
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)  

ประจำปีงบประมาณ 2564 

 

 

 

 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด 



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือน้า้มันรถโรงเรียน 4,850.00 4850.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เติมเต็มปิโตรเลียม จา้กัด บริษทั เติมเต็มปิโตรเลียม จา้กัด ราคาเหมาะสม 1/64 ลว. 1 ตุลาคม 2563

2 จดัซ้ือเคร่ืองแต่งหน้า 4,310.00 4,310.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตราดบิวต้ี ร้านตราดบิวต้ี ราคาเหมาะสม 4/64 ลว. 2 ตุลาคม 2563

3 จัดซ้ือเก้าอีม้ีล้อ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนิยมพาณิชย(์ส้านักงานใหญ่) ร้านนิยมพาณิชย(์ส้านักงานใหญ่) ราคาเหมาะสม 6/64 ลว. 16 ตุลาคม 2563

4 จดัจา้งเหมาบริการท้าแผงเหล็ก 48,970.00 48,970.00 เฉพาะเจาะจง นายฉลองชัย ใจชืน่ นายฉลองชัย ใจชืน่ ราคาเหมาะสม 1/2564 ลว. 16 ตุลาคม 2563

5 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน(ส้าเนาเอกสาร) 956.20 956.20 เฉพาะเจาะจง บริษทั ริโก้ ประเทศไทย (จา้กัด) บริษทั ริโก้ ประเทศไทย (จา้กัด) ราคาเหมาะสม 3/64 ลว. 16 ตุลาคม 2563

6 จัดจ้างเหมาบริการซ่อมแซมฝ้า เพดาน 47,780.00 47,780.00 เฉพาะเจาะจง นายฉลองชัย ใจชืน่ นายฉลองชัย ใจชืน่ ราคาเหมาะสม 2/2564 ลว. 20 ตุลาคม 2563

7 จัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟา้ 3 เฟส 65,800.00 65,800.00 เฉพาะเจาะจง นายฉลองชัย ใจชืน่ นายฉลองชัย ใจชืน่ ราคาเหมาะสม 3/2564 ลว. 20 ตุลาคม 2563

8 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน(กระดาษไขบี,หมึก) 30,780.00 30,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ริโก้ ประเทศไทย (จา้กัด) บริษทั ริโก้ ประเทศไทย (จา้กัด) ราคาเหมาะสม 1/64 ลว. 21 ตุลาคม 2563

9 จัดซ้ือสายพานเคร่ืองตัดหญ้า 170.00 170.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้ังไถ่ฮวดการโลหะ ร้านต้ังไถ่ฮวดการโลหะ ราคาเหมาะสม 7/64 ลว. 27 ตุลาคม 2563

10 จัดซ้ือน้า้มันรถโรงเรียน 1,085.00 1,085.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เติมเต็มปิโตรเลียม จา้กัด บริษทั เติมเต็มปิโตรเลียม จา้กัด ราคาเหมาะสม 2/64 ลว. 30 ตุลาคม 2563

11 จัดจ้างเช่ารถโดยสารปรับอากาศ2ชัน้ 72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง อนุพาดทัวร์ จันทบุรี อนุพาดทัวร์ จันทบุรี ราคาเหมาะสม 4/64 ลว. 31 ตุลาคม 2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563

วันที ่31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563

โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน(ส าเนาเอกสาร) 3,301.55 3,301.55 เฉพาะเจาะจง บริษทั ริโก้ ประเทศไทย (จ ากัด) บริษทั ริโก้ ประเทศไทย (จ ากัด) ราคาเหมาะสม 5/64 ลว. 10 พฤศจิกายน 2563

2 จัดซ้ือกระดาษ Smartist 3,301.55 3,301.55 เฉพาะเจาะจง ร้านบูรณะพาณิชย(์ส านักงานใหญ่) ร้านบูรณะพาณิชย(์ส านักงานใหญ่) ราคาเหมาะสม 3/64 ลว. 10 พฤศจิกายน 2563

3 จัดซ้ือตู้เส้ือผ้าบานเล่ือนกระจกใส 6,390.00 6,390.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เจริญศิลปเ์ฟอร์นเิจอร์ตราด จ ากัด หจก.เจริญศิลปเ์ฟอร์นเิจอร์ตราด จ ากัด ราคาเหมาะสม 2/64 ลว. 18 พฤศจิกายน 2563

4 จัดซ้ือน้ ามันรถโรงเรียน 1,085.00 1,085.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เติมเต็มปิโตรเลียม จ ากัด บริษทั เติมเต็มปิโตรเลียม จ ากัด ราคาเหมาะสม 8/64 ลว. 30 พฤศจิกายน 2563

