
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือน  กรกฏาคม 2563 

         โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 

ที ่ การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ
/ราคากลาง 

วิธีซื้อ ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่/วันที่
สัญญา/
ข้อตกลง 

1 วัสดุปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายใน

โรงเรียน 

4,900 เฉพาะ 
เจาะจง 

น.ส.คนึงนิจ ภักดีวงษ์ 
เสนอราคา 4,900 บาท 

น.ส.คนึงนิจ ภักดีวงษ์ 
ราคา 4,900 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่จัดซื้อจัดจ้าง ซ43/63 
ลว2ก.ค.63 

2 ผ้ายางใสโครงการโรงเรียนส่งเสริม

สุขภาพ 

3,000 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านขาวสะอาด 
เสนอราคา 3,000 บาท 

ร้านขาวสะอาด 
ราคา 3,000 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่จัดซื้อจัดจ้าง ซ44/63 
ลว2ก.ค.63 

3 วัสดุโครงการห้องเรียนคุณภาพ 
ปฐมวัย 

18,000 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านชัยเทพเฟอร์นิเจอร์ 
เสนอราคา 18,000 บาท 

ร้านชัยเทพเฟอร์นิเจอร์ 
ราคา 18,000 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่จัดซื้อจัดจ้าง ซ45/63 
ลว2ก.ค.63 

4 วัสดุโครงการห้องเรียนคุณภาพ 
ปฐมวัย 

17,020 เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.วังสมบูรณ์โลหะ 
เสนอราคา 17,020 บาท 

หจก.วังสมบูรณ์โลหะ 
ราคา 17,020 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่จัดซื้อจัดจ้าง ซ46/63 
ลว3ก.ค.63 

5 วัสดุโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 63,596 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านอนันต์เภสัช 
เสนอราคา 63,596 บาท 

ร้านอนันต์เภสัช 
ราคา 63,596 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่จัดซื้อจัดจ้าง ซ47/63 
ลว8ก.ค.63 

6 กระดาษกิจกรรมอ่านคล่อง เขียน
คล่องโครงการรักษ์ภาษาไทย 

3,095 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านพี่ลูกน้ า-น้องโนเน 
เสนอราคา 3,095 บาท 

ร้านพี่ลูกน้ า-น้องโนเน 
ราคา 3,095 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่จัดซื้อจัดจ้าง ซ48/63 
ลว9ก.ค.63 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือน  กรกฏาคม 2563 

         โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 

ที ่ การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ
/ราคากลาง 

วิธีซื้อ ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่/วันที่
สัญญา/
ข้อตกลง 

7 วัสดุโครงการห้องเรียนคุณภาพ

ระดับประถมฯ 

4,800 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านชัยเทพเฟอร์นิเจอร์ 
เสนอราคา 4,800 บาท 

ร้านชัยเทพเฟอร์นิเจอร์ 
ราคา 4,800 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่จัดซื้อจัดจ้าง ซ49/63 
ลว13ก.ค.63 

8 วัสดุโครงการปรับปรุงห้อง

คอมพิวเตอร์ประถมฯ 

11,700 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านชัยเทพเฟอร์นิเจอร์ 
เสนอราคา 11,700 บาท 

ร้านชัยเทพเฟอร์นิเจอร์ 
ราคา 11,700บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่จัดซื้อจัดจ้าง ซ50/63 
ลว13ก.ค.63 

9 ขาเหยียบเจลล้างมือ 16,800 เฉพาะ 
เจาะจง 

ดาราอลูมิเนียม 
เสนอราคา 16,800 บาท 

ดาราอลูมิเนียม 
ราคา 16,800 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่จัดซื้อจัดจ้าง ซ51/63 
ลว13ก.ค.63 

10 วัสดุโครงการห้องเรียนคุณภาพ
ระดับประถมฯ 

20,990 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านธานินทร์อิเล็คทรอนิก 
เสนอราคา 20,990 บาท 

ร้านธานินทร์อิเล็คทรอนิก 
ราคา 20,990 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่จัดซื้อจัดจ้าง ซ52/63 
ลว13ก.ค.63 

11 วัสดุโครงการปรับปรุงห้อง

คอมพิวเตอร์ ประถมฯ 

68,000 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านดาวแอร์ 
เสนอราคา 68,000 บาท 

ร้านดาวแอร์ 
ราคา 68,000 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่จัดซื้อจัดจ้าง ซ53/63 
ลว13ก.ค.63 

