราคาต่ าสุด 21 มีนาคม 2565  

4.  รายงานขอซื้อวัสดุ 12679.50 12679.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิทโต ้
ราคาที่เสนอ 12679.5 บาท 

บริษัท ดิทโต ้
ราคาที่ตกลง 12679.5 บาท 

ราคาต่ าสุด 21 มีนาคม 2565  

5.  รายงานขอซื้อวัสดุท าความสะอาด 7,087 7,087 เฉพาะเจาะจง บ.สยามโกลบอลเฮาส ์
ราคาที่เสนอ 7,087บาท 

บ.สยามโกลบอลเฮาส์  
ราคาที่ตกลง 7,087 บาท 

ราคาต่ าสุด 21 มีนาคม 2565  

6.  รายงานขอจ้างท าวรสาร 50,000 50,000 เฉพาะเจาะจง ณัฐกานต์การพิมพ ์
ราคาที่เสนอ 50,000 บาท 

ณัฐกานต์การพิมพ ์
ราคาที่ตกลง 50,000 บาท 

ราคาต่ าสุด 21 มีนาคม 2565  

7.  รายงานขอจ้างเหมารถ 19,000 19,000 เฉพาะเจาะจง นายอ านาจ ฤทธิ์เจริญ 
ราคาที่เสนอ 19000 บาท 

นายอ านาจ ฤทธิ์เจริญ 
ราคาที่ตกลง 19000บาท 

ราคาต่ าสุด 21 มีนาคม 2565 



  แบบ สขร. 1 

 

 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2565 (ต่อ) 

หน่วยงาน  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

ข้อมูล ณ วันที่  มีนาคม  2565 

 
ล าดับที ่

 
รายงานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผล 
ที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที ่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
ในการซื้อหรือจ้าง 

8.  รายงานขอซื้อน้ ามัน     5710 5710 เฉพาะเจาะจง พลังงานก้าวหนา้ 
ราคาที่เสนอ 5710 บาท 

พลังงานก้าว 
ราคาที่ตกลง 5710 บาท 

ราคาต่ าสุด 21 มีนาคม 2565  

 


