
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท)

(2) (3) (4)  (5)  (6)
1 จัดจ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณโรงเรียน 9,000.00      9,000.00      เฉพาะเจาะจง

2 จ้างเหมาเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต 7,704.00      7,704.00      เฉพาะเจาะจง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม  2564
โรงเรียน อนุบำลหนองวัวซอ

                         วันท่ี 31 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2564  (1)



รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก
และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

(7)  (8)  (9)
นายธีระยุทธ  แก้วมาตย์ นายธีระยุทธ  แก้วมาตย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ราคาท่ีเสนอ 9,000.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 9,000.00 บาท และเสนอราคาต่่าสุด
ภายในวงเงินงบประมาณ

บริษัท TOTฯ บริษัท TOTฯ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ราคาท่ีเสนอ 7,704.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 7,704.00 บาท และเสนอราคาต่่าสุด

ภายในวงเงินงบประมาณ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม  2564
โรงเรียน อนุบำลหนองวัวซอ

                         วันท่ี 31 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2564  (1)



แบบ สขร. 1

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

 (10)
บซ1/2565

ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2564

บซ2/2565
ลงวันท่ี 25 ตุลาคม 2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม  2564
โรงเรียน อนุบำลหนองวัวซอ

                         วันท่ี 31 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2564  (1)



แบบ สขร. 1

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

(2) (3) (4)  (5)  (6) (7)  (8)  (9)  (10)
1 จัดจ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณโรงเรียน 9,000.00      9,000.00      เฉพาะเจาะจง นายธีระยุทธ  แก้วมาตย์ นายธีระยุทธ  แก้วมาตย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บซ1/2565

ราคาท่ีเสนอ 9,000.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 9,000.00 บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2564
ภายในวงเงินงบประมาณ

2 จ้างเหมาเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต 7,704.00      7,704.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท TOTฯ บริษัท TOTฯ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บซ2/2565
ราคาท่ีเสนอ 7,704.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 7,704.00 บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันท่ี 25 ตุลาคม 2564

ภายในวงเงินงบประมาณ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม  2564
โรงเรียน อนุบำลหนองวัวซอ

                         วันท่ี 31 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2564  (1)



แบบ สขร. 1

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

(2) (3) (4)  (5)  (6) (7)  (8)  (9)  (10)
1 จัดจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ10,000.00    10,000.00    เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา  กัณหา นายเจษฎา  กัณหา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บซ1/2565

ราคาท่ีเสนอ 10,000.00 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 10,000.00 บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันท่ี 1 ธันวาคม 2564
ภายในวงเงินงบประมาณ

2 จ้างเหมาท่าป้ายไวนิล 1,000.00      1,000.00      เฉพาะเจาะจง AP อิงค์เจ็ท AP อิงค์เจ็ท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บซ2/2565
ราคาท่ีเสนอ 1,000.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,000.00 บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันท่ี 1 ธันวาคม 2564

ภายในวงเงินงบประมาณ
3 จัดซ้ือทีวีเพ่ือการเรียนการสอน 153,750.00  153,750.00  เฉพาะเจาะจง ร้านฟ้าดาวเทียม ร้านฟ้าดาวเทียม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บซ3/2565

ราคาท่ีเสนอ 42,000.00 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 153,750.00 บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันท่ี 3 ธันวาคม 2564
ภายในวงเงินงบประมาณ

4 จ้างเหมาทาสีร้ัวโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ 42,000.00    42,000.00    เฉพาะเจาะจง นายสุมิตร  ศรีพุทธา นายสุมิตร  ศรีพุทธา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บซ3/2565
ราคาท่ีเสนอ 42,000.00 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 42,000.00 บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันท่ี 7 ธันวาคม 2564

ภายในวงเงินงบประมาณ
5 จ้างเหมาท่าป้ายไวนิล 11,540.00    11,540.00    เฉพาะเจาะจง AP อิงค์เจ็ท AP อิงค์เจ็ท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บซ2/2565

ราคาท่ีเสนอ 11,540.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 11,540.00 บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันท่ี 7 ธันวาคม 2564
ภายในวงเงินงบประมาณ

6 จ้างเหมาติดต้ังกล้องวงจรปิด 1,860.00      1,860.00      เฉพาะเจาะจง ร้านอิเลคโทรนิคคอมส์ ร้านอิเลคโทรนิคคอมส์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บซ2/2565
ราคาท่ีเสนอ 1,860.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,860.00 บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันท่ี 13 ธันวาคม 2564

ภายในวงเงินงบประมาณ
7 จัดจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน ป.5-6 31,500.00    31,500.00    เฉพาะเจาะจง โคกกลางอลูมิเนียม โคกกลางอลูมิเนียม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บซ1/2565

