
แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 ซื้อโลเกียรติคุณ 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง 8,000 บริษัท รางวัลไทย จํากัด ราคาต่ําสุด 04/03/2562

2 จางทําปายไวนิล 5,516 5,516 เฉพาะเจาะจง 5,516 บริษัท โชคดี พริ้นติ้ง จํากัด ราคาต่ําสุด 04/03/2562

3 ซื้อคาบริการอินเทอรเน็ต 3,199.30 3,199.30 เฉพาะเจาะจง 3,199.30 บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ราคาต่ําสุด 29/03/2562

4 ซื้อคาบริการโทรศัพท 540.19 540.19 เฉพาะเจาะจง 540.19 บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ราคาต่ําสุด 30/03/2562

5 ซื้อธงชาติและรูปพระบรมฉายลักษณ 2,400 2,400 เฉพาะเจาะจง 2,400 นองณัฐ กรอบรูป ราคาต่ําสุด 09/04/2562

6 ซื้อคาน้ําประปา 13,226.16 13,226.16 เฉพาะเจาะจง 13,226.16 การประปานครหลวง ราคาต่ําสุด 23/04/2562

7 ซื้อคาไฟฟา 68,426.84 68,426.84 เฉพาะเจาะจง 68,426.84 การไฟฟานครหลวง ราคาต่ําสุด 30/04/2562

8 ซื้อเกียรติบัตรนักเรียนอนุบาล 5,542.60 5,542.60 เฉพาะเจาะจง 5,542.60 หจก.ยูนิเวอรแซล กราฟฟค แอนด เทรดดิ้ง ราคาต่ําสุด 02/05/2562

9 ซื้อหมึกพิมพและกระดาษไข 39,590 39,590 เฉพาะเจาะจง 39,590 บริษัท ฮิโตะ (ประเทศไทย) จํากัด ราคาต่ําสุด 02/05/2562

10 ซื้อวัสดุการศึกษา 15,110 15,110 เฉพาะเจาะจง 15,110 พีเคแอนดเอ็ม ราคาต่ําสุด 03/05/2562

11 ซื้อชอน สอม 11,600 11,600 เฉพาะเจาะจง 11,600 พีเคแอนดเอ็ม ราคาต่ําสุด 03/05/2562

12 จางซักรีดผามาน 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง 3,000 นางประทิน จันทรเศรษฐี ราคาต่ําสุด 11/05/2562

13 เครื่องเลนสนามชุดกบ A03 46,973 46,973 เฉพาะเจาะจง 46,973 บริษัท ที ไอ พี อิมปอรทเอ็กซปอรป จํากัด ราคาต่ําสุด 13/05/2562

14 ซื้อวัสดุอุปกรณ 8,638 8,638 เฉพาะเจาะจง 8,638 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร ราคาต่ําสุด 17/05/2562

15 ซื้อวัสดุอุปกรณเครื่องใชสํานักงาน 35,176 35,176 เฉพาะเจาะจง 35,176 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร ราคาต่ําสุด 17/05/2562

16 จางปรับปรุงหองน้ําหญิงชั้น 3 230,264 230,264 เฉพาะเจาะจง 230,264 นายสุทัศ วัดพิมาย ราคาต่ําสุด 17/05/2562

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2562

ชื่อหนวยงาน โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ)

วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1
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17 จางปรับปรุงหองเรียน ป.1/1 100,580 100,580 เฉพาะเจาะจง 100,580 นายสุทัศ วัดพิมาย ราคาต่ําสุด 17/05/2562

18 จางติดตั้งผามาน 92,020 92,020 เฉพาะเจาะจง 92,020 พีเค โปรเกรส ราคาต่ําสุด 21/05/2562

19 ซื้อดอกไมและตนไมประดับ 3,620 3,620 เฉพาะเจาะจง 3,620 วีณา แซจัง ราคาต่ําสุด 21/05/2562

20 ซื้ออุปกรณจัดดอกไม 2,080 2,080 เฉพาะเจาะจง 2,080 ทรี ฟลาวเวอร พลัส รานดอกไมประดิษฐ ราคาต่ําสุด 21/05/2562

21 ซื้ออุปกรณจัดดอกไม 1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง 1,200 รานจักษไมประดิษฐ ราคาต่ําสุด 21/05/2562

22 ซื้อดอกไมประดิษฐ 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง 2,000 ฟลาวเวอร มี ราคาต่ําสุด 21/05/2562

23 จางถายเอกสารพรอมเขาเลม 1,578 1,578 เฉพาะเจาะจง 1,578 เล็ก ก็อปป ปริ้น ราคาต่ําสุด 22/05/2562

