
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

1 วสัดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 12,679.50 12,679.50 เฉพาะเจาะจง ร้านบริษัท ออฟฟศิ โปรเฟสชั่นแนล อนิเทกกริต้ี จ ากดั ร้านบริษทั ออฟฟศิ โปรเฟสชัน่แนล อนิเทกกริต้ี จ ากดั มีผู้เสนอรายเดียว ศธ.04127.041/1 1 ต.ค. 62

2 วสัดุครุภัณฑ์การศึกษา 4,130.00 4,130.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบริษัท บ้านคาศึกษาภัณฑ์ จ ากดั ร้านบริษัท บ้านคาศึกษาภัณฑ์ จ ากัด มีผู้เสนอรายเดียว ศธ.04127.041/2 1 ต.ค. 62

3 วสัดุครุภัณฑ์การเกษตร 2,580.00 2,580.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอู่ ชา่งหนึ่ง (หนา้วัดโปง่เหาะ) ร้านอู ่ช่างหนึง่ (หน้าวดัโป่งเหาะ) มีผู้เสนอรายเดียว ศธ.04127.041/3 30 ต.ค. 62

4 วสัดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง 1,395.00 1,395.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั ร้านบริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั มีผู้เสนอรายเดียว ศธ.04127.041/4 31 ต.ค. 62

5 วสัดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจ.ส.อ. อร่าม อินทร์ฉาย ร้านจ.ส.อ. อร่าม อินทร์ฉาย มีผู้เสนอรายเดียว ศธ.04127.041/5 1 พ.ย. 62

6 วสัดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง 43,014.04 43,014.04 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกชัยค้าเหล็กและก่อสร้างจ ากัด ร้านเอกชยัค้าเหล็กและกอ่สร้างจ ากดั มีผู้เสนอรายเดียว ศธ.04127.041/6 4 พ.ย. 62

7 วสัดุครุภัณฑ์อืน่ ๆ 680.00 680.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคอ านวยจักรยาน ร้านโชคอ านวยจักรยาน มีผู้เสนอรายเดียว ศธ.04127.041/7 4 พ.ย. 62

8 วสัดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง 35,700.00 35,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบริษทั มนสัวี คอนกรีต จ ากดั ร้านบริษัท มนัสว ีคอนกรีต จ ากัด มีผู้เสนอรายเดียว ศธ.04127.041/8 6 พ.ย. 62

9 วสัดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง 4,495.00 4,495.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั ร้านบริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั มีผู้เสนอรายเดียว ศธ.04127.041/9 26 พ.ย. 62

10 วสัดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง 20,790.00 20,790.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหจก.แม่ผาวสัดุ ร้านหจก.แม่ผาวสัดุ มีผู้เสนอรายเดียว ศธ.04127.041/10 27 พ.ย. 62

11 วสัดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง 3,915.50 3,915.50 เฉพาะเจาะจง ร้านบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั ร้านบริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั มีผู้เสนอรายเดียว ศธ.04127.041/11 2 ธ.ค. 62

12 วสัดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง 12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนายธวชัชัย  สอดศรี ร้านนายธวชัชัย  สอดศรี มีผู้เสนอรายเดียว ศธ.04127.041/12 12 ธ.ค. 62

13 วสัดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง 3,555.00 3,555.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั ร้านบริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั มีผู้เสนอรายเดียว ศธ.04127.041/13 13 ธ.ค. 62

14 วสัดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง 17,768.40 17,768.40 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกชัยค้าเหล็กและก่อสร้างจ ากัด ร้านเอกชยัค้าเหล็กและกอ่สร้างจ ากดั มีผู้เสนอรายเดียว ศธ.04127.041/14 16 ธ.ค. 62

15 วสัดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง 15,969.75 15,969.75 เฉพาะเจาะจง ร้านบริษัท ฮ.เจริญค้า วสัดุ จ ากดั ร้านบริษัท ฮ.เจริญค้า วสัดุ จ ากัด มีผู้เสนอรายเดียว ศธ.04127.041/15 2 ม.ค. 63

16 วสัดุครุภัณฑ์การศึกษา 748.00 748.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านดินสอ ร้านบ้านดินสอ มีผู้เสนอรายเดียว ศธ.04127.041/16 15 ม.ค. 63