ราคาท่ีเสนอ  31,500.00 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 31,500.00 บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันท่ี 20 ธันวาคม 2564
ภายในวงเงินงบประมาณ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม  2564
โรงเรียน อนุบำลหนองวัวซอ

                         วันท่ี 31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2564  (1)



แบบ สขร. 1

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

(2) (3) (4)  (5)  (6) (7)  (8)  (9)  (10)
1 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ 51,360.00    50,360.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บซ1/2565

ราคาท่ีเสนอ 51,360.00 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 51,360.00 บาท และเสนอราคาต่ าสุด ลงวันท่ี 7  มกราคม 2565
ภายในวงเงินงบประมาณ

2 จัดจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ30,000.00    30,000.00    เฉพาะเจาะจง นายเฉลิม  นาทันใจ นายเฉลิม  นาทันใจ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บซ2/2565
ราคาท่ีเสนอ 30,000.00 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 30,000.00 บาท และเสนอราคาต่ าสุด ลงวันท่ี 10  มกราคม 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ
3 จ้างเหมาเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต 10,000.00    10,000.00    เฉพาะเจาะจงบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บซ3/2565

ราคาท่ีเสนอ 10,000.00 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 10,750.00 บาท และเสนอราคาต่ าสุด ลงวันท่ี 10  มกราคม 2565
ภายในวงเงินงบประมาณ

4 จัดจ้างท าป้ายไวนิล 6,520.00      6,520.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน AP อิงค์เจ็ท ร้าน AP อิงค์เจ็ท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บซ4/2565
ราคาท่ีเสนอ 6,520.00 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 6,520.00 บาท และเสนอราคาต่ าสุด ลงวันท่ี 24  มกราคม 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ
5 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคแบบพกพา 21,900.00    21,900.00    เฉพาะเจาะจง ร้านอิเลคโทรนิคคอมส์ ร้านอิเลคโทรนิคคอมส์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บซ5/2565

ราคาท่ีเสนอ  21,900.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 21,900.00 บาท และเสนอราคาต่ าสุด ลงวันท่ี 25  มกราคม 2565
ภายในวงเงินงบประมาณ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม  2565
โรงเรียน อนุบำลหนองวัวซอ

                         วันท่ี 31 เดือน มกรำคม พ.ศ. 256๕  (1)



แบบ สขร. 1

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

(2) (3) (4)  (5)  (6) (7)  (8)  (9)  (10)
1 จัดซ้ือปกประกาศนียบัตร ขนาดคร่ึง A4 19,500.00    19,500.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน เค.เค.ซัพพลาย ร้าน เค.เค.ซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บซ1/2565

ราคาท่ีเสนอ 19,500.00 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 19,500.00 บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันท่ี  2 กุมภาพันธ์ 2565
ภายในวงเงินงบประมาณ

2 จัดซ้ือวัสดุในโรงเรียน 31,180.00    31,180.00    เฉพาะเจาะจงเคียม ค้าวัสดุ โดยนางพิมลรัตน์ ป่ินวนิชย์กุลเคียม ค้าวัสดุ โดยนางพิมลรัตน์ ป่ินวนิชย์กุลมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บซ2/2565
ราคาท่ีเสนอ 31,180.00 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 31,180.00 บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ
3 จัดซ้ืออาหารแห้งโครงการอาหารกลางวัน 43,350.00    43,360.00    เฉพาะเจาะจง ร้านวีระ ค้าข้าว ร้านวีระ ค้าข้าว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บซ3/2565

ราคาท่ีเสนอ 43,350.00 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 43,350.00 บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันท่ี 25  กุมภาพันธ์ 2565
ภายในวงเงินงบประมาณ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์  2565
โรงเรียน อนุบำลหนองวัวซอ

                         วันท่ี 28 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565  (1)



แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(2) (3) (4)  (5)  (6) (7)  (8)  (9)  (10)

1 จัดซื้อวัสดุการศึกษา 52,185.00    52,185.00    เฉพาะเจาะจง บริษัทเจริญวิทยาเครื่องเขียนจํากัด บริษัทเจริญวิทยาเครื่องเขียนจํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน บซ1/2565

ราคาที่เสนอ 52,185.00 บาท ราคาที่ตกลงจาง 52,185.00 บาท และเสนอราคาต่ําสุด ลงวันที่ 15 มีนาคม 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

3 จัดซื้ออาหารแหงโครงการอาหารกลางวนั 43,350.00    43,360.00    เฉพาะเจาะจง รานวีระ คาขาว รานวีระ คาขาว มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน บซ3/2565

ราคาที่เสนอ 43,350.00 บาท ราคาที่ตกลงจาง 43,350.00 บาท และเสนอราคาต่ําสุด ลงวันที่ 28  มีนาคม 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน มีนาคม2565

โรงเรียน อนุบาลหนองวัวซอ

                         วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565  (1)