24 ซื้อกระติกน้ํา 5,941 5,941 เฉพาะเจาะจง 5,941 บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด(มหาชน) สาขานครนายก ราคาต่ําสุด 22/05/2562

25 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 500 500 เฉพาะเจาะจง 500 บริษัท ปตท บริหารธุรกิจคาปลีก จํากัด ราคาต่ําสุด 22/05/2562

26 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง 1,500 หจก.ศูนยบริการพรลดา (สาขา1) ราคาต่ําสุด 24/05/2562

27 ซื้อน้ํายาลางจาน 936 936 เฉพาะเจาะจง 936 นางสาวนภรณ จิตตผองใสกุล ราคาต่ําสุด 27/05/2562

28 ซื้ออุปกรณการชาง 2,880 2,880 เฉพาะเจาะจง 2,880 รานสงวน ราคาต่ําสุด 28/05/2562

29 กลองรักษาความปลอดภัย 15,258.20 15,258.20 เฉพาะเจาะจง 15,258.20 บริษัท เกรท อินโฟเน็ต จํากัด ราคาต่ําสุด 30/05/2562

30 ซื้อพัดลม 8,140.50 8,140.50 เฉพาะเจาะจง 8,140.50 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ราคาต่ําสุด 30/05/2562

31 ซื้อพัดลมและวัสดุอุปกรณ 32,829 32,829 เฉพาะเจาะจง 32,829 บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด ราคาต่ําสุด 30/05/2562

32 ซื้อยาเวชภัณฑ 1,830 1,830 เฉพาะเจาะจง 1,830 หจก.นําเจริญการแพทย ราคาต่ําสุด 30/05/2562
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33 จางเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน 433,700 433,700 เฉพาะเจาะจง 433,700 นางรอยพิมพ เนตรนวลศรี ราคาต่ําสุด 31/05/2562

34 จางทําเอกสารประกอบการเรียนเสริม 34,601.13 34,601.13 เฉพาะเจาะจง 34,601.13 ลี โอ ซา ราคาต่ําสุด 31/05/2562

ทักษะการอานเขียนภาษาอังกฤษ ป.3-4

35 ซื้อวัสดุการชาง 2,400 2,400 เฉพาะเจาะจง 2,400 รานสงวน ราคาต่ําสุด 03/06/2562

36 หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Smile ป.2 123.2 123.2 เฉพาะเจาะจง 123.2 อักษรเจริญทัศน อจท. ราคาต่ําสุด 04/06/2562

แบบฝกหัด รายวิชา Smile ป.2

37 คาจางทําการเปลี่ยนชุดกรองน้ํา 2,800 2,800 เฉพาะเจาะจง 2,800 บริษัท เอส ซี อินเตอรเทรด ราคาต่ําสุด 04/06/2562

(หองธุรการ)

38 โทรศัพทประจําที(่43.19.15.04) 22,118 22,118 เฉพาะเจาะจง 22,118 พีเคแอนดเอ็ม ราคาต่ําสุด 05/06/2562

39 ซื้อน้ํามันดีเซลสําหรับรถตู 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง 1,500 หจก.ศูนยบริการพรลดา (สาขา1) ราคาต่ําสุด 06/06/2562

40 ซื้ออุปกรณสงเสริมการศึกษา 4,900 4,900 เฉพาะเจาะจง 4,900 บริษัท ซี.ซี.ท.ี กรุป (1997) จํากัด ราคาต่ําสุด 07/06/2562

41 จางเก็บขนถายสิ่งปฏิกูล 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง 1,500 สํานักงานเขตพญาไท ราคาต่ําสุด 11/06/2562

42 กระดาษถายเอกสารA4 70 แกรม 16,050 16,050 เฉพาะเจาะจง 16,050 โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จํากัด ราคาต่ําสุด 11/06/2562

43 จางซักผามาน 4,815 4,815 เฉพาะเจาะจง 4,815 ราน พีเค โปรเกรส ราคาต่ําสุด 14/06/2562

44 ปรับปรุงอุปกรณภายในหองน้ํา(52.14.17.00) 278,200 278,200 เฉพาะเจาะจง 278,200 นายสุทัศ วัดพิมาย (สํานักงานใหญ) ราคาต่ําสุด 31/06/2562
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45 จางทําเอกสารประกอบการเรียน 15,890.04 15,890.04 เฉพาะเจาะจง 15,890.04 ลี โอ ซา ราคาต่ําสุด 31/06/2562

คําศัพทภาษาอังกฤษ ป.1-6
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