5 จัดซ้ืออุปกรณ์ทาสี 2,405.00 2,405.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั คร่ึงราคาค้าไม้ จ ากัด บริษทั คร่ึงราคาค้าไม้ จ ากัด ราคาเหมาะสม 9/64 ลว. 30 พฤศจิกายน 2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563

วันที ่30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 39,359.00 39,359.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบูรณะพาณิชย(์ส านักงานใหญ่) ร้านบูรณะพาณิชย(์ส านักงานใหญ่) ราคาเหมาะสม 4/64 ลว. 4 ธันวาคม 2563

2 จัดซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟา้(พดัลม , หลอดไฟ) 10,520.00 10,520.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แสงสยามซัพพลาย จ ากัด หจก.แสงสยามซัพพลาย จ ากัด ราคาเหมาะสม 5/64 ลว. 14 ธันวาคม 2563

3 จัดซ้ืออุปกรณ์ซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้า 1,940.00 1,940.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระยุทธ  แซ่เล้า นายวีระยุทธ  แซ่เล้า ราคาเหมาะสม 13/64 ลว. 14 ธันวาคม 2563

4 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน(ส าเนาเอกสาร) 563.50 563.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั ริโก้ ประเทศไทย (จ ากัด) บริษทั ริโก้ ประเทศไทย (จ ากัด) ราคาเหมาะสม 15/64 ลว. 14 ธันวาคม 2563

5 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ซ่อมท่อน้ า 334.91 334.91 เฉพาะเจาะจง ร้านตราดวัสดุ(ส านักงานใหญ่) ร้านตราดวัสดุ(ส านักงานใหญ่) ราคาเหมาะสม 10/64 ลว. 14 ธันวาคม 2563

6 จัดซ้ือไม้กวาด 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางทองเขียน คุ้มทอง นางทองเขียน คุ้มทอง ราคาเหมาะสม 11/64 ลว. 14 ธันวาคม 2563

7 จัดซ้ืออุปกรณ์ซ่อมแซมสายชาร์จ 620.00 620.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวซ์ ไอที อินฟนิิท จ ากัด บริษทั แอดไวซ์ ไอที อินฟนิิท จ ากัด ราคาเหมาะสม 23/64 ลว. 21 ธันวาคม 2563

8 จัดซ้ืออุปกรณ์ตัดผมนักเรียน 29,350.00 29,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตราดบิวต้ี ร้านตราดบิวต้ี ราคาเหมาะสม 7/64 ลว. 22 ธันวาคม 2563

9 จัดซ้ือเจลล์แอลกอฮอล์ล้างมือ 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฮกแซตราด จ ากัด บริษทั ฮกแซตราด จ ากัด ราคาเหมาะสม 12/64 ลว. 22 ธันวาคม 2563

10 จัดซ้ือฟวิเจอร์บอร์ด 5,900.00 5,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน Artwork ร้าน Artwork ราคาเหมาะสม 10/64 ลว. 28 ธันวาคม 2563

11 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์จัดวันปีใหม่ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบูรณะพาณิชย(์ส านักงานใหญ่) ร้านบูรณะพาณิชย(์ส านักงานใหญ่) ราคาเหมาะสม 17/64 ลว. 21 ธันวาคม 2563

12 จัดซ้ือต้นไม้ 1,860.00 1,860.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวนใบหม่อน ร้านสวนใบหม่อน ราคาเหมาะสม 14/64 ลว. 28 ธันวาคม 2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563

โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 

วันที ่31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 จัดซ้ือน้า้มันรถโรงเรียน 4,070.00 4,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เติมเต็มปิโตรเลียม จา้กัด บริษทั เติมเต็มปิโตรเลียม จา้กัด ราคาเหมาะสม 17/64 ลว. 4 มกราคม 2564

2 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน(ส้าเนาเอกสาร) 1,302.00 1,302.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ริโก้ ประเทศไทย (จา้กัด) บริษทั ริโก้ ประเทศไทย (จา้กัด) ราคาเหมาะสม 16/64 ลว. 7 มกราคม 2564

3 จัดซ้ือเคร่ืองวัดอุณหภมูิและแอลกอฮอล์ 2,650.00 2,650.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ตราดเคร่ืองมือแพทย์ ร้าน ตราดเคร่ืองมือแพทย์ ราคาเหมาะสม 18/64 ลว. 11 มกราคม 2564

4 จัดซ้ืออุปกรณ์เสริมคอมพวิเตอร์ 4,030.00 4,030.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ตราดอินเตอร์เนต (ส้านักงานใหญ่) หจก.ตราดอินเตอร์เนต (ส้านักงานใหญ่) ราคาเหมาะสม 21/64 ลว. 15 มกราคม 2564

5 จัดซ้ือสี และแปรงทาสี 2,208.00 2,208.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั คร่ึงราคาค้าไม้ จา้กัด บริษทั คร่ึงราคาค้าไม้ จา้กัด ราคาเหมาะสม 19/64 ลว. 15 มกราคม 2564