12 วัสดุโครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

5,000 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านวังสมบูรณ์คอมพิวเตอร์ 
เสนอราคา 5,000 บาท 

ร้านวังสมบูรณ์คอมพิวเตอร์ 
ราคา 5,000 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่จัดซื้อจัดจ้าง ซ54/63 
ลว16ก.ค.63 

13 วัสดุโครงการแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 

3,000 เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ไร่วิรัญชบาออร์แกนิค 
เสนอราคา 3,000 บาท 

หจก.ไร่วิรัญชบาออร์แกนิค 
ราคา 3,000 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่จัดซื้อจัดจ้าง ซ55/63 
ลว19ก.ค.63 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือน  กรกฏาคม 2563 

         โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 

ที ่ การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ
/ราคากลาง 

วิธีซื้อ ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่/วันที่
สัญญา/
ข้อตกลง 

14 วัสดุโครงการห้องเรียนคุณภาพ
ระดับมัธยมฯ 

8,000 เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ซีดีสเตชั่นเนอรี 
เสนอราคา 8,000 บาท 

หจก.ซีดีสเตชั่นเนอรี 
ราคา 8,000 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่จัดซื้อจัดจ้าง ซ56/63 
ลว21ก.ค63 

15 วัสดุโครงการปรับปรุงพัฒนาอาคาร

สถานที่และสิ่งแวดล้อมอนุบาล 

27,000 เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.จุ่น เจริญสระแก้ว 
เสนอราคา 27,000 บาท 

หจก.จุ่น เจริญสระแก้ว 
ราคา 27,000 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่จัดซื้อจัดจ้าง ซ57/63 
ลว21ก.ค63 

16 วัสดุโครงการจัดหาสื่อการเรียนการ

สอนสถานการณ์โควิค 

64,710 เฉพาะ 
เจาะจง 

บ.บุญศักดิ์วัชรินทร์2552 
จ ากัด 

เสนอราคา 64,710 บาท 

บ.บุญศักดิ์วัชรินทร์2552 
จ ากัด 

ราคา 64,710 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่จัดซื้อจัดจ้าง ซ58/63 
ลว22ก.ค63 

17 วัสดุโครงการระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 

10,000 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านพี่ลูกน้ า-น้องโนเน 
เสนอราคา 10,000 บาท 

ร้านพี่ลูกน้ า-น้องโนเน 
ราคา 10,000 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่จัดซื้อจัดจ้าง ซ59/63 
ลว23ก.ค63 

18 วัสดุโครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 

10,644 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านพี่ลูกน้ า-น้องโนเน 
เสนอราคา 10,644 บาท 

ร้านพี่ลูกน้ า-น้องโนเน 
ราคา 10,644 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่จัดซื้อจัดจ้าง ซ60/63 
ลว30ก.ค63 

19 วัสดุโครงการห้องเรียนคุณภาพ
ระดับอนุบาล 

49,590 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านพี่ลูกน้ า-น้องโนเน 
เสนอราคา 49,590บาท 

ร้านพี่ลูกน้ า-น้องโนเน 
ราคา 49,590บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่จัดซื้อจัดจ้าง ซ61/63 
ลว30ก.ค63 

20 วัสดุโครงการแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 

4,075 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านไทยเจริญพานิช 
เสนอราคา 4,075 บาท 

ร้านไทยเจริญพานิช 
ราคา 4,075 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่จัดซื้อจัดจ้าง ซ62/63 
ลว30ก.ค63 



แบบ สขร.1 

 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฏาคม 2563 

         โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 

ที ่ การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ/
ราคากลาง 

วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่/วันที่
สัญญา/
ข้อตกลง 

1 ติดสติกเกอร์ฟิวเจอร์บอร์ด
โครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 

4,320 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเมื่อพฤษภาการพิมพ์ 
เสนอราคา 4,320 บาท 

ร้านเมื่อพฤษภาการพิมพ์ 
ราคา 4,320 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่จัดซื้อจัดจ้าง จ27/63 
ลว9 ก.ค.63 

2 ถ่ายเอกสาร 32,428 เฉพาะ 
เจาะจง 

ก็อปปี้เซ็นเตอร์เซอร์วิส 
เสนอราคา 32,428 บาท 

ก็อปปี้เซ็นเตอร์เซอร์วิส 
ราคา 32,428 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่จัดซื้อจัดจ้าง จ28/63 
ลว 24 ก.ค.63 

 

 