17 วสัดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง 8,460.00 8,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหจก.แม่ผาวสัดุ ร้านหจก.แม่ผาวสัดุ มีผู้เสนอรายเดียว ศธ.04127.041/17 16 ม.ค. 63

18 วสัดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 12,679.50 12,679.50 เฉพาะเจาะจง ร้านบริษัท ออฟฟศิ โปรเฟสชั่นแนล อนิเทกกริต้ี จ ากดั ร้านบริษทั ออฟฟศิ โปรเฟสชัน่แนล อนิเทกกริต้ี จ ากดั มีผู้เสนอรายเดียว ศธ.04127.041/18 24 ม.ค. 63

19 ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 16,100.00 16,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจ.ส.อ. อร่าม อินทร์ฉาย ร้านจ.ส.อ. อร่าม อินทร์ฉาย มีผู้เสนอรายเดียว ศธ.04127.041/19 27 ม.ค. 63

20 วสัดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1,341.00 1,341.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด ร้านบริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด มีผู้เสนอรายเดียว ศธ.04127.041/20 28 ม.ค. 63

21 วสัดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแม่ทองเฮงการค้า ร้านแม่ทองเฮงการค้า มีผู้เสนอรายเดียว ศธ.04127.041/21 3 ก.พ. 63

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในปีงบประมำณ 2563

โรงเรียนบ้ำนบึง(สันติมโนประชำสรรค์)

วันที ่24 เดือน สิงหำคม  พ.ศ. 2563(1)
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
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22 วสัดุครุภัณฑ์การศึกษา 4,850.00 4,850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส แอนด์ ซี ทอยส์ ร้านเอส แอนด์ ซี ทอยส์ มีผู้เสนอรายเดียว ศธ.04127.041/22 3 ก.พ. 63

23 วสัดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง 1,650.00 1,650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงอุทัยจุฬาภัณฑ์ ร้านแสงอุทัยจุฬาภัณฑ์ มีผู้เสนอรายเดียว ศธ.04127.041/23 21 ก.พ. 63

24 วสัดุครุภัณฑ์การศึกษา 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งการค้า ร้านรุ่งการค้า มีผู้เสนอรายเดียว ศธ.04127.041/24 21 ก.พ. 63

25 วสัดุครุภัณฑ์การศึกษา 40,279.00 40,279.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหจก.อักษรศีล ร้านหจก.อักษรศีล มีผู้เสนอรายเดียว ศธ.04127.041/25 24 ก.พ. 63

26 วสัดุครุภัณฑ์การศึกษา 4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งการค้า ร้านรุ่งการค้า มีผู้เสนอรายเดียว ศธ.04127.041/26 5 ม.ีค. 63

27 วสัดุครุภัณฑ์การเกษตร 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวัชรินทร์ คลังเกษตรและสวน ร้านวชัรินทร์ คลังเกษตรและสวน มีผู้เสนอรายเดียว ศธ.04127.041/27 11 ม.ีค. 63

28 วสัดุครุภัณฑ์การศึกษา 4,700.00 4,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งการค้า ร้านรุ่งการค้า มีผู้เสนอรายเดียว ศธ.04127.041/28 16 ม.ีค. 63

29 #REF! #REF! #REF! เฉพาะเจาะจง #REF! #REF! มีผู้เสนอรายเดียว #REF! #REF!

30 วสัดุครุภัณฑ์การศึกษา 87,093.00 87,093.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพอใจเพือ่นครู ร้านพอใจเพือ่นครู มีผู้เสนอรายเดียว ศธ.04127.041/30 15 เม.ย. 63

31 วสัดุครุภัณฑ์การศึกษา 18,892.00 18,892.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบริษัท ส านักพิมพ์ พัฒนาวชิาการ (พว.) จ ากัด ร้านบริษัท ส านักพิมพ์ พัฒนาวชิาการ (พว.) จ ากดั มีผู้เสนอรายเดียว ศธ.04127.041/31 15 เม.ย. 63

32 วสัดุครุภัณฑ์การศึกษา 4,680.00 4,680.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจนบริการ ร้านเจนบริการ มีผู้เสนอรายเดียว ศธ.04127.041/12 22 ม.ิย. 06

33 วสัดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 4,520.75 4,520.75 เฉพาะเจาะจง ร้านบริษทั ไทซ่าน คอร์เปอร์เรท จ ากดั ร้านบริษัท ไท่ซาน คอร์เปอร์เรท จ ากดั มีผู้เสนอรายเดียว ศธ.04127.041/33 22 ม.ิย. 63

34 วสัดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1,431.00 1,431.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด ร้านบริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด มีผู้เสนอรายเดียว ศธ.04127.041/34 22 ม.ิย. 63

35 วสัดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1,431.00 1,431.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด ร้านบริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด มีผู้เสนอรายเดียว ศธ.04127.041/34 22 ม.ิย. 63

36 วสัดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์ ซี ก้อปปี ้เซอร์วสิ ร้านอาร์ ซี ก้อปปี ้เซอร์วสิ มีผู้เสนอรายเดียว ศธ.04127.041/36 26 ม.ิย. 63

37 วสัดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง 2,602.00 2,602.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั ร้านบริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั มีผู้เสนอรายเดียว ศธ.04127.041/37 26 ม.ิย. 63

38 วสัดุครุภัณฑ์อืน่ ๆ 320.00 320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุบิน อะไหล่ยนต์ ร้านสุบิน อะไหล่ยนต์ มีผู้เสนอรายเดียว ศธ.04127.041/38 29 ม.ิย. 63

39 วสัดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,028.00 2,028.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด ร้านบริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด มีผู้เสนอรายเดียว ศธ.04127.041/39 1 ก.ค. 63

40 วสัดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 4,430.00 4,430.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านคามินิมาร์เก๊ต ร้านบ้านคามินิมาร์เก๊ต มีผู้เสนอรายเดียว ศธ.04127.041/40 1 ก.ค. 63

41 วสัดุครุภัณฑ์อืน่ ๆ 4,950.00 4,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งการค้า ร้านรุ่งการค้า มีผู้เสนอรายเดียว ศธ.04127.041/41 6 ก.ค. 63

42 วสัดุครุภัณฑ์อืน่ ๆ 4,550.00 4,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งการค้า ร้านรุ่งการค้า มีผู้เสนอรายเดียว ศธ.04127.041/42 10 ก.ค. 63
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43 วสัดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไหลกุย่หลี ร้านไหลกุย่หลี มีผู้เสนอรายเดียว ศธ.04127.041/43 20 ก.ค. 63

44 #REF! #REF! #REF! เฉพาะเจาะจง #REF! #REF! มีผู้เสนอรายเดียว #REF! #REF!

45 วสัดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1,926.00 1,926.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบริษทั ไทซ่าน คอร์เปอร์เรท จ ากดั ร้านบริษัท ไท่ซาน คอร์เปอร์เรท จ ากดั มีผู้เสนอรายเดียว ศธ.04127.041/45 6 ส.ค. 63

46 วสัดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2,610.00 2,610.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบริษทั แอดไวซ์ ไอที อินฟนิิท จ ากัด ร้านบริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ ากัด มีผู้เสนอรายเดียว ศธ.04127.041/46 7 ส.ค. 63

47 วสัดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 12,679.50 12,679.50 เฉพาะเจาะจง ร้านบริษัท ออฟฟศิ โปรเฟสชั่นแนล อนิเทกกริต้ี จ ากดั ร้านบริษทั ออฟฟศิ โปรเฟสชัน่แนล อนิเทกกริต้ี จ ากดั มีผู้เสนอรายเดียว ศธ.04127.041/47 7 ส.ค. 63

48 วสัดุครุภัณฑ์การศึกษา 86,553.00 86,553.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหจก.อักษรศีล ร้านหจก.อักษรศีล มีผู้เสนอรายเดียว ศธ.04127.041/48 10 ส.ค. 63

49 วสัดุครุภัณฑ์การศึกษา 560.00 560.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบริษัท บ้านคาศึกษาภัณฑ์ จ ากดั ร้านบริษัท บ้านคาศึกษาภัณฑ์ จ ากัด มีผู้เสนอรายเดียว ศธ.04127.041/49 13 ส.ค. 63

50 วสัดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1,010.00 1,010.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบริษทั แอดไวซ์ ไอที อินฟนิิท จ ากัด ร้านบริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ ากัด มีผู้เสนอรายเดียว ศธ.04127.041/50 17 ส.ค. 63
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