
แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 1 คร้ัง 5,157.35        5,157.35      เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ 19/2565

ราคาท่ีเสนอ 480 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 480 บาท และเสนอราคาต่ าสุด ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2565
ภายในวงเงินงบประมาณ

2 จ้างเหมาแม่ครัวท าอาหารกลางวัน เดือน สิงหาคม 6,300.00        6,300.00      เฉพาะเจาะจง นางบัวภา ละมุด นางบัวภา ละมุด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ 21/๒๕๖๕
ราคาท่ีเสนอ 6,300 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  6,300  บาท และเสนอราคาต่ าสุด ลงวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

ภายในวงเงินงบประมาณ

3 จ้างเหมาแม่ครัวท าอาหารกลางวัน เดือน สิงหาคม 6,300.00        6,300.00      เฉพาะเจาะจง นางมะลิวัลย์  แสนพรม นางมะลิวัลย์  แสนพรม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ 22/2565
ราคาท่ีเสนอ 6,300 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  6,300  บาท และเสนอราคาต่ าสุด ลงวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

ภายในวงเงินงบประมาณ

4 วัสดุประจ าห้องเรียน  (ท่ีใส่ไม้กวาดไม้สัก) 480.00          480.00         เฉพาะเจาะจง   น้ าผ้ึง  เฟอร์นิเจอร์   น้ าผ้ึง  เฟอร์นิเจอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2565
ราคาท่ีเสนอ 480 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 480 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

ภายในวงเงินงบประมาณ

5 ซ้ือข้าวสาร  โครงการอาหารกลางวัน 4,950.00        4,950.00      เฉพาะเจาะจง   ร้านหลองข้าว   ร้านหลองข้าว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ลงวันท่ี 8 สิงหาคม 2565
ราคาท่ีเสนอ 4,950 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,950 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

ภายในวงเงินงบประมาณ

6 ซ้ืออุปกรณ์ใช้ส าหรับลูกเสือ 810.00          810.00         เฉพาะเจาะจง   หจก.ร้านใหม่ท าหมวก   หจก.ร้านใหม่ท าหมวก มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 2565
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ราคาท่ีเสนอ 810 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 810 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

ภายในวงเงินงบประมาณ

7 ซ้ือส่ือการเรียนการสอน 830.00          830.00         เฉพาะเจาะจง   ร้านกันยา  ส่ือการสอน   ร้านกันยา  ส่ือการสอน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 2565
ราคาท่ีเสนอ 830 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 830 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

ภายในวงเงินงบประมาณ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2565
โรงเรียนเข่ือนภูมิพล  ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1

วันท่ี 31 เดือน สิงหำคม 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 สิงหำคม 2565
โรงเรียนเข่ือนภูมิพล  ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1

วันท่ี 31 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2565

8 ซ้ือส่ือการเรียนการสอน  โครงการค่ายวิชาการ 1,515.00        1,515.00      เฉพาะเจาะจง   ร้านบ้านคุรุภัณฑ์   ร้านบ้านคุรุภัณฑ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 2565
ราคาท่ีเสนอ 1,515 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,515 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

ภายในวงเงินงบประมาณ

9 ซ้ือส่ือการเรียนการสอน  โครงการค่ายวิชาการ 348.00          348.00         เฉพาะเจาะจง   หจก.ชัยพรเอ้ียวฮวด   หจก.ชัยพรเอ้ียวฮวด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 2565
ราคาท่ีเสนอ 348 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 348 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

ภายในวงเงินงบประมาณ

10 ซ้ือป้ายไวนิล  โครงการค่ายวิชาการ 900.00          900.00         เฉพาะเจาะจง   ร้านเอพี  ดีไซน์   ร้านเอพี  ดีไซน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 2565
ราคาท่ีเสนอ 900 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 900 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

ภายในวงเงินงบประมาณ

11 ซ้ือส่ือการสอน  โครงการค่ายวิชาการ 740.00          740.00         เฉพาะเจาะจง   ร้านไทยการค้า  ทอยส์  ตาก   ร้านไทยการค้า  ทอยส์  ตาก มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 2565
ราคาท่ีเสนอ 740 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 740 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

ภายในวงเงินงบประมาณ

12 ซ้ือส่ือการสอน  โครงการค่ายวิชาการ 1,105.00        1,105.00      เฉพาะเจาะจง   ร้านนานาภัณฑ์   ร้านนานาภัณฑ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 2565
ราคาท่ีเสนอ 1,105 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,105 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

ภายในวงเงินงบประมาณ

13 ซ้ืออุปกรณ์ของรางวัล ในวันวิทยาศาสตร์ 6,347.00        6,347.00      เฉพาะเจาะจง ไทยการค้าทอยส์ ตาก ไทยการค้าทอยส์ ตาก มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บซ 21/2565
และค่ายวิชาการ ราคาท่ีเสนอ 1,105 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,105 บาท และเสนอราคาต่ าสุด ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

14 จ้างซ้อมโน๊ตบุ๊ค lenovo ขภ.056/58/59  320.00          320.00         เฉพาะเจาะจง   ร้านไฟร์คอมตาก ส านักงานใหญ่   ร้านไฟร์คอมตาก ส านักงานใหญ่ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ 15/2565
 Format & Install NB ราคาท่ีเสนอ 320 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 320 บาท และเสนอราคาต่ าสุด ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2565
โรงเรียนเข่ือนภูมิพล  ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1

วันท่ี 31 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2565

15 จ้างเหมาท าอาหารว่างในวันวิทยาศาสตร์ 11,760.00     11,760.00    เฉพาะเจาะจง นายสุวัฒน์ ยะถาคาร นายสุวัฒน์ ยะถาคาร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ 20/2565
ราคาท่ีเสนอ 11,760 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 11,760 บาท และเสนอราคาต่ าสุด ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

