
แบบ สขร. 1

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป

1 วัสดุครุภัณฑการเกษตร 1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง รานวิริยะ รานวิริยะ มีผูเสนอรายเดียว ศธ.04127.041/1 2 ต.ค. 63

2 วัสดุครุภัณฑการศึกษา 1,471.20 1,471.20 เฉพาะเจาะจง รานบริษัท สํานักพิมพ พัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด รานบริษัท สํานักพิมพ พัฒนาวชิาการ (พว.) จํากัด มีผูเสนอรายเดียว ศธ.04127.041/2 2 ต.ค. 63

3 วัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอร 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานอาร ซี กอปป เซอรวิส รานอาร ซี กอปป เซอรวสิ มีผูเสนอรายเดียว ศธ.04127.041/3 23 ต.ค. 63

4 วัสดุครุภัณฑการศึกษา 3,070.00 3,070.00 เฉพาะเจาะจง รานหจก.อักษรศีล รานหจก.อักษรศีล มีผูเสนอรายเดียว ศธ.04127.041/4 26 ต.ค. 63

5 วัสดุครุภัณฑการศึกษา 6,781.00 6,781.00 เฉพาะเจาะจง รานพอใจเพ่ือนครู รานพอใจเพื่อนครู มีผูเสนอรายเดียว ศธ.04127.041/5 29 ต.ค. 63

6 วัสดุครุภัณฑงานบานงานครัว 2,247.00 2,247.00 เฉพาะเจาะจง รานบริษัท ไทซาน คอรเปอรเรท จํากัด รานบริษัท ไทซาน คอรเปอรเรท จํากัด มีผูเสนอรายเดียว ศธ.04127.041/6 25 พ.ย. 63

7 วัสดุครุภัณฑงานบานงานครัว 1,096.00 1,096.00 เฉพาะเจาะจง รานบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด รานบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด มีผูเสนอรายเดียว ศธ.04127.041/7 25 พ.ย. 63

8 วัสดุครุภัณฑสํานักงาน 2,645.00 2,645.00 เฉพาะเจาะจง รานบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด รานบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด มีผูเสนอรายเดียว ศธ.04127.041/8 1 ธ.ค. 63

9 วัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอร 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง รานอาร ซี กอปป เซอรวิส รานอาร ซี กอปป เซอรวสิ มีผูเสนอรายเดียว ศธ.04127.041/9 4 ธ.ค. 63

10 วัสดุครุภัณฑการเกษตร 17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง รานบริษัท สามยอดมอเตอร จํากัด รานบริษัท สามยอดมอเตอร จํากัด มีผูเสนอรายเดียว ศธ.04127.041/10 4 ธ.ค. 63

11 ที่ดินและสิ่งกอสราง 2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง รานนายบุญมา ทองพันธเตี้ย รานนายบุญมา ทองพันธเตี้ย มีผูเสนอรายเดียว ศธ.04127.041/11 7 ธ.ค. 63

12 วัสดุครุภัณฑงานบานงานครัว 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง รานนายบุญมา ทองพันธเตี้ย รานนายบุญมา ทองพันธเตี้ย มีผูเสนอรายเดียว ศธ.04127.041/12 14 ธ.ค. 63

13 วัสดุครุภัณฑงานบานงานครัว 4,960.00 4,960.00 เฉพาะเจาะจง รานพัฒนาการช่ัง รานพัฒนาการช่ัง มีผูเสนอรายเดียว ศธ.04127.041/13 14 ธ.ค. 63

14 วัสดุครุภัณฑกอสราง 15,030.00 15,030.00 เฉพาะเจาะจง รานบริษัท สวนผึ้ง วีคอน จํากัด รานบริษัท สวนผึ้ง วีคอน จํากัด มีผูเสนอรายเดียว ศธ.04127.041/14 21 ธ.ค. 63

15 วัสดุครุภัณฑกอสราง 13,499.20 13,499.20 เฉพาะเจาะจง รานเอกชัยคาเหล็กและกอสรางจํากัด รานเอกชัยคาเหล็กและกอสรางจํากัด มีผูเสนอรายเดียว ศธ.04127.041/15 21 ธ.ค. 63

16 วัสดุครุภัณฑกอสราง 18,139.52 18,139.52 เฉพาะเจาะจง รานเอกชัยคาเหล็กและกอสรางจํากัด รานเอกชัยคาเหล็กและกอสรางจํากัด มีผูเสนอรายเดียว ศธ.04127.041/16 21 ธ.ค. 63

