
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือน  สิงหาคม 2563 

         โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 

ที ่ การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ
/ราคากลาง 

วิธีซื้อ ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่/วันที่
สัญญา/
ข้อตกลง 

1 วัสดุโครงการฝึกสอนสอบ 120,127 เฉพาะ 
เจาะจง 

พ่ีลูกน้ า-น้องโนเน 
เสนอราคา 120,127 

พ่ีลูกน้ า-น้องโนเน 
ราคา 120,127 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่จัดซื้อจัดจ้าง ซ63/63 
ลว4 ส.ค63 

2 วัสดุโครงการส่งเสริมพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษ 

22,500 เฉพาะ 
เจาะจง 

พ่ีลูกน้ า-น้องโนเน 
เสนอราคา  22,500 

พ่ีลูกน้ า-น้องโนเน 
ราคา 22,500 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่จัดซื้อจัดจ้าง ซ64/63 
ลว10 ส.ค63 

3 วัสดุจัดนิทรรศการสัปดาห์

วิทยาศาสตร์ 

3,665 เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ซีดีสเตชั่นเนอรี่ 
เสนอราคา 3,665 

หจก.ซีดีสเตชั่นเนอรี่ 
ราคา  3,665 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่จัดซื้อจัดจ้าง ซ65/63 
ลว11 ส.ค63 

4 วัสดุโครงการบริการการเงิน-พัสดุ 24,340 เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ซีดีสเตชั่นเนอรี่ 
เสนอราคา 24,340 

หจก.ซีดีสเตชั่นเนอรี่ 
ราคา 24,340 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่จัดซื้อจัดจ้าง ซ66/63 
ลว 14ส.ค63 

5 วัสดุโครงการประชาสัมพันธ์
โรงเรียน 

7,390 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเกษมเซ็นเตอร์ 
เสนอราคา 7,390 

ร้านเกษมเซ็นเตอร์ 
ราคา 7,390 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่จัดซื้อจัดจ้าง ซ67/63 
ลว17 ส.ค63 

6 วัสดุโครงการแหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

4,970 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านบ้านสวน 
เสนอราคา 4,970 

ร้านบ้านสวน 
ราคา 4,970 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่จัดซื้อจัดจ้าง ซ68/63 
ลว 18ส.ค63 

7 กระดาษท าจุลสารโรงเรียน
โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

3,250 เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ซีดีสเตชั่นเนอรี่ 
เสนอราคา 3,250 

หจก.ซีดีสเตชั่นเนอรี่ 
ราคา 3,250 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่จัดซื้อจัดจ้าง ซ69/63 
ลว18 ส.ค63 

 



 

แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือน  สิงหาคม 2563 

         โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 

ที ่ การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ
/ราคากลาง 

วิธีซื้อ ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่/วันที่
สัญญา/
ข้อตกลง 

8 วัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์

โครงการส่งเสริมพัฒนาการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

35,647 เฉพาะ 
เจาะจง 

บ.แกมมาโก้(ประเทศไทย)
จ ากัด 

 เสนอราคา 35,647 

บ.แกมมาโก้(ประเทศไทย)
จ ากัด 

ราคา  35,647 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่จัดซื้อจัดจ้าง ซ70/63 
ลว18 ส.ค63 

9 วัสดุโครงการแหล่งเรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียง 

4,900 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านดินธนากร 
เสนอราคา 4,900 

ร้านดินธนากร 
ราคา 4,900 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่จัดซื้อจัดจ้าง ซ71/63 
ลว20 ส.ค63 

10 วัสดุโครงการแหล่งเรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียง 

17,440 เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.วังสมบูรณ์โลหะ 
เสนอราคา 17,440 

หจก.วังสมบูรณ์โลหะ 
ราคา 17,440 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่จัดซื้อจัดจ้าง ซ72/63 
ลว 20ส.ค63 

11 วัสดุโครงการพัฒนาห้องเรียน

ICT(ประถมฯ) 

10,350 เฉพาะ 
เจาะจง 

วังสมบูรณ์คอมพิวเตอร์ 
เสนอราคา 10,350 

วังสมบูรณ์คอมพิวเตอร์ 
ราคา 10,350 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่จัดซื้อจัดจ้าง ซ73/63 
ลว20 ส.ค63 

12 วัสดุโครงการแหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

4,970 เฉพาะ 
เจาะจง 

บ้านสวนเกษตร 
เสนอราคา 4,970 

บ้านสวนเกษตร 
ราคา 4,970 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่จัดซื้อจัดจ้าง ซ74/63 
ลว21 ส.ค63 

13 วัสดุโครงการปรับปรุงพัฒนา
อาคารสถานที่ 

117,120 เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.วังสมบูรณ์โลหะ 
เสนอราคา 117,120 

หจก.วังสมบูรณ์โลหะ 
ราคา 117,120 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่จัดซื้อจัดจ้าง ซ75/63 
ลว24 ส.ค63 



 

แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือน  สิงหาคม 2563 

         โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 

ที ่ การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ
/ราคากลาง 

วิธีซื้อ ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่/วันที่
สัญญา/
ข้อตกลง 

14 วัสดุโครงการแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 

1,290 เฉพาะ 
เจาะจง 

บ.แม่โจ้68เมล็ดพันธุ์จ ากัด 
เสนอราคา  1,290 

บ.แม่โจ้68เมล็ดพันธุ์จ ากัด 
ราคา  1,290 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่จัดซื้อจัดจ้าง ซ76/63 
ลว26 ส.ค63 

15 วัสดุโครงการแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพียง 

1,060 เฉพาะ 
เจาะจง 

บจก.ทรัพย์โพธิ์ทอง951 
เสนอราคา 1,060 

บจก.ทรัพย์โพธิ์ทอง951 
ราคา 1,060 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่จัดซื้อจัดจ้าง ซ77/63 
ลว26 ส.ค63 

16 วัสดุโครงการคุณธรรมจริยธรรม

เพ่ือพัฒนาทักษะกลุ่มสาระสังคมฯ 

3,680 เฉพาะ 
เจาะจง 

พ่ีลูกน้ า-น้องโนเน 
เสนอราคา  3,680 

พ่ีลูกน้ า-น้องโนเน 
ราคา  3,680 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่จัดซื้อจัดจ้าง ซ78/63 
ลว26 ส.ค63 

17 วัสดุโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนระดับประถมฯ 

3,050 เฉพาะ 
เจาะจง 

วังสมบูรณ์คอมพิวเตอร์ 
เสนอราคา 3,050 

วังสมบูรณ์คอมพิวเตอร์ 
ราคา 3,050 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่จัดซื้อจัดจ้าง ซ79/63 
ลว 26ส.ค63 

18 วัสดุโครงการรักษ์ภาษาไทย 5,000 เฉพาะ 
เจาะจง 

พ่ีลูกน้ า-น้องโนเน 
เสนอราคา 5,000 

พ่ีลูกน้ า-น้องโนเน 
ราคา 5,000 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่จัดซื้อจัดจ้าง ซ80/63 
ลว 27ส.ค63 

19 วัสดุโครงการรักษ์ภาษาไทย 16,294 เฉพาะ 
เจาะจง 

บ.บุญศักดิ์วัชรินทร์ 2552 
จ ากัด 

เสนอราคา 16,294 

บ.บุญศักดิ์วัชรินทร์ 2552 
จ ากัด 

ราคา16,294 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่จัดซื้อจัดจ้าง ซ81/63 
ลว 27ส.ค63 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม 2563 

         โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 

ที ่ การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ/
ราคากลาง 

วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่/วันที่
สัญญา/
ข้อตกลง 

1 พิมพ์ป้ายไวนีลกิจกรรม
โครงการคุณธรรมจริยธรรม
เพ่ือพัฒนาทักษะกลุ่มสาระ
สังคมฯ 

2,928 เฉพาะ 
เจาะจง 

ธนโชติ หว่งไทย 
เสนอราคา 2,928 

ธนโชติ หว่งไทย 
ราคา  2,928 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่จัดซื้อจัดจ้าง จ29/63 
ลว10 ส.ค 63 

2 พิมพ์ป้ายไวนีลจัดนิทรรศการ

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

650 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านมกราการพิมพ์ 
เสนอราคา 2,928 

ร้านมกราการพิมพ์ 
ราคา 2,928 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่จัดซื้อจัดจ้าง จ30/63 
ลว14 ส.ค 63 

 

  

 


