
ท่ี ว/ด/ป    งานท่ีจัดซ้ือ  

  หรือจัดจ้าง

    วงเงินท่ีจัดซ้ือ  

หรือจัดจ้าง (บาท)

    ราคา

กลาง   (บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง     รายช่ือผู้เสนอราคา

    และราคาท่ีเสนอ

   ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

 ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

   เหตุผลท่ีคัดเลือก

   โดยสรุป

    เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา  

   หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม  2564

โรงเรียนเกาะสิเหร่  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

ประจ าปีงบประมาณ  2565

แบบ สขร.1



ท่ี ว/ด/ป    งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง     วงเงินท่ีจัดซ้ือ 

 หรือจัดจ้าง (บาท)

    ราคากลาง

   (บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง     รายช่ือผู้เสนอราคา    และ

ราคาท่ีเสนอ

   ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  ท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ้าง

   เหตุผลท่ีคัดเลือก  

 โดยสรุป

    เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา     

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 4-พ.ย.-64 อุปกรณ์ท ำฉำกโต๊ะกินข้ำว 10,914.00 10,914.00 เพำะเจำะจง บริษัท ภูเก็ตไม้สน-วัสดุภัณฑ์ จ ำกัด บริษัท ภูเก็ตไม้สน-วัสดุภัณฑ์ จ ำกัด คุณสมบัติถูกต้อง ซ.1/2565 ลว. 4 พ.ย.2564

10,914.00 10,914.00

2 15-พ.ย.-64 วัสดุอุปกรณ์งำนอนำมัยโรงเรียน 4,320.00 4,320.00 เพำะเจำะจง บ.เกียรติสินธุ สเตช่ันเนอร่ี จ ำกัด บ.เกียรติสินธุ สเตช่ันเนอร่ี จ ำกัด คุณสมบัติถูกต้อง ซ.2/2565 ลว. 15 พ.ย.2564

4,320.00 4,320.00

3 22-พ.ย.-64 วัสดุอุปกรณ์งำนท ำควำมสะอำดโรงเรียน 1,498.00 1,498.00 เพำะเจำะจง ลอนดร้ีแลนด์ ลอนดร้ีแลนด์ คุณสมบัติถูกต้อง ซ.3/2565 ลว. 22 พ.ย.2564

1,498.00 1,498.00

4 1-พ.ย.-64 จ้ำงท ำป้ำยไวนิลห้องพยำบำลและป้วยคัดกรอง2,354.00 2,354.00 เพำะเจำะจง บ.ธำม มีเดีย กรำฟฟิก จ ำกัด บ.ธำม มีเดีย กรำฟฟิก จ ำกัด คุณสมบัติถูกต้อง จ.2/2565 ลว. 1 พ.ย.2564

2,354.00 2,354.00

5 23-พ.ย.-64 เช่ำสัญษณอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง 60,000.00 60,000.00 เพำะเจำะจง บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด คุณสมบัติถูกต้อง จ.1/2565 ลว. 23 พ.ย.2564

60,000.00 60,000.00

แบบ สขร.1

 แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน พฤศจิกายน  2564

โรงเรียนเกาะสิเหร่  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

ประจ าปีงบประมาณ  2565



ท่ี ว/ด/ป    งานท่ีจัดซ้ือ    หรือจัดจ้าง     วงเงินท่ีจัดซ้ือ 

 หรือจัดจ้าง (บาท)

    ราคา

กลาง   (บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง
    รายช่ือผู้เสนอราคา    และราคา

ท่ีเสนอ

   ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  ท่ีตก

ลงซ้ือหรือจ้าง

   เหตุผลท่ีคัดเลือก 

  โดยสรุป

    เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา    

 หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 3-ธ.ค.-64 ซ้ือวัสดุกิจกรรมวันส ำคัญวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ ร.92,890.00 2,890.00 เพำะเจำะจง ร้ำนเค.ดี เทรดด้ิง ร้ำนเค.ดี เทรดด้ิง คุณสมบัติถูกต้อง ซ.4/2565 ลว. 3 ธ.ค.2564

