
แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

(บาท) (บาท) โดยสรุป

1 หนังสือเรียนภาษาตางประเทศ 68,773.50    68,773.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 68,773.50    บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 68,773.50   ราคาต่ําสุด 64 1-ม.ิย.-63

2 วสัดุงานบานงานครวั 11,600.00    11,600.00    เฉพาะเจาะจง นางสุภาพ  โลกนิมิตร 11,600.00    นางสุภาพ  โลกนิมิตร 11,600.00   ราคาต่ําสุด 65 5-ม.ิย.-63

3 หมึกเคร่ืองถายเอกสาร 18,393.30    18,393.30    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดูโปร (ประเทศไทย) จํากัด 18,393.30    บริษัท ดูโปร (ประเทศไทย) จํากัด 18,393.30   ราคาต่ําสุด 66 5-ม.ิย.-63

4 หมึกเคร่ืองถายเอกสาร 12,198.00    12,198.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ออฟฟส แคร คอรปอเรชั่น จํากัด 12,198.00    บริษัท ออฟฟส แคร คอรปอเรช่ัน จํากัด 12,198.00   ราคาต่ําสุด 67 5-ม.ิย.-63

5 หนังสือสงเสริมการอานอนุบาล 10,000.00    10,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปลน ฟอร คิดส จํากัด (สํานักงานใหญ 10,000.00    บริษัท แปลน ฟอร คิดส จํากัด (สํานักงานใหญ) 10,000.00   ราคาต่ําสุด 68 8-ม.ิย.-63

6 เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด 8,000.00     8,000.00      เฉพาะเจาะจง ราน ปทุมวทิยาภัณฑ 8,000.00      ราน ปทุมวทิยาภัณฑ 8,000.00     ราคาต่ําสุด 69 15-ม.ิย.-63

7 สดุการสํานักงาน 42,158.00    42,158.00    เฉพาะเจาะจง  บริษัท คลอง 9 เฟอรนิเจอร จํากัด 42,158.00     บริษัท คลอง 9 เฟอรนิเจอร จํากัด 42,158.00   ราคาต่ําสุด 70 17-ม.ิย.-63

8 เครื่องเทอรโมสแกน อัตโนมัติ 14,700.00    14,700.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สมารทเทค (ไทยแลนด) จํากัด 14,700.00    บริษัท สมารทเทค (ไทยแลนด) จํากัด 14,700.00   ราคาต่ําสุด 71 22-ม.ิย.-63

9 วสัดุการศึกษา 75,900.00    75,900.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อุดมภัณฑเปเปอร จํากัด 75,900.00    บริษัท อุดมภัณฑเปเปอร จํากัด 75,900.00   ราคาต่ําสุด 72 22-ม.ิย.-63

10 พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว 7,984.00     7,984.00      เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดูโฮม จํากัด 7,984.00      บริษัท ดูโฮม จํากัด 7,984.00     ราคาต่ําสุด 73 29-ม.ิย.-63

11 วสัดุปรับปรุงอาคารเรียน และสถานที่ 56,638.00    56,638.00    เฉพาะเจาะจง  รานพงศธรวสัดุกอสราง 56,638.00     รานพงศธรวสัดุกอสราง 56,638.00   ราคาต่ําสุด 74 29-ม.ิย.-63

12 วสัดุหนังสือเรียนภาษาจีน 90,940.16    90,940.16    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)    90,940.16    บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)    90,940.16   ราคาต่ําสุด 75 29-ม.ิย.-63

13 วสัดุหนังสือสงเสริมการอาน 126,851.00  126,851.00   เฉพาะเจาะจง บรษิัท อักษรเจริญทัศน อจท. จํากัด 126,851.00  บริษัท อักษรเจริญทัศน อจท. จํากัด 126,851.00  ราคาต่ําสุด 76 29-ม.ิย.-63

14 วสัดุผลิตภณัฑทําความสะอาดพ้ืน 5,760.00     5,760.00      เฉพาะเจาะจง นายนพวรรษ  มวงเจริญ 5,760.00      นายนพวรรษ  มวงเจริญ 5,760.00     ราคาต่ําสุด 77 29-ม.ิย.-63

15 วสัดุถังพลาสติกพรอมฝาปด 9,192.00     9,192.00      เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน)  9,192.00      บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน)  9,192.00     ราคาต่ําสุด 78 30-ม.ิย.-63

16 สมุดรายงานประจําตัวนักเรยีน ระดับปฐมวยั 5,110.00     5,110.00      เฉพาะเจาะจง บรษิัทเอ็ดดูเคชั่นแนลเทคโนโลยี (เอ็ด-เทค) 5,110.00      บริษัทเอ็ดดูเคชั่นแนลเทคโนโลยี (เอ็ด-เทค) 5,110.00     ราคาต่ําสุด 79 30-ม.ิย.-63

17 วสัดุครุภัณฑสํานักงาน 7,041.00     7,041.00      เฉพาะเจาะจง บรษิัทดูโฮม จํากัด (มหาชน) 7,041.00      บริษัทดูโฮม จํากัด (มหาชน) 7,041.00     ราคาต่ําสุด 80 30-ม.ิย.-63

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อในปงบประมาณ 2563

โรงเรียนวัดอยัยิการาม

วันท่ี  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2563

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อ วิธีซื้อ
รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคดัเลือกและราคา เลขท่ีและวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ท่ีตกลงซื้อ หรือขอตกลงในการซื้อ


