
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 ำเนินโครงกำรพัฒนำงำนอำคำรสถำนท่ี 9,150.00      9,150.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจริญแอร์ แอนด์อิเล็กทริค ร้ำนเจริญแอร์ แอนด์อิเล็กทริค มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ01/2564

รำคำท่ีเสนอ 9,150.00 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 9,150.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 8 ตุลำคม 2564

ภำยในวงเงินงบประมำณ

2 จ้ำงท ำเว็บไซต์ด ำเนินโครงกำรงำนประชำสัมพันธ์ 3,210.00      3,210.00 เฉพำะเจำะจง บริษัทเว็บไซต์เซอร์วิส จ ำกัด ร้ำนเจริญแอร์ แอนด์อิเล็กทริค มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ02/2564

รำคำท่ีเสนอ 3,210.00 บำท รำคำท่ีตกลงจ้ำง 3,210.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 12 ตุลำคม 2564

ภำยในวงเงินงบประมำณ

3 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรโรงเรียนปลอดขยะ 525.00         525.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำทิพย์รุ่งเรืองกำรไฟฟ้ำ ร้ำนน้ ำทิพย์รุ่งเรืองกำรไฟฟ้ำ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ03/2564

รำคำท่ีเสนอ 525.00 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 525.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 27 ตุลำคม 2564

ภำยในวงเงินงบประมำณ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2564
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยำ

วันท่ี 29 เดือน ตุลำคม 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)

1 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 294.00     294.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนหม้ออะไหล่ ร้ำนบ้ำนหม้ออะไหล่ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ08/2564

กลุ่มสำระวิทยำศำสตร์ฯ รำคำท่ีเสนอ 294.00 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 294.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 2 พฤศจิกำยน 2564

ภำยในวงเงินงบประมำณ
2 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 850.00     850.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนเปรมมณีกำรไฟฟ้ำ ร้ำนเปรมมณีกำรไฟฟ้ำ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ09/2564

กลุ่มสำระวิทยำศำสตร์ฯ รำคำท่ีเสนอ 850.00 บำท รำคำท่ีตกลงจ้ำง 850.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 8 พฤศจิกำยน 2564

ภำยในวงเงินงบประมำณ
3 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 1,280.00  1,280.00   เฉพำะเจำะจง บริษัทอินเกรสโอเอนครจ ำกัด บริษัทอินเกรสโอเอนครจ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ10/2564

กลุ่มสำระวิทยำศำสตร์ฯ รำคำท่ีเสนอ 1,280.00 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 1,280.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 26 พฤศจิกำยน 2564

ภำยในวงเงินงบประมำณ
4 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกร 1,050.00  1,050.00   เฉพำะเจำะจง บริษัทอินเกรสโอเอนครจ ำกัด บริษัทอินเกรสโอเอนครจ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ11/2564

รำคำท่ีเสนอ 1,050.00 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 1,050.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 26 พฤศจิกำยน 2564

ภำยในวงเงินงบประมำณ
5 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรป้องกันและลดควำมเส่ียง 1,400.00  1,400.00   เฉพำะเจำะจง บริษัทอินเกรสโอเอนครจ ำกัด บริษัทอินเกรสโอเอนครจ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ12/2564

ของกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัส รำคำท่ีเสนอ 1,400.00 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 1,400.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 26 พฤศจิกำยน 2564

โคโรนำ2019 ภำยในวงเงินงบประมำณ
6 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรพัฒนำงำนสำรบรรณ 1,320.00  1,320.00   เฉพำะเจำะจง บริษัทอินเกรสโอเอนครจ ำกัด บริษัทอินเกรสโอเอนครจ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ13/2564

รำคำท่ีเสนอ 1,320.00 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 1,320.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 26 พฤศจิกำยน 2564

ภำยในวงเงินงบประมำณ
7 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรส่งเสริมพัฒนำคุณภำพ 1,250.00  1,250.00   เฉพำะเจำะจง บริษัทอินเกรสโอเอนครจ ำกัด บริษัทอินเกรสโอเอนครจ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ14/2565

กำรจัดกำรเรียนรู้ รำคำท่ีเสนอ 1,250.00 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 1,250.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 26 พฤศจิกำยน 2564

ภำยในวงเงินงบประมำณ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2564
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยำ

วันท่ี 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)

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2564
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยำ

วันท่ี 30 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564

8 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 910.00     910.00     เฉพำะเจำะจง บริษัทอินเกรสโอเอนครจ ำกัด บริษัทอินเกรสโอเอนครจ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ15/2566

กลุ่มสำระภำษำไทย รำคำท่ีเสนอ 910.00 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 910.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 26 พฤศจิกำยน 2564

ภำยในวงเงินงบประมำณ
9 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรพัฒนำข้มูลสำรสนเทศ 700.00     700.00     เฉพำะเจำะจง บริษัทอินเกรสโอเอนครจ ำกัด บริษัทอินเกรสโอเอนครจ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ16/2567

รำคำท่ีเสนอ 700.00 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 700.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 26 พฤศจิกำยน 2564

ภำยในวงเงินงบประมำณ
10 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรพัฒนำอำคำรสถำนท่ี 1,771.00  1,771.00   เฉพำะเจำะจง บริษัทซีอำร์ซี ไทวัสดุ จ ำกัด บริษัทซีอำร์ซี ไทวัสดุ จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ17/2568

และห้องปฏิบัติกำร รำคำท่ีเสนอ 1,771.00 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 1,771.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 26 พฤศจิกำยน 2564

ภำยในวงเงินงบประมำณ
11 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรเทิดพระเกียรติและพิธีกำร 4,500.00  4,500.00   เฉพำะเจำะจง บริษัทส ำเพ็ง มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด บริษัทส ำเพ็ง มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ18/2569

รำคำท่ีเสนอ 4,500.00 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 4,500.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 27 พฤศจิกำยน 2564

ภำยในวงเงินงบประมำณ
12 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรโรงเรียนปลอดขยะ 800.00     800.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนเปรมมณีกำรเกษตร ร้ำนเปรมมณีกำรเกษตร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ19/2570

รำคำท่ีเสนอ 800.00 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 800.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน 2564

ภำยในวงเงินงบประมำณ



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 ำเนินโครงกำรเทิดพระเกียรติและพิธีกำร 2,500.00             2,500.00   เฉพำะเจำะจง บริษัทส ำเพ็ง มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด บริษัทส ำเพ็ง มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ24/2564

รำคำท่ีเสนอ 2,500.00 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 2,500.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 15 ธันวำคม 2564
ภำยในวงเงินงบประมำณ

2 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำร 1 คน 1 อำชีพ 3,470.00             3,470.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำนร่อนพิบูลย์กำรค้ำ(โกเจษ) ร้ำนร่อนพิบูลย์กำรค้ำ(โกเจษ) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ25/2564
รำคำท่ีเสนอ 3,470.00 บำท รำคำท่ีตกลงจ้ำง 3,470.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 15 ธันวำคม 2564

ภำยในวงเงินงบประมำณ
3 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรงำนประชำสัมพันธ์ 500.00                500.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนวังศิลป์  ปร้ินต้ิง ร้ำนวังศิลป์  ปร้ินต้ิง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ26/2564

รำคำท่ีเสนอ 1,280.00 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 1,280.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 15 ธันวำคม 2564
ภำยในวงเงินงบประมำณ

4 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ ส่ือ 7,625.00             7,625.00   เฉพำะเจำะจง บริษัทอำร์ดูโน่ไทย จ ำกัด บริษัทอินเกรสโอเอนครจ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ27/2564
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ รำคำท่ีเสนอ 7,625.00 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 7,625.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 16 ธันวำคม 2564

ภำยในวงเงินงบประมำณ
5 จ้ำงซ่อมแซมด ำเนินโครงกำรปรับปรุงและซ่อมแซม 57,057.00           57,057.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ทรัพย์เจริญกำรไฟฟ้ำ2020 หจก.ทรัพย์เจริญกำรไฟฟ้ำ2020 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ28/2564

ห้องน้ ำ รำคำท่ีเสนอ 57,057.00 บำท รำคำท่ีตกลงจ้ำง 57,057.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 28 ธันวำคม 2564
ภำยในวงเงินงบประมำณ

6 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรงบบริหำร 4,680.00             4,680.00   เฉพำะเจำะจง ห้ำงผ้ำโชคดี ห้ำงผ้ำโชคดี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ29/2564
รำคำท่ีเสนอ 4,680.00 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 4,680.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 29 ธันวำคม 2564

ภำยในวงเงินงบประมำณ
7 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรป้องกันและลดควำมเส่ียง 3,960.00             3,960.00   เฉพำะเจำะจง ห้ำงผ้ำโชคดี ห้ำงผ้ำโชคดี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ30/2565

ของกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัส รำคำท่ีเสนอ 3,960.00 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 3,960.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 29 ธันวำคม 2564
โคโรนำ2019 ภำยในวงเงินงบประมำณ

8 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรงบบริหำร 2,334.00             2,334.00   เฉพำะเจำะจงบริษัทโฮมโปรดัดส์ เซ็นต์เตอร์ จ ำกัด มหำชนบริษัทโฮมโปรดัดส์ เซ็นต์เตอร์ จ ำกัด มหำชนมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ31/2566
รำคำท่ีเสนอ 2,334.00 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 2,334.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 29 ธันวำคม 2564

ภำยในวงเงินงบประมำณ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม 2564
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยำ

วันท่ี 29 เดือน ธันวำคม 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)

1 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรป้องกันและลดควำมเส่ียง 2,822.00      2,822.00      เฉพำะเจำะจง สยำมแม็คโคร จ ำกัดมหำชน สยำมแม็คโคร จ ำกัดมหำชน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ39/2565

ของกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัส รำคำท่ีเสนอ 2,822 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 2,822 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 19 มกรำคม 2565

โคโรนำ 2019 ภำยในวงเงินงบประมำณ
2 จ้ำงถ่ำยเอกสำรด ำเนินโครงกำรป้องกัน 4,576.00      4,576.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเบียร์ คอมพิวเตอร์ ร้ำนเบียร์ คอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ39/2565

และลดควำมเส่ียงของกำรแพร่ระบำด รำคำท่ีเสนอ 4,576 บำท รำคำท่ีตกลงจ้ำง 4,576 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 14 มกรำคม 2565

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ภำยในวงเงินงบประมำณ
3 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรป้องกันและลดควำมเส่ียง 739.00         739.00         เฉพำะเจำะจง บริษัทโฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์จ ำกัดบริษัทโฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์จ ำกัดมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ40/2565

ของกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัส รำคำท่ีเสนอ 739 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 739 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 23 มกรำคม 2565

โคโรนำ 2019 ภำยในวงเงินงบประมำณ
4 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรป้องกันและลดควำมเส่ียง 11,990.00    11,990.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนคอม-เทล เซอร์วิส ร้ำนคอม-เทล เซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ41/2565

ของกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัส รำคำท่ีเสนอ 11,990 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 11,990 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 28 มกรำคม 2565

โคโรนำ 2019 ภำยในวงเงินงบประมำณ
5 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรตำมรอยพระยุคลบำท 3,560.00      3,560.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนพ่ีมันบำงปู ร้ำนพ่ีมันบำงปู มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ52/2565

น้อมน ำศำสตร์แห่งพระรำชำ รำคำท่ีเสนอ 1,140 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 3,500 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2565

ภำยในวงเงินงบประมำณ
6 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรตำมรอยพระยุคลบำท 1,140.00      1,140.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนไม้งำมทุ่งสง ร้ำนไม้งำมทุ่งสง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ43/2565

น้อมน ำศำสตร์แห่งพระรำชำ รำคำท่ีเสนอ 1,140 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 1,140 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 26 พฤศจิกำยน 2564

ภำยในวงเงินงบประมำณ
7 จ้ำงท ำไวนิลด ำเนินโครงกำรตำมรอย 300.00         300.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนวังศิลป์ ปร้ินต้ิง ร้ำนวังศิลป์ ปร้ินต้ิง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ44/2565

พระยุคลบำทน้อมน ำศำสตร์แห่งพระรำชำ รำคำท่ีเสนอ 300 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 300 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 26 พฤศจิกำยน 2564

ภำยในวงเงินงบประมำณ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2565
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยำ

วันท่ี 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)

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2565
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยำ

วันท่ี 31 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565

8 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรพัฒนำอำคำรสถำนท่ี 1,946.00      1,946.00      เฉพำะเจำะจง บริษัทร่อนพิบูลย์โลหะภัณฑ์ บริษัทร่อนพิบูลย์โลหะภัณฑ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ45/2565

และห้องปฏิบัติกำร รำคำท่ีเสนอ 1,946 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 1,946 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2565

ภำยในวงเงินงบประมำณ



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 ำเนินโครงกำรป้องกันและลดควำมเส่ียง 1,310.00      1,310.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเตือนใจ ร้ำนเตือนใจ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ28/2565

ของกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัส รำคำท่ีเสนอ 1,310 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 1,310 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2565

โคโรนำ 2019 ภำยในวงเงินงบประมำณ
2 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรส่งเสริมและสร้ำง 2,500.00      2,500.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเตือนใจ ร้ำนเตือนใจ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ70/2565

โอกำสทำงกำรศึกษำ รำคำท่ีเสนอ 4,576 บำท รำคำท่ีตกลงจ้ำง 4,576 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2565

ภำยในวงเงินงบประมำณ
3 จ้ำงถ่ำยเอกสำรโครงกำรป้องกันและลด 4,894.00      4,894.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเบียร์ คอมพิวเตอร์ ร้ำนเบียร์ คอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ71/2565

ควำมเส่ียงของกำรแพร่ระบำดของโรคติด รำคำท่ีเสนอ 4,894 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 4,894 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2565

เช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ภำยในวงเงินงบประมำณ
4 จ้ำงถ่ำยเอกสำรโครงกำรป้องกันและลด 4,802.00      4,802.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเบียร์ คอมพิวเตอร์ ร้ำนเบียร์ คอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ41/2565

ควำมเส่ียงของกำรแพร่ระบำดของโรคติด รำคำท่ีเสนอ 4,802 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 4,802 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 10 กุมภำพันธ์ 2565

เช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ภำยในวงเงินงบประมำณ
5 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรป้องกันและลดควำมเส่ียง 1,981.00      1,981.00      เฉพำะเจำะจง สยำมแม็คโคร จ ำกัดมหำชน สยำมแม็คโคร จ ำกัดมหำชน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ53/2565

ของกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัส รำคำท่ีเสนอ 1,981 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 1,981 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 10 กุมภำพันธ์ 2565

โคโรนำ 2019 ภำยในวงเงินงบประมำณ
6 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรป้องกันและลดควำมเส่ียง 700.00         700.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเตือนใจ ร้ำนเตือนใจ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ54/2565

ของกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัส รำคำท่ีเสนอ 700 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 700 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 10 กุมภำพันธ์ 2565

โคโรนำ 2019 ภำยในวงเงินงบประมำณ
7 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรป้องกันและลดควำมเส่ียง 13,000.00    13,000.00    เฉพำะเจำะจง บริษัทศักดำเวชกำร บริษัทศักดำเวชกำร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ55/2565

ของกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัส รำคำท่ีเสนอ 13,000 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 13,000 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 15 กุมภำพันธ์ 2565

โคโรนำ 2019 ภำยในวงเงินงบประมำณ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2565
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยำ

วันท่ี 28 เดือน กุมภำพันธ์ 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)

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2565
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยำ

วันท่ี 28 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565

8 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 1,215.00      1,215.00      เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ล้ิมจ่ีเซ้ง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ล้ิมจ่ีเซ้ง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ57/2565

กลุ่มสำระคณิตศำสตร์ รำคำท่ีเสนอ 1,215 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 1,215 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 17 กุมภำพันธ์ 2565

ภำยในวงเงินงบประมำณ
9 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรพัฒนำงำน 1,860.00      1,860.00      เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ล้ิมจ่ีเซ้ง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ล้ิมจ่ีเซ้ง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ58/2565

กิจกำรนักเรียน รำคำท่ีเสนอ 1,860 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 1,860 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 17 กุมภำพันธ์ 2565

ภำยในวงเงินงบประมำณ
10 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรพัฒนำข้อมูลสำรสนเทศ 1,786.00      1,786.00      เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ล้ิมจ่ีเซ้ง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ล้ิมจ่ีเซ้ง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ59/2565

รำคำท่ีเสนอ 1,786 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 1,786 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2565

ภำยในวงเงินงบประมำณ
11 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรพัฒนำครู 1,345.00      1,345.00      เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ล้ิมจ่ีเซ้ง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ล้ิมจ่ีเซ้ง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ60/2565

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ รำคำท่ีเสนอ 1,345 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 1,345 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2565

ภำยในวงเงินงบประมำณ
12 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรส่งเสริมสุขภำพ 1,000.00      1,000.00      เฉพำะเจำะจง บริษัทศักดำเวชกำร บริษัทศักดำเวชกำร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ61/2565

รำคำท่ีเสนอ 1,000 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 1,000 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2565

