
แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 ซ้ือคัลเลอร์บล็อก 3,852.00         3,852.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนบูรณ์กรุ๊ป โฮมเฟอร์นิช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนบูรณ์กรุ๊ป โฮมเฟอร์นิช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ลงวันท่ี 3 พฤษภาคม 2565

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ทางการศึกษา ราคาท่ีเสนอ 3,852 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,852 บาท และเสนอราคาต่ าสุด
ภายในวงเงินงบประมาณ

2 ซ้ือวัสดุการศึกษา 1,450.00         1,450.00      เฉพาะเจาะจง ร้านวังไคร้การเกษตร ร้านวังไคร้การเกษตร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ลงวันท่ี 3  พฤษภาคม  2565
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ราคาท่ีเสนอ 1,450 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,450 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

ภายในวงเงินงบประมาณ

3 ซ้ือบัว 400.00            400.00         เฉพาะเจาะจง กฤษฎาการ์เด้น กฤษฎาการ์เด้น มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ลงวันท่ี 3  พฤษภาคม  2565
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน ราคาท่ีเสนอ 400 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 400 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

ภายในวงเงินงบประมาณ

4 ซ้ือวัสดุการศึกษา 2,000.00         2,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านนานาภัณฑ์ ร้านนานาภัณฑ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ลงวันท่ี 6  พฤษภาคม  2565
โครงการสานสัมพันธ์กับชุมชน ราคาท่ีเสนอ 2,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,000 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

ภายในวงเงินงบประมาณ

5 จ้างท าอาหารว่าง 4,455.00         4,455.00      เฉพาะเจาะจง นางวิไล   อ่ิมแสง นางวิไล   อ่ิมแสง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ 8/2565
โครงการสานสัมพันธ์กับชุมชน ราคาท่ีเสนอ 4,455 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 4,455 บาท และเสนอราคาต่ าสุด ลงวันท่ี 6  พฤษภาคม  2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

6 จ้างวิทยากรภายนอกสอนดนตรีไทย 20,000.00       20,000.00    เฉพาะเจาะจง นายเรวัฒน์ แซ่ นายเรวัฒน์ แซ่ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ 14/๒๕๖๕
ราคาท่ีเสนอ 20,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 20,000 บาท และเสนอราคาต่ าสุด ลงวันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ภายในวงเงินงบประมาณ

7 จ้างเหมาแม่ครัวท าอาหารกลางวัน เดือน พฤษภาคม 3,600.00         3,600.00      เฉพาะเจาะจง  นางมะลิวัลย์  แสนพรม นางมะลิวัลย์  แสนพรม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ 9/๒๕๖๕
ราคาท่ีเสนอ 3,600 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  3,600  บาท และเสนอราคาต่ าสุด ลงวันท่ี 11 พฤษภาคม 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2565
โรงเรียนเข่ือนภูมิพล  ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1

วันท่ี 31 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2565
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8 จ้างเหมาแม่ครัวท าอาหารกลางวัน เดือน พฤษภาคม 3,600.00         3,600.00      เฉพาะเจาะจง นางบัวภา ละมุด นางบัวภา ละมุด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ 10/2565
ราคาท่ีเสนอ 3,600 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  3,600  บาท และเสนอราคาต่ าสุด ลงวันท่ี 11 พฤษภาคม 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

9 ซ้ือแก๊สหุงต้ม 1,200.00         1,200.00      เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงาน ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงาน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ลงวันท่ี 17  พฤษภาคม  2565
โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และเสนอราคาต่ าสุด

ราคาท่ีเสนอ 1,200 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,200 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

10 จัดซ้ืออุปกรณ์ฆ่าเช้ือ 2,413.00         2,413.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ลงวันท่ี 17  พฤษภาคม  2565
โครงการควบคุมเฝ้าระวังป้องกัน ราคาท่ีเสนอ 2,413 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,413 บาท และเสนอราคาต่ าสุด
การติดเช้ือโรคโควิด 19  ภายในวงเงินงบประมาณ

11 ซ้ือข้าวสาร  โครงการอาหารกลางวัน 4,950.00         4,950.00      เฉพาะเจาะจง ร้านหลองข้าว ร้านหลองข้าว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ลงวันท่ี 17  พฤษภาคม  2565
ราคาท่ีเสนอ 4,950 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,950 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

ภายในวงเงินงบประมาณ

12 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 4,800.00         4,800.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ลงวันท่ี 24  พฤษภาคม  2565
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ราค้าท่ีเสนอ 4,800 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,800 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

ภายในวงเงินงบประมาณ

13 ซ้ือชุดตรวจ ATK  โครงการควบคุมเฝ้าระวัง 3,575.00         3,575.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวเครือวัลย์  ตันสีเปลือย  นางสาวเครือวัลย์  ตันสีเปลือย  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ลงวันท่ี 24  พฤษภาคม  2565
ป้องกันการติดเช้ือโรคไวรัสโคโรนา ราค้าท่ีเสนอ 3,575 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,575 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

ภายในวงเงินงบประมาณ

14 ซ้ือกรอบรูปไฟเบอร์กลาส พร้อมภาพติดต้ัง 39,800.00       39,800.00    เฉพาะเจาะจง ปล้ืมปิติส่ือการเรียนการสอน ปล้ืมปิติส่ือการเรียนการสอน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บซ ๑๓/๒๕๖๕
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน ราค้าท่ีเสนอ 39,800 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 39,800 บาท และเสนอราคาต่ าสุด ลงวันท่ี 24  พฤษภาคม  2565

ภายในวงเงินงบประมาณ
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15 ซ้ืออุปกรณ์ท าความสะอาด 8,120.00         8,120.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเจนเคร่ืองครัว ร้านเจนเคร่ืองครัว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บซ ๑4/๒๕๖๕
 โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน ราค้าท่ีเสนอ  8,120  บาท ราค้าท่ีตกลงซ้ือ  8,120  บาท และเสนอราคาต่ าสุด ลงวันท่ี 24  พฤษภาคม  2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

16 ซ้ือพุ่มเล่ือม 899.00            899.00         เฉพาะเจาะจง ร้านต๋ิม อาภรณ์ ร้านต๋ิม อาภรณ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ลงวันท่ี  30 พฤษภาคม  2565
ราคาท่ีเสนอ 899 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 899 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

ภายในวงเงินงบประมาณ

17 ซ้ือข้าวสาร 4,950.00         4,950.00      เฉพาะเจาะจง ร้านหลองข้าว ร้านหลองข้าว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ลงวันท่ี  30 พฤษภาคม  2565
โครงการอาหารกลางวัน ราคาท่ีเสนอ 4,950 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,950 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

ภายในวงเงินงบประมาณ

18 จ้างเหมาแม่ครัวท าอาหารกลางวัน เดือน มิถุนายน 6,600.00         6,600.00      เฉพาะเจาะจง นางบัวภา ละมุด นางบัวภา ละมุด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ 15/๒๕๖๕
ราคาท่ีเสนอ 6,600 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  6,600  บาท และเสนอราคาต่ าสุด ลงวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ภายในวงเงินงบประมาณ

19 จ้างเหมาแม่ครัวท าอาหารกลางวัน เดือน มิถุนายน 6,600.00         6,600.00      เฉพาะเจาะจง นางมะลิวัลย์  แสนพรม นางมะลิวัลย์  แสนพรม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ 16/2565
ราคาท่ีเสนอ 6,600 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  6,600  บาท และเสนอราคาต่ าสุด ลงวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ภายในวงเงินงบประมาณ


