
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

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

1 ซื้อวัสดุ 4 รายการ 1,210 1,210 วิธีเฉพาะเจาะจง รานพรชัยบุคเซ็นเตอร รานพรชัยบุคเซ็นเตอร เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ -

 ราคาที่เสนอ 1,210 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 1,210 บาท ลงวันที่ 20 ต.ค. 64

2 ซื้อวัสดุ 1 รายการ 4,000 4,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ถาวรเทรดดิ้งอีเลคทริค จํากัด บริษัท ถาวรเทรดดิ้งอีเลคทริค จํากัด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ -

ราคาที่เสนอ 4,000 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 4,000 บาท ลงวันที่ 15 ต.ค. 64

3 ซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 28 รายการ 30,083 30,083 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ถาวรเทรดดิ้งอีเลคทริค จํากัด บริษัท ถาวรเทรดดิ้งอีเลคทริค จํากัด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 4/2564

ราคาที่เสนอ 30,083 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 30,083 บาท ลงวันที่ 5 ต.ค. 64

4 ซื้อวัสดุสํานักงาน 5 รายการ 6,190 6,190 วิธีเฉพาะเจาะจง รานพรชัยบุคเซ็นเตอร รานพรชัยบุคเซ็นเตอร เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ -

ราคาที่เสนอ 6,190 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 6,190 บาท ลงวันที่ 5 ต.ค. 64

5 ซื้อวัสดุ 3 รายการ 292.50 292.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ถาวรเทรดดิ้งอีเลคทริค จํากัด บริษัท ถาวรเทรดดิ้งอีเลคทริค จํากัด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ -

ราคาที่เสนอ 292.50 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 292.50 บาท ลงวันที่ 5 ต.ค. 64

6 ซื้อเกาอี้พนักพิงพลาสติก 500 ตัว 110,000 110,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ศรีเมฆ ศรีเมฆ เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 5/2564

ราคาที่เสนอ 110,000 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 110,000 บาท ลงวันที่ 6 ต.ค. 64

7 ซื้อหมึกพิมพ 5 รายการ 46,545 46,545 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอสพี พลัส  หางหุนสวนจํากัด เอสพี พลัส  

โอเอ เซ็นเตอร โอเอ เซ็นเตอร เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 2/2564

ราคาที่เสนอ 46,545 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 46,545 บาท ลงวันที่ 11 ต.ค. 64

8 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 10 รายการ 5,432 5,432 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ถาวรเทรดดิ้งอีเลคทริค จํากัด บริษัท ถาวรเทรดดิ้งอีเลคทริค จํากัด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ -

ราคาที่เสนอ 5,432 ราคาที่เสนอ 5,432 ลงวันที่ 15 ต.ค. 64

9 ซื้อวัสดุ 2 รายการ 1,530 1,530 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ถาวรเทรดดิ้งอีเลคทริค จํากัด บริษัท ถาวรเทรดดิ้งอีเลคทริค จํากัด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ -

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม

โรงเรียนสงวนหญิง

วันที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 (1)



ราคาที่เสนอ 1,530 ราคาที่เสนอ 1,530 ลงวันที่ 26 ต.ค. 64

10 ซื้อวัสดุครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 2 รายการ 26,800 26,800 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทโสภณอิเล็กทริค บริษัทโสภณอิเล็กทริค เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 3/2564

ราคาที่เสนอ 26,800 ราคาที่เสนอ 26,800 ลงวันที่ 15 ต.ค. 64

11 ซื้อวัสดุครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 4 รายการ 10,448.55 10,448.55 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทชัยสุวรรณวัสดุดี จํากัด บริษัทชัยสุวรรณวัสดุดี จํากัด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 1/2564

ราคาที่เสนอ 10,448.55 ราคาที่เสนอ 10,448.55 ลงวันที่ 20 ต.ค. 64

12 จางซอมแซมเครื่องปริ้นเตอร 500 500 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สตารกรุปคอมพิวเตอรซัพพลาย หจก.สตารกรุปคอมพิวเตอรซัพพลาย เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่  -/2565

ราคาที่เสนอ 500 บาท ราคาที่ตกลงจาง 500 บาท ลงวันที่ 1 ต.ค. 65

13 จางซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 4,600 4,600 วิธีเฉพาะเจาะจง คารมแอร คารมแอร เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่  -/2565

ราคาที่เสนอ 4,600 บาท ราคาที่ตกลงจาง 4,600 บาท ลงวันที่ 26 ต.ค. 65

14 จางทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 1,100 1,100 วิธีเฉพาะเจาะจง คารมแอร คารมแอร เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่  -/2565

ราคาที่เสนอ 1,100 บาท ราคาที่ตกลงจาง 1,100 บาท ลงวันที่ 26 ต.ค. 65

15 จางพิมพปายไวนิล 700 700 วิธีเฉพาะเจาะจง วี เอส ปริ้นท วี เอส ปริ้นท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -/2565

ราคาที่เสนอ 700 บาท ราคาที่ตกลงจาง 700 บาท ลงวันที่ 19 ต.ค. 64

16 จางเชาพัดลม 6,000 6,000 วิธีเฉพาะเจาะจง พัดลมไอน้ําไอเย็น พัดลมไอน้ําไอเย็น เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -/2565

ราคาที่เสนอ 6,000 บาท ราคาที่ตกลงจาง 6,000 บาท ลงวันที่ 25 ต.ค. 64

17 จางเชาพัดลม 6,000 6,000 วิธีเฉพาะเจาะจง พัดลมไอน้ําไอเย็น พัดลมไอน้ําไอเย็น เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -/2565

ราคาที่เสนอ 6,000 บาท ราคาที่ตกลงจาง 6,000 บาท ลงวันที่ 5 ต.ค. 64

18 จางทําตรายาง 1,020 1,020 วิธีเฉพาะเจาะจง เอ็น พี ปริ้นติ้ง แอนด กอปป เอ็น พี ปริ้นติ้ง แอนด กอปป เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -/2565

ราคาที่เสนอ 1,020 บาท ราคาที่ตกลงจาง 1,020 บาท ลงวันที่ 18 ต.ค. 64



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

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

1 ซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 10 รายการ 5,432 5,432 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ถาวรเทรดดิ้งอีเลคทริค จํากัด บริษัท ถาวรเทรดดิ้งอีเลคทริค จํากัด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -

ราคาที่เสนอ 5,432 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 5,432 บาท ลงวันที่ 15 ต.ค. 64

2 ซื้อวัสดุ 2 รายการ 1,530 1,530 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ถาวรเทรดดิ้งอีเลคทริค จํากัด บริษัท ถาวรเทรดดิ้งอีเลคทริค จํากัด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -

ราคาที่เสนอ 1,530 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 1,530 บาท ลงวันที่ 26 ต.ค. 64

3 ซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 2 รายการ 26,800 26,800 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ถาวรเทรดดิ้งอีเลคทริค จํากัด บริษัท ถาวรเทรดดิ้งอีเลคทริค จํากัด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 3/2564

ราคาที่เสนอ 26,800 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 26,800 บาท ลงวันที่ 15 ต.ค. 64

4 ซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 18 รายการ 14,562.70 14,562.70 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยสุวรรณวัสดุดี จํากัด บริษัท ชัยสุวรรณวัสดุดี จํากัด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -

ราคาที่เสนอ 14,562.70 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 14,562.70 บาท ลงวันที่ 1 พ.ย 64

5 ซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 4 รายการ 10,448.55 10,448.55 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยสุวรรณวัสดุดี จํากัด บริษัท ชัยสุวรรณวัสดุดี จํากัด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2564

ราคาที่เสนอ 10,448.55 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 10,448.55 บาท ลงวันที่ 20 ต.ค 64

6 ซื้อวัสดุ 12 รายการ 4,982 4,982 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ถาวรเทรดดิ้งอีเลคทริค จํากัด บริษัท ถาวรเทรดดิ้งอีเลคทริค จํากัด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -

ราคาที่เสนอ 4,982 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 4,982 บาท ลงวันที่ 10 พ.ย. 64

7 ซื้อวัสดุ 1 รายการ 1,600 1,600 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ถาวรเทรดดิ้งอีเลคทริค จํากัด บริษัท ถาวรเทรดดิ้งอีเลคทริค จํากัด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -

ราคาที่เสนอ 1,600 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 1,600 บาท ลงวันที่ 5 พ.ย. 64

8 ซื้อหมึกพิมพ 8 รายการ 3,280 3,280 วิธีเฉพาะเจาะจง รานพีโอ สยาม เทรดดิ้ง รานพีโอ สยาม เทรดดิ้ง เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -

ราคาที่เสนอ 3,280 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 3,280 บาท ลงวันที่ 7 ต.ค. 64

9 ซื้อไมโครโฟน 50 อัน 12,500 12,500 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สตารกรุปคอมพิวเตอรซัพพลาย หจก.สตารกรุปคอมพิวเตอรซัพพลาย เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 10/2564

ราคาที่เสนอ 12,500 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 12,500 บาท ลงวันที่ 12 พ.ย. 64

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน

โรงเรียนสงวนหญิง

วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (1)



10 ซื้อไมโครโฟนไรสาย 1 ชุด 26,500 26,500 วิธีเฉพาะเจาะจง รานชุติมาดอทเน็ต รานชุติมาดอทเน็ต เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 11/2564

ราคาที่เสนอ 26,500 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 26,500 บาท ลงวันที่ 16 พ.ย. 64

11 ซื้อถุงดํา 3 รายการ 15,120 15,120 วิธีเฉพาะเจาะจง กลาอินเตอรเทรด กลาอินเตอรเทรด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 9/2564

ราคาที่เสนอ 15,120 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 15,120 บาท ลงวันที่ 15 พ.ย. 64

12 ซื้อวัสดุ 2 รายการ 990 990 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ถาวรเทรดดิ้งอีเลคทริค จํากัด บริษัท ถาวรเทรดดิ้งอีเลคทริค จํากัด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -

ราคาที่เสนอ 990 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 990 บาท ลงวันที่ 16 พ.ย. 64

13 ซื้อวัสดุสํานักงาน 47 รายการ 18,447 18,447 วิธีเฉพาะเจาะจง รานพรชัยบุคเซนเตอร รานพรชัยบุคเซนเตอร เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 13/2564

ราคาที่เสนอ 18,447 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 18,447 บาท ลงวันที่ 15 พ.ย. 64

14 ซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 11 รายการ 23,800 23,800 วิธีเฉพาะเจาะจง โสภณอิเล็กทริค โสภณอิเล็กทริค เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 14/2564

ราคาที่เสนอ 23,800 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 23,800 บาท ลงวันที่ 17 พ.ย. 64

15 ซื้อแอลกอฮอล 3 รายการ 14,170 14,170 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กิจโกศลบุคเซนเตอร จํากัด บริษัท กิจโกศลบุคเซนเตอร จํากัด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 12/2564

ราคาที่เสนอ 14,170 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 14,170 บาท ลงวันที่ 22 พ.ย. 64

16 ซื้อครุภัณฑ 1 รายการ 4,066 4,066 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส ที พลัส ซิสเท็ม จํากัด บริษัท เอส ที พลัส ซิสเท็ม จํากัด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -

ราคาที่เสนอ 4,066 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 4,066 บาท ลงวันที่ 24 พ.ย. 64

17 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3 รายการ 2,150 2,150 วิธีเฉพาะเจาะจง ราน พรชัยบุคเซนเตอร ราน พรชัยบุคเซนเตอร เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -

ราคาที่เสนอ 2,150 บาท ราคาที่ตกลง 2,150 บาท ลงวันที่ 29 พ.ย. 64

18 ซื้อวัสดุ 3 รายการ 5,910 5,910 วิธีเฉพาะเจาะจง สุพรรณบุคคอมพิวเตอรแอนโอเอ สุพรรณบุคคอมพิวเตอรแอนโอเอ เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -

ราคาที่เสนอ 5,910 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 5,910 บาท ลงวันที่ 29 พ.ย. 64

19 ซื้อวัสดุ 3 รายการ 54,300 54,300 วิธีเฉพาะเจาะจง สวางพานิชย สวางพานิชย เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 33/2565

ราคาที่เสนอ 54,300 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 54,300 บาท ลงวันที่ 30 พ.ย. 64

20 ซื้อหมึกพิมพ 5 รายการ 8,700.00 8,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รานพีโอ สยาม เทรดดิ้ง รานพีโอ สยาม เทรดดิ้ง เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -

ราคาที่เสนอ 8,700 ราคาที่เสนอ 8,700 ลงวันที่ 11 พ.ย.64

21 ซื้อวัสดุ 1 รายการ 4,840 4,840 วิธีเฉพาะเจาะจง รานพีโอ สยาม เทรดดิ้ง รานพีโอ สยาม เทรดดิ้ง เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -

ราคาที่เสนอ 4,840 ราคาที่เสนอ 4,840 ลงวันที่ 26พ.ย. 64

22 ซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 34 รายการ 24,107.10 24,107.10 วิธีเฉพาะเจาะจง รานแมแดงฮารดแวร รานแมแดงฮารดแวร เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 17/2565

ราคาที่เสนอ 24,107.10 ราคาที่เสนอ 24,107.10 ลงวันที่ 22 พ.ย. 64



23 ซื้อวัสดุครุภัณฑงานบานงานครัว 2 รายการ 11,990 11,990 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทสุพรรณบุคสเตชั่นเนอรี่ จํากัด บริษัทสุพรรณบุคสเตชั่นเนอรี่ จํากัด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 16/2565

ราคาที่เสนอ 11,990 ราคาที่เสนอ 11,990 ลงวันที่ 18 พ.ย. 64

24 ซื้อวัสดุครุภัณฑสํานักงาน 5 รายการ 5,650 5,650 วิธีเฉพาะเจาะจง องคการคา สกสค. องคการคา สกสค. เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 

ราคาที่เสนอ 5,650 บาท ราคาที่เสนอ 5,650 บาท ลงวันที่ 25 พ.ย. 64

25 ซื้อวัสดุครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 2 รายการ 24,420 24,420 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทโสภณอิเล็กทริค บริษัทโสภณอิเล็กทริค เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 34/2565

ราคาที่เสนอ 24,420 ราคาที่เสนอ 24,420 ลงวันที่ 18 พ.ย. 64

26 ซื้อวัสดุครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 3 รายการ 54,300 54,300 วิธีเฉพาะเจาะจง สวางพานิชย สวางพานิชย เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 33/2565

ราคาที่เสนอ 54,300 บาท ราคาที่เสนอ 54,300 บาท ลงวันที่ 10 พ.ย. 64

27 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน 2 รายการ 179,200 179,200 วิธีเฉพาะเจาะจง โสภณอิเล็กทริค โสภณอิเล็กทริค เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 31/2565

ราคาที่เสนอ 179,200 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 179,200 บาท ลงวันที่ 19 พ.ย. 64