6 จัดซ้ือวัสดุท้าบ่อพญานาค 3,804.92 3,804.92 เฉพาะเจาะจง ร้านตราดวัสดุ(ส้านักงานใหญ่) ร้านตราดวัสดุ(ส้านักงานใหญ่) ราคาเหมาะสม 20/64 ลว. 15 มกราคม 2564

7 ค่าบริการซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 2,568.00 2,568.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ตราดอินเตอร์เนต (ส้านักงานใหญ่) หจก.ตราดอินเตอร์เนต (ส้านักงานใหญ่) ราคาเหมาะสม 22/64 ลว. 15 มกราคม 2564

8 จัดซ้ือวัสดุปรับปรุงสภาพแวดล้อม 4,960.00 4,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั หน้าเมืองโลหะกิจ จา้กัด บริษทั หน้าเมืองโลหะกิจ จา้กัด ราคาเหมาะสม 24/64 ลว. 18 มกราคม 2564

9 จัดซ้ือป้ายไวนิล 460.00 460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธิติมาการพมิพ์ ร้านธิติมาการพมิพ์ ราคาเหมาะสม 25/64 ลว. 20 มกราคม 2564

10 จัดซ้ือผลิตภณัฑ์ท้าความสะอาดพืน้ 1,661.00 1,661.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามแม็คโคร จา้กัด(มหาชน) บริษทั สยามแม็คโคร จา้กัด(มหาชน) ราคาเหมาะสม 33/64 ลว. 27 มกราคม 2564

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564

โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม

วันที ่31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 จัดซ้ือน้า้มันรถโรงเรียน 3,190.00 3,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เติมเต็มปิโตรเลียม จา้กัด บริษทั เติมเต็มปิโตรเลียม จา้กัด ราคาเหมาะสม 27/64 ลว. 1 กุมภาพนัธ์ 2564

2 จัดซ้ือน้า้ยาแอร์และสายพาน 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหยก เจริญแอร์ ร้านหยก เจริญแอร์ ราคาเหมาะสม 26/64 ลว. 3 กุมภาพนัธ์ 2564

3 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน(ส้าเนาเอกสาร) 1,470.35 1,470.35 เฉพาะเจาะจง บริษทั ริโก้ ประเทศไทย (จา้กัด) บริษทั ริโก้ ประเทศไทย (จา้กัด) ราคาเหมาะสม 29/64 ลว. 3 กุมภาพนัธ์ 2564

4 จัดซ้ือเจลล์แอลกอฮอล์ล้างมือ 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฮกแซตราด จา้กัด บริษทั ฮกแซตราด จา้กัด ราคาเหมาะสม 12/64 ลว. 3 กุมภาพนัธ์ 2564

5 จัดซ้ือน้า้ด่ืม 880.00 880.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น้า้ด่ืมเมืองตราด(ส้านักงานใหญ่) หจก.น้า้ด่ืมเมืองตราด(ส้านักงานใหญ่) ราคาเหมาะสม 30/64 ลว. 5 กุมภาพนัธ์ 2564

6 จัดซ้ือเคร่ืองวัดอุณหภมูิ 2,425.00 2,425.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบูรณะพาณิชย(์ส้านักงานใหญ่) ร้านบูรณะพาณิชย(์ส้านักงานใหญ่) ราคาเหมาะสม 31/64 ลว. 5 กุมภาพนัธ์ 2564

7 จัดซ้ือฟนัเฟอืง ไฟ มอเตอร์ 1,760.00 1,760.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบูรณะพาณิชย(์ส้านักงานใหญ่) ร้านบูรณะพาณิชย(์ส้านักงานใหญ่) ราคาเหมาะสม 32/64 ลว. 9 กุมภาพนัธ์ 2564

8 จัดซ้ือป้ายไวนิล 1,550.00 1,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธิติมาการพมิพ์ ร้านธิติมาการพมิพ์ ราคาเหมาะสม 28/64 ลว. 15 กุมภาพนัธ์ 2564

9 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส้านักงาน(วิชาการ) 6,525.00 6,525.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบูรณะพาณิชย(์ส้านักงานใหญ่) ร้านบูรณะพาณิชย(์ส้านักงานใหญ่) ราคาเหมาะสม 13/64 ลว. 22 กุมภาพนัธ์ 2564

10 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส้านักงาน(บุคคล) 34,054.00 34,054.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบูรณะพาณิชย(์ส้านักงานใหญ่) ร้านบูรณะพาณิชย(์ส้านักงานใหญ่) ราคาเหมาะสม 14/64 ลว. 23 กุมภาพนัธ์ 2564