2,890.00 2,890.00

2 14-ธ.ค.-64 ซ้ือวัสดุกิจกรรมวันส ำคัญวันคล้ำยวันคริสต์มำส1,840.00 1,840.00 เพำะเจำะจง ร้ำนเค.ดี เทรดด้ิง ร้ำนเค.ดี เทรดด้ิง คุณสมบัติถูกต้อง ซ.5/2565 ลว. 14 ธ.ค.2564

1,840.00 1,840.00

3 24-ธ.ค.-64 วัสดุอุปกรณ์ธุรกำร 21,561.00 21,561.00 เพำะเจำะจง ร้ำนเค.ดี เทรดด้ิง ร้ำนเค.ดี เทรดด้ิง คุณสมบัติถูกต้อง ซ.6/2565 ลว. 24 ธ.ค.2564

21,561.00 21,561.00

4 24-ธ.ค.-64 ซิอหมึกห้องธุรกำร 18,000.00 18,000.00 เพำะเจำะจง บริษัท ดำต้ำ โอเอ เซอร์วิส 2012 จ ำกัดบริษัท ดำต้ำ โอเอ เซอร์วิส 2012 จ ำกัด คุณสมบัติถูกต้อง ซ.7/2565 ลว. 24 ธ.ค.2564

18,000.00 18,000.00

แบบ สขร.1

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน ธันวาคม  2564

โรงเรียนเกาะสิเหร่  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

ประจ าปีงบประมาณ  2565



ท่ี ว/ด/ป    งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง     วงเงินท่ีจัดซ้ือ 

 หรือจัดจ้าง (บาท)

    ราคากลาง

   (บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง     รายช่ือผู้เสนอราคา    และ

ราคาท่ีเสนอ

   ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

   เหตุผลท่ีคัดเลือก  

 โดยสรุป

    เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา     

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 17-ม.ค.-65 ซ้ือลูกลอย 1,200.00 1,200.00 เพาะเจาะจง ภูเก็ตวิศวะกรรม ภูเก็ตวิศวะกรรม คุณสมบัติถูกต้อง ซ.8/2565 ลว. 17 ม.ค.25665

1,200.00 1,200.00

2 25-ม.ค.-65 อุปกรณ์ท าความสะอาด 1,949.54 1,949.54 เพาะเจาะจง ลอนดร้ีแลนด์ ลอนดร้ีแลนด์ คุณสมบัติถูกต้อง ซ.9/2565 ลว. 25 ม.ค.2565

1,949.54 1,949.54

3 24-ม.ค.-65 จ้างท าป้ายไวนิลสมัครนักเรียน 401.25 401.25 เพาะเจาะจง บริษัทธามมีเดียกราฟฟิกจ ากัด บริษัทธามมีเดียกราฟฟิกจ ากัด คุณสมบัติถูกต้อง จ.3/2565 ลว. 24 ม.ค.2565

401.25 401.25

แบบ สขร.1

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน มกราคม  2565

โรงเรียนเกาะสิเหร่  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

ประจ าปีงบประมาณ  2565



2,012.67                      2,012.67                         



ท่ี ว/ด/ป    งานท่ีจัดซ้ือ    หรือ

จัดจ้าง

    วงเงินท่ีจัดซ้ือ  

หรือจัดจ้าง (บาท)

    ราคากลาง  

 (บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง
    รายช่ือผู้เสนอราคา    และ

ราคาท่ีเสนอ

   ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  ท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ้าง

   เหตุผลท่ีคัดเลือก 

  โดยสรุป

    เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 

    หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
1 15-ก.พ.-65 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 104,000.00 104,000.00 เพาะเจาะจง นายสมชาย พัดอยู่ นายสมชาย พัดอยู่ คุณสมบัติถูกต้อง จ.4/2565 ลว. 15 ก.พ. 2565

เรียนบานช่ืน 104,000.00 104,000.00

2 25-ก.พ.-65 จ้างปรับปรุงซ่อมแซม 90,000.00 90,000.00 เพาะเจาะจง นายสมชาย พัดอยู่ นายสมชาย พัดอยู่ คุณสมบัติถูกต้อง จ.5/2565 ลว. 25 ก.พ.2565