17 วัสดุครุภัณฑกอสราง 9,423.00 9,423.00 เฉพาะเจาะจง รานหจก.แมผาวัสดุ รานหจก.แมผาวัสดุ มีผูเสนอรายเดียว ศธ.04127.041/17 4 ม.ค. 64

18 วัสดุครุภัณฑการศึกษา 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง รานบรษิัท บานคาศึกษาภัณฑ จํากัด รานบริษัท บานคาศึกษาภัณฑ จํากัด มีผูเสนอรายเดียว ศธ.04127.041/18 4 ม.ค. 64

19 วัสดุครุภัณฑสํานักงาน 9,990.00 9,990.00 เฉพาะเจาะจง รานบริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด รานบริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด มีผูเสนอรายเดียว ศธ.04127.041/19 8 ก.พ. 64

20 วสัดุครุภัณฑวิทยาศาสตรและการแพทย 3,258.15 3,258.15 เฉพาะเจาะจง รานบริษัท ไทซาน คอรเปอรเรท จํากัด รานบริษัท ไทซาน คอรเปอรเรท จํากัด มีผูเสนอรายเดียว ศธ.04127.041/20 15 ก.พ. 64

21 วัสดุครุภัณฑกอสราง 11,545.00 11,545.00 เฉพาะเจาะจง รานหจก.แมผาวัสดุ รานหจก.แมผาวัสดุ มีผูเสนอรายเดียว ศธ.04127.041/21 12 ม.ีค. 64

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในปงบประมาณ 2564

โรงเรียนบานบึง(สันติมโนประชาสรรค)

วันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564(1)

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง
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22 วัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอร 2,710.00 2,710.00 เฉพาะเจาะจง รานบริษัท แอดไวซ ไอที อินฟนิท จํากัด รานบริษัท แอดไวซ ไอที อินฟนิท จํากัด มีผูเสนอรายเดียว ศธ.04127.041/22 25 ม.ีค. 64

23 วัสดุครุภัณฑสํานักงาน 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง รานบรษิัท บานคาศึกษาภัณฑ จํากัด รานบริษัท บานคาศึกษาภัณฑ จํากัด มีผูเสนอรายเดียว ศธ.04127.041/23 26 ม.ีค. 64

24 วัสดุครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 5,356.00 5,356.00 เฉพาะเจาะจง รานบริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด รานบริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด มีผูเสนอรายเดียว ศธ.04127.041/24 5 เม.ย. 64

25 วัสดุครุภัณฑกอสราง 5,253.00 5,253.00 เฉพาะเจาะจง รานบริษัท ชัยศิริวัฒน สตีล จํากัด รานบริษัท ชัยศิริวัฒน สตีล จํากัด มีผูเสนอรายเดียว ศธ.04127.041/25 5 เม.ย. 64

26 วัสดุครุภัณฑกอสราง 4,578.00 4,578.00 เฉพาะเจาะจง รานบริษัท ชัยศิริวัฒน สตีล จํากัด รานบริษัท ชัยศิริวัฒน สตีล จํากัด มีผูเสนอรายเดียว ศธ.04127.041/26 28 เม.ย. 64

27 วัสดุครุภัณฑกอสราง 20,144.00 20,144.00 เฉพาะเจาะจง รานหจก.แมผาวัสดุ รานหจก.แมผาวัสดุ มีผูเสนอรายเดียว ศธ.04127.041/27 10 พ.ค. 64

28 วัสดุครุภัณฑงานบานงานครัว 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง รานนายสวี เทพทอง รานนายสวี เทพทอง มีผูเสนอรายเดียว ศธ.04127.041/28 10 พ.ค. 64

29 วัสดุครุภัณฑงานบานงานครัว 3,702.20 3,702.20 เฉพาะเจาะจง รานบริษัท กาญจนบุรีคาสง จํากัด รานบริษัท กาญจนบุรีคาสง จํากัด มีผูเสนอรายเดียว ศธ.04127.041/29 17 พ.ค. 64

30 วัสดุครุภัณฑการศึกษา 51,579.00 51,579.00 เฉพาะเจาะจง รานบริษัท สุพรรณบุคสเตชั่นเนอรี่ จํากัด รานบริษัท สุพรรณบุคสเตช่ันเนอรี่ จํากัด มีผูเสนอรายเดียว ศธ.04127.041/30 19 เม.ย. 64

31 วัสดุครุภัณฑการศึกษา 10,293.50 10,293.50 เฉพาะเจาะจง รานบริษัท สุพรรณบุคสเตชั่นเนอรี่ จํากัด รานบริษัท สุพรรณบุคสเตช่ันเนอรี่ จํากัด มีผูเสนอรายเดียว ศธ.04127.041/31 19 เม.ย. 64

