
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือน  พฤศจิกายน 2562 

         โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 

ที ่ การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ
/ราคากลาง 

วิธีซื้อ ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่/วันที่
สัญญา/
ข้อตกลง 

1 วัสดุโครงการห้องเรียน ICT 

ระดับประถมฯ 

24,340 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านวังสมบูรณ์คอมพิวเตอร์ 

เสนอราคา24,340 

ร้านวังสมบูรณ์คอมพิวเตอร์ 

ราคา24,340 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่จัดซื้อจัดจ้าง ซ5/63 
ลว 8พ.ย62 

2 วัสดุโครงการส่งเสริมและ

พัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

4,805 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านทรงยุทธการไฟฟ้า 

เสนอราคา 4,805 

ร้านทรงยุทธการไฟฟ้า 

ราคา  4,805 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่จัดซื้อจัดจ้าง ซ6/63 
ลว 8พ.ย62 

3 คอมพิวเตอร์โครงการพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน 

93,430 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเกษมเซ็นเตอร์ 

เสนอราคา 93,430 

ร้านเกษมเซ็นเตอร์ 

ราคา  93,430 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่จัดซื้อจัดจ้าง ซ7/63 
ลว11 พ.ย62 

4 วัสดุโครงการห้องเรียนICT ระดับ

ประถมฯ 

3,600 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านวังสมบูรณ์คอมพิวเตอร์ 

เสนอราคา 3,600 

ร้านวังสมบูรณ์คอมพิวเตอร์ 

ราคา 3,600 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่จัดซื้อจัดจ้าง ซ8/63 
ลว13 พ.ย62 

5 ชุดร าโครงการค่ายศิลปะ 20,000 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านโอบกิจ 

เสนอราคา 20,000 

ร้านโอบกิจ 

ราคา  20,000 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่จัดซื้อจัดจ้าง ซ9/63 
ลว13 พ.ย62 

6 บัตรผ่านประตูชมการแสดง
ปลาโลมากิจกรรมทัศนศึกษา
นักเรียนระดับอนุบาล 

6,915 เฉพาะ 
เจาะจง 

บ.ไทยดอล ฟินแนเรียม 
เสนอราคา 6,915 

บ.ไทยดอล ฟินแนเรียม 
ราคา 6,915 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่จัดซื้อจัดจ้าง ซ10/63 
ลว 21พ.ย62 

7 วัสดุโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลก
กว้าง 

2,190 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้าน B.P.เพ่ือนักเรียน 

เสนอราคา 2,190 

ร้าน B.P.เพ่ือนักเรียน 

ราคา 2,190 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่จัดซื้อจัดจ้าง ซ11/63 
ลว21 พ.ย62 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือน  พฤศจิกายน 2562 

         โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 

ที ่ การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ
/ราคากลาง 

วิธีซื้อ ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่/วันที่
สัญญา/
ข้อตกลง 

8 หมวกส าหรับนักเรียนกิจกรรม

ทัศนศึกษานักเรียนระดับอนุบาล 

8,500 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านสมส่วนบูติค 

เสนอราคา 8,500 

ร้านสมส่วนบูติค 

ราคา  8,500 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่จัดซื้อจัดจ้าง ซ12/63 
ลว21 พ.ย62 

9 วัสดุโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

6,920 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านวังสมบูรณ์คอมพิวเตอร์  

เสนอราคา 6,920 

ร้านวังสมบูรณ์คอมพิวเตอร์ 

ราคา 6,920 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่จัดซื้อจัดจ้าง ซ13/63 
ลว 22พ.ย62 

10 วัสดุพัฒนาศูนย์อิเล็กทรอนิกส์ 10,890 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านวังสมบูรณ์คอมพิวเตอร์  

เสนอราคา 10,890 

ร้านวังสมบูรณ์คอมพิวเตอร์ 

ราคา 10,890 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่จัดซื้อจัดจ้าง ซ14/63 
ลว28 พ.ย62 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน 2562 

         โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 

ที ่ การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ/
ราคากลาง 

วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่/วันที่
สัญญา/
ข้อตกลง 

1 ซ่อมโทรทัศน์สีแอลซีดี 2,000 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านช่างวิทย์อิเล็กทรอนิกส์ 

เสนอราคา 2,000 

ร้านช่างวิทย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ราคา 2,000 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่จัดซื้อจัดจ้าง จ3/63 
ลว4พ.ย.62 

2 ถ่ายเอกสาร 11,480 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านก๊อปปี้เซ็นเตอร์เซอร์วิส 
เสนอราคา 11,480 

ร้านก๊อปปี้เซ็นเตอร์เซอร์วิส 
ราคา  11,480 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่จัดซื้อจัดจ้าง จ4/63 
ลว4พ.ย.62 

3 รถน านักเรียนระดับมัธยมฯไป
ทัศนศึกษา 

60,000 เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวบังอร  นางาม 
เสนอราคา 60,000 

นางสาวบังอร  นางาม 
ราคา  60,000 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่จัดซื้อจัดจ้าง จ5/63 
ลว13พ.ย.62 

4 รถน านักเรียนระดับ ป.2-ป.6
ไปทัศนศึกษา 

130,500 เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวสมมนัส  ค ามั่น 
เสนอราคา 130,500 

นางสาวสมมนัส  ค ามั่น 
ราคา 130,500 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่จัดซื้อจัดจ้าง จ6/63 
ลว19พ.ย.62 

5 รถน านักเรียนระดับ ป.1 
ไปทัศนศึกษา 

24,000 เฉพาะ 
เจาะจง 

นางดาวเทียม วรประเสริฐ 
เสนอราคา 24,000 

นางดาวเทียม วรประเสริฐ 
ราคา 24,000  

เป็นผู้มีอาชีพงานที่จัดซื้อจัดจ้าง จ7/63 
ลว19พ.ย.62 

6 พิมพ์ป้ายไวนีลกิจกรรมทัศน
ศึกษาระดับอนุบาล 

495 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านวังสมบูรณ์ป้ายอิงค์เจ็ท 
เสนอราคา 495 

ร้านวังสมบูรณ์ป้ายอิงค์เจ็ท 
ราคา 495 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่จัดซื้อจัดจ้าง จ8/63 
ลว21พ.ย.62 

7 เย็บเล่มงานโครงการส่งเสริม
พัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

3,000 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านบ้านแหลม 
เสนอราคา 3,000 

 

ร้านบ้านแหลม 
ราคา 3,000 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่จัดซื้อจัดจ้าง จ9/63 
ลว22พ.ย.62 



 

 

แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน 2562 

         โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 

ที ่ การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ/
ราคากลาง 

วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่/วันที่
สัญญา/
ข้อตกลง 

8 พิมพ์ป้ายไวนีลสมเด็จ 
พระมหาธีรราชเจ้า 

300 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านวังสมบูรณ์ป้ายอิงค์เจ็ท 
เสนอราคา 300 

 

ร้านวังสมบูรณ์ป้ายอิงค์เจ็ท 
ราคา 300 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่จัดซื้อจัดจ้าง จ10/63 
ลว22พ.ย.62 

9 พิมพ์ป้ายไวนีลอบรมลูกเสือ

จราจร 

300 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านวังสมบูรณ์ป้ายอิงค์เจ็ท 
เสนอราคา 300 

 

ร้านวังสมบูรณ์ป้ายอิงค์เจ็ท 
ราคา  300 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่จัดซื้อจัดจ้าง จ11/63 
ลว22พ.ย.62 

 

 