11 จัดซ้ือวัสดุจัดกิจกรรมลูกเสือ 11,550.00 11,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบูรณะพาณิชย(์ส้านักงานใหญ่) ร้านบูรณะพาณิชย(์ส้านักงานใหญ่) ราคาเหมาะสม 15/64 ลว. 25 กุมภาพนัธ์ 2564

12 จัดซ้ืออุปกรณ์ท้าป้าย 1,460.00 1,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบูรณะพาณิชย(์ส้านักงานใหญ่) ร้านบูรณะพาณิชย(์ส้านักงานใหญ่) ราคาเหมาะสม 40/64 ลว. 8 กุมภาพนัธ์ 2564

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564

โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม

วันที ่28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 จัดซ้ือน้า้มันรถโรงเรียน 4,670.00 4,670.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เติมเต็มปิโตรเลียม จา้กัด บริษทั เติมเต็มปิโตรเลียม จา้กัด ราคาเหมาะสม 34/64 ลว. 1 มีนาคม 2564

2 จัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบูรณะพาณิชย(์ส้านักงานใหญ่) ร้านบูรณะพาณิชย(์ส้านักงานใหญ่) ราคาเหมาะสม 16/64 ลว. 2 มีนาคม 2564

3 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน(ส้าเนาเอกสาร) 1,461.25 1,461.25 เฉพาะเจาะจง บริษทั ริโก้ ประเทศไทย (จา้กัด) บริษทั ริโก้ ประเทศไทย (จา้กัด) ราคาเหมาะสม 35/64 ลว. 3 มีนาคม 2564

4 จัดซ้ือป้ายไวนิล 7,420.00 7,420.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธิติมาการพมิพ์ ร้านธิติมาการพมิพ์ ราคาเหมาะสม 20/64 ลว. 10 มีนาคม 2564

5 จัดซ้ือครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์ 150,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แกมมาโก้(ประเทศไทย)จา้กัด บริษทั แกมมาโก้(ประเทศไทย)จา้กัด ราคาเหมาะสม 18/64 ลว. 10 มีนาคม 2565

6 จัดซ้ือยา 2,450.00 2,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฮกแซตราด จา้กัด บริษทั ฮกแซตราด จา้กัด ราคาเหมาะสม 37/64 ลว. 12 มีนาคม 2564

7 จัดซ้ือวัสดุจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 3,700.00 3,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบูรณะพาณิชย(์ส้านักงานใหญ่) ร้านบูรณะพาณิชย(์ส้านักงานใหญ่) ราคาเหมาะสม 39/64 ลว. 15 มีนาคม 2564

8 จัดซ้ือป้ายไวนิล 3,270.00 3,270.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธิติมาการพมิพ์ ร้านธิติมาการพมิพ์ ราคาเหมาะสม 36/64 ลว. 19 มีนาคม 2564

9 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน(ส้าเนาเอกสาร) 30,780.00 30,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ริโก้ ประเทศไทย (จา้กัด) บริษทั ริโก้ ประเทศไทย (จา้กัด) ราคาเหมาะสม 19/64 ลว. 19 มีนาคม 2564

10 จัดซ้ือวัสดุจัดกิจกรรมวันวิชาการ 31,386.00 31,386.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบูรณะพาณิชย(์ส้านักงานใหญ่) ร้านบูรณะพาณิชย(์ส้านักงานใหญ่) ราคาเหมาะสม 23/64 ลว. 1 มีนาคม 2564

11 จัดซ้ือวัสดุจัดกิจกรรมกีฬาภายใน 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบูรณะพาณิชย(์ส้านักงานใหญ่) ร้านบูรณะพาณิชย(์ส้านักงานใหญ่) ราคาเหมาะสม 24/64 ลว. 8 มีนาคม 2564

12 จัดซ้ือปพ. 7,950.00 7,650.00 เฉพาะเจาะจง องค์การค้าของ สกสค. องค์การค้าของ สกสค. ราคาเหมาะสม 26/64 ลว. 9 มีนาคม 2564

13 จัดซ้ือเคร่ืองส้าอางค์ 7,160.00 7,160.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตราดบิวต้ี ร้านตราดบิวต้ี ราคาเหมาะสม 21/64 ลว. 25 มีนาคม 2564

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564

โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม

วันที ่31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 จัดซ้ือน้า้มันรถโรงเรียน 3,060.00 3,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เติมเต็มปิโตรเลียม จา้กัด บริษทั เติมเต็มปิโตรเลียม จา้กัด ราคาเหมาะสม 41/64 ลว. 1 เมษายน 2564

2 จัดซ้ือป้ายไวนิล 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธิติมาการพมิพ์ ร้านธิติมาการพมิพ์ ราคาเหมาะสม 43/64 ลว. 8 เมษายน 2564

3 จัดซ้ืออุปกรณ์ซ่อมแซมระบบน้า้ 3,332.00 3,332.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั หน้าเมืองโลหะกิจ จา้กัด บริษทั หน้าเมืองโลหะกิจ จา้กัด ราคาเหมาะสม 38/64 ลว. 16 เมษายน 2564