16 จ้างแม่ครัวประกอบอาหารกลางวัน 4,400.00        4,400.00      เฉพาะเจาะจง   นางประทุม  ยะคร   นางประทุม  ยะคร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ 16/2565
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ราคาท่ีเสนอ 4,400 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 4,400 บาท และเสนอราคาต่ าสุด ลงวันท่ี 15 สิงหาคม 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

17 จ้างแม่ครัวประกอบอาหารกลางวัน 2,880.00        2,880.00      เฉพาะเจาะจง   นางประทุม  ยะคร   นางประทุม  ยะคร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ 17/2565
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ราคาท่ีเสนอ 2,880 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 2,880 บาท และเสนอราคาต่ าสุด ลงวันท่ี 16 สิงหาคม 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

18 ซ้ือบัตรเข้าชมศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย นักเรียน 2,880.00        2,880.00      เฉพาะเจาะจง   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ลงวันท่ี 16 สิงหาคม 2565
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ราคาท่ีเสนอ 2,880 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,880 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

ภายในวงเงินงบประมาณ

19 ซ้ือบัตรเข้าชมศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ครู 1,280.00        1,280.00      เฉพาะเจาะจง   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ลงวันท่ี 16 สิงหาคม 2565
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ราคาท่ีเสนอ 1,280 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,280 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

ภายในวงเงินงบประมาณ

20 ซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ทางการศึกษา (งบกลาง) 19,990.00     19,990.00    เฉพาะเจาะจง ร้านานาภัณฑ์ ร้านานาภัณฑ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บซ 22/2565
ราคาท่ีเสนอ 19,990 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 19,990 บาท และเสนอราคาต่ าสุด ลงวันท่ี 16 สิงหาคม 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

21 ซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ทางการศึกษา (งบอนุบาล) 11,579.00     11,579.00    เฉพาะเจาะจง ร้านานาภัณฑ์ ร้านานาภัณฑ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บซ 23/2565
ราคาท่ีเสนอ 11,579 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 11,579 บาท และเสนอราคาต่ าสุด ลงวันท่ี 16 สิงหาคม 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2565
โรงเรียนเข่ือนภูมิพล  ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1

วันท่ี 31 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2565

22 จ้างเหมารถบัสไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน 16,000.00     16,000.00    เฉพาะเจาะจง นายเกียรติยศ ดีใหญ่ นายเกียรติยศ ดีใหญ่ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ 17/2565
(อนุบาล 2 – ป.2) ราคาท่ีเสนอ 16,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 16,000 บาท และเสนอราคาต่ าสุด ลงวันท่ี 16 สิงหาคม 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

23 จ้างเหมารถบัสไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน 30,000.00     30,000.00    เฉพาะเจาะจง นายปรีชาวุฒิ  อุดกันทา นายปรีชาวุฒิ  อุดกันทา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ 18/2565
(ป.3-ป.4) ราคาท่ีเสนอ 30,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 30,000 บาท และเสนอราคาต่ าสุด ลงวันท่ี 16 สิงหาคม 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

24 ซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ทางการศึกษา (งบประถม) 22,258.00     22,258.00    เฉพาะเจาะจง ร้านานาภัณฑ์ ร้านานาภัณฑ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บซ 24/2565
ราคาท่ีเสนอ 22,258 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 22,258 บาท และเสนอราคาต่ าสุด ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

25 ซ้ือข้าวสาร  โครงการอาหารกลางวัน 4,950.00        4,950.00      เฉพาะเจาะจง   ร้านหลองข้าว   ร้านหลองข้าว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2565
ราคาท่ีเสนอ 4,950 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,950 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

ภายในวงเงินงบประมาณ

26 ซ้ือแก๊สหุงต้ม  โครงการอาหารกลางวัน  1,335.00        1,335.00      เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงาน ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงาน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2565
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และเสนอราคาต่ าสุด

ราคาท่ีเสนอ 1,335 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,335 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

27 ซ้ือน้ ายาล้างจาน  โครงการอาหารกลางวัน  1,600.00        1,600.00      เฉพาะเจาะจง   ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงาน   ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงาน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2565
กฟผ.เข่ือนภูมิพล กฟผ.เข่ือนภูมิพล และเสนอราคาต่ าสุด

ราคาท่ีเสนอ 1,600 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,600 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

28 ซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ทางการศึกษา 13,041.00     13,041.00    เฉพาะเจาะจง บ้านคุรุภัณฑ์ บ้านคุรุภัณฑ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บซ 25/2565
ราคาท่ีเสนอ 13,041 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 13,041 บาท และเสนอราคาต่ าสุด ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม 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 สิงหำคม 2565
โรงเรียนเข่ือนภูมิพล  ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1

วันท่ี 31 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2565

29 ซ้ือผ้าคลุมโต๊ะห้องวิชาการ 8,400.00        8,400.00      เฉพาะเจาะจง จิราวรรณ์การค้า จิราวรรณ์การค้า มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บซ 26/2565
ราคาท่ีเสนอ 8,400 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 8,400 บาท และเสนอราคาต่ าสุด ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

ภายในวงเงินงบประมาณ

30 จ้างเหมารถบัสทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 30,000.00     30,000.00    เฉพาะเจาะจง นางชลอ พิมพรม นางชลอ พิมพรม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บจ 23/2565
เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ราคาท่ีเสนอ 30,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 30,000 บาท และเสนอราคาต่ าสุด ลงวันท่ี ๒9 สิงหาคม ๒๕๖๕

ภายในวงเงินงบประมาณ