ภำยในวงเงินงบประมำณ
13 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรป้องกันและลดควำมเส่ียง 1,625.00      1,625.00      เฉพำะเจำะจง บริษัทศักดำเวชกำร บริษัทศักดำเวชกำร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ62/2565

ของกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัส รำคำท่ีเสนอ 1,625 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 1,625 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2565

โคโรนำ 2019 ภำยในวงเงินงบประมำณ
14 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรพัฒนำอำคำรสถำนท่ี 3,600.00      3,600.00      เฉพำะเจำะจง กลุ่มไม้กวำดดอกหญ้ำบ้ำนน้ ำรอบกลุ่มไม้กวำดดอกหญ้ำบ้ำนน้ ำรอบมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ63/2565

และห้องปฏิบัติกำร รำคำท่ีเสนอ 3,600 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 3,600 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2565

ภำยในวงเงินงบประมำณ



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)

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2565
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยำ

วันท่ี 28 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565

15 ซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรปลอดขยะ 2,204.00      2,204.00      เฉพำะเจำะจง นำงกัลยำ สำรรักษ์ นำงกัลยำ สำรรักษ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ64/2565

รำคำท่ีเสนอ 2,204 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 2,204 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2565

ภำยในวงเงินงบประมำณ
16 จ้ำงท ำป้ำยไวนิลด ำเนินโครงกำรงำนรับนักเรียน 987.00         987.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนวังศิลป์ ปร้ินต้ิง ร้ำนวังศิลป์ ปร้ินต้ิง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ65/2565

รำคำท่ีเสนอ 987 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 987 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2565

ภำยในวงเงินงบประมำณ



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 จ้างด าเนินโครงการปรับปรุงและซ่อมแซม 43,730.00    43,730.00    เฉพาะเจาะจง นายธนกร เพ็ชรรัตน์ นายธนกร เพ็ชรรัตน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ72/2565

ระบบไฟฟ้าและระบบระบายอากาศ ราคาท่ีเสนอ 43,730 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 43,730 บาท และเสนอราคาต่ าสุด ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2565

ภายในอาคารเรียน ภายในวงเงินงบประมาณ
2 จ้างถ่ายเอกสารโครงการส่งเสริมพัฒนา 4,670.00      4,670.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเบียร์ คอมพิวเตอร์ ร้านเบียร์ คอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ74/2565

คุณภาพการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ราคาท่ีเสนอ 4,670 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 4,670 บาท และเสนอราคาต่ าสุด ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ
3 จ้างถ่ายเอกสารโครงการส่งเสริมพัฒนา 3,451.00      3,451.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเบียร์ คอมพิวเตอร์ ร้านเบียร์ คอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ75/2565

คุณภาพการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ราคาท่ีเสนอ 3,451 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,451 บาท และเสนอราคาต่ าสุด ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ
4 ซ้ือวัสดุด าเนินโครงการจัดการเรียนการสอน 4,400.00      4,400.00      เฉพาะเจาะจง เจษฎาภรณ์ เจษฎาภรณ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ76/2565

กลุ่มการงานอาชีพ ราคาท่ีเสนอ 4,400 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,400 บาท และเสนอราคาต่ าสุด ลงวันท่ี 18 มีนาคม 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ
5 จ้างด าเนินโครงการส่งเสริมและสร้างโอกาส 485.00         485.00         เฉพาะเจาะจง ร้านพรภัณฑ์บิวต้ี ร้านพรภัณฑ์บิวต้ี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ77/2565

ทางการศึกษา ราคาท่ีเสนอ 485 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 485 บาท และเสนอราคาต่ าสุด ลงวันท่ี 21 มีนาคม 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ
6 ซ้ือวัสดุด าเนินโครงการป้องกันและลด 1,783.00      1,783.00      เฉพาะเจาะจง บริษัทซี อาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด บริษัทซี อาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ78/2565

ความเส่ียงของการแพร่ระบาดของโรค ราคาท่ีเสนอ 1,783 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,783 บาท และเสนอราคาต่ าสุด ลงวันท่ี 24 มีนาคม 2565

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ภายในวงเงินงบประมาณ
7 ซ้ือวัสดุด าเนินโครงการบริหารงานพัสดุ 1,750.00      1,750.00      เฉพาะเจาะจง บริษัทอินเกรสโอเอ(นคร)จ ากัด บริษัทอินเกรสโอเอ(นคร)จ ากัดมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ79/2565