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564

โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม

วันที ่30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 จัดซ้ือน้า้มันรถโรงเรียน 5,210.00 5,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เติมเต็มปิโตรเลียม จา้กัด บริษทั เติมเต็มปิโตรเลียม จา้กัด ราคาเหมาะสม 28/64 ลว. 3 พฤษภาคม 2564

2 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน(ส้าเนาเอกสาร) 1,160.00 1,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ริโก้ ประเทศไทย (จา้กัด) บริษทั ริโก้ ประเทศไทย (จา้กัด) ราคาเหมาะสม 51/64 ลว. 7 พฤษภาคม 2564

3 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน(ส้าเนาเอกสาร) 302.05 302.05 เฉพาะเจาะจง บริษทั ริโก้ ประเทศไทย (จา้กัด) บริษทั ริโก้ ประเทศไทย (จา้กัด) ราคาเหมาะสม 50/64 ลว. 7 พฤษภาคม 2564

4 จัดซ้ือกระดาษ A4 และกระดาษปก 25,060.00 25,060.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบูรณะพาณิชย(์ส้านักงานใหญ่) ร้านบูรณะพาณิชย(์ส้านักงานใหญ่) ราคาเหมาะสม 29/64 ลว. 10 พฤษภาคม 2564

5 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน(ส้าเนาเอกสาร) 3,492.30 3,492.30 เฉพาะเจาะจง บริษทั ริโก้ ประเทศไทย (จา้กัด) บริษทั ริโก้ ประเทศไทย (จา้กัด) ราคาเหมาะสม 45/64 ลว. 11 พฤษภาคม 2564

6 จัดซ้ือกรวยจราจรและหว่งโยน 905.73 905.73 เฉพาะเจาะจง ร้านบูรณะพาณิชย(์ส้านักงานใหญ่) ร้านบูรณะพาณิชย(์ส้านักงานใหญ่) ราคาเหมาะสม 46/64 ลว. 11 พฤษภาคม 2564

7 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 495,000.00 495,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภาคภมูิวัฒนาแอร์(ส้านักงานใหญ่) หจก. ภาคภมูิวัฒนาแอร์(ส้านักงานใหญ่) ราคาเหมาะสม 27/64 ลว. 12 พฤษภาคม 2564

8 จัดซ้ือสีและแปรงทาสี 3,468.94 3,468.94 เฉพาะเจาะจง ร้านตราดวัสดุ(ส้านักงานใหญ่) ร้านตราดวัสดุ(ส้านักงานใหญ่) ราคาเหมาะสม 44/64 ลว. 13 พฤษภาคม 2564

9 จัดซ้ืออุปกรณ์ซ่อมไฟ 3,010.00 3,010.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แสงสยามซัพพลาย จา้กัด หจก.แสงสยามซัพพลาย จา้กัด ราคาเหมาะสม 47/64 ลว. 13 พฤษภาคม 2564

10 จัดซ้ือหนังสือเรียน 377,500.00 377,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบูรณะพาณิชย(์ส้านักงานใหญ่) ร้านบูรณะพาณิชย(์ส้านักงานใหญ่) ราคาเหมาะสม 11/64 ลว. 14 พฤษภาคม 2564

11 จัดซ้ือเจลล์แอลกอฮอล์ล้างมือ 3,960.00 3,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฮกแซตราด จา้กัด บริษทั ฮกแซตราด จา้กัด ราคาเหมาะสม 52/64 ลว. 25 พฤษภาคม 2564

12 จัดซ้ือน้า้ด่ืม 920.00 920.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น้า้ด่ืมเมืองตราด(ส้านักงานใหญ่) หจก.น้า้ด่ืมเมืองตราด(ส้านักงานใหญ่) ราคาเหมาะสม 48/64 ลว. 28 พฤษภาคม 2564

13 เย็บเล่มสันกาว 390.00 390.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.ที.ก๊อปปี ้เซอร์วิส ร้านเอส.ที.ก๊อปปี ้เซอร์วิส ราคาเหมาะสม 49/64 ลว. 28 พฤษภาคม 2564

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564

โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม

วันที ่31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือน้า้มันรถโรงเรียน 3,150.00 3,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เติมเต็มปิโตรเลียม จา้กัด บริษทั เติมเต็มปิโตรเลียม จา้กัด ราคาเหมาะสม 54/64 ลว. 1 มิถุนายน 2564

2 จัดซ้ือโต๊ะหมูบู่ชาขนาด 8 นิว้ หมู ่9 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนิยมพาณิชย(์ส้านักงานใหญ่) ร้านนิยมพาณิชย(์ส้านักงานใหญ่) ราคาเหมาะสม 53/64 ลว. 4 มิถุนายน 2564