28 ซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 4 รายการ 44,150 44,150 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สตารกรุปซัพพลาย หจก.สตารกรุปซัพพลาย เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 25/2565

ราคาที่เสนอ 44,150 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 44,150 บาท ลงวันที่ 29 พ.ย. 64

29 ซื้อเครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง 42,300 42,300 วิธีเฉพาะเจาะจง รานวิกานต เครื่องเย็น รานวิกานต เครื่องเย็น เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 8/2565

ราคาที่เสนอ 42,300 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 42,300 บาท ลงวันที่ 1 พ.ย. 64

30 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 5 รายการ 456,000.00 456,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเกียรติเกษม จํากัด บริษัทเกียรติเกษม จํากัด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 6/2565

ราคาที่เสนอ 456,000 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 456,000 บาท ลงวันที่ 10 พ.ย. 64

31 จางซอมแซมหลังคาและฝา 93,625.00 93,625.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ทูลการชาง หจก.ทูลการชาง เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 4/2565

ราคาที่เสนอ 93,625 บาท ราคาที่ตกลงจาง 93,625 บาท ลงวันที่ 10 พ.ย. 64

32 จางปรับปรุงซอมแซมจอLED 9250 9,250 วิธีเฉพาะเจาะจง รานสวางพาณิชย รานสวางพาณิชย เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -

ราคาที่เสนอ  9,250 บาท ราคาที่ตกลงจาง 9,250 บาท ลงวันที่ 15 พ.ย. 64

33 จางทําพวงมาลาดอกไมแหง 3 พวง 5360 5,360 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุพรรณงา เหมรี นางสาวสุพรรณงา เหมรี เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -

ราคาที่เสนอ  5,360 บาท ราคาที่ตกลงจาง 5,360 บาท ลงวันที่ 30 พ.ย. 64

34 จางพิมพปายไวนิล 1100 1,100 วิธีเฉพาะเจาะจง วี เอส ปริ้นท วี เอส ปริ้นท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -

ราคาที่เสนอ  1,100 บาท ราคาที่ตกลงจาง 1,100บาท ลงวันที่ 30 พ.ย. 64

35 จางพิมพปายไวนิล 8 รายการ 9980 9,980 วิธีเฉพาะเจาะจง วี เอส ปริ้นท วี เอส ปริ้นท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -

ราคาที่เสนอ  9,980 บาท ราคาที่ตกลงจาง 9,980 บาท ลงวันที่ 16 พ.ย. 64



36 จางระบบซอมแซมระบบกรองน้ําดื่ม 14000 14,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวินัย ศรีหมากสุก นายวินัย ศรีหมากสุก เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2565

ราคาที่เสนอ  14,000  บาท ราคาที่ตกลงจาง 14,000 บาท ลงวันที่ 1 พ.ย. 64

37 จางซอมเครื่องปรับอากาศ 3800 3,800 วิธีเฉพาะเจาะจง ราน คารม แอร ราน คารม แอร เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -/2565

ราคาที่เสนอ  3,800  บาท ราคาที่ตกลงจาง 3,800 บาท ลงวันที่ 22 พ.ย. 64

38 จางพิมพปายไวนิล 1599.65 1599.65 วิธีเฉพาะเจาะจง รานสโตนทูดีไซน รานสโตนทูดีไซน เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -/2565

ราคาที่เสนอ  1,599.65  บาท ราคาที่ตกลงจาง 1,599.65 บาท ลงวันที่ 22 พ.ย. 64

39 จางซอมแซมรถตู 1 คัน 5,850 5,850 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สไมลออโตเซอรวิส หจก.สไมลออโตเซอรวิส เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -/2565

ราคาที่เสนอ  5,850  บาท ราคาที่ตกลงจาง 5,850 บาท ลงวันที่ 17 พ.ย. 64

40 จางซอมรถยนตราชการ 3,225 3,225 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท หลักเมืองถาวร ออโตไทร จํากัด หจก.สไมลออโตเซอรวิส เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -/2565

ราคาที่เสนอ  3,225  บาท ราคาที่ตกลงจาง 3,225 บาท ลงวันที่ 19 พ.ย. 64

41 จางติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในโรงเรียน 8,500 8,500 วิธีเฉพาะเจาะจง รานชุติมาด็อทเนต รานชุติมาด็อทเนต เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -/2565

ราคาที่เสนอ  8,500  บาท ราคาที่ตกลงจาง 8,500 บาท ลงวันที่ 16 พ.ย. 64

42 จางเหมาซอมบํารุงยานพาหนะ 8,620 8,620 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท หลักเมืองถาวร ออโตไทร จํากัด บริษัท หลักเมืองถาวร ออโตไทร จํากัด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -/2565

ราคาที่เสนอ  8,620  บาท ราคาที่ตกลงจาง 8,620 บาท ลงวันที่ 11 พ.ย. 64

43 จางซอมแซมโตะทํางานและ 7,500 7,500 วิธีเฉพาะเจาะจง นายมานพ สาภักดี นายมานพ สาภักดี เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -/2565

ชั้นวางคอมพิวเตอร ราคาที่เสนอ  7,500  บาท ราคาที่ตกลงจาง 7,500 บาท ลงวันที่ 9 พ.ย. 64



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

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

1 ซื้อหมึกพิมพ 1 รายการ 4,840 4,840 วิธีเฉพาะเจาะจง รานพีโอ สยาม เทรดดิ้ง รานพีโอ สยาม เทรดดิ้ง เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -

ราคาที่เสนอ 4,840 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 4,840 บาท ลงวันที่ 26 พ.ย. 64

2 ซื้อวัสดุสํานักงาน 4 รายการ 915 915 วิธีเฉพาะเจาะจง รานพรชัยบุคเซนเตอร รานพรชัยบุคเซนเตอร เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -

ราคาที่เสนอ 915 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 915 บาท ลงวันที่ 1 ธ.ค. 64

3 ซื้อวัสดุครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 34 รายการ 24,107.10 24,107.10 วิธีเฉพาะเจาะจง รานแมแดงฮารดแวร รานแมแดงฮารดแวร เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 17/2565

ราคาที่เสนอ 24,107.10 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 24107.10 บาท ลงวันที่ 22 พ.ย. 64

4 ซื้อวัสดุครุภัณฑงานบานงานครัว 2 รายการ 11,990 11,990 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทสุพรรณบุคสเตชั่นเนอรี่ บริษัทสุพรรณบุคสเตชั่นเนอรี่ เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 16/2565

ราคาที่เสนอ 11,990 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 11,990 บาท ลงวันที่ 18 พ.ย. 64

5 ซื้อหมึกพิมพ 9 รายการ 12,850 12,850 วิธีเฉพาะเจาะจง รานพีโอ สยาม เทรดดิ้ง รานพีโอ สยาม เทรดดิ้ง เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -

ราคาที่เสนอ 12,850 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 12,850 บาท ลงวันที่ 8 ธ.ค. 64

6 ซื้อวัสดุ 2 รายการ 4,400 4,400 วิธีเฉพาะเจาะจง รานปญจทรัพย รานปญจทรัพย เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -

ราคาที่เสนอ 4,400 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 4,400 บาท ลงวันที่ 24 พ.ย. 64

7 ซื้อวัสดุ 3 รายการ 5,910 5,910 วิธีเฉพาะเจาะจง สุพรรณบุคคอมพิวเตอรแอนโอเอ สุพรรณบุคคอมพิวเตอรแอนโอเอ เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -

ราคาที่เสนอ 5,910 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 5,910 บาท ลงวันที่ 13 ธ.ค. 64

8 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 4 รายการ 23,850 23,850 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ตนกลา บุค หางหุนสวนจํากัด ตนกลา บุค เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -

ราคาที่เสนอ 23,850 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 23,850 บาท ลงวันที่ 13 ธ.ค. 64

9 ซื้อหนังสือ 29 รายการ 12,192 12,192 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเพนเซิรฟ จํากัด บริษัท โอเพนเซิรฟ จํากัด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 20/2565

ราคาที่เสนอ 12,192 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 12,192 บาท ลงวันที่ 3 ธ.ค. 64

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม

โรงเรียนสงวนหญิง

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 (1)



10 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2 รายการ 1,760 1,760 วิธีเฉพาะเจาะจง รานพรชัยบุคเซนเตอร รานพรชัยบุคเซนเตอร เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -

ราคาที่เสนอ 1,760 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 1,760 บาท ลงวันที่ 20 ธ.ค. 64

11 ซื้อวัสดุ 1 รายการ 2,500 2,500 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด สตารกรุป หางหุนสวนจํากัด สตารกรุป เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -

คอมพิวเตอรซัพพลาย คอมพิวเตอรซัพพลาย ลงวันที่ 20 ธ.ค. 64

ราคาที่เสนอ 2,500 บาท ราคาที่เสนอ 2,500 บาท

12 ซื้อครุภัณฑ 1 รายการ 19,900 19,900 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด สตารกรุป หางหุนสวนจํากัด สตารกรุป เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 18/2565

คอมพิวเตอรซัพพลาย คอมพิวเตอรซัพพลาย ลงวันที่ 13 ธ.ค. 64

ราคาที่เสนอ 19,900 บาท ราคาที่เสนอ 19,900 บาท

13 ซื้อวัสดุ 2 รายการ 450 450 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทถาวรเทรดดิ้งอีเลคทริค บริษัทถาวรเทรดดิ้งอีเลคทริค เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -

ราคาที่เสนอ 450 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 450 บาท ลงวันที่ 8 ธ.ค. 64

14 ซื้อวัสดุครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 11 รายการ 6,360 6,360 วิธีเฉพาะเจาะจง โสภณอิเล็กทริค โสภณอิเล็กทริค เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -

ราคาที่เสนอ 6,360 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 6,360 บาท ลงวันที่ 7 ธ.ค. 64

15 ซื้อปพ. 5 รายการ 5,650 5,650 วิธีเฉพาะเจาะจง องคการคา สกสค. องคการคา สกสค. เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -

ราคาที่เสนอ 5,650 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 5,650 บาท ลงวันที่ 24 พ.ย. 64

16 ซื้อวัสดุครุภัณฑกอสราง 78 รายการ 46,979.42 46,979.42 วิธีเฉพาะเจาะจง รานแมแดงฮารดแวร รานแมแดงฮารดแวร เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 27/2565

ราคาที่เสนอ 46,979.42 ราคาที่ตกลงซื้อ 46,979.42 ลงวันที่ 23 ธ.ค. 64

17 ซื้อครุภัณฑ 1 รายการ 149,800 149,800 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสที พลัส ซิสเท็ม บริษัท เอสที พลัส ซิสเท็ม เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 27/2565

ราคาที่เสนอ 149,800 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 149,800 บาท ลงวันที่ 23 ธ.ค. 64

18 ซื้อครุภัณฑ 4 รายการ 44,150 44,150 วิธีเฉพาะเจาะจง  หจก.สตารกรุป  หจก.สตารกรุป เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 25/2565

คอมพิวเตอรซัพพลาย คอมพิวเตอรซัพพลาย ลงวันที่ 29 พ.ย. 64

ราคาที่เสนอ 44,150 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 44,150 บาท

19 ซื้อครุภัณฑ 2 รายการ 179,200 179,200 วิธีเฉพาะเจาะจง โสภณอิเล็กทริค โสภณอิเล็กทริค เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 31/2565

ราคาที่เสนอ 179,200 บาท ราคาที่เสนอ 179,200 บาท ลงวันที่ 19 พ.ย.64

20 ซื้อวัสดุ 2 รายการ 24,420 24,420 วิธีเฉพาะเจาะจง โสภณอิเล็กทริค โสภณอิเล็กทริค เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 34/2565

ราคาที่เสนอ 24,200 บาท ราคาที่เสนอ 24,200 บาท ลงวันที่ 18 พ.ย.64

21 ซื้อวัสดุครุภัณฑสํานักงาน 58 รายการ 36,594 36,594 วิธีเฉพาะเจาะจง รานพรชัยบุคเซนเตอร รานพรชัยบุคเซนเตอร เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 19/2565



ราคาที่เสนอ 36,594 บาท ราคาที่เสนอ 36,594 บาท ลงวันที่ 8 ธ.ค. 64

22 ซื้อวัสดุสํานักงาน 9 รายการ 12,850 12,850 วิธีเฉพาะเจาะจง รานพีโอ สยาม เทรดดิ้ง รานพีโอ สยาม เทรดดิ้ง เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -

ราคาที่เสนอ 12,850 บาท ราคาที่เสนอ 12,850 บาท ลงวันที่ 8 ธ.ค. 64

21 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2 รายการ 4,400 4,400 วิธีเฉพาะเจาะจง รานปญจทรัพย รานปญจทรัพย เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -

ราคาที่เสนอ 4,400 บาท ราคาที่เสนอ 4,400 บาท ลงวันที่ 24 พ.ย. 64

22 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3 รายการ 2,150 2,150 วิธีเฉพาะเจาะจง รานพรชัยบุคเซนเตอร รานพรชัยบุคเซนเตอร เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -

ราคาที่เสนอ 2,150 บาท ราคาที่เสนอ 2,150 บาท ลงวันที่ 29 พ.ย. 64

23 ซื้อวัสดุครุภัณฑการเกษตร 3 รายการ 5,910 5,910 วิธีเฉพาะเจาะจง สุพรรณบุคคอมพิวเตอรแอนโอเอ สุพรรณบุคคอมพิวเตอรแอนโอเอ เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสังซื้อเลขที่ -

ราคาที่เสนอ 5,910 บาท ราคาที่เสนอ 5,910 บาท ลงวันที่ 13 ธ.ค. 64

24 ซื้อวัสดุครุภัณฑการศึกษา 29 รายการ 12,192 12,192 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเพนเซิรฟ จํากัด บริษัท โอเพนเซิรฟ จํากัด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 20/2565

ราคาที่เสนอ 12,192 บาท ราคาที่เสนอ 12,192 บาท ลงวันที่ 3 ธ.ค. 64

25 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ 1,760 1,760 วิธีเฉพาะเจาะจง รานพรชัยบุคเซนเตอร รานพรชัยบุคเซนเตอร เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที-่

ราคาเที่เสนอ 1,760 ราคาเที่เสนอ 1,760 ลงวันที่ 20 ธ.ค. 64

26 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 1 รายการ 2,500 2,500 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด สตารกรุปคอมพิวเตอรซัพพหางหุนสวนจํากัด สตารกรุปคอมพิวเตอรซั เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -

ราคาที่เสนอ 2,500 บาท ราคาที่เสนอ 2,500 บาท ลงวันที่ 14 ธ.ค. 64

27 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 2 รายการ 450 450 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทถาวรเทรดดิ้งอีเลคทริค บริษัทถาวรเทรดดิ้งอีเลคทริค เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -

ราที่ที่เสนอ 450 บาท ราที่ที่เสนอ 450 บาท ลงวันที่ 8 ธ.ค. 64

28 ซื้อวัสดุการศึกษา 154 รายการ 32,121 32,121 วิธีเฉพาะเจาะจง รานสุพรรณบุคสเตชั่นเนอรี่ รานสุพรรณบุคสเตชั่นเนอรี่ เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 23/2565

ราคาที่เสนอ 32,121 บาท ราคาที่เสนอ 32,121 บาท ลงวันที่ 8 ธ.ค. 64

29 ซื้อวัสดุการศึกษา 1 รายการ 9,396 9,396 วิธีเฉพาะเจาะจง รานสุพรรณบุคสเตชั่นเนอรี่ รานสุพรรณบุคสเตชั่นเนอรี่ เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -

ราคาที่เสนอ 9,396 บาท ราคาที่เสนอ 9,396 บาท ลงวันที่ 17 ธ.ค. 64

30 ซื้อวัสดุ 2 รายการ 2,500 2,500 วิธีเฉพาะเจาะจง รานโสภณอิเล็กทริค รานโสภณอิเล็กทริค เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ในสั่งซื้อเลขที่ 

ราคาที่เสนอ 2,500 บาท ราคาที่เสนอ 2,500 บาท ลงวันที่ 14 ธ.ค. 64

31 ซื้อวัสดุ 3 รายการ 756.36 756.36 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บีทูเอส จํากัด บริษัท บีทูเอส จํากัด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 

ราคาที่เสนอ 756.36 บาท ราคาที่เสนอ 756.36 บาท ลงวันที่ 17 ธ.ค. 64

32 ซื้อวัสดุ 2 รายการ 11,050 11,050 วิธีเฉพาะเจาะจง รานสยาม เทรดดิ้ง รานสยาม เทรดดิ้ง เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 22/2565



ราคาที่เสนอ 11,050 บาท ราคาที่เสนอ 11,050 บาท ลงวันที่ 22 ธ.ค.64

33 ซื้อวัสดุครุภัณฑสํานักงาน 1 รายการ 27,500 27,500 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไรซเปอร กรุป หางหุนสวนจํากัด ไรซเปอร กรุป เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 28/2565

ราคาที่เสนอ 27,500 บาท ราคาที่เสนอ 27,500 บาท ลงวันที่ 29ธ.ค.64

34 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 11 รายการ 6,360 6,360 วิธีเฉพาะเจาะจง โสภณอิเล็กทริค โสภณอิเล็กทริค เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 

ราคาที่เสนอ 6,360 บาท ราคาที่เสนอ 6,360 บาท ลงวันที่ 7 ธ.ค. 64

35 ซื้อวัสดุ 78 รายการ 46,979 46,979 วิธีเฉพาะเจาะจง รานแมแดงฮารดแวร รานแมแดงฮารดแวร เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 27/2565

ราคาที่เสนอ 46,979.42 บาท ราคาที่เสนอ 46,979.42 บาท ลงวันที่ 23 ธ.ค. 64

36 ซื้อวัสดุ 2 รายการ 250 250 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทถาวรเทรดดิ้งอีเลคทริค บริษัทถาวรเทรดดิ้งอีเลคทริค เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 

ราคาที่เสนอ 250 ราคาที่เสนอ 250 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 64

37 ซื้อวัสดุครุภัณฑสํานักงาน 2 รายการ 95,999.98 95,999.98 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทริโซ (ประเทศไทย) บริษัทริโซ (ประเทศไทย) เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 41/2565

ราคาที่เสนอ 95,999.98 ราคาที่เสนอ 95,999.98 ลงวันที่ 1 ธ.ค. 64

38 ซื้อวัสดุการศึกษา 5 รายการ 1,532.50 1,532.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บีทูเอส จํากัด สาขาโรบินสัน บริษัท บีทูเอส จํากัด สาขาโรบินสัน เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 

ราคาที่เสนอ 1,532.50 ราคาที่เสนอ 1,532.50 ลงวันที่ 17 ธ.ค. 64

39 ซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 1 รายการ 149,800 149,800 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส ที พลัส ซิสเท็ม จํากัด บริษัท เอส ที พลัส ซิสเท็ม จํากัด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 26/2565

ราคาที่เสนอ 149,800 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 149,800 บาท ลงวันที่ 15 ธ.ค. 64

40 ซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 1 รายการ 19,900 19,900 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สตารกรุปคอมพิวเตอรซัพพลาย หจก.สตารกรุปคอมพิวเตอรซัพพลาย เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 18/2565

ราคาที่เสนอ 19,900 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 19,900 บาท ลงวันที่ 13 ธ.ค. 64

41 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 4 รายการ 23,850 23,850 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ตนกลาบุค หางหุนสวนจํากัด ตนกลาบุค เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 21/2565

ราคาที่เสนอ 23,850 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 23,850 บาท ลงวันที่ 3 ธ.ค. 64

42 ซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 1 รายการ 4,066 4,066 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส ที พลัส ซิสเท็ม จํากัด บริษัท เอส ที พลัส ซิสเท็ม จํากัด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -/2565

ราคาที่เสนอ 4,066 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 4,066 บาท ลงวันที่ 1 ธ.ค. 64

43 ซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 2 รายการ 254,660 254,660 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส ที พลัส ซิสเท็ม จํากัด บริษัท เอส ที พลัส ซิสเท็ม จํากัด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 24/2565

ราคาที่เสนอ 254,660 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 254,660 บาท ลงวันที่ 8 ธ.ค. 64

44 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 3 รายการ 16,460 16,460 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ตนกลาบุค หางหุนสวนจํากัด ตนกลาบุค เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 13/2565

ราคาที่เสนอ 16,460 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 16,460 บาท ลงวันที่ 13 ธ.ค. 64

45 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 1 รายการ 8,500 8,500 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ตนกลาบุค หางหุนสวนจํากัด ตนกลาบุค เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -/2565



ราคาที่เสนอ 8,500 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 8,500 บาท ลงวันที่ 14 ธ.ค. 64

46 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน 2 รายการ 11,800 11,800 วิธีเฉพาะเจาะจง อัจฉรา เฟอรนิเจอร อัจฉรา เฟอรนิเจอร เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 15/2565

ราคาที่เสนอ 11,800 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 11,800 บาท ลงวันที่ 1 ธ.ค. 64

47 จางติดตั้งโทรศัพทภายในโรงเรียน 139,000 139,000 วิธีเฉพาะเจาะจง รานสวางพาณิชย รานสวางพาณิชย เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 5/2565

ราคาที่เสนอ 139,000 บาท ราคาที่ตกลงจาง 139,000 บาท ลงวันที่ 17 ธ.ค. 64

48 จางพิมพพีพีบอรด 400 400 วิธีเฉพาะเจาะจง รานสโตนทูดีไซน รานสโตนทูดีไซน เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 5/2565

ราคาที่เสนอ 400 บาท ราคาที่ตกลงจาง 400 บาท ลงวันที่ 9 ธ.ค. 64

49 จางยายกลองวงจรปดและติดตั้งใหมพรอม 53,700 53,700 วิธีเฉพาะเจาะจง รานชุติมาดอทเนต รานชุติมาดอทเนต เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 2/2565

อุปกรณ ราคาที่เสนอ 53,700 บาท ราคาที่ตกลงจาง 53,700 บาท ลงวันที่ 8 ธ.ค. 64

50 จางซอมแซมเครื่อง MIXER 5,700 5,700 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด สตารกรุปคอมพิวเตอรซัพพลาย างหุนสวนจํากัด สตารกรุปคอมพิวเตอรซัพพลา เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -/2565

ราคาที่เสนอ 5,700 บาท ราคาที่ตกลงจาง 5,700 บาท ลงวันที่ 21 ธ.ค. 64

51 จางจัดทํากรงใสอุปกรณกีฬา 3,981 3,981 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรพล สุวรรณเพ็ชร นายสุรพล สุวรรณเพ็ชร เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -/2565

ราคาที่เสนอ 3,981 บาท ราคาที่ตกลงจาง 3,981บาท ลงวันที่ 22 ธ.ค. 64

52 จางพิมพปายสติ๊กเกอร 3,950 3,950 วิธีเฉพาะเจาะจง วี เอส ปริ้นท วี เอส ปริ้นท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -/2565

ราคาที่เสนอ 3,950 บาท ราคาที่ตกลงจาง 3,950 บาท ลงวันที่ 24 ธ.ค. 64

53 จางพิมพปายไวนิล 2,400 2,400 วิธีเฉพาะเจาะจง รานสโตนทูดีไซน รานสโตนทูดีไซน เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -/2565

ราคาที่เสนอ 2,400 บาท ราคาที่ตกลงจาง 2,400 บาท ลงวันที่ 16 ธ.ค. 64

54 จางซอมแซมรถตู 1 คัน 7,050 7,050 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด สไมล ออโตเซอรวิส หางหุนสวนจํากัด สไมล ออโตเซอรวิส เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -/2565

ราคาที่เสนอ 7,050 บาท ราคาที่ตกลงจาง 7,050 บาท ลงวันที่ 13 ธ.ค. 64

55 จางซอมแซมรถตู คัน 5,000 5,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นาซาแอร นาซาแอร เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -/2565

ราคาที่เสนอ 5,000 บาท ราคาที่ตกลงจาง 5,000 บาท ลงวันที่ 9 ธ.ค. 64

56 จางพิมพปายไวนิล 3,000 3,000 วิธีเฉพาะเจาะจง รานสโตนทูดีไซน รานสโตนทูดีไซน เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -/2565

ราคาที่เสนอ 3,000 บาท ราคาที่ตกลงจาง 3,000 บาท ลงวันที่ 9 ธ.ค. 64

57 จางซอมรถยนตราชการ 4,225 4,225 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท หลักเมืองถาวร ออโตไทร จํากัด บริษัท หลักเมืองถาวร ออโตไทร จํากัด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -/2565

ราคาที่เสนอ 4,225 บาท ราคาที่ตกลงจาง 4,225 บาท ลงวันที่ 7 ธ.ค. 64



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

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

1 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 2 รายการ 185,725 185,725 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ตนกลา บุค หางหุนสวนจํากัด ตนกลา บุค เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 37/2565

ราคาที่เสนอ 185,725 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 185,725 บาท ลงวันที่ 7 ม.ค. 65

2 ซื้อวัสดุ 1 รายการ 890 890 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ตนกลา บุค หางหุนสวนจํากัด ตนกลา บุค เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -

ราคาที่เสนอ 890 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 890 บาท ลงวันที่ 5 ม.ค. 65

3 ซื้อวัสดุ 2 รายการ 3,770 3,770 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สุพรรณบุคสเตชั่นเนอรี่ บริษัท สุพรรณบุคสเตชั่นเนอรี่ เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -

ราคาที่เสนอ 3,770 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 3,770 บาท ลงวันที่ 28 ธ.ค.  64

4 ซื้อหนังสือ 154 รายการ 32,121 32,121 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สุพรรณบุคสเตชั่นเนอรี่ บริษัท สุพรรณบุคสเตชั่นเนอรี่ เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 23/2565

ราคาที่เสนอ 32,121 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 32,121 บาท ลงวันที่ 8 ธ.ค.  65

5 ซื้อหนังสือ 1 รายการ 9,396 9,396 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สุพรรณบุคสเตชั่นเนอรี่ บริษัท สุพรรณบุคสเตชั่นเนอรี่ เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -

ราคาที่เสนอ 9,396 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 9,396 บาท ลงวันที่ 17 ธ.ค.  64

6 ซื้อวัสดุ 2 รายการ 3,450 3,450 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กิจโกศลบุคเซนเตอร บริษัท กิจโกศลบุคเซนเตอร เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -

ราคาที่เสนอ 3,450 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 3,450 บาท ลงวันที่ 5 ม.ค.  65

7 ซื้อวัสดุ 3 รายการ 764 764 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บีทูเอส จํากัด บริษัท บีทูเอส จํากัด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -

ราคาที่เสนอ 764 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 764 บาท ลงวันที่ 17 ธ.ค.  64

8 ซื้อวัสดุสํานักงาน 22 รายการ 10,596 10,596 วิธีเฉพาะเจาะจง รานพรชัยบุคเซนเตอร รานพรชัยบุคเซนเตอร เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 29/2565

ราคาที่เสนอ 10,596 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 10,596 บาท ลงวันที่ 4 ม.ค.  65

9 ซื้อหมึกพิมพ 2 รายการ 11,050 11,050 วิธีเฉพาะเจาะจง รานพีโอ สยาม เทรดดิ้ง รานพีโอ สยาม เทรดดิ้ง เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 22/2565

ราคาที่เสนอ 11,050 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 11,050 บาท ลงวันที่ 22 ธ.ค.  64

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม

โรงเรียนสงวนหญิง

วันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 (1)



10 ซื้อวัสดุ 1 รายการ 27,500 27,500 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไรซเปเปอรกรุป หางหุนสวนจํากัด ไรซเปเปอรกรุป เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 28/2565

ราคาที่เสนอ 27,500 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 27,500 บาท ลงวันที่ 29 ธ.ค.  64

11 ซื้อวัสดุ 47 รายการ 22,000 22,000 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ประชาเวชภัณฑ หจก.ประชาเวชภัณฑ เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 32/2565

ราคาที่เสนอ 22,000 บาท ราคาที่เสนอ 22,000 บาท ลงวันที่ 5 ม.ค 65

12 ซื้อวัสดุ 2 รายการ 250 250 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทถาวรอิเล็คทริค จํากัด บริษัทถาวรอิเล็คทริค จํากัด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -

ราคาที่เสนอ 250 บาท ราคาที่เสนอ 250 บาท ลงวันที่ 29 ธ.ค. 64

13 ซื้อครุภัณฑ 3 รายการ 6,580.50 6,580.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยสุวรรณวัสดุดี จํากัด บริษัท ชัยสุวรรณวัสดุดี จํากัด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -

ราคาที่เสนอ 6,580.50 บาท ราคาที่เสนอ 6,580.50 บาท ลงวันที่ 27 ม.ค. 65

14 ซื้อหมึกพิมพ 1 รายการ 12,100 12,100 วิธีเฉพาะเจาะจง รานพีโอ สยาม เทรดดิ้ง รานพีโอ สยาม เทรดดิ้ง เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 36/2565

ราคาที่เสนอ 12,100 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 12,100 บาท ลงวันที่ 19 ม.ค. 65

15 ซื้อวัสดุ 2 รายการ 2,568 2,568 วิธีเฉพาะเจาะจง ราน แมแดงฮารดแวร ราน แมแดงฮารดแวร เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -

ราคาที่เสนอ 2,568 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 2,568 บาท ลงวันที่ 12 ม.ค. 65

16 ซื้อวัสดุการศึกษา 2 รายการ 2,700 2,700 วิธีเฉพาะเจาะจง องคการคา สกสค. องคการคา สกสค. เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -

ราคาที่เสนอ 2,700 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 2,700 บาท ลงวันที่ 13 ม.ค. 65

17 ซื้อวัสดุสํานักงาน 8 รายการ 1,290 1,290 วิธีเฉพาะเจาะจง รานเสมาทอง 2002 รานเสมาทอง 2002 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -

ราคาที่เสนอ 1,290 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 1,290 บาท ลงวันที่ 19 ม.ค. 65

18 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 2 รายการ 185,725 185,725 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ตนกลา บุค หางหุนสวนจํากัด ตนกลา บุค เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 37/2565

ราคาที่เสนอ 185,725 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 185,725 บาท ลงวันที่ 7 ม.ค. 65

19 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 10 รายการ 5,004 5,004 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทถาวรอิเล็คทริค จํากัด บริษัทถาวรอิเล็คทริค จํากัด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 

ราคาที่เสนอ 5,004 บาท ราคาที่เสนอ 5,004 บาท ลงวันที่ 26 ม.ค 65

20 ซื้อวัสดุ 8 รายการ 1,290 1,290 วิธีเฉพาะเจาะจง รานเสมาทอง 2002 รานเสมาทอง 2002 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 

ราคาที่เสนอ 1,290 บาท ราคาที่เสนอ 1,290 บาท ลงวันที่ 19 ม.ค. 65

21 ซื้อวัสดุ 12 รายการ 22,380 22,380 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีชเทค บริษัท ทีชเทค เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 48/2565

ราคาที่เสนอ 22,380 ราคาที่เสนอ 22,380 ลงวันที่ 12 ม.ค. 65

22 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 2 รายการ 185,725 185,725 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ตนกลา บุค หางหุนสวนจํากัด ตนกลา บุค เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 37/2565

ราคาที่เสนอ 185,725 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 185,725 บาท ลงวันที่ 7 ม.ค. 65



23 ซื้อครุภัณฑ 3 รายการ 6,580.50 6,580.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยสุวรรณวัสดุดี จํากัด บริษัท ชัยสุวรรณวัสดุดี จํากัด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -

ราคาที่เสนอ 6,580.50 บาท ราคาที่เสนอ 6,580.50 บาท ลงวันที่ 27 ม.ค. 65

24 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน 1 รายการ 31,000 31,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทวัชคอมแอรเซอรวิส บริษัท ทวัชคอมแอรเซอรวิส เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 47/2565

ราคาที่เสนอ 31,000 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 31,000 บาท ลงวันที่ 4 ม.ค. 65

25 ซื้อครุภัณฑการศึกษา 1 รายการ 52,965 52,965 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนจํากัด ทูลการชาง หางหุนจํากัด ทูลการชาง เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 30/2565

ราคาที่เสนอ 52,956 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 52,956 บาท ลงวันที่ 17 ม.ค. 65

26 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน 1 รายการ 8,000 8,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อัจฉรา เฟอรนิเจอร บริษัท อัจฉรา เฟอรนิเจอร เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ -/2565

ราคาที่เสนอ 8,000 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 8,000 บาท ลงวันที่ 11 ม.ค. 65

27 จางซอมแซมเครื่องปริ้นเตอร 1,000 1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สตารกรุปคอมพิวเตอรซัพพลาย หจก.สตารกรุปคอมพิวเตอรซัพพลาย เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่  -/2565

ราคาที่เสนอ 1,000 บาท ราคาที่ตกลงจาง 1,000 บาท ลงวันที่ 31 ม.ค.65

28 จางซอมแซมเครื่องปริ้นเตอร 500 500 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สตารกรุปคอมพิวเตอรซัพพลาย หจก.สตารกรุปคอมพิวเตอรซัพพลาย เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่  -/2565

ราคาที่เสนอ 500 บาท ราคาที่ตกลงจาง 500 บาท ลงวันที่ 12 ม.ค.65

29 จางพิมพปายไวนิล 1395 1395 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนยพิมพ ทีแมกซ ดีไซน สุพรรณบุรี ศูนยพิมพ ทีแมกซ ดีไซน สุพรรณบุรี เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -/2565

ราคาที่เสนอ 1,395 บาท ราคาที่ตกลงจาง 1,3955 บาท ลงวันที่ 29 ม.ค. 65

30 จางคาจัดทําเอกสารประกอบการประชุม 7600 7600 วิธีเฉพาะเจาะจง ยศวีรซิสเต็มแอนดเซอรวิส ยศวีรซิสเต็มแอนดเซอรวิส เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -/2565

ราคาที่เสนอ 7,600 บาท ราคาที่ตกลงจาง 7,600 บาท ลงวันที่ 26 ม.ค. 65

31 จางติดตั้งสายสัญญาณFiber Optic 40000 40000 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ตนกลา บุค หางหุนสวนจํากัด ตนกลา บุค เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 6/2565

พรอมอุปกรณแปลงสัญญาณ ราคาที่เสนอ 40,000 บาท ราคาที่ตกลงจาง 40,000 บาท ลงวันที่ 7 ม.ค. 65

32 จางติดตั้งโคมไฟโซลาเซลล 23058.50 23058.50 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทูลการชาง หางหุนสวนจํากัด ทูลการชาง เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 3/2565

ราคาที่เสนอ 23,058บาท ราคาที่ตกลงจาง 23,058บาท ลงวันที่ 14 ม.ค. 65

33 จางซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 1,800 1,800 วิธีเฉพาะเจาะจง ราน คารมแอร ราน คารมแอร เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -/2565

ราคาที่เสนอ 1,800 บาท ราคาที่ตกลงจาง 1,800 บาท ลงวันที่ 25 ม.ค. 65

34 จางเขาเลมสันเกียวพรอมใสแผน 2,210 2,210 วิธีเฉพาะเจาะจง เอ็น พี ปริ้นติ้ง แอนด ก็อปป เอ็น พี ปริ้นติ้ง แอนด ก็อปป เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -/2565

เซลลูลอย ราคาที่เสนอ 2,210 บาท ราคาที่ตกลงจาง 2,210 บาท ลงวันที่ 17 ม.ค. 65

35 จางทําปายนิเทศพรอมตีโครงไม 4,000 4,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายมานพ สาภักดี นายมานพ สาภักดี เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -/2565

ราคาที่เสนอ 4,000 บาท ราคาที่ตกลงจาง 4,000 บาท ลงวันที่ 18 ม.ค. 65



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

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

1 ซื้อครุภัณฑการศึกษา 3 รายการ 38,242.21 38,242.21 วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สุพรรณบุคสเตชั่นเนอรี่ ราน สุพรรณบุคสเตชั่นเนอรี่ เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 46/2565

ราคาที่เสนอ 38,242.21 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 38,242.21 บาท ลงวันที่ 4 ก.พ. 65

2 ซื้อครุภัณฑการศึกษา 78 รายการ 23,593 23,593 วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สุพรรณบุคสเตชั่นเนอรี่ ราน สุพรรณบุคสเตชั่นเนอรี่ เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 35/2565

ราคาที่เสนอ 23,593 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 23,593 บาท ลงวันที่ 10 ก.พ. 65

3 ซื้อครุภัณฑ 1 รายการ 4,600 4,600 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด สตารกรุป หางหุนสวนจํากัด สตารกรุป เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -

คอมพิวเตอร ซัพพลาย คอมพิวเตอร ซัพพลาย ลงวันที่ 1 ก.พ. 65

ราคาที่เสนอ 4,600 บาท ราคาที่เสนอ 4,600 บาท

4 ซื้อหมึกพิมพ 6 รายการ 6,730 6,730 วิธีเฉพาะเจาะจง ราน พีโอ สยาม เทรดดิ้ง ราน พีโอ สยาม เทรดดิ้ง เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -

ราคาที่เสนอ 6,730 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 6,730 บาท ลงวันที่ 4 ก.พ. 65

5 ซื้อวัสดุ 1 รายการ 1,890 1,890 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ตนกลา บุค หางหุนสวนจํากัด ตนกลา บุค เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -

ราคาที่เสนอ 1,890 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 1,890 บาท ลงวันที่ 14 ก.พ. 65

6 ซื้อวัสดุสํานักงาน 13 รายการ 4,895 4,895 วิธีเฉพาะเจาะจง ราน พรชัยบุคเซนเตอร ราน พรชัยบุคเซนเตอร เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -

ราคาที่เสนอ 4,895 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 4,895 บาท ลงวันที่ 14 ก.พ. 65

7 ซื้อวัสดุ 10 รายการ 5,004 5,004 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ถาวรเทรดดิ้งอิเล็คทริค บริษัท ถาวรเทรดดิ้งอิเล็คทริค เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -

ราคาที่เสนอ 5,004 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 5,004 บาท ลงวันที่ 26 ม.ค. 65

8 ซื้อหมึกพิมพ 4 รายการ 1,000 1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสตารกรุป หางหุนสวนสตารกรุป เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -

คอมพิวเตอร ซัพพลาย คอมพิวเตอร ซัพพลาย ลงวันที่ 7 ก.พ. 65

ราคาที่เสนอ 1,000 บาท ราคาที่เสนอ 1,000 บาท

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ

โรงเรียนสงวนหญิง

วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 (1)



9 ซื้อหมึกพิมพ 1 รายการ 3,000 3,000 วิธีเฉพาะเจาะจง รานพีโอ สยาม เทรดดิ้ง รานพีโอ สยาม เทรดดิ้ง เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -

ราคาที่เสนอ 3,000 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 3,000 บาท ลงวันที่ 15 ก.พ. 65

10 ซื้อวัสดุสํานักงาน 63 รายการ 47,511 47,511 วิธีเฉพาะเจาะจง รานพรชัยบุคเซนเตอร รานพรชัยบุคเซนเตอร เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 39/2565

ราคาที่เสนอ 47,511 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 47,511 บาท ลงวันที่ 8 ก.พ. 65

11 ซื้อหมึกพิมพ 4 รายการ 7,450 7,450 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. สตารกรุปคอมพิวเตอร หจก. สตารกรุปคอมพิวเตอร เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 39/2565

ซัพพลาย ซัพพลาย ลงวันที่ 14 ก.พ. 65

ราคาที่เสนอ 7,450 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 7,450 บาท

12 ซื้อหมึกพิมพ 2 รายการ 6,990 6,990 วิธีเฉพาะเจาะจง รานพีโอ สยาม เทรดดิ้ง รานพีโอ สยาม เทรดดิ้ง เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -

ราคาที่เสนอ 6,990 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 6,990 บาท ลงวันที่ 15 ก.พ. 65

13 ซื้อหมึกพิมพ 2 รายการ 29,700 29,700 วิธีเฉพาะเจาะจง รานพีโอ สยาม เทรดดิ้ง รานพีโอ สยาม เทรดดิ้ง เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 40/2565

ราคาที่เสนอ 29,700 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ  29,700 บาท ลงวันที่ 21 ก.พ. 65

14 ซื้อหนังสือ 78 รายการ 23,593 23,593 วิธีเฉพาะเจาะจง รานสุพรรณบุคสเตชั่นเนอรี่ รานสุพรรณบุคสเตชั่นเนอรี่ เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 35/2565

ราคาที่เสนอ 23,593 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 23,593 บาท ลงวันที่ 10 ก.พ. 65

15 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3 รายการ 38,242.21 38,242.21 วิธีเฉพาะเจาะจง รานสุพรรณบุคสเตชั่นเนอรี่ รานสุพรรณบุคสเตชั่นเนอรี่ เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 46/2565

ราคาที่เสนอ 38,242.21 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 38,242.21 บาท ลงวันที่ 4 ก.พ. 65

16 ซื้อวัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอร 6 รายการ 43,300 43,300 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ตนกลา บุค หางหุนสวนจํากัด ตนกลา บุค เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 45/2565

ราคาที่เสนอ 43,300 ราคาที่เสนอ 43,300 ลงวันที่ 21 ก.พ. 65

17 ซื้อวัสดุการศึกษา 48 รายการ 23,209 23,209 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทโอเพนเซิรฟ บริษัทโอเพนเซิรฟ เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 42/2565

ราคาที่เสนอ 23,209 ราคาที่เสนอ 23,209 ลงวันที่ 11 ก.พ. 65

18 จางเขาเลมสันกาวและเคลือบมันสันกาว 9,783.00 9,783.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เอ็น.พี.ปริ้นติ้ง แอนด กอปป เอ็น.พี.ปริ้นติ้ง แอนด กอปป เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 

ราคาที่เสนอ 9,783 บาท ราคาที่เสนอ 9,783 บาท ลงวันที่ 15 ก.พ. 65

19 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 1 รายการ 29,000.00 29,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ตนกลา บุค หางหุนสวนจํากัด ตนกลา บุค เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 43/2565

ราคาที่เสนอ 29,000 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 29,000 บาท ลงวันที่ 11 ก.พ. 65

20 ซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว 1 รายการ 16,585 16,585 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยสุวรรณวัสดุดี บริษัท ชัยสุวรรณวัสดุดี เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 38/2565

ราคาที่เสนอ 16,585 บาท ราคาที่เสนอ 16,585 บาท ลงวันที่ 3 ก.พ. 65

21 ซื้อครุภัณฑ 1 รายการ 4,600 4,600 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด สตารกรุป หางหุนสวนจํากัด สตารกรุป เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -



คอมพิวเตอร ซัพพลาย คอมพิวเตอร ซัพพลาย ลงวันที่ 1 ก.พ. 65

ราคาที่เสนอ 4,600 บาท ราคาที่เสนอ 4,600 บาท

22 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 1 รายการ 15,500 15,500 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ตนกลา บุค หางหุนสวนจํากัด ตนกลา บุค เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 44/2565

ราคาที่เสนอ 15,500 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 15,500 บาท ลงวันที่ 10 ก.พ. 65

23 จางพิมพปายไวนิล 1,900.00 1,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ราน วี เอส ปริ้นท ราน วี เอส ปริ้นท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ -/2565

ราคาที่เสนอ 1,900 บาท ราคาที่ตกลงจาง 700 บาท ลงวันที่ 18 ก.พ. 65

24 จางพิมพปายไวนิล 700.00 700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รานอารตมัน รานอารตมัน เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ -/2565

ราคาที่เสนอ 700 บาท ราคาที่ตกลงจาง 700 บาท ลงวันที่ 18 ก.พ. 65

25 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว2รายการ 16,120.00 16,120.00 วิธีเฉพาะเจาะจง M.J.วอเตอร เซอรวิส M.J.วอเตอร เซอรวิส เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 49/2565

ราคาที่เสนอ 16,120 บาท ราคาที่ตกลงจาง 16,120 บาท ลงวันที่ 8 ก.พ. 65

26 จางเหมาจัดสวน 8,400.00 8,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บานตนไม บานตนไม เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ -/2565

ราคาที่เสนอ 8,400 บาท ราคาที่ตกลงจาง 8,400 บาท ลงวันที่ 9 ก.พ. 65

27 จางพิมพวารสารประชาสัมพันธโรงเรียน 100,000 100,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เพชรภูมิการพิมพ จํากัด บริษัท เพชรภูมิการพิมพ จํากัด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 8/2565

ราคาที่เสนอ 100,000 บาท ราคาที่ตกลงจาง 100,000 บาท ลงวันที่ 22 ก.พ. 65

28 จางทําถนนโดยรอบอาคารและ 336,200 336,200 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บานแกว เอ็นจีเนียริ่ง จํากัด บริษัท บานแกว เอ็นจีเนียริ่ง จํากัด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 2/2565

ปรับปรังทางเทาหนาอาคารเรียน ราคาที่เสนอ 336200 บาท ราคาที่ตกลงจาง 100,000 บาท ลงวันที่ 4 ก.พ. 65

29 จางปูกระเบื้องพื้นชั้นลางอาคารเรียน 200,000 200,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บานแกว เอ็นจีเนียริ่ง จํากัด บริษัท บานแกว เอ็นจีเนียริ่ง จํากัด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 3/2565

318ล./55-ก ราคาที่เสนอ 200,000 บาท ราคาที่ตกลงจาง 200,000 บาท ลงวันที่ 8 ก.พ. 65

30 จางพิมพปายไวนิล 2,880 2,880 วิธีเฉพาะเจาะจง รานอารตมัน รานอารตมัน เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ -/2565

ราคาที่เสนอ 2,880 บาท ราคาที่ตกลงจาง 2,880 บาท ลงวันที่ 10 ก.พ. 65

31 จางพิมพปายไวนิล 3,982.54 3,982.54 วิธีเฉพาะเจาะจง รานสโตนทูดีไซน รานสโตนทูดีไซน เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ -/2565

ราคาที่เสนอ 3,982.54 บาท ราคาที่ตกลงจาง 3,982.54 บาท ลงวันที่ 7 ก.พ. 65

32 จางทําตรายาง 2,100 2,100 วิธีเฉพาะเจาะจง เอ็น พี ปริ้นติ้ง แอนด ก็อปป เอ็น พี ปริ้นติ้ง แอนด ก็อปป เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ -/2565

ราคาที่เสนอ 2,100 บาท ราคาที่ตกลงจาง 2,100 บาท ลงวันที่ 4 ก.พ. 65

33 จางพิมพปายไวนิล 1,260 1,260 วิธีเฉพาะเจาะจง รานอารตมัน รานอารตมัน เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ -/2565

ราคาที่เสนอ 1,260 บาท ราคาที่ตกลงจาง 1,260 บาท ลงวันที่ 4 ก.พ. 65



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

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

1 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 6 รายการ 43,300 43,300 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวน ตนกลา บุค หางหุนสวน ตนกลา บุค เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 45/2565

ราคาที่เสนอ 43,300 บาท ราคาที่เสนอ 43,300 บาท ลงวันที่ 21 ก.พ. 65

2 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 6 รายการ 43,300 43,300 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวน ตนกลา บุค หางหุนสวน ตนกลา บุค เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 45/2565

ราคาที่เสนอ 43,300 บาท ราคาที่เสนอ 43,300 บาท ลงวันที่ 21 ก.พ. 65

3 จางเชาดอกไมอุปกรณตกแตงสถานที่ 16,900 16,900 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุพรรณงา เหมรี นางสาวสุพรรณงา เหมรี เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 11/2565

ราคาที่เสนอ 16,900 บาท ราคาที่ตกลงจาง 16,900 ลงวันที่ 22 มี.ค. 65

4 จางพิมพปายไวนิล 1,000 1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง วี เอส ปริ้นท วี เอส ปริ้นท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ -/2565

ราคาที่เสนอ 1,000 บาท ราคาที่ตกลงจาง 1,000 บาท ลงวันที่ 25 มี.ค. 65

5 จางทําตรายาง 1,100 1,100 วิธีเฉพาะเจาะจง เอ็น.พี.ปริ้นติ้ง แอนด ก็อปป เอ็น.พี.ปริ้นติ้ง แอนด ก็อปป เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ -/2565

ราคาที่เสนอ 1,100 บาท ราคาที่ตกลงจาง 1,100 บาท ลงวันที่  7 มี.ค. 65

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม

โรงเรียนสงวนหญิง

วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 (1)



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

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

1 ซื้อวัสดุ 1 รายการ 2,340                2,340      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทอัจฉรา เฟอรนิเจอร จํากัด บริษัทอัจฉรา เฟอรนิเจอร จํากัด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 

ราคาที่เสนอ 2,340 ราคาที่เสนอ 2,340 ลงวันที่ 22 เม.ย. 65

2 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2 รายการ 4,500                4,500      วิธีเฉพาะเจาะจง รานพรชัยบุคเซ็นเตอร รานพรชัยบุคเซ็นเตอร เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 4,500 ราคาที่เสนอ 4,500 ลงวันที่ 22 เม.ย. 65

3 ซื้อวัสดุครุภัณฑสํานักงาน 5 รายการ 27,000              27,000    วิธีเฉพาะเจาะจง รานพี่โอสยามเทรดดิ้ง รานพี่โอสยามเทรดดิ้ง เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 53/2565

ราคาที่เสนอ 27,000 ราคาที่เสนอ 27,000 ลงวันที่ 22 เม.ย. 65

4 ซื้อวัสดุ 3 รายการ 9,416                9,416      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทชัยสุวรรณวัสดุดี จํากัด บริษัทชัยสุวรรณวัสดุดี จํากัด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 

ราคาที่เสนอ 9,416 ราคาที่เสนอ 9,416 ลงวันที่ 22 เม.ย. 65

5 ซื้อวัสดุ 11 รายการ 69,980              69,980    วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทโกศลบุคเซนเตอร จํากัด บริษัทโกศลบุคเซนเตอร จํากัด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 58/2565

ราคาที่เสนอ 69,980 บาท ราคาที่เสนอ 69,980 บาท ลงวันที่ 22 เม.ย. 65

6 ซื้อวัสดุ 64 รายการ 81,120              81,120    วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทชัยสุวรรณวัสดุดี จํากัด บริษัทชัยสุวรรณวัสดุดี จํากัด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 21/2565

ราคาที่เสนอ 81,120 ราคาที่เสนอ 81,120 ลงวันที่ 22 เม.ย. 65

7 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 1 รายการ 3,800                3,800      วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด สตารกรุปคอมพิวเตอรซัพพราย หางหุนสวนจํากัด สตารกรุปคอมพิวเตอรซัพพราย เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 3,800 ราคาที่เสนอ 3,800 ลงวันที่ 7 เม.ย.65

8 ซื้อวัสดุครุภัณฑ 7 รายการ 56,978              59,979    วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แปลนปริทัศน จํากัด บริษัท แปลนปริทัศน จํากัด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 67/2565

ราคาที่เสนอ 59,978.60 บาท ราคาที่เสนอ 59,978.60 บาท ลงวันที่ 27 เม.ย.65

9 ซื้อวัสดุครุภัณฑสํานักงาน 5 รายการ 17,220              17,220    วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทอัจฉรา เฟอรนิเจอร จํากัด บริษัทอัจฉรา เฟอรนิเจอร จํากัด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซอเลขที่ 62/2565

ราคาที่เสนอ 17,220 ราคาที่เสนอ 17,220 ลงวันที่ 22 เม.ย. 65

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน

โรงเรียนสงวนหญิง

วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 (1)



10 ซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 6 รายการ 99,400              99,400    วิธีเฉพาะเจาะจง ยศวีรซิสเต็มแอนดเซอรวิส ยศวีรซิสเต็มแอนดเซอรวิส เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 54/2565

ราคาที่เสนอ 99,400 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 99,400 บาท ลงวันที่ 22 เม.ย.65

11 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 3 รายการ 116,000             116,000   วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เจอาร เอ็นจิเนียริ่ง 2014 หางหุนสวนจํากัด เจอาร เอ็นจิเนียริ่ง 2014 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 77/2565

ราคาที่เสนอ 116,000 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 116,000 บาท ลงวันที่ 26 เม.ย.65

12 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน 1 รายการ 6,400                6,400      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทถาวรเทรดดิ้งอีเลคทริค จํากัด บริษัทถาวรเทรดดิ้งอีเลคทริค จํากัด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -/2565

ราคาที่เสนอ 6,400 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 6,400 บาท ลงวันที่ 18 เม.ย. 65

13 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน 5 รายการ 17,220              17,220    วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทอัจฉรา เฟอรนิเจอร จํากัด บริษัทอัจฉรา เฟอรนิเจอร จํากัด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่  62/2565

ราคาที่เสนอ 17,220 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 17,220 บาท ลงวันที่ 22 เม.ย. 65

14 ซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตรและการแพทย 1 รา 140,000             140,000   วิธีเฉพาะเจาะจง ซ.ีซ.ีเทรดดิ้ง ซ.ีซ.ีเทรดดิ้ง เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่  66/2565

ราคาที่เสนอ 140,000 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 140,000 บาท ลงวันที่ 26 เม.ย. 65

15 ซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 2 รายการ 79,715              79,715    วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด (มหาชน) บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด (มหาชน) เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่  76/2565

ราคาที่เสนอ 79,715 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 79,715 บาท ลงวันที่ 22 เม.ย.  65

16 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน 1 รายการ 471,900             471,900   วิธีเฉพาะเจาะจง คารมแอร คารมแอร เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่  76/2565

ราคาที่เสนอ 471,900 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 471,900 บาท ลงวันที่ 26 เม.ย.  65

17 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 2 รายการ 19,300              19,300    วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ตนกลาบุค หางหุนสวนจํากัด ตนกลาบุค เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่  60/2565

ราคาที่เสนอ 19,300 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 19,300 บาท ลงวันที่ 11 เม.ย.  65

18 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 2 รายการ 24,200              24,200    วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สตารกรุปคอมพิวเตอรซัพพลาย หจก.สตารกรุปคอมพิวเตอรซัพพลาย เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่  59/2565

ราคาที่เสนอ 24,200 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 24,200 บาท ลงวันที่ 22 เม.ย.  65

19 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 1 รายการ 22,350              22,350    วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ตนกลาบุค หางหุนสวนจํากัด ตนกลาบุค เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่  61/2565

ราคาที่เสนอ 22,350 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 22,350 บาท ลงวันที่ 22 เม.ย.  65

20 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน 1 รายการ 25,000              25,000    วิธีเฉพาะเจาะจง รานเทคนิคซัพพลาย รานเทคนิคซัพพลาย เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่  56/2565

ราคาที่เสนอ 25,000 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 25,000 บาท ลงวันที่ 8 เม.ย.  65

21 ซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 3 รายการ 39,500              39,500    วิธีเฉพาะเจาะจง สวางพาณิชย สวางพาณิชย เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่  57/2565

ราคาที่เสนอ 39,500 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 39,500 บาท ลงวันที่ 7 เม.ย.  65

22 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 1 รายการ 68,100              68,100    วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ตนกลาบุค หางหุนสวนจํากัด ตนกลาบุค เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่  55/2565

 ราคาที่เสนอ 68,100 บาท  ราคาที่ตกลงซื้อ 68,100 บาท ลงวันที่ 22 เม.ย.  65



23 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 4 รายการ 270,597             270,597   วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด (มหาชน) บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด (มหาชน) เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่  52/2565

ราคาที่เสนอ 270,596.60 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 270,596.60 บาท ลงวันที่ 22 เม.ย.  65

24 ซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร2 รายการ 285,690             285,690   วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด (มหาชน) บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด (มหาชน) เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่  51/2565

ราคาที่เสนอ 285,690 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 285,690 บาท ลงวันที่ 21 เม.ย.  65

25 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน 1 รายการ 74,800              74,800    วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทวัชคอมแอรเซอรวิส จํากัด บริษัท ทวัชคอมแอรเซอรวิส จํากัด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่  99/2565

ราคาที่เสนอ 74,800 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 74,800 บาท ลงวันที่ 4 เม.ย.  65

26 จางซอมแซมยานพาหนะ 11,900              11,900    วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. สไมล ออโตเซอรวิส หจก. สไมล ออโตเซอรวิส เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่  -/2565

ราคาที่เสนอ 11,900 บาท ราคาที่ตกลงจาง 11,900 บาท ลงวันที่ 26 เม.ย.  65

27 จางทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 23,500              23,500    วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทัวชคอมแอรเซอรวิส บริษัท ทัวชคอมแอรเซอรวิส เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่  15/2565

ราคาที่เสนอ 23,500 บาท ราคาที่ตกลงจาง 23,500 บาท ลงวันที่ 22 เม.ย.  65

28 จางทําปายนิเทศความรูหองเรียนเกาหลี 12,780              12,780    วิธีเฉพาะเจาะจง วี เอส ปริ้นท วี เอส ปริ้นท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 17/2565

ราคาที่เสนอ 12,780 ราคาที่เสนอ 12,780 ลงวันที่ 8 เม.ย.  65

29 จางทาสีภายในหองเรียน อาคาร5 60,000              60,000    วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทูลการชาง หางหุนสวนจํากัด ทูลการชาง เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 31/2565

ราคาที่เสนอ 60,000 ราคาที่เสนอ 60,000 ลงวันที่ 26 เม.ย.65

30 จางทําหนังสือวารสารและกลองใสหนังสือ 47,000              47,000    วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทูเซเวน ดีไซน บริษัท ทูเซเวน ดีไซน เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 32/2565

ราคาที่เสนอ 47,000 ราคาที่เสนอ 47,000 ลงวันที่ 20 เม.ย.65

31 จางเดินระบบอินเตอรเน็ต 41,100              41,100    วิธีเฉพาะเจาะจง นายชาตรี รังษีมณีรัตร นายชาตรี รังษีมณีรัตร เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 30/2565

ราคาที่เสนอ 41,100 ราคาที่เสนอ 41,100 ลงวันที่ 11 เม.ย.65

32 จางติดตั้งระบบไฟฟาภายในหองเรียน 98,590              98,590    วิธีเฉพาะเจาะจง นายพงษศักดิ์ สาครอุดม นายพงษศักดิ์ สาครอุดม เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 34/2565

ราคาที่เสนอ 98,590 ราคาที่เสนอ 98,590 ลงวันที่ 22 เม.ย.65

33 จางกั้นหองอลูมิเนียมมอบขาวกระจกใสเขียว 60,000              60,000    วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทูลการชาง หางหุนสวนจํากัด ทูลการชาง เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 48/2565

ราคาที่เสนอ 60,000 ราคาที่เสนอ 60,000 ลงวันที่ 12 เม.ย.65

34 จางทําธงตราโรงเรียนสงวนหญิง 48,000              48,000    วิธีเฉพาะเจาะจง วี.เอส.ปริ้นท วี.เอส.ปริ้นท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที2่5/2565

ราคาที่เสนอ 48,000 บาท ราคาที่ตกลงจาง 48,000 บาท ลงวันที่ 5 เม.ย. 65

35 จางทําผาประดับอาคารสถานศึกษา 93,625              93,625    วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทูลการชาง หางหุนสวนจํากัด ทูลการชาง เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที1่9/2565

ราคาที่เสนอ 93625 บาท ราคาที่ตกลงจาง 93625 บาท ลงวันที่ 8 เม.ย. 65



36 จางกั้นหองเรียน 19,795              19,795    วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทูลการชาง หางหุนสวนจํากัด ทูลการชาง เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที2่0/2565

ราคาที่เสนอ 19,795 บาท ราคาที่ตกลงจาง 19,795 บาท ลงวันที่ 8 เม.ย. 65

37 จางปูกระเบื้องอาคาร 11 383,488             383,488   วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทูลการชาง หางหุนสวนจํากัด ทูลการชาง เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 23/2565

ราคาที่เสนอ 383,488 บาท ราคาที่ตกลงจาง 383,488 ลงวันที่ 28 เม.ย. 65

38 จางซอมแซมหองเรียนภาษาญี่ปุน 220,805             220,805   วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทูลการชาง หางหุนสวนจํากัด ทูลการชาง เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 22/2565

ราคาที่เสนอ 220,805.20 บาท ราคาที่ตกลงจาง 220,805.20 ลงวันที่ 27 เม.ย. 65

39 จางกั้นหองเรียน 19,795              19,795    วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทูลการชาง หางหุนสวนจํากัด ทูลการชาง เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 20/2565

ราคาที่เสนอ 19795 บาท ราคาที่ตกลงจาง 19795 ลงวันที่ 8 เม.ย. 65

40 จางพิมพปายไวนิล 4 รายการ 10,000              10,000    วิธีเฉพาะเจาะจง วี.เอส.ปริ้นท วี.เอส.ปริ้นท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 16/2565

ราคาที่เสนอ 10,000 บาท ราคาที่ตกลงจาง 10,000 ลงวันที่ 25 เม.ย. 65

41 จางคาบริการปองกันและกําจัดปลวก 12,800              12,800    วิธีเฉพาะเจาะจง รานโฮมเคมีคอลสุพรรณบุรี รานโฮมเคมีคอลสุพรรณบุรี เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 18/2565

ราคาที่เสนอ 12,800 บาท ราคาที่ตกลงจาง 12,800 ลงวันที่ 22 เม.ย. 65

42 จางทํารางระบายน้ําหลังอาคาร9 96,300              96,300    วิธีเฉพาะเจาะจง รานโฮมเคมีคอลสุพรรณบุรี รานโฮมเคมีคอลสุพรรณบุรี เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 21/2565

ราคาที่เสนอ 96,300 บาท ราคาที่ตกลงจาง 96,300 ลงวันที่ 22 เม.ย. 65

43 จางรถโดยสาร ประจําทาง (มินิบัส) 4,700                4,700      วิธีเฉพาะเจาะจง นางสุพัตรา ปญจบุศย นางสุพัตรา ปญจบุศย เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -/2565

ราคาที่เสนอ 4,700 บาท ราคาที่ตกลงจาง 4,700 ลงวันที่ 2 เม.ย. 65

44 จางทําเอกสารรายงานผลการประเมินตนเอง(SAR) 10,000              10,000    วิธีเฉพาะเจาะจง วี.เอส.ปริ้นท วี.เอส.ปริ้นท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 7/2565

ราคาที่เสนอ 10,000 บาท ราคาที่ตกลงจาง 10,000 ลงวันที่ 29 เม.ย. 65

45 จางทําเอกสารมาตรฐานและคูมือการปฏิบัติงาน 6,000                6,000      วิธีเฉพาะเจาะจง เอ็น.พี.ปริ้นติ้ง แอนดก็อปป เอ็น.พี.ปริ้นติ้ง แอนดก็อปป เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -/2565

ราคาที่เสนอ 6,000 บาท ราคาที่ตกลงจาง 6,000 ลงวันที่ 29 เม.ย. 65

46 จางถายเอกสาร ปพ.1 4,000                4,000      วิธีเฉพาะเจาะจง เอ็น.พี.ปริ้นติ้ง แอนดก็อปป เอ็น.พี.ปริ้นติ้ง แอนดก็อปป เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -/2565

ราคาที่เสนอ 4,000 บาท ราคาที่ตกลงจาง 4,000 ลงวันที่ 3 เม.ย. 65



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

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

1 ซื้อวัสดุ 2 รายการ 1,260               1,260        วิธีเฉพาะเจาะจง รานพรชัยบุคเซนเตอร รานพรชัยบุคเซนเตอร เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 

ราคาที่เสนอ 1,260 บาท ราคาที่เสนอ 1,260 บาท ลงวันที่ 12 พ.ค.65

2 ซื้อวัสดุ 11 รายการ 23,745              23,745       วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไอเดีย คลีน หางหุนสวนจํากัด ไอเดีย คลีน เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 68/2565

ราคาที่เสนอ 23,745 บาท ราคาที่เสนอ 23,745 บาท ลงวันที่ 12 พ.ค.65

3 ซื้อวัสดุครุภัณฑสํานักงาน 5 รายการ 8,700               8,700        วิธีเฉพาะเจาะจง รานพีโอสยามเทรดดิ้ง รานพีโอสยามเทรดดิ้ง เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 

ราคาที่เสนอ 8,700 ราคาที่เสนอ 8,700 ลงวันที่ 20 พ.ค. 65

4 ซื้อวัสดุครุภัณฑสํานักงาน 50 รายการ 40,821              40,821       วิธีเฉพาะเจาะจง รานพรชัยบุคเซนเตอร รานพรชัยบุคเซนเตอร เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 70/2565

ราคาที่เสนอ 40,821 ราคาที่เสนอ 40,821 ลงวันที่ 19 พ.ค.65

5 ซื้อวัสดุ 23 รายการ 13,071              13,071       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทถาวรเทรดดิ้งอีเลคทริค จํากัด บริษัทถาวรเทรดดิ้งอีเลคทริค จํากัด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 65/2565

ราคาที่เสนอ 13,071 ราคาที่เสนอ 13,071 ลงวันที่ 18 พ.ค.65

6 ซื้อวัสดุครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 1 รายการ 18,500              18,500       วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ตนกลา บุค หางหุนสวนจํากัด ตนกลา บุค เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั้งซื้อเลขที่ 69/2565

ราคาที่เสนอ 18,500 ราคาที่เสนอ 18,500 ลงวันที่ 18 พ.ค.65

7 ซื้อวัสดุครุภัณฑงานบานงานครัว 3 รายการ 15,200              15,200       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทกลาอินเตอรเทรด บริษัทกลาอินเตอรเทรด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 71/2565

ราคาที่เสนอ 15,200 ราคาที่เสนอ 15,200 ลงวันที่ 20 พ.ค. 65

8 ซื้อวัสดุครุภัณฑสํานักงาน 1 รายการ 12,100              12,100       วิธีเฉพาะเจาะจง รานพีโอสยามเทรดดิ้ง รานพีโอสยามเทรดดิ้ง เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 72/2565

ราคาที่เสนอ 12,100 บาท ราคาที่เสนอ 12,100 บาท ลงวันที่ 23 พ.ค.65

9 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 1 รายการ 460                  460           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทถาวรเทรดดิ้งอีเลคทริค จํากัด บริษัทถาวรเทรดดิ้งอีเลคทริค จํากัด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 460 บาท ราคาที่เสนอ 460 บาท ลงวันที่ 18 พ.ค.65

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม

โรงเรียนสงวนหญิง

วันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 (1)



10 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2 รายการ 3,000               3,000        วิธีเฉพาะเจาะจง รานพรชัยบุคเซนเตอร รานพรชัยบุคเซนเตอร เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 3,000 ราคาที่เสนอ 3,000 ลงวันที่ 11 พ.ค.65

11 ซื้อวัสดุครุภัณฑกอสราง 74 รายการ 65,707              65,707       วิธีเฉพาะเจาะจง รานแมแดงฮารดแวร รานแมแดงฮารดแวร เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลที่ 85/2565

ราคาที่เสนอ 65,706.56 ราคาที่เสนอ 65,706.56 ลงวันที่ 27 พ.ค.65

12 ซื้อวัสดุครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 6 รายการ 60,160              60,160       วิธีเฉพาะเจาะจง รานวงพงศ 168 การชาง รานวงพงศ 168 การชาง เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 102/2565

ราคาที่เสนอ 60,160 ราคาที่เสนอ 60,160 ลงวันที่ 11 พ.ค.65

13 ซื้อวัสดุ 1 รายการ 5,000               5,000        วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวน จํากัด ไรซเปอร กรุป หางหุนสวน จํากัด ไรซเปอร กรุป เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 5,000 ราคาที่เสนอ 5,000 ลงวันที่ 26 พ.ค.65

14 จางพิมพปายไวนิล 4 รายการ 3,766               3,766        วิธีเฉพาะเจาะจง รานสโตนทูดีไซน รานสโตนทูดีไซน เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่

ราคาที่เสนอ 3,766.40 ราคาที่เสนอ 3,766.40 ลงวันที่ 8 พ.ค.65

15 จางพิมพปายไวนิล 1 รายการ 1,200               1,200        วิธีเฉพาะเจาะจง ราน วี เอส ปริ้น ราน วี เอส ปริ้น เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 

ราคาที่เสนอ 1,200 บาท ราคาที่เสนอ 1,200 บาท ลงวันที่ 13 พ.ค.65

16 จางพิมพปายไวนิล 6 รายการ 6,480               6,480        วิธีเฉพาะเจาะจง ราน วี เอส ปริ้น ราน วี เอส ปริ้น เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่

ราคาที่เสนอ 6,480 ราคาที่เสนอ 6,480 ลงวันที่ 24 พ.ค.65

17 จางพิมพปายไวนิล 13 รายการ 24,490              24,490       วิธีเฉพาะเจาะจง ราน วี เอส ปริ้น ราน วี เอส ปริ้น เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 27/2565

ราคาที่เสนอ 24,490 ราคาที่เสนอ 24,490 ลงวันที่ 18 พ.ค.65

18 จางเขาเลมสันเกลียวใสแผนใสเซลลูลอยด 3,840               3,840        วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เอส พี ปริ้นติ้ง แอนด กอปป ราน เอส พี ปริ้นติ้ง แอนด กอปป เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่

ราคาที่เสนอ 3,840 ราคาที่เสนอ 3,840 ลงวันที่ 31 พ.ค.65

19 จางทําเอกสารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 53,750              53,750       วิธีเฉพาะเจาะจง สุพรรณกอปป สุพรรณกอปป เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 26/2565

ราคาที่เสนอ 53,750 ราคาที่เสนอ 53,750 ลงวันที่ 6 พ.ค.65

20 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 2 รายการ 30,000              30,000       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สตารกรุปคอมพิวเตอรซัพพลาย หจก.สตารกรุปคอมพิวเตอรซัพพลาย เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 89/2565

ราคาที่เสนอ 30,000 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 30,000 บาท ลงวันที่ 17 พ.ค. 65

21 ซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 4 รายการ 453,680            453,680     วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส ที พลัส ซิสเท็ม จํากัด บริษัท เอส ที พลัส ซิสเท็ม จํากัด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 86/2565

ราคาที่เสนอ 453,680 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 453,680 บาท ลงวันที่ 12 พ.ค. 65

22 ซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 1 รายการ 499,797            499,797     วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด (มหาชน) บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด (มหาชน) เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 83/2565

ราคาที่เสนอ 499,797 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 499,797 บาท ลงวันที่ 11 พ.ค. 65



23 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน 1 รายการ 190,000            190,000     วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทวัชคอมแอรเซอรวิส บริษัท ทวัชคอมแอรเซอรวิส เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 82/2565

 ราคาที่เสนอ 190,000 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 190,000 บาท ลงวันที่ 20 พ.ค. 65

24 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน 4 รายการ 16,600              16,600       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อัจฉรา เฟอรนิเจอร จํากัด บริษัท อัจฉรา เฟอรนิเจอร จํากัด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 78/2565

ราคาที่เสนอ 16,600 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 16,600 บาท ลงวันที่ 5 พ.ค. 65

25 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน 4 รายการ 196,020            196,020     วิธีเฉพาะเจาะจง ยิ่งเจริญโปรดัก ยิ่งเจริญโปรดัก เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่  74/2565

ราคาที่เสนอ 192,020 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 192,020 บาท ลงวันที่ 17 พ.ค. 65

26 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน 3 รายการ 31,600              31,600       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อัจฉรา เฟอรนิเจอร จํากัด บริษัท อัจฉรา เฟอรนิเจอร จํากัด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่  75/2565

ราคาที่เสนอ 31,600 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 31,600 บาท ลงวันที่ 6 พ.ค. 65

27 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 1 รายการ 24,200              24,200       วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ตนกลาบุค หางหุนสวนจํากัด ตนกลาบุค เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่  73/2565

ราคาที่เสนอ 24,200 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 24,200 บาท ลงวันที่ 25 พ.ค. 65

28 จางทําอุปกรณชั้นวาง 77,300              77,300       วิธีเฉพาะเจาะจง นายมานพ สาภักดี นายมานพ สาภักดี เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่  29/2565

ราคาที่เสนอ 77,300 บาท ราคาที่ตกลงจาง 77,300 บาท ลงวันที่ 10 พ.ค. 65

29 จางซอมแซมยานพาหนะ 4,875               4,875        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทหลักเมืองถาวร ออโตไทร จํากัดบริษัทหลักเมืองถาวร ออโตไทร จํากัด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่  -/2565

ราคาที่เสนอ 4,875 บาท ราคาที่ตกลงจาง 4,875 บาท ลงวันที่ 24 พ.ค  65

30 จางซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 7,100               7,100        วิธีเฉพาะเจาะจง คารม แอร คารม แอร เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่  -/2565

ราคาที่เสนอ 7,100 บาท ราคาที่ตกลงจาง 7,100 บาท ลงวันที่ 12 พ.ค  65

31 จางซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 3,600               3,600        วิธีเฉพาะเจาะจง คารม แอร คารม แอร เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่  -/2565

ราคาที่เสนอ 3,600 บาท ราคาที่ตกลงจาง 3,600 บาท ลงวันที่ 12 พ.ค  65

32 จางซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 15,000              15,000       วิธีเฉพาะเจาะจง คารม แอร คารม แอร เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่  28/2565

ราคาที่เสนอ 15,000 บาท ราคาที่ตกลงจาง 15,000 บาท ลงวันที่ 12 พ.ค  65

33 จางทําฝาเพดานหองเรียน 363,265            363,265     วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทูลการชาง หางหุนสวนจํากัด ทูลการชาง เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 41/2565

ราคาที่เสนอ 363,265 ราคาที่เสนอ 363,265 ลงวันที่ 25 พ.ค. 65

34 จางเหมาติดตั้งสายแลนดและอุปกรณไฟฟา 74,080              74,080       วิธีเฉพาะเจาะจง นายพงษศักดิ์ สาครอุดมพร นายพงษศักดิ์ สาครอุดมพร เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 35/2565

ราคาที่เสนอ 74,080 ราคาที่เสนอ 74,080 ลงวันที่ 10 พ.ค. 65

35 จางทําปายตัวอักษาแสตนเลส(อาคาร6) 23,540              23,540       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอ เค ซายน จํากัด บริษัท เอส เอ เค ซายน จํากัด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 38/2565

ราคาที่เสนอ 23,540 ราคาที่เสนอ 23,540 ลงวันที่ 12 พ.ค.65



36 จางเหมารถโดยสาร 3 คัน 33,000              33,000       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สมบูรณพัฒนาทัวร จํากัด บริษัท สมบูรณพัฒนาทัวร จํากัด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 24/2565

ราคาที่เสนอ 33,000 ราคาที่เสนอ 33,000 ลงวันที่ 11 พ.ค.65

37 จางเหมารถโดยสาร 1 คัน 2,800               2,800        วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรชัย พึ่งสุ นายสุรชัย พึ่งสุ เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ -/2565

ราคาที่เสนอ 2,800 ราคาที่เสนอ 2,800 ลงวันที่ 12 พ.ค.65

38 จางติดตั้งตะแกรงกันนกและทาสี 224,400            224,400     วิธีเฉพาะเจาะจง ราน วรพงศ 168 การชาง ราน วรพงศ 168 การชาง เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 37/2565

ภายในหองประชุม ราคาที่เสนอ 224,400 ราคาที่เสนอ 224,400 ลงวันที่ 26 พ.ค.65

39 จางบิ้วอินทต็โชวและกระดานดํา 280,000            280,000     วิธีเฉพาะเจาะจง ราน วรพงศ 168 การชาง ราน วรพงศ 168 การชาง เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 45/2565

ราคาที่เสนอ 280,000 ราคาที่เสนอ 280,000 ลงวันที่ 25 พ.ค. 65

40 จางทําชั้นวางสื่อการเรียนการสอน 51,000              51,000       วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมยศ ทองโสภา นายสมยศ ทองโสภา เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 55/2565

ราคาที่เสนอ 51,000 ราคาที่เสนอ 51,000 ลงวันที่ 30 พ.ค.65

41 จางปดชองลมหองเรียน ติดตราสัญลักษณโรง 244,030 244,030     วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทูลการชาง หางหุนสวนจํากัด ทูลการชาง เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที3่6/2565

ราคาที่เสนอ 244,030 บาท ราคาที่ตกลงจาง 244,030 บาท ลงวันที่ 17 พ.ค. 65

42 จางทําปายนิเทศความรูหองเรียนภาษาจีน 4,300 4,300        วิธีเฉพาะเจาะจง ราน วี เอส ปริ้นท ราน วี เอส ปริ้นท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ -/2565

ราคาที่เสนอ 4,300 บาท ราคาที่ตกลงจาง 4,300บาท ลงวันที่ 8 พ.ค. 65



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

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

1 ซื้อวัสดุ 4 รายการ 3,520.00          3,520.00       วิธีเฉพาะเจาะจง รานพีโอสยามเทรดดิ้ง รานพีโอสยามเทรดดิ้ง เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 

ราคาที่เสนอ 3,520 ราคาที่เสนอ 3,520 ลงวันที่ 2 มิ.ย. 65

2 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ 1,800.00          1,800.00       วิธีเฉพาะเจาะจง รานพรชัยบุคเซนเตอร รานพรชัยบุคเซนเตอร เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 

ราคาที่เสนอ 1,800 บาท ราคาที่เสนอ 1,800 บาท ลงวันที่ 6 มิ.ย.65

3 ซื้อวัสดุครุภัณฑสํานักงาน 7 รายการ 23,610 23,610 วิธีเฉพาะเจาะจง รานพีโอสยามเทรดดิ้ง รานพีโอสยามเทรดดิ้ง เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 79/2565

ราคาที่เสนอ 23,610 ราคาที่เสนอ 23,610 ลงวันที่ 14 มิ.ย.65

4 ซื้อวัสดุงานบาน 4 รายการ 5,436 5,436 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไอเดียคลีน หางหุนสวนจํากัด ไอเดียคลีน เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 

ราคาที่เสนอ 5,436 ราคาที่เสนอ 5,436 ลงวันที่ 17 มิ.ย.65

5 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3 รายการ 16,750 16,750 วิธีเฉพาะเจาะจง รานโชคนิมิต รานโชคนิมิต เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 81/2565

ราคาที่เสนอ 16,740 ราคาที่เสนอ 16,740 ลงวันที่ 9 มิ.ย.65

6 ซื้อวัสดุ 4 รายการ 1,600 1,600 วิธีเฉพาะเจาะจง รานพีโอสยามเทรดดิ้ง รานพีโอสยามเทรดดิ้ง เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 1,600 ราคาที่เสนอ 1,600 ลงวันที่ 25 มิ.ย.65

7 ซื้อวัสดุครุภัณฑไฟฟา 16 รายการ 9,448 9,448 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทถาวรเทรดดิ้งอีเลคทริค จํากัด บริษัทถาวรเทรดดิ้งอีเลคทริค จํากัด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 

ราคาที่เสนอ 9,448 ราคาที่เสนอ 9,448 ลงวันที่ 22 มิ.ย.65

8 ซื้อวัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอร 2 รายการ 7,870.00 7,870.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ตนกลา บุค หางหุนสวนจํากัด ตนกลา บุค เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 

ราคาที่เสนอ 7,870 ราคาที่เสนอ 7,870 ลงวันที่ 23 มิ.ย.65

9 ซื้อวัสดุดนตรี 2 รายการ 2,560 2,560 วิธีเฉพาะเจาะจง รานเครื่องดนตรีไทยธรรม รานเครื่องดนตรีไทยธรรม เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 

ราคาที่เสนอ 2,560 ราคาที่เสนอ 2,560 ลงวันที่ 15 มิ.ย.65

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน

โรงเรียนสงวนหญิง

วันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 



10 ซื้อวัสดุ 5 รายการ 5,673 5,673 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไอเดียคลีน หางหุนสวนจํากัด ไอเดียคลีน เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 

ราคาที่เสนอ 5,673 ราคาที่เสนอ 5,673 ลงวันที่ 27 มิ.ย.65

11 ซื้อวัสดุ 1 รายการ 7,800 7,800 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ตนกลา บุค หางหุนสวนจํากัด ตนกลา บุค เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 7,800 ราคาที่เสนอ 7,800 ลงวันที่ 30 มิ.ย.65

12 ซื้อวัสดุดนตรี 1 รายการ 3,800.00 3,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง คลังดนตรี คลังดนตรี เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 3,800 บาท ราคาที่เสนอ 3,800 บาท ลงวันที่ 15 มิ.ย.65

13 ซื้อวัสดุกอสราง 5 รายการ 2,771.30 2,771.30 วิธีเฉพาะเจาะจง รานแมแดงฮารดแวร รานแมแดงฮารดแวร เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 2,771.30 ราคาที่เสนอ 2,771.30 ลงวันที่ 24 มิ.ย.65

14 ซื้อวัสดุสํานักงาน 35 รายการ 15,072 15,072 วิธีเฉพาะเจาะจง รานพรชัยบุคเซนเตอร รานพรชัยบุคเซนเตอร เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 90/2565

ราคาที่เสนอ 15,072 ราคาที่เสนอ 15,072 ลงวันที่ 23 มิ.ย.65

15 ซื้อวัสดุ 14 รายการ 10,000 10,000 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ประชาเวชภัณฑ หจก.ประชาเวชภัณฑ เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 93/2565

ราคาที่เสนอ 10,000 ราคาที่เสนอ 10,000 ลงวันที่ 21 มิ.ย.65

16 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 2 รายการ 1,900 1,900 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ตนกลา บุค หางหุนสวนจํากัด ตนกลา บุค เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 1,900 ราคาที่เสนอ 1,900 ลงวันที่ 30 มิ.ย.65

17 ซื้อวัสดุดนตรี 6 รายการ 8,500 8,500 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสมใจ เกิดทรง นางสาวสมใจ เกิดทรง เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 8,500 ราคาที่เสนอ 8,500 ลงวันที่ 16 มิ.ย.65

18 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 2 รายการ 60,000 60,000 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชางทูล หางหุนสวนจํากัด ชางทูล เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 88/2565

ราคาที่เสนอ 60,000 ราคาที่เสนอ 60,000 ลงวันที่ 30 มิ.ย.65

19 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 3 รายการ 26,600 26,600 วิธีเฉพาะเจาะจง กลาอินเตอรเทรด กลาอินเตอรเทรด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 94/2565

ราคาที่เสนอ 26,600 ราคาที่เสนอ 26,600 ลงวันที่ 30 มิ.ย.65

20 ซื้อวัสดุครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 8 รายการ 67,450 67,450 วิธีเฉพาะเจาะจง รานวรพงศื 168 การชาง รานวรพงศื 168 การชาง เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 103/2565

ราคาที่เสนอ 67,450 ราคาที่เสนอ 67,450 ลงวันที่ 7 มิ.ย.65

21 ซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 4 รายการ 108,605 108,605 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสที พลัส ซิสเท็ม จํากัด บริษัท เอสที พลัส ซิสเท็ม จํากัด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 92/2565

ราคาที่เสนอ 108,605 บาท ราคาทีตกซื้อ 108,605 บาท ลงวันที่ 9 มิ.ย. 65

22 ซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 5 รายการ 22,950 22,950 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กิจโกศลบุคเซ็นเตอร บริษัท กิจโกศลบุคเซ็นเตอร เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 84/2565

ราคาที่เสนอ 22,950 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 22,950 บาท ลงวันที่ 14 มิ.ย. 65



23 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 1 รายการ 7,500 7,500 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สตารกรุปคอมพิวเตอรซัพพลาย หจก.สตารกรุปคอมพิวเตอรซัพพลาย เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -/2565

ราคาที่เสนอ 7,500 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 7,500 บาท ลงวันที่ 20 มิ.ย. 65

24 จางซอมเครื่องปริ้นเตอร 2,500 2,500 วิธีเฉพาะเจาะจง อิงค มาสเตอร สุพรรณบุรี อิงค มาสเตอร สุพรรณบุรี เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ -/2565

ราคาที่เสนอ 2,500 บาท ราคาที่ตกลงจาง 2,500 บาท ลงวันที่ 22 มิ.ย. 65

25 จางซอมแซมเครื่องดนตรีไทย 8,000 8,000 วิธีเฉพาะเจาะจง รานเครื่องดนตรีไทยธรรม รานเครื่องดนตรีไทยธรรม เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ -/2565

ราคาที่เสนอ 8,000 บาท ราคาที่ตกลงจาง 8,000 บาท ลงวันที่ 15 มิ.ย. 65

26 จางซอมบํารุงยานพาหนะ 4,500 4,500 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. สไมล ออโตเซอรวิส หจก. สไมล ออโตเซอรวิส เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ -/2565

ราคาที่เสนอ 4,500 บาท ราคาที่ตกลงจาง 4,500 บาท ลงวันที่ 15 มิ.ย. 65

27 จางซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 4,800 4,800 วิธีเฉพาะเจาะจง คารม แอร คารม แอร เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ -/2565

ราคาที่เสนอ 4,800 บาท ราคาที่ตกลงจาง 4,800 บาท ลงวันที่ 17 มิ.ย. 65

28 จางซอมบํารุงยานพาหนะ 10,000 10,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นครยางทอง บริษัท นครยางทอง เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 33/2565

ราคาที่เสนอ 10,000 บาท ราคาที่ตกลงจาง 10,000 บาท ลงวันที่ 8 มิ.ย. 65

29 จางซอมแซมเครื่องปริ้นเตอร 3,200 3,200 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สตารกรุปคอมพิวเตอรซัพพลาย หจก.สตารกรุปคอมพิวเตอรซัพพลาย เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ -/2565

ราคาที่เสนอ 3,200  บาท ราคาที่ตกลงจาง 3,200  บาท ลงวันที่ 14 มิ.ย. 65

30 จางเขาเลมแผนปฎิบัติการป 2565 1,000 1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง เอ็น พี ปริ้นติ้ง แอนด กอปป เอ็น พี ปริ้นติ้ง แอนด กอปป เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ -/2565

ราคาที่เสนอ 1,000 ราคาที่เสนอ 1,000 ลงวันที่ 1 มิ.ย.65

31 จางเหมารถโดยสาร 11 คัน 64,900.00        64,900.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรชัย พึ่งสุ นายสุรชัย พึ่งสุ เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 40/2565

ราคาที่เสนอ 64,900 ราคาที่เสนอ 64,900 ลงวันที่ 17 มิ.ย.65

32 จางเหมารถโดยสาร 12 คัน 70,800.00        70,800.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรชัย พึ่งสุ นายสุรชัย พึ่งสุ เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 43/2565

ราคาที่เสนอ 70,800 ราคาที่เสนอ 70,800 ลงวันที่ 23 มิ.ย.65

33 จางเหมารถโดยสาร 10 คัน 79,000.00        79,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรชัย พึ่งสุ นายสุรชัย พึ่งสุ เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 44/2565

ราคาที่เสนอ 79,000 ราคาที่เสนอ 79,000 ลงวันที่ 24 มิ.ย.65

34 จางเหมารถโดยสาร 11 คัน 48,400.00        48,400.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรชัย พึ่งสุ นายสุรชัย พึ่งสุ เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 39/2565

ราคาที่เสนอ 48,400 ราคาที่เสนอ 48,400 ลงวันที่ 16 มิ.ย.65

35 จางซอมบํารุงยานพาหนะ 2 คัน 20,000 20,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นครยางทอง จํากัด บริษัท นครยางทอง จํากัด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 46/2565

ราคาที่เสนอ 20,000 ราคาที่เสนอ 20,000 ลงวันที่ 14 มิ.ย.65



36 จางทําคูมือนักเรียนสงวนหญิง 76,800 76,800 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เพชรภูมิการพิมพ จํากัด บริษัท เพชรภูมิการพิมพ จํากัด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 47/2565

ราคาที่เสนอ 76,800 ราคาที่เสนอ 76,800 ลงวันที่ 8 มิ.ย. 65

37 จางติดตั้งตะแกรงกันนกและ 447,902 447,902 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทูลการชาง หางหุนสวนจํากัด ทูลการชาง เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 42/2565

กั้นหองอลูมิเนียม ราคาที่เสนอ 447,902 ราคาที่เสนอ 447,902 ลงวันที่ 10 มิ.ย.65

38 จางพิมพสติ๊กเกอรติดฟวเจอรบอรด 850 850 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ดีไอเดีย ไซน หางหุนสวนจํากัด ดีไอเดีย ไซน เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่

ราคาที่เสนอ 850 ราคาที่เสนอ 850 ลงวันที่ 29 มิ.ย.65

39 จางติดตั้งมานตาไก Black out 265,000 265,000 วิธีเฉพาะเจาะจง รานเบญจพรผามาน รานเบญจพรผามาน เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 49/2565

ราคาที่เสนอ 265,000 ราคาที่เสนอ 265,000 ลงวันที่ 15 มิ.ย.65

40 จางเหมารถโดยสาร 2 คัน 14,000.00        14,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สมบูรณพัฒนาทัวร จํากัด บริษัท สมบูรณพัฒนาทัวร จํากัด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 51/2565

ราคาที่เสนอ 14,000 ราคาที่เสนอ 14,000 ลงวันที่ 30 มิ.ย.65

41 จางทาสีภายในหองเรียนภาษาจีน 25,680 25,680 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทูลการชาง หางหุนสวนจํากัด ทูลการชาง เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 53/2565

ราคาที่เสนอ 25.680 ราคาที่เสนอ 25.680 ลงวันที่ 9 มิ.ย.65

42 จางเหมารถโดยสาร 9 คัน 53,100.00        53,100.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรชัย พึ่งสุ นายสุรชัย พึ่งสุ เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 52/2565

ราคาที่เสนอ 53,100 ราคาที่เสนอ 53,100 ลงวันที่ 30 มิ.ย.65

43 จางซอมเครื่องปริ้นเตอร 2,000 2,000 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ตนกลา บุค หางหุนสวนจํากัด ตนกลา บุค เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 

ราคาที่เสนอ 2,000 ราคาที่เสนอ 2,000 ลงวันที่ 6 มิ.ย.65

44 จางซอมเครื่องปรับอากาศ 1,100 1,100 วิธีเฉพาะเจาะจง รานสมเกียรติแอร รานสมเกียรติแอร เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่

ราคาที่เสนอ 11,00 ราคาที่เสนอ 11,00 ลงวันที่ 27 มิ.ย.65

45 จางถายเอกสาร ปพ.1 370 370 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น พี ปริ้นติ้งแอนดกอปป บริษัท เอ็น พี ปริ้นติ้งแอนดกอปป เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ -/2565

ราคาที่เสนอ 370 บาท ราคาที่ตกลงจาง 370 บาท ลงวันที่ 24 มิ.ย. 65



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

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

1 ซื้อวัสดุครุภัณฑกอสราง 49 รายการ 23,436.21 23,436.21 วิธีเฉพาะเจาะจง รานแมแดงฮารดแวร รานแมแดงฮารดแวร เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 80/2565

ราคาที่เสนอ 23,436.21 ราคาที่เสนอ 23,436.21 ลงวันที่ 5 ก.ค.65

2 ซื้อวัสดุครุภัณฑกอสราง 41 รายการ 30,937 30,937 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทชัยสุวรรณวัสดุดี บริษัทชัยสุวรรณวัสดุดี เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

ราคาที่เสนอ 30,936.91 ราคาที่เสนอ 30,936.91 ใบสั่งซื้อเลขที่ 87/2565

3 ซื้อวัสดุไฟฟา 6 รายการ 2,256 2,256 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทถาวรเทรดดิ้งอีเลคทริค จํากัด บริษัทถาวรเทรดดิ้งอีเลคทริค จํากัด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 

ราคาที่เสนอ 2,256 ราคาที่เสนอ 2,256 ลงวันที่ 4 ก.ค.65

4 ซื้อวัสดุ 2 รายการ 2,430 2,430 วิธีเฉพาะเจาะจง รานพีโอ สยามเทรดดิ้ง รานพีโอ สยามเทรดดิ้ง เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 2,430 ราคาที่เสนอ 2,430 ลงวันที่ 18 ก.ค.65

5 ซื้ออาหาเสริม 1 รายการ 3,500 3,500 วิธีเฉพาะเจาะจง สุพรรณบุคคอมพิวเตอรแอนโอเอ สุพรรณบุคคอมพิวเตอรแอนโอเอ เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 

ราคาที่เสนอ 3,500 ราคาที่เสนอ 3,500 ลงวันที่ 27 ก.ค.65

6 ซื้อวัสดุ 7 รายการ 54,250 54,250 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดตนกลา บุค หางหุนสวนจํากัดตนกลา บุค เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 91/2565

ราคาที่เสนอ 54,250 ราคาที่เสนอ 54,250 ลงวันที่ 6 ก.ค.65 

7 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 2 รายการ 8,000 8,000 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดตนกลา บุค หางหุนสวนจํากัดตนกลา บุค เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 

ราคาที่เสนอ 8,000 ราคาที่เสนอ 8,000 ลงวันที่ 19 ก.ค.65

8 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ 54,000.00        54,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไรซเปเปอร กรุป หางหุนสวนจํากัด ไรซเปเปอร กรุป เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 96/2565

ราคาที่เสนอ 54,000 ราคาที่เสนอ 54,000 ลงวันที่ 6 ก.ค.65

9 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ 40,660 40,660 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอสพี พลัส โอเอ หางหุนสวนจํากัด เอสพี พลัส โอเอ เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซทอเลขที่ 97/2565

ราคาที่เสนอ 40,660 ราคาที่เสนอ 40,660 ลงวันที่ 21 ก.ค.65

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม

โรงเรียนสงวนหญิง

วันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 (1)



10 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 3 รายการ 11,970 11,970 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไอเดีย คลีน หางหุนสวนจํากัด ไอเดีย คลีน เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 101/2565

ราคาที่เสนอ 11,970 ราคาที่เสนอ 11,970 ลงวันที่ 20 ก.ค.65

11 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3 รายการ 751 751 วิธีเฉพาะเจาะจง รานพรชัยบุคเซนเตอร รานพรชัยบุคเซนเตอร เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 

ราคาที่เสนอ 751 ราคาที่เสนอ 751 ลงวันที่ 6 ก.ค.65

12 ซื้อวัสดุครุภัณฑสํานักงาน 1 รายการ 36000 36,000 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไรซเปเปอร กรุป หางหุนสวนจํากัด ไรซเปเปอร กรุป เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 99/2565

ราคาที่เสนอ 36,000 ราคาที่เสนอ 36,000 ลงวันที่ 18 ก.ค.65

13 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3 รายการ 3,495 3,495 วิธีเฉพาะเจาะจง รานพรชัยบุคเซนเตอร รานพรชัยบุคเซนเตอร เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 

ราคาที่เสนอ 3,465 ราคาที่เสนอ 3,465 ลงวันที่ 20 ก.ค.65

14 ซื้อวัสดุครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 3 รายการ 18,511 18,511 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต จํากบริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต จํากัด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 104/2565

ราคาที่เสนอ 18,511 ราคาที่เสนอ 18,511 ลงวันที่ 22 ก.ค.65

15 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2 รายการ 989 989 วิธีเฉพาะเจาะจง รานพรชัยบุคเซนเตอร รานพรชัยบุคเซนเตอร เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 

ราคาที่เสนอ 989 ราคาที่เสนอ 989 ลงวันที่ 27 ก.ค.65

16 ซื้อวัสดุสํานักงาน 35 รายการ 13,137 13,137 วิธีเฉพาะเจาะจง รานพรชัยบุคเซนเตอร รานพรชัยบุคเซนเตอร เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 108/2565

ราคาที่เสนอ 13,137 ราคาที่เสนอ 13,137 ลงวันที่ 19 ก.ค.65

17 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 2 รายการ 4,800 4,800 วิธีเฉพาะเจาะจง รานโสภณอิเล็กทริค รานโสภณอิเล็กทริค เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 4,800 ราคาที่เสนอ 4,800 ลงวันที่ 18 ก.ค.65

18 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 2 รายการ 32,421 32,421 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทอินโนเวตีฟ เอ็กพอริเมนต จํากัดบริษัทอินโนเวตีฟ เอ็กพอริเมนต จํากัด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 105/2565

ราคาที่เสนอ 32,421 ราคาที่เสนอ 32,421 ลงวันที่ 12 ก.ค.65

19 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2 รายการ 1,620 1,620 วิธีเฉพาะเจาะจง รานพรชัยบุคเซนเตอร รานพรชัยบุคเซนเตอร เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 

ราคาที่เสนอ 1,620 ราคาที่เสนอ 1,620 ลงวันที่ 27 ก.ค.65

20 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน 1 รายการ 28,000 28,000 วิธีเฉพาะเจาะจง โสภณอิเล็กทริค โสภณอิเล็กทริค เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 113/2563

ราคาที่เสนอ 28,000 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 28,000 บาท ลงวันที่ 18 ก.ค. 65

21 จางซอมแซมเครื่องปริ้นเตอร 500 500 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สตารกรุปคอมพิวเตอรซัพพลาย หจก.สตารกรุปคอมพิวเตอรซัพพลาย เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ -/2563

ราคาที่เสนอ 500 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 500 บาท ลงวันที่ 27 ก.ค. 65

22 จางเขาเลมเอกสารประกอบหลักสูตร SMTE 700 700 วิธีเฉพาะเจาะจง เอ็น พี ปริ้นติ้ง แอนด กอปป เอ็น พี ปริ้นติ้ง แอนด กอปป เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ -/2563

ราคาที่เสนอ 700 ราคาที่เสนอ 700 ลงวันที่ 19 ก.ค.65



23 จางเหมารถโดยสาร 5 คัน 39,500.00        39,500.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรชัย พึ่งสุ นายสุรชัย พึ่งสุ เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 54/2565

ราคาที่เสนอ 39,500 ราคาที่เสนอ 39,500 ลงวันที่ 1 ก.ค.65

24 จางซอมเครื่องปริ้นเตอร 500 500 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด สตารกรุป หางหุนสวนจํากัด สตารกรุป เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่

คอมพิวเตอรซัพพราย คอมพิวเตอรซัพพราย ลงวันที่ 27 ก.ค.65

ราคาที่เสนอ 500 บาท ราคาที่เสนอ 500 บาท

25 จางซอมเครื่องปรับอากาศ 2,100 2,100 วิธีเฉพาะเจาะจง คารมแอร คารมแอร เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่

ราคาที่เสนอ 2,100 ราคาที่เสนอ 2,100 ลงวันที่ 22 ก.ค.65



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

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

1 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ 30,495.00          30,495.00        วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชื่นชอบธุรกิจ หางหุนสวนจํากัด ชื่นชอบธุรกิจ เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 100/2565

ราคาที่เสนอ 30,495 ราคาที่เสนอ 30,495 ลงวันที่ 11 ส.ค.65

2 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 3 รายการ 10,930.00          10,930.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทกิจโกศลบุคเซนเตอร จํากัด บริษัทกิจโกศลบุคเซนเตอร จํากัด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 95/2565

ราคาที่เสนอ 10,930 ราคาที่เสนอ 10,930 ลงวันที่ 4 ส.ค.65

3 ซื้อวัสดุกอสราง 11 รายการ 8,110.60            8,110.60         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทชัยสุวรรณวัสดุดี จํากัด บริษัทชัยสุวรรณวัสดุดี จํากัด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 

ราคาที่เสนอ 8,110.60 ราคาที่เสนอ 8,110.60 ลงวันที่ 3 ส.ค.65

4 ซื้อวัสดุงานบาน 1 รายการ 14,800.00          14,800.00        วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไอเดีย คลีน หางหุนสวนจํากัด ไอเดีย คลีน เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 106/2565

ราคาที่เสนอ 14,800 ราคาที่เสนอ 14,800 ลงวันที่ 5 ส.ค.65

5 ซื้อวัสดุการศึกษา 96 รายการ 19,989.00          19,989.00        วิธีเฉพาะเจาะจง รานสุพรรณบุคสเตชั่นเนอรี่ รานสุพรรณบุคสเตชั่นเนอรี่ เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 110/2565

ราคาที่เสนอ 19,989 ราคาที่เสนอ 19,989 ลงวันที่ 9 ส.ค.65

6 ซื้อวัสดุสํานักงาน 6 รายการ 17,180.00          17,180.00        วิธีเฉพาะเจาะจง รานพีโอสยามเทรดดิ้ง รานพีโอสยามเทรดดิ้ง เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 107/2565

ราคาที่เสนอ 17,180 ราคาที่เสนอ 17,180 ลงวันที่ 10 ส.ค.65

7 ซื้อวัสดุการศึกษา 4 รายการ 1,909.00            1,909.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนิต ตั้งธรรมนิยม นายธนิต ตั้งธรรมนิยม เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 1,909 ราคาที่เสนอ 1,909 ลงวันที่ 18 ส.ค.65

8 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2 รายการ 500.00              500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง รานพรชัยบุคเซนตเอร รานพรชัยบุคเซนตเอร เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 500 ราคาที่เสนอ 500 ลงวันที่ 17 ส.ค.65

9 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ 900 900 วิธีเฉพาะเจาะจง รานพรชัยบุคเซนเตอร รานพรชัยบุคเซนเตอร เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 900 ราคาที่เสนอ 900 ลงวันที่ 15 ส.ค.65

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม

โรงเรียนสงวนหญิง

วันที่ 28 เดือน สิงหาคมพ.ศ. 2565 (1)



10 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 3 รายการ 3,120.00            3,120.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทถาวรเทรดดิ้งอีเลคทริค จํากัด บริษัทถาวรเทรดดิ้งอีเลคทริค จํากัด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 3,120 ราคาที่เสนอ 3,120 ลงวันที่ 15 ส.ค.65

11 ซื้อวัสดุการศึกษา 24 รายการ 14,934.00          14,934.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทโอเพนเซิรฟ จํากัด บริษัทโอเพนเซิรฟ จํากัด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 109/2565

ราคาที่เสนอ 14,934 ราคาที่เสนอ 14,934 ลงวันที่ 11 ส.ค.65

12 จางติดตั้งสายเมนแรงต่ําระบบปรับอากาศ 496,480.00         496,480.00      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วีระวรรณการไฟฟา หจก.วีระวรรณการไฟฟา เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 12/2565

ราคาที่เสนอ 496,480 ราคาที่เสนอ 496,480 ลงวันที่ 5 ส.ค.65

13 จางซอมบํารุงยานพาหนะ 15,750.00          15,750.00        วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. สไมล ออโตเซอรวิส หจก. สไมล ออโตเซอรวิส เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ 56/2565

ราคาที่เสนอ 15,750 ราคาที่เสนอ 15,750 ลงวันที่ 1 ส.ค.65



 



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

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

ไมมีการจัดซื้อจัดจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน

โรงเรียนสงวนหญิง

วันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 (1)
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