ศาลาคุณธรรม 90,000.00 90,000.00

แบบ สขร.1

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน กุมภาพันธ์  2565

โรงเรียนเกาะสิเหร่  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

ประจ าปีงบประมาณ  2565



ท่ี ว/ด/ป    งานท่ีจัดซ้ือ    หรือ

จัดจ้าง

    วงเงินท่ีจัดซ้ือ 

 หรือจัดจ้าง (บาท)

    ราคากลาง   

(บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง
    รายช่ือผู้เสนอราคา    

และราคาท่ีเสนอ

   ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  ท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ้าง

   เหตุผลท่ีคัดเลือก 

  โดยสรุป

    เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา    

 หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 1-มี.ค.-65 วัสดุส่วนกลาง(กระดาษ) 27,000.00          27,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเค.ดี เทรดด้ิง ร้านเค.ดี เทรดด้ิง คุณสมบัติถูกต้อง ซ.10/2565 ลว. 1 มี.ค.2565

27,000.00                       27,000.00                                

2 7-มี.ค.-65 เคร่ืองป้ัมนูน 3,338.40            3,338.40         เฉพาะเจาะจง ประดิษฐ์ศิลป์ ประดิษฐ์ศิลป์ คุณสมบัติถูกต้อง ซ.11/2565 ลว. 7 มี.ค.2565

3,338.40                         3,338.40                                  

3 14-มี.ค.-65 หนังสือ 455,657.35        455,657.35      เฉพาะเจาะจง บ.เกียรติสินธุ สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บ.เกียรติสินธุ สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด คุณสมบัติถูกต้อง ซ.13/2565 ลว.14 มี.ค.2565

455,657.35                      455,657.35                               

4 21-มี.ค.-65 วัสดุงานทะเบียน 15,428.00          15,428.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเค.ดี เทรดด้ิง ร้านเค.ดี เทรดด้ิง คุณสมบัติถูกต้อง ซ.12/2565 ลว. 21 มี.ค.2565

15,428.00                       15,428.00                                

5 21-มี.ค.-65 8,132.00            8,132.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้อง ซ.14/2565 ลว. 21 มี.ค.2565

8,132.00                         8,132.00                                  

6 21-มี.ค.-65 อุปกรณ์ป้องกันโควิด 295,950.00        295,950.00      เฉพาะเจาะจง ลอนดร้ีแลนด์ ลอนดร้ีแลนด์ คุณสมบัติถูกต้อง ซ.15/2565 ลว. 21 มี.ค.2565

295,950.00                      295,950.00                               

7 24-มี.ค.-65 735.00              735.00           เฉพาะเจาะจง บ.เกียรติสินธุ สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บ.เกียรติสินธุ สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด คุณสมบัติถูกต้อง ซ.16/2565 ลว. 24 มี.ค.2565

735.00                            735.00                                     

8 7-มี.ค.-65 จ้างติดต้ังผ้าม่าน 22,973.00          22,973.00       เฉพาะเจาะจง นายบ ารุง ใฝ่ไร่ นายบ ารุง ใฝ่ไร่ คุณสมบัติถูกต้อง จ.6/2565 ลว. 7 มี.ค.2565

ห้องสมุด 22,973.00                       22,973.00                                

หมึกพิมพ์งานทะเบียน

วัสดุอุปกรณ์อบรม

โครงการอุ่นใจไฟเบอร์

แบบ สขร.1

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน มีนาคม  2565

โรงเรียนเกาะสิเหร่  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

ประจ าปีงบประมาณ  2565



ท่ี ว/ด/ป    งานท่ีจัดซ้ือ    

หรือจัดจ้าง

    วงเงินท่ีจัดซ้ือ  

หรือจัดจ้าง (บาท)

    ราคากลาง   

(บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง     รายช่ือผู้เสนอราคา    และ

ราคาท่ีเสนอ

   ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  ท่ีตก

ลงซ้ือหรือจ้าง

   เหตุผลท่ีคัดเลือก  

 โดยสรุป

    เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา    

 หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 8-เม.ย.-65 โปรแกรม ปพ.51 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ที.ที.ซอฟท์ ที.ที.ซอฟท์ คุณสมบัติถูกต้อง ซ.18/2565 ลว. 8 เม.ย.2565

1,200.00 1,200.00

2 4-เม.ย.-65

จ้างซ่อมแซมวัสดุ

อุปกรณ์และติดต้ัง

12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีเอ็นเค คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส ภูเก็ตร้านพีเอ็นเค คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส ภูเก็ต คุณสมบัติถูกต้อง จ.7/2565 ลว. 4 เม.ย.2565

ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 12,500.00 12,500.00

แบบ สขร.1

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน เมษายน  2565

โรงเรียนเกาะสิเหร่  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

ประจ าปีงบประมาณ  2565



ท่ี ว/ด/ป    งานท่ีจัดซ้ือ    

หรือจัดจ้าง

    วงเงินท่ีจัดซ้ือ 

 หรือจัดจ้าง (บาท)

    ราคากลาง

   (บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง     รายช่ือผู้เสนอราคา    และ

ราคาท่ีเสนอ

   ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  ท่ีตก

ลงซ้ือหรือจ้าง

   เหตุผลท่ีคัดเลือก  

 โดยสรุป

    เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา     หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 9-พ.ค.-65 วัสดุอุปกรณ์อบรมหลักปรัชญา 3,414.00 3,414.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเค.ดี เทรดด้ิง ร้านเค.ดี เทรดด้ิง คุณสมบัติถูกต้อง ซ.9/2565 ลว. 24 พ.ค.2565

เศรษฐกิจพอเพียง 3,414.00 3,414.00

2 25-พ.ค.-65 อุปกรณ์ท าความสะอาด 2,867.60            2,867.60      เฉพาะเจาะจง ลอนดร้ีแลนด์ ลอนดร้ีแลนด์ คุณสมบัติถูกต้อง ซ.19/2565 ลว. 25 พ.ค.2565

2,867.60                               2,867.60                                      

3 26-พ.ค.-65 พัสดุ Home Room 1,833.00            1,833.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเค.ดี เทรดด้ิง ร้านเค.ดี เทรดด้ิง คุณสมบัติถูกต้อง ซ.20/2565 ลว. 26 พ.ค.2565

1,833.00                               1,833.00                                      

4 26-พ.ค.-65 อุปกรณ์อบรมลูกเสือ 1,187.00            1,187.00      เฉพาะเจาะจง ลอนดร้ีแลนด์ ลอนดร้ีแลนด์ คุณสมบัติถูกต้อง ซ.21/2565 ลว. 26 พ.ค.2565

1,187.00                               1,187.00                                      

5 31-พ.ค.-65 ปรับปรุงอาคาร 70 ปี 570,000.00         623,000.00   e-bidding ห้างหุ้นส่วนจ ากัดคิงออฟเพนตาเคิล ห้างหุ้นส่วนจ ากัดคิงออฟเพนตาเคิล คุณสมบัติถูกต้อง จ.1/2565 ลว. 31 พ.ค.2565

570,000.00                           570,000.00                                  

แบบ สขร.1

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน พฤษภาคม  2565

โรงเรียนเกาะสิเหร่  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

ประจ าปีงบประมาณ  2565



ท่ี ว/ด/ป    งานท่ีจัดซ้ือ    

หรือจัดจ้าง

    วงเงินท่ีจัดซ้ือ  

หรือจัดจ้าง (บาท)

    ราคากลาง  

 (บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง     รายช่ือผู้เสนอราคา    และ

ราคาท่ีเสนอ

   ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  ท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

   เหตุผลท่ีคัดเลือก 

  โดยสรุป

    เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา     

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 13-มิ.ย.-65 4,625.00 4,625.00 เฉพาะเจาะจง บ.เกียรติสินธุ สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บ.เกียรติสินธุ สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด คุณสมบัติถูกต้อง ซ.22/2565 ลว. 13 มิ.ย.2565

4,625.00 4,625.00

2 21-มิ.ย.-65

อุปกรณ์โครงการ TO 

BE NUMBER ONE

1,965.00             1,965.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเค.ดี เทรดด้ิง ร้านเค.ดี เทรดด้ิง คุณสมบัติถูกต้อง ซ.23/2565 ลว. 21 มิ.ย.2565

1,965.00                          1,965.00                                          

3 22-มิ.ย.-65 วัสดุงานบุคคล 20,664.00           20,664.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเค.ดี เทรดด้ิง ร้านเค.ดี เทรดด้ิง คุณสมบัติถูกต้อง ซ.24/2565 ลว. 22 มิ.ย.2565

20,664.00                         20,664.00                                         

4 27-มิ.ย.-65 งานธุรการ 7,643.00             7,643.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเค.ดี เทรดด้ิง ร้านเค.ดี เทรดด้ิง คุณสมบัติถูกต้อง ซ.31/2565 ลว. 27 มิ.ย.2565

7,643.00                          7,643.00                                          

5 2-มิ.ย.-65 จ้างท าป้ายไวนิลประชุม 1,605.00             1,605.00        เฉพาะเจาะจง บ.ธาม มีเดีย กราฟฟิก จ ากัด บ.ธาม มีเดีย กราฟฟิก จ ากัด คุณสมบัติถูกต้อง จ.8/2565 ลว. 2 มิ.ย.2565

ผู้ปกครอง 1,605.00                          1,605.00                                          

6 21-มิ.ย.-65 จ้างท าป้ายไวนิล 1,605.00             1,605.00        เฉพาะเจาะจง บ.ธาม มีเดีย กราฟฟิก จ ากัด บ.ธาม มีเดีย กราฟฟิก จ ากัด คุณสมบัติถูกต้อง จ.9/2565 ลว. 21 มิ.ย.2565

วันไหว้ครู 1,605.00                          1,605.00                                          

7 23-มิ.ย.-65 จ้างท าป้ายไวนิล 500.00               500.00          เฉพาะเจาะจง บ.ธาม มีเดีย กราฟฟิก จ ากัด บ.ธาม มีเดีย กราฟฟิก จ ากัด คุณสมบัติถูกต้อง จ.10/2565 ลว. 23 มิ.ย.2565

วันยาเสพติด 500.00                             500.00                                             

แบบ สขร.1

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน มิถุนายน  2565

โรงเรียนเกาะสิเหร่  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

ประจ าปีงบประมาณ  2563

อุปกรณ์งานอนามัย

(ป้องกันโควิด)



ท่ี ว/ด/ป    งานท่ีจัดซ้ือ   

 หรือจัดจ้าง

    วงเงินท่ีจัดซ้ือ  

หรือจัดจ้าง (บาท)

    ราคากลาง  

 (บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง     รายช่ือผู้เสนอราคา    และราคา

ท่ีเสนอ

   ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

 ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

   เหตุผลท่ีคัดเลือก  

 โดยสรุป

    เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา    

 หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 8-ก.ค.-65 บัตรบันทึกสุขภาพ 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.เกียรติสินธุ สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บ.เกียรติสินธุ สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด คุณสมบัติถูกต้อง ซ.25/2565 ลว. 8 ก.ค.2565

1,400.00 1,400.00

2 22-ก.ค.-65 อุปกรณ์วันสุนทรภู่ 8,983.00                8,983.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเค.ดี เทรดด้ิง ร้านเค.ดี เทรดด้ิง คุณสมบัติถูกต้อง ซ.26/2565 ลว. 22 ก.ค.2565

8,983.00                                 8,983.00                            

แบบ สขร.1

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน กรกฎาคม  2565

โรงเรียนเกาะสิเหร่  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

ประจ าปีงบประมาณ  2565



ท่ี ว/ด/ป    งานท่ีจัดซ้ือ    

หรือจัดจ้าง

    วงเงินท่ีจัดซ้ือ  

หรือจัดจ้าง (บาท)

    ราคากลาง   

(บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง     รายช่ือผู้เสนอราคา    และ

ราคาท่ีเสนอ

   ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  ท่ีตก

ลงซ้ือหรือจ้าง

   เหตุผลท่ีคัดเลือก  

 โดยสรุป

    เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา   

  หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 3-ส.ค.-65 วัสดุอุปกรณ์ท ำควำมสะอำด 2,824.00 2,824.00 เฉพำะเจำะจง ลอนดร้ีแลนด์ ลอนดร้ีแลนด์ คุณสมบัติถูกต้อง ซ.32/2565 ลว. 3 ส.ค.2565

2,824.00 2,824.00

2 8-ส.ค.-65 ไมโครโฟน 1,400.00            1,400.00         เฉพำะเจำะจง บ.เกียรติสินธุ สเตช่ันเนอร่ี จ ำกัด บ.เกียรติสินธุ สเตช่ันเนอร่ี จ ำกัด คุณสมบัติถูกต้อง ซ.27/256 ลว. 16 ส.ค.2565

1,400.00                           1,400.00                                      

3 8-ส.ค.-65 อุปกรณ์จัดกิจกรรม 1,728.00            1,728.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเค.ดี เทรดด้ิง ร้ำนเค.ดี เทรดด้ิง คุณสมบัติถูกต้อง ซ.28/2565 ลว. 8 ส.ค.2568

วันแม่ 1,728.00                           1,728.00                                      

4 8-ส.ค.-65 โครงกำรแข่งขัน 3,540.00            3,540.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเค.ดี เทรดด้ิง ร้ำนเค.ดี เทรดด้ิง คุณสมบัติถูกต้อง ซ.29/2565 ลว. 8 ส.ค.2565

ทำงวิชำกำร 3,540.00                           3,540.00                                      

5 16-ส.ค.-65 อุปกรณ์สัปดำห์ 3,764.00            3,764.00         เฉพำะเจำะจง บ.เกียรติสินธุ สเตช่ันเนอร่ี จ ำกัด บ.เกียรติสินธุ สเตช่ันเนอร่ี จ ำกัด คุณสมบัติถูกต้อง ซ.30/2565 ลว. 16 ส.ค.2565

งำนวิทย์ 3,764.00                           3,764.00                                      

6 1-ส.ค.-65 จ้ำงท ำป้ำย ร.10 1,605.00            1,605.00         เฉพำะเจำะจง บ.ธำม มีเดีย กรำฟฟิก จ ำกัด บ.ธำม มีเดีย กรำฟฟิก จ ำกัด คุณสมบัติถูกต้อง จ.11/2565 ลว. 1 ส.ค.2565

1,605.00                           1,605.00                                      

7 5-ส.ค.-65 จ้ำงท ำป้ำยไวนิลวันแม่ 1,605.00            1,605.00         เฉพำะเจำะจง บ.ธำม มีเดีย กรำฟฟิก จ ำกัด บ.ธำม มีเดีย กรำฟฟิก จ ำกัด คุณสมบัติถูกต้อง จ.12/2565 ลว. 5 ส.ค.2565

1,605.00                           1,605.00                                      

8 11-ส.ค.-65 จ้ำงท ำป้ำยวันวิทยำศำสตร์ 1,605.00            1,605.00         เฉพำะเจำะจง บ.ธำม มีเดีย กรำฟฟิก จ ำกัด บ.ธำม มีเดีย กรำฟฟิก จ ำกัด คุณสมบัติถูกต้อง จ.13/2565 ลว. 11 ส.ค.2565

1,605.00                           1,605.00                                      

แบบ สขร.1

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน สิงหาคม  2565

โรงเรียนเกาะสิเหร่  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

ประจ าปีงบประมาณ  2565



9 15-ส.ค.-65 จ้ำติดต้ังสำย LAN 24,130.00           24,130.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนพีเอ็นเค คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส ภูเก็ตร้ำนพีเอ็นเค คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส ภูเก็ต คุณสมบัติถูกต้อง จ.14/2565 ลว. 15 ส.ค.2565

24,130.00                          24,130.00                                    