3 ค่าบริการซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 535.00 535.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ตราดอินเตอร์เนต(ส้านักงานใหญ่) หจก.ตราดอินเตอร์เนต(ส้านักงานใหญ่) ราคาเหมาะสม 55/64 ลว. 7 มิถุนายน 2564

4 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 193,141.00 193,141.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ตราดอินเตอร์เนต(ส้านักงานใหญ่) หจก.ตราดอินเตอร์เนต(ส้านักงานใหญ่) ราคาเหมาะสม 9/64 ลว. 7 มิถุนายน 2564

5 จัดซ้ือตู้บานเล่ือนกระจก 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนิยมพาณิชย(์ส้านักงานใหญ่) ร้านนิยมพาณิชย(์ส้านักงานใหญ่) ราคาเหมาะสม 31/64 ลว. 14 มิถุนายน 2564

6 จัดซ้ือโมเดลจา้ลองโรงเรียน 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านล้านกรอบ ร้านล้านกรอบ ราคาเหมาะสม 30/64 ลว. 15 มิถุนายน 2564

7 จดัจา้งเหมาบริการปรับปรุงระบบไฟฟ้า 9,300.00 9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายปิยพงษ ์อยูส่นอง นายปิยพงษ ์อยูส่นอง ราคาเหมาะสม 11/64 ลว. 15 มิถุนายน 2564

8 จัดซ้ือป้ายประฃาสัมพนัธ์ในหอ้งสมุด 23,450.00 23,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านล้านกรอบ ร้านล้านกรอบ ราคาเหมาะสม 34/64 ลว. 15 มิถุนายน 2564

9 จัดซ้ือกระดาษการ์ด 6,124.00 6,124.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบูรณะพาณิชย(์ส้านักงานใหญ่) ร้านบูรณะพาณิชย(์ส้านักงานใหญ่) ราคาเหมาะสม 36/64 ลว. 15 มิถุนายน 2564

10 จัดซ้ือแฟม้และไส้แฟม้ 9,199.00 9,199.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบูรณะพาณิชย(์ส้านักงานใหญ่) ร้านบูรณะพาณิชย(์ส้านักงานใหญ่) ราคาเหมาะสม 35/64 ลว. 21 มิถุนายน 2564

11 จัดจ้างเหมาบริการปรับปรุงหลังคาอาคาร1 4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสามารถ ดาวัลย์ นายสามารถ ดาวัลย์ ราคาเหมาะสม 3/64 ลว.18 มิถุนายน 2564

12 จัดซ้ือชุดพานพุม่ 4,598.00 4,598.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบูรณะพาณิชย(์ส้านักงานใหญ่) ร้านบูรณะพาณิชย(์ส้านักงานใหญ่) ราคาเหมาะสม 56/64 ลว.21 มิถุนายน 2564

13 จัดซ้ือตู้น้า้ด่ืมและอุปกรณ์ติดต้ัง 11,300.00 11,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อ้านาจแอร์ ร้าน อ้านาจแอร์ ราคาเหมาะสม 32/64 ลว.22 มิถุนายน 2564

14 จัดซ้ืออุปกรณ์ซ่อมตู้ท้าน้า้เย็น 14,670.00 14,670.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ตะวันออก ฟลิเตอร์ มาร์เก็ตต้ิง ร้าน ตะวันออก ฟลิเตอร์ มาร์เก็ตต้ิง ราคาเหมาะสม 33/64 ลว.22 มิถุนายน 2564

15 จัดซ้ือปากกาครุภณัฑ์และเครืองคิดเลข 1,804.00 1,804.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบูรณะพาณิชย(์ส้านักงานใหญ่) ร้านบูรณะพาณิชย(์ส้านักงานใหญ่) ราคาเหมาะสม 58/64 ลว.23 มิถุนายน 2564

16 จัดซ้ือป้ายฃ่ือและตรายางส้าเนาคู่ฉบับ 2,262.00 2,262.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบูรณะพาณิชย(์ส้านักงานใหญ่) ร้านบูรณะพาณิชย(์ส้านักงานใหญ่) ราคาเหมาะสม 57/64 ลว.23 มิถุนายน 2564

17 จัดซ้ือสายคล้องหน้ากากอนามัย 42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตลาดการ์ด จ้ากดั บริษัท ตลาดการ์ด จ้ากดั ราคาเหมาะสม 41/64 ลว.29 มิถุนายน 2564

18 จัดจ้างนักการภารโรง 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง นายนิยม ถวิลวงค์ นายนิยม ถวิลวงค์ ราคาเหมาะสม 10/64 ลว.30 มิถุนายน 2564