และครุภัณฑ์ ราคาท่ีเสนอ 1,750 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,450 บาท และเสนอราคาต่ าสุด ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2565
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยำ

วันท่ี 31 เดือน มีนำคม 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)

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2565
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยำ

วันท่ี 31 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2565

8 ซ้ือวัสดุด าเนินโครงการปรับปรุงห้องส านักงาน 53,000.00    53,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งนครเฟอร์นิเจอร์ ร้านรุ่งนครเฟอร์นิเจอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ81/2565

และห้องปฏิบัติการ ราคาท่ีเสนอ 53,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 53,000 บาท และเสนอราคาต่ าสุด ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ
9 จ้างถ่ายเอกสารด าเนินโครงการพัฒนาอาคาร 23,100.00    23,100.00    เฉพาะเจาะจง นายธนกร เพ็ชรรัตน์ นายธนกร เพ็ชรรัตน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ82/2565

สถานท่ีและห้องปฏิบัติการ ราคาท่ีเสนอ 23,100 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 23,100 บาท และเสนอราคาต่ าสุด ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ
10 ซ้ือวัสดุด าเนินโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี 1,800.00      1,800.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเพ็ญศรี ร้านเพ็ญศรี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ84/2565

และห้องปฏิบัติการ ราคาท่ีเสนอ 1,800 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,800 บาท และเสนอราคาต่ าสุด ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ
11 ซ้ือวัสดุด าเนินโครงการส่งเสริมพัฒนา 3,600.00      3,600.00      เฉพาะเจาะจง ร้านโชคดีกรอบรูป ร้านโชคดีกรอบรูป มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ85/2565

คุณภาพการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ราคาท่ีเสนอ 3,600 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,600 บาท และเสนอราคาต่ าสุด ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ
12 ซ้ือวัสดุด าเนินโครงการจัดหาหมึกพิมพ์ 4,260.00      4,260.00      เฉพาะเจาะจง บริษัทอินเกรสโอเอ(นคร)จ ากัด บริษัทอินเกรสโอเอ(นคร)จ ากัดมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ86/2565

คอมพิวเตอร์ ราคาท่ีเสนอ 4,260 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,260 บาท และเสนอราคาต่ าสุด ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ
13 ซ้ือวัสดุด าเนินโครงการงานจัดการเรียนการสอน 1,383.00      1,380.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ล้ิมจ่ีเซ้ง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ล้ิมจ่ีเซ้ง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ89/2565

การสอนกลุ่มสาระภาษาไทย ราคาท่ีเสนอ 1,380 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,380 บาท และเสนอราคาต่ าสุด ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ
14 ซ้ือวัสดุด าเนินโครงการส่งเสริมพัฒนา 10,675.00    10,675.00    เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ล้ิมจ่ีเซ้ง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ล้ิมจ่ีเซ้ง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ73/2565

คุณภาพการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ราคาท่ีเสนอ 10,675 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 10,675 บาท และเสนอราคาต่ าสุด ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ



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)

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2565
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยำ

วันท่ี 31 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2565

15 ซ้ือวัสดุด าเนินโครงการส่งเสริมพัฒนา 3,045.00      3,045.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ล้ิมจ่ีเซ้ง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ล้ิมจ่ีเซ้ง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ74/2565

คุณภาพการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ราคาท่ีเสนอ 3,045 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,045 บาท และเสนอราคาต่ าสุด ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ
16 ซ้ือวัสดุด าเนินโครงการป้องกันและลดความเส่ียง 5,760.00      5,760.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ล้ิมจ่ีเซ้ง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ล้ิมจ่ีเซ้ง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ97/2565

ของการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส ราคาท่ีเสนอ 5,760 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 5,760 บาท และเสนอราคาต่ าสุด ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2565

โคโรนา 2019 ภายในวงเงินงบประมาณ
17 จ้างถ่ายเอกสารด าเนินโครงการส่งเสริม 1,750.00      1,750.00      เฉพาะเจาะจง ขนมบ้านโกไข่ ขนมบ้านโกไข่ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ99/2565

และสร้างโอกาสทางการศึกษา ราคาท่ีเสนอ 1,750 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,750 บาท และเสนอราคาต่ าสุด ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ
18 ซ้ือวัสดุด าเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 560.00         560.00         เฉพาะเจาะจง เปรมมณีการเกษตร เปรมมณีการเกษตร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ100/2565

ราคาท่ีเสนอ 560 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 560 บาท และเสนอราคาต่ าสุด ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ


