
แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 ซ้ือข้าวสาร  โครงการอาหารกลางวัน  4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหลองข้าว ร้านหลองข้าว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ลงวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2565

ราคาท่ีเสนอ 4,500 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,500 บาท และเสนอราคาต่่าสุด
ภายในวงเงินงบประมาณ

2 ซ้ือแก๊สหุงต้ม  โครงการอาหารกลางวัน  1,140.00        1,140.00      เฉพาะเจาะจง   ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงาน   ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงาน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ลงวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2565
กฟผ.เข่ือนภูมิพล กฟผ.เข่ือนภูมิพล และเสนอราคาต่่าสุด

ราคาท่ีเสนอ 1,140 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,140 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

3 ซ้ือหนังสือท่ัวไป โครงการห้องสมุด ๒๐,๐๘๘.๐๕ ๒๐,๐๘๘.๐๕ เฉพาะเจาะจง บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ่ากัด บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ่ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บซ ๗/๒๕๖๕
ราคาท่ีเสนอ 20,088.05 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 20,088.05 บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันท่ี ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ภายในวงเงินงบประมาณ

4 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์การศึกษา 2,507.00 2,507.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทนาฟสเตช่ันเนอร่ี จ่ากัด บริษัทนาฟสเตช่ันเนอร่ี จ่ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ลงวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2565
ราคาท่ีเสนอ 2,507 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,507 บาท และเสนอราคาต่่าสุด

ภายในวงเงินงบประมาณ

5 จ้างวิทยากร 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง พระวินัยธร  สามารถ ปุณณปุญโญ พระวินัยธร  สามารถ ปุณณปุญโญ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ 5/2565
โครงการค่ายยุวชนคนคุณธรรม ราคาท่ีเสนอ 1,200 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 1,200 บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

6 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์การศึกษา 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนานาภัณฑ์  ร้านนานาภัณฑ์  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ลงวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2565
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  ราคาท่ีเสนอ 4,800 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,800 บาท และเสนอราคาต่่าสุด

ภายในวงเงินงบประมาณ

7 ซ้ือป้ายไวนิล 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพ่อพิมพ์  ร้านพ่อพิมพ์  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ลงวันท่ี  10 กุมภาพันธ์ 2565
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  ราคาท่ีเสนอ 1,100 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,100 บาท และเสนอราคาต่่าสุด

ภายในวงเงินงบประมาณ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2565
โรงเรียนเข่ือนภูมิพล  ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2565
โรงเรียนเข่ือนภูมิพล  ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1

วันท่ี 28 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565

8 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ิน 3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดีดีปร้ินเตอร์แอนด์เซอร์วิส  ร้านดีดีปร้ินเตอร์แอนด์เซอร์วิส  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ 6/2565
โครงการจัดซ้ือและซ่อมแซมคุรุภัณฑ์ ราคาท่ีเสนอ 3,900 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 3,900 บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

9 ซ้ือชุดตรวจ ATK 3,750.00 3,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านห้องยา  ร้านห้องยา  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ์  2565
โครงการควบคุมเฝ้าระวังป้องกันการติดเช้ือโรคไวรัสโคโรนา ราคาท่ีเสนอ 3,750 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,750 บาท และเสนอราคาต่่าสุด

ภายในวงเงินงบประมาณ

10 ซ้ือข้าวสาร  โครงการอาหารกลางวัน  4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหลองข้าว ร้านหลองข้าว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2565
ราคาท่ีเสนอ 4,500 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,500 บาท และเสนอราคาต่่าสุด

ภายในวงเงินงบประมาณ

11 ซ้ือน่้ายาล้างจาน  โครงการอาหารกลางวัน  1,440.00 1,440.00 เฉพาะเจาะจง   ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงาน   ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงาน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ลงวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2565
กฟผ.เข่ือนภูมิพล กฟผ.เข่ือนภูมิพล และเสนอราคาต่่าสุด

ราคาท่ีเสนอ 1,440 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,440 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

12 ซ้ือข้าวสาร  โครงการอาหารกลางวัน  2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหลองข้าว ร้านหลองข้าว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565
ราคาท่ีเสนอ 2,100 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,100 บาท และเสนอราคาต่่าสุด

ภายในวงเงินงบประมาณ

13 จ้างท่าอาหารว่าง ๒ ม้ือ  ๙,๑๒๐.๐๐ ๙,๑๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางวิไล  อ่ิมแสง นางวิไล  อ่ิมแสง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ 8/2565
โครงการค่ายยุวชนคนคุณธรรม ราคาท่ีเสนอ 9,120 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 9,120 บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

14 จ้างเหมาแม่ครัวท่าอาหารกลางวัน เดือน มีนาคม ๕,๗๐๐.๐๐ ๕,๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางบัวภา ละมุด นางบัวภา ละมุด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ 12/๒๕๖๕
ราคาท่ีเสนอ 5,700 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  5,700  บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ภายในวงเงินงบประมาณ



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2565
โรงเรียนเข่ือนภูมิพล  ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1

วันท่ี 28 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565

15 จ้างเหมาแม่ครัวท่าอาหารกลางวัน เดือน มีนาคม ๕,๗๐๐.๐๐ ๕,๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางมะลิวัลย์  แสนพรม นางมะลิวัลย์  แสนพรม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ 13/2565
ราคาท่ีเสนอ 5,700 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  5,700  บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ภายในวงเงินงบประมาณ