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564

โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 

วันที ่30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือน้า้มันรถโรงเรียน 2,150.00 2,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เติมเต็มปิโตรเลียม จา้กัด บริษทั เติมเต็มปิโตรเลียม จา้กัด ราคาเหมาะสม 59/64 ลว. 1 กรกฎาคม 2564

2 จัดซ้ืออุปกรณ์ซ่อมท่อประปา 4,843.00 4,843.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คร่ึงราคาค้าไม ้จ้ากดั บริษัท คร่ึงราคาค้าไม ้จ้ากดั ราคาเหมาะสม 60/64 ลว. 7 กรกฎาคม 2564

3 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน(ส้าเนาเอกสาร) 417.90 417.90 เฉพาะเจาะจง บริษทั ริโก้ ประเทศไทย (จา้กัด) บริษทั ริโก้ ประเทศไทย (จา้กัด) ราคาเหมาะสม 61/64 ลว. 9 กรกฎาคม 2564

4 จัดซ้ือพดัลมติดพนังชาร์ป 16 นิว้ 10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แสงสยามซัพพลาย จา้กัด หจก.แสงสยามซัพพลาย จา้กัด ราคาเหมาะสม 39/64 ลว. 12 กรกฎาคม 2564

5 จัดซ้ือผ้าซับในและผ้าลูกไม้มะลิสีขาว 32,715.00 32,715.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แสงสยามซัพพลาย จา้กัด หจก.แสงสยามซัพพลาย จา้กัด ราคาเหมาะสม 40/64 ลว. 13 กรกฎาคม 2564

6 จัดซ้ืออุปกรณืท้าความสะอาด 12,834.00 12,834.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั หน้าเมืองโลหะกิจ จา้กัด บริษทั หน้าเมืองโลหะกิจ จา้กัด ราคาเหมาะสม 42/64 ลว. 20 กรกฎาคม 2564

7 จัดซ้ือป้ายไวนิลขนาด 1.5x3ม. 960.00 960.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธิติมาการพมิพ์ ร้านธิติมาการพมิพ์ ราคาเหมาะสม 62/64 ลว. 22 กรกฎาคม 2564

8 จัดซ้ือดอกไม้ปลอม 12,220.00 12,220.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเฟือ่งฟา้ ร้านเฟือ่งฟา้ ราคาเหมาะสม 46/64 ลว. 27 กรกฎาคม 2564

9 จัดซ้ือสายกีต้าร์และอุปกรณ์ 4,150.00 4,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านดนตรี ร้านบ้านดนตรี ราคาเหมาะสม 63/64 ลว. 27 กรกฎาคม 2564

10 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 138,000.00 138,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภาคภมูิวัฒนาแอร์ จา้กัด หจก.ภาคภมูิวัฒนาแอร์ จา้กัด ราคาเหมาะสม 43/64 ลว. 27 กรกฎาคม 2564

11 จัดซ้ือเข็มหมุดและครีมตัดลวด 2,980.00 2,980.00 เฉพาะเจาะจง ร้านถูกจัง 20 ร้านถูกจัง 20 ราคาเหมาะสม 64/64 ลว. 29 กรกฎาคม 2564

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564

โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 

วันที ่31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือน้า้มันรถโรงเรียน 2,970.00 2,970.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เติมเต็มปิโตรเลียม จา้กัด บริษทั เติมเต็มปิโตรเลียม จา้กัด ราคาเหมาะสม 65/64 ลว. 2 สิงหาคม 2564

2 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน(ส้าเนาเอกสาร) 1,488.00 1,488.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ริโก้ ประเทศไทย (จา้กัด) บริษทั ริโก้ ประเทศไทย (จา้กัด) ราคาเหมาะสม 66/64 ลว. 4 สิงหาคม 2564

3 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน(ส้าเนาเอกสาร) 778.75 778.75 เฉพาะเจาะจง บริษทั ริโก้ ประเทศไทย (จา้กัด) บริษทั ริโก้ ประเทศไทย (จา้กัด) ราคาเหมาะสม 67/64 ลว. 4 สิงหาคม 2564

4 จัดซ้ือกระดาษปก 48,435.00 48,435.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบูรณะพาณิชย(์ส้านักงานใหญ่) ร้านบูรณะพาณิชย(์ส้านักงานใหญ่) ราคาเหมาะสม 45/64 ลว. 4 สิงหาคม 2564

5 จดัซ้ืออปุกรณ์กฬีา 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสปอร์ตเฮาส์ ร้านสปอร์ตเฮาส์ ราคาเหมาะสม 47/64 ลว. 10 สิงหาคม 2564

6 จัดซ้ือผ้าม่านหอ้งประชุมและผ้าม่านเวที 72,800.00 72,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านม่านสวยตราด ร้านม่านสวยตราด ราคาเหมาะสม 22/64 ลว. 16 สิงหาคม 2564