32 วัสดุครุภัณฑการศึกษา 30,573.00 30,573.00 เฉพาะเจาะจง รานบริษัท สํานักพิมพ พัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด รานบริษัท สํานักพิมพ พัฒนาวชิาการ (พว.) จํากัด มีผูเสนอรายเดียว ศธ.04127.041/32 19 เม.ย. 64

33 วัสดุครุภัณฑการศึกษา 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง รานบรษิัท บานคาศึกษาภัณฑ จํากัด รานบริษัท บานคาศึกษาภัณฑ จํากัด มีผูเสนอรายเดียว ศธ.04127.041/33 4 ม.ิย. 64

34 วัสดุครุภัณฑการศึกษา 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง รานนายสุภีร สีพาย รานนายสุภีร สีพาย มีผูเสนอรายเดียว ศธ.04127.041/34 8 ม.ิย. 64

35 วัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอร 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง รานอาร ซี กอปป เซอรวิส รานอาร ซี กอปป เซอรวสิ มีผูเสนอรายเดียว ศธ.04127.041/35 9 ม.ิย. 64

36 วัสดุครุภัณฑสํานักงาน 5,694.00 5,694.00 เฉพาะเจาะจง รานบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด รานบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด มีผูเสนอรายเดียว ศธ.04127.041/36 11 ม.ิย. 64

37 วัสดุครุภัณฑสํานักงาน 12,679.50 12,679.50 เฉพาะเจาะจง รานบรษิัท ออฟฟศ โปรเฟสชั่นแนล อินเทกกริต้ี จํากัด รานบริษัท ออฟฟศ โปรเฟสช่ันแนล อินเทกกริตี้ จํากัด มีผูเสนอรายเดียว ศธ.04127.041/37 11 ม.ิย. 64

38 วัสดุครุภัณฑการศึกษา 3,027.00 3,027.00 เฉพาะเจาะจง รานบริษัท สํานักพิมพ พัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด รานบริษัท สํานักพิมพ พัฒนาวชิาการ (พว.) จํากัด มีผูเสนอรายเดียว ศธ.04127.041/38 11 ม.ิย. 64

39 วัสดุครุภัณฑการศึกษา 11,765.00 11,765.00 เฉพาะเจาะจง รานบริษัท สํานักพิมพ พัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด รานบริษัท สํานักพิมพ พัฒนาวชิาการ (พว.) จํากัด มีผูเสนอรายเดียว ศธ.04127.041/39 11 ม.ิย. 64

40 วัสดุครุภัณฑการศึกษา 5,126.95 5,126.95 เฉพาะเจาะจง รานบริษัท สุพรรณบุคสเตชั่นเนอรี่ จํากัด รานบริษัท สุพรรณบุคสเตช่ันเนอรี่ จํากัด มีผูเสนอรายเดียว ศธ.04127.041/40 11 ม.ิย. 64

41 #REF! #REF! #REF! เฉพาะเจาะจง #REF! #REF! มีผูเสนอรายเดียว #REF! #REF!

42 วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 1,790.00 1,790.00 เฉพาะเจาะจง รานชาลีย รานชาลีย มีผูเสนอรายเดียว ศธ.04127.041/42 14 ม.ิย. 64
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43 วัสดุครุภัณฑกอสราง 2,382.00 2,382.00 เฉพาะเจาะจง รานบริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด รานบริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด มีผูเสนอรายเดียว ศธ.04127.041/43 15 ม.ิย. 64

44 วสัดุครุภัณฑวิทยาศาสตรและการแพทย 9,490.00 9,490.00 เฉพาะเจาะจง รานกิตติศักดิ์เฟอรนิเจอร รานกิตติศักดิ์เฟอรนิเจอร มีผูเสนอรายเดียว ศธ.04127.041/44 15 ม.ิย. 64

45 วัสดุครุภัณฑสํานักงาน 2,865.00 2,865.00 เฉพาะเจาะจง รานทวีทรัพยพรชัย รานทวีทรัพยพรชัย มีผูเสนอรายเดียว ศธ.04127.041/45 18 ม.ิย. 64

46 วัสดุครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 390.00 390.00 เฉพาะเจาะจง รานทวีทรัพยพรชัย รานทวีทรัพยพรชัย มีผูเสนอรายเดียว ศธ.04127.041/46 18 ม.ิย. 64

47 วสัดุครุภัณฑวิทยาศาสตรและการแพทย 1,250.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง รานสหเวชภัณฑ รานสหเวชภัณฑ มีผูเสนอรายเดียว ศธ.04127.041/47 18 ม.ิย. 64

48 วสัดุครุภัณฑวิทยาศาสตรและการแพทย 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง รานท่ีนอนปราณี รานท่ีนอนปราณี มีผูเสนอรายเดียว ศธ.04127.041/48 18 ม.ิย. 64

49 วัสดุครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 4,975.50 4,975.50 เฉพาะเจาะจง รานบริษัท ศิลาไมโคร จํากัด รานบริษัท ศิลาไมโคร จํากัด มีผูเสนอรายเดียว ศธ.04127.041/49 21 ม.ิย. 64

50 วัสดุครุภัณฑการเกษตร 63,000.00 63,000.00 เฉพาะเจาะจง รานบริษัท กิจโกศลบุคเซนเตอร จํากัด รานบริษัท กิจโกศลบุคเซนเตอร จํากัด มีผูเสนอรายเดียว ศธ.04127.041/50 13 ก.ค. 64

51 วสัดุครุภัณฑวิทยาศาสตรและการแพทย 126,000.00 126,000.00 เฉพาะเจาะจง รานบริษัท กิจโกศลบุคเซนเตอร จํากัด รานบริษัท กิจโกศลบุคเซนเตอร จํากัด มีผูเสนอรายเดียว ศธ.04127.041/51 13 ก.ค. 64

52 วัสดุครุภัณฑการศึกษา 1,050.00 1,050.00 เฉพาะเจาะจง รานบริษัท อารีออฟฟซแอนดซับพลาย จํากัด รานบริษัท อารีออฟฟซแอนดซับพลาย จํากัด มีผูเสนอรายเดียว ศธ.04127.041/52 5 ก.ค. 64

53 วัสดุครุภัณฑการศึกษา 4,444.78 4,444.78 เฉพาะเจาะจง รานบริษัท สําเพ็งโพธาราม จํากัด รานบริษัท สําเพ็งโพธาราม จํากัด มีผูเสนอรายเดียว ศธ.04127.041/53 6 ก.ค. 64

54 วัสดุครุภัณฑการศึกษา 4,542.15 4,542.15 เฉพาะเจาะจง รานบริษัท สําเพ็งโพธาราม จํากัด รานบริษัท สําเพ็งโพธาราม จํากัด มีผูเสนอรายเดียว ศธ.04127.041/54 6 ก.ค. 64

55 วัสดุครุภัณฑการศึกษา 1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง รานไหลกุยหลี รานไหลกุยหลี มีผูเสนอรายเดียว ศธ.04127.041/55 9 ก.ค. 64

56 วัสดุครุภัณฑการศึกษา 1,088.00 1,088.00 เฉพาะเจาะจง รานบานคามินิมารเกต รานบานคามินิมารเกต มีผูเสนอรายเดียว ศธ.04127.041/56 29 ก.ค. 64

57 วัสดุครุภัณฑการเกษตร 2,510.00 2,510.00 เฉพาะเจาะจง รานบริษัท แอดไวซ ไอที อินฟนิท จํากัด รานบริษัท แอดไวซ ไอที อินฟนิท จํากัด มีผูเสนอรายเดียว ศธ.04127.041/57 2 ส.ค. 64

58 วัสดุครุภัณฑการเกษตร 980.00 980.00 เฉพาะเจาะจง รานบริษัท แอดไวซ ไอที อินฟนิท จํากัด รานบริษัท แอดไวซ ไอที อินฟนิท จํากัด มีผูเสนอรายเดียว ศธ.04127.041/58 6 ส.ค. 64

59 วัสดุครุภัณฑการเกษตร 4,470.00 4,470.00 เฉพาะเจาะจง รานบริษัท แอดไวซ ไอที อินฟนิท จํากัด รานบริษัท แอดไวซ ไอที อินฟนิท จํากัด มีผูเสนอรายเดียว ศธ.04127.041/59 10 ส.ค. 64

60 วัสดุครุภัณฑการเกษตร 2,182.80 2,182.80 เฉพาะเจาะจง รานบริษัท ไทซาน คอรเปอรเรท จํากัด รานบริษัท ไทซาน คอรเปอรเรท จํากัด มีผูเสนอรายเดียว ศธ.04127.041/60 10 ส.ค. 64

61 วัสดุครุภัณฑการเกษตร 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง รานรานจ่ันเจา โมบาย รานรานจ่ันเจา โมบาย มีผูเสนอรายเดียว ศธ.04127.041/61 20 ส.ค. 64

62 วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 1,260.00 1,260.00 เฉพาะเจาะจง รานชาลีย รานชาลีย มีผูเสนอรายเดียว ศธ.04127.041/62 31 ส.ค. 64


