
แบบ สขร. 1

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

1 ซ้ือข้าวสาร  โครงการอาหารกลางวัน  4,950.00         4,950.00      เฉพาะเจาะจง ร้านหลองข้าว ร้านหลองข้าว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2565

ราคาท่ีเสนอ 4,950 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,950 บาท และเสนอราคาต่่าสุด
ภายในวงเงินงบประมาณ

2 ซ้ือแก๊สหุงต้ม  โครงการอาหารกลางวัน  1,290.00            1,290.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงาน ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงาน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2565
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และเสนอราคาต่่าสุด

ราคาท่ีเสนอ 1,290 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,290 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

3 ซ้ืออุปกรณ์กีฬามวยไทย ๑๙,๙๐๐.๐๐ ๑๙,๙๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านพาโชค ร้านพาโชค มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บซ 18/2565

โครงการมวยไทยโรงเรียนเข่ือนภูมิพล ราคาท่ีเสนอ 19,900 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 19,900 บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม  2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

4 ซ้ือธงยุวกาชาด 300.00            300.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเพ่ิมพูนศึกษา ร้านเพ่ิมพูนศึกษา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม  2565

ราคาท่ีเสนอ 300 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 300 บาท และเสนอราคาต่่าสุด
ภายในวงเงินงบประมาณ

5 ซ้ือป้ายอะคริลิก 2,720.00         2,720.00      เฉพาะเจาะจง ร้านไอเดียอาร์ตเวิร์ค ร้านไอเดียอาร์ตเวิร์ค มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2565

ราคาท่ีเสนอ 2,720 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,720 บาท และเสนอราคาต่่าสุด
ภายในวงเงินงบประมาณ

6 ซ้ือพานพุ่มและแพขมา 3,800.00         3,800.00      เฉพาะเจาะจง ปล้ืมปิติส่ือการเรียนการสอน ปล้ืมปิติส่ือการเรียนการสอน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2565

ราคาท่ีเสนอ 3,800 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,800 บาท และเสนอราคาต่่าสุด
ภายในวงเงินงบประมาณ

7 ซ้ือป้ายไวนิล 1,400.00         1,400.00      เฉพาะเจาะจง พ่อพิมพ์ไวนิล พ่อพิมพ์ไวนิล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ลงวันท่ี  5  กรกฎาคม  2565

ราคาท่ีเสนอ 1,400 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,400 บาท และเสนอราคาต่่าสุด
ภายในวงเงินงบประมาณ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2565
โรงเรียนเข่ือนภูมิพล  ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1

วันท่ี 31 เดือน กรกฎำคม 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 กรกฎำคม 2565
โรงเรียนเข่ือนภูมิพล  ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1

วันท่ี 31 เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2565

8 ซ้ือวัสดุประจ่าห้องเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/1 515.00            515.00        เฉพาะเจาะจง ร้านปอ เมืองตาก ร้านปอ เมืองตาก มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2565

ราคาท่ีเสนอ 515 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 515 บาท และเสนอราคาต่่าสุด
ภายในวงเงินงบประมาณ

9 ซ้ือวัสดุประจ่าห้องเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/1 865.00            865.00        เฉพาะเจาะจง ตากมินิมาร์ทพัฒนา ตากมินิมาร์ทพัฒนา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ลงวันท่ี  11 กรกฎาคม 2565

ราคาท่ีเสนอ 865 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 865 บาท และเสนอราคาต่่าสุด
ภายในวงเงินงบประมาณ

10 ซ้ือวัสดุประจ่าห้องเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/1 943.00            943.00        เฉพาะเจาะจง ร้านไทยการค้า ทอยส์ ตาก ร้านไทยการค้า ทอยส์ ตาก มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2565

ราคาท่ีเสนอ 943 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 943 บาท และเสนอราคาต่่าสุด
ภายในวงเงินงบประมาณ

11 ซ้ือป้ายไวนิล 4,000.00         4,000.00      เฉพาะเจาะจง พ่อพิมพ์ไวนิล พ่อพิมพ์ไวนิล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2565

ราคาท่ีเสนอ 4,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,000 บาท และเสนอราคาต่่าสุด
ภายในวงเงินงบประมาณ

12 เช่าเส้ือผ้าไทย 3,300.00         3,300.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน รัก สตูดิโอ ร้าน รัก สตูดิโอ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2565

ราคาท่ีเสนอ 3,300 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,300 บาท และเสนอราคาต่่าสุด
ภายในวงเงินงบประมาณ

13 ซ้ือป้ายไวนิล 1,020.00         1,020.00      เฉพาะเจาะจง เอพีดีไซน์ เอพีดีไซน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ลงวันท่ี  19 กรกฎาคม 2565
โครงการวันภาษาไทย ราคาท่ีเสนอ 1,020 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,020 บาท และเสนอราคาต่่าสุด

ภายในวงเงินงบประมาณ

14 ชุดตรวจ ATK และหน้ากากอนามัย 3,680.00         3,680.00      เฉพาะเจาะจง สยามนิมิตร สยามนิมิตร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2565

ราคาท่ีเสนอ 3,680 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,680 บาท และเสนอราคาต่่าสุด
ภายในวงเงินงบประมาณ



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2565
โรงเรียนเข่ือนภูมิพล  ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1

วันท่ี 31 เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2565

15 ซ้ืออุปกรณ์ของรางวัล ในวันภาษาไทย 5,151.00         5,151.00      เฉพาะเจาะจง ร้านไมยการค้า ทอยส์ ตาก ร้านไมยการค้า ทอยส์ ตาก มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บซ 20/๒๕๖๕
  (งบรายได้สถานศึกษา เงินสนับสนุนจาก ราคาท่ีเสนอ 178,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 178,000 บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕
กฟผ. เข่ือนภูมิพล) ภายในวงเงินงบประมาณ

16 ซ้ือข้าวสาร  โครงการอาหารกลางวัน  4,950.00         4,950.00      เฉพาะเจาะจง ร้านหลองข้าว ร้านหลองข้าว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม 2565

ราคาท่ีเสนอ 4,950 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,950 บาท และเสนอราคาต่่าสุด
ภายในวงเงินงบประมาณ

17 ซ้ือป้ายไวนิลอนุบาล 2,400.00         2,400.00      เฉพาะเจาะจง พ่อพิมพ์ พ่อพิมพ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม 2565
ราคาท่ีเสนอ 2,400 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,400 บาท และเสนอราคาต่่าสุด

ภายในวงเงินงบประมาณ

18 ซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม โรงเรียนเข่ือนภูมิพล 178,000.00     178,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท มีทอยส์ แฟคทอร่ี จ่ากัด บริษัท มีทอยส์ แฟคทอร่ี จ่ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บซ ๑๙/๒๕๖๕
ราคาท่ีเสนอ 178,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 178,000 บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ภายในวงเงินงบประมาณ