7 จัดซ้ือป้ายไวนิลและขาต้ัง 5,900.00 5,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธิติมาการพมิพ์ ร้านธิติมาการพมิพ์ ราคาเหมาะสม 48/64 ลว. 17 สิงหาคม 2564

8 จัดซ้ือ MicroPhone Trust Mico USB 1,580.00 1,580.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวซ์ ไอที อินฟนิิท จา้กัด บริษทั แอดไวซ์ ไอที อินฟนิิท จา้กัด ราคาเหมาะสม 68/64 ลว. 25 สิงหาคม 2564

9 จัดซ้ืออุปกรณ์ท้าความสะอาดพืน้ 1,311.00 1,311.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามแมคโคร จา้กัด บริษทั สยามแมคโคร จา้กัด ราคาเหมาะสม 69/64 ลว. 28 สิงหาคม 2564

10 จัดซ้ืออุปกรณ์จัดวันวิทยาศาสตร์ 4,518.00 4,518.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบูรณะพาณิชย(์ส้านักงานใหญ่) ร้านบูรณะพาณิชย(์ส้านักงานใหญ่) ราคาเหมาะสม 74/64 ลว. 11 สิงหาคม 2564

11 จัดซ้ืออุปกรณ์ใช้สอนออนไลน์ 130,000.00 130,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เซอร์เคิลวัน จา้กัด บริษทั เซอร์เคิลวัน จา้กัด ราคาเหมาะสม 44/64 ลว. 26 สิงหาคม 2564

12 จัดซ้ือ Projector 51,900.00 51,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอทีพ ีโปรเจคเตอร์(ส้านักงานใหญ่) ร้าน เอทีพ ีโปรเจคเตอร์(ส้านักงานใหญ่) ราคาเหมาะสม 50/64 ลว. 25 สิงหาคม 2564

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564

โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 

วันที ่31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือน้า้มันรถโรงเรียน 5,193.80 5,193.80 เฉพาะเจาะจง บริษทั เติมเต็มปิโตรเลียม จา้กัด บริษทั เติมเต็มปิโตรเลียม จา้กัด ราคาเหมาะสม 49/64 ลว. 1 กันยายน 2564

2 จัดซ้ืออุปกรณ์ซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้า 2,210.00 2,210.00 เฉพาะเจาะจง นายถาวร แสงวงษ์ นายถาวร แสงวงษ์ ราคาเหมาะสม 70/64 ลว. 8 กันยายน 2564

3 จัดซ้ือPrinterและหมึกเติม 44,690.00 44,690.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ตราดอินเตอร์เนต(ส้านักงานใหญ่) หจก.ตราดอินเตอร์เนต(ส้านักงานใหญ่) ราคาเหมาะสม 51/64 ลว. 13 กันยายน 2564

4 จัดซ้ือไม้ 2,252.00 2,252.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คร่ึงราคาค้าไม ้จ้ากดั บริษัท คร่ึงราคาค้าไม ้จ้ากดั ราคาเหมาะสม 72/64 ลว. 13 กันยายน 2564

5 จัดซ้ืออุปกรณ์ซ่อมแซมระบบน้้า 10,190.00 10,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั หน้าเมืองโลหะกิจ จา้กัด บริษทั หน้าเมืองโลหะกิจ จา้กัด ราคาเหมาะสม 52/64 ลว. 14 กันยายน 2564

6 จัดซ้ืออุปกรณ์ท้าฉากกัน้ 3,710.00 3,710.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบูรณะพาณิชย(์ส้านักงานใหญ่) ร้านบูรณะพาณิชย(์ส้านักงานใหญ่) ราคาเหมาะสม 75/64 ลว. 14 กันยายน 2564

7 จัดซ้ือชุดนีออนเซ็ท LED T8 ยาว 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แสงสยามซัพพลาย จา้กัด หจก.แสงสยามซัพพลาย จา้กัด ราคาเหมาะสม 71/64 ลว. 14 กันยายน 2564

8 จัดซ้ือเต็นท์ลูกเสือและกรวยจราจร 59,040.00 59,040.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบูรณะพาณิชย(์ส้านักงานใหญ่) ร้านบูรณะพาณิชย(์ส้านักงานใหญ่) ราคาเหมาะสม 53/64 ลว. 22 กันยายน 2564

9 จัดซ้ือตู้ท้าน้า้เย็น ฃาร์ป SB-9W 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แสงสยามซัพพลาย จา้กัด หจก.แสงสยามซัพพลาย จา้กัด ราคาเหมาะสม 73/64 ลว. 22 กันยายน 2564

10 จัดจ้างปรับปรุงระบบมัลติมีเดียในหอประชุม 110,000.00 110,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนายภญิโญ เรืองศิลป์ ร้านนายภญิโญ เรืองศิลป์ ราคาเหมาะสม 12/64 ลว. 24 กันยายน 2564

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564

โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 

วันที ่30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564



 


