
                                                สรุปการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุรายเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563                      แบบ สขร.1

ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือ
จัดจ้าง

แผนงาน/โครงการ

 วงเงินท่ี
จัดซ้ือ
หรือจัด
จ้าง 
(บาท)

 ราคา
กลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
 ราคาท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ี
ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

1
จัดซ้ือวัสดุ

ประเภทส้ินเปลือง

โครงการจัดซ้ือส่ือ
การเรียนรู้ระดับ

ปฐมวัย
7,500     7,500    เฉพาะเจาะจง ร้านไทยพัฒน์ศึกษา 7,500    ร้านไทยพัฒน์ศึกษา 7,500     

    23/2563      
(3 ก.พ. 63)

2
จัดซ้ือวัสดุ
ส านักงาน

ประเภทส้ินเปลือง

โครงการพัฒนางาน
ธุรการและรบบ

สารสนเทศ
6,000     6,000    เฉพาะเจาะจง ร้านไทยพัฒน์ศึกษา 6,000    ร้านไทยพัฒน์ศึกษา 6,000     

    24/2563      
(4 ก.พ. 63)

3 จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา

โครงการส่งเสริม
การพัฒนา

ศักยภาพทางด้าน
ร่างกาย

6,000     6,000    เฉพาะเจาะจง ร้านนทีสปอร์ต 6,000    ร้านนทีสปอร์ต 6,000     
    25/2563      

(4 ก.พ. 63)

4
จัดซ้ือวัสดุและ

อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์

โครงการพัฒนาการ
ใช้ ICT เพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้ท่ี
ย่ังยืน

12,000   12,000   เฉพาะเจาะจง
ร้านพี.เอ.เอส 
คอมพิวเตอร์

12,000   
ร้านพี.เอ.เอส 
คอมพิวเตอร์

12,000   
    26/2563    
(11 ก.พ. 63)

5
จัดซ้ือวัสดุ

ประเภทส้ินเปลือง
โครงการส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรม
3,400     3,400    เฉพาะเจาะจง ร้าน 3T ปัญญา 3,400    ร้าน 3T ปัญญา 3,400     

    27/2563    
(11 ก.พ. 63)



                                                สรุปการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุรายเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563                      แบบ สขร.1

ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือ
จัดจ้าง

แผนงาน/โครงการ

 วงเงินท่ี
จัดซ้ือ
หรือจัด
จ้าง 
(บาท)

 ราคา
กลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
 ราคาท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ี
ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

6
จัดซ้ือวัสดุ
ส านักงาน

ประเภทส้ินเปลือง

โครงการรวมพลัง
ยกระดับคุณภาพ

ผู้เรียน
17,353   17,353   เฉพาะเจาะจง ร้านไทยพัฒน์ศึกษา 17,353   ร้านไทยพัฒน์ศึกษา 17,353   

    28/2563    
(11 ก.พ. 63)

7
จัดซ้ือวัสดุ
ส านักงาน

ประเภทส้ินเปลือง

โครงการปรับปรุง
และพัฒนา

ระบบงานการเงิน
และพัสดุ

6,000     6,000    เฉพาะเจาะจง ร้านนพคุณ 6,000    ร้านนพคุณ 6,000     
    29/2563    
(12 ก.พ. 63)

8
จัดซ้ือวัสดุ
ส านักงาน

ประเภทส้ินเปลือง

โครงการพัฒนา
ปรับปรุงห้องสมุด 
3D เพ่ือส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน

3,700     3,700    เฉพาะเจาะจง ร้าน 3T ปัญญา 3,700    ร้าน 3T ปัญญา 3,700     
    30/2563    
(12 ก.พ. 63)

9

จัดจ้างเหมารถ
โดยสารเข้าค่าย  
 พักแรมลูกเสือ   

(ป.4-6)

โครงการเข้าค่ายพัก
แรมลูกเสือ

5,600     5,600    เฉพาะเจาะจง นายสุทัศน์  จันทร์ต๊ิบ 5,600    นายสุทัศน์  จันทร์ต๊ิบ 5,600     
    19/2563    
(17 ก.พ. 63)



                                                สรุปการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุรายเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563                      แบบ สขร.1

ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือ
จัดจ้าง

แผนงาน/โครงการ

 วงเงินท่ี
จัดซ้ือ
หรือจัด
จ้าง 
(บาท)

 ราคา
กลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
 ราคาท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ี
ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

10

จัดจ้างด าเนิน
กิจกรรมการเข้า
ค่ายลูกเสือ (ป.

1-3) Day Camp

โครงการเข้าค่ายพัก
แรมลูกเสือ

11,520   11,520   เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

เดอะเบสท์คอนเซพท์
11,520   

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เดอะเบสท์คอนเซพท์

11,520   
    20/2563    
(17 ก.พ. 63)

11

จัดจ้างเหมารถ
โดยสารเข้าค่าย
ลูกเสือ (ป.1-3) 

Day Camp

โครงการเข้าค่ายพัก
แรมลูกเสือ

3,500     3,500    เฉพาะเจาะจง นายสุทัศน์  จันทร์ต๊ิบ 3,500    นายสุทัศน์  จันทร์ต๊ิบ 3,500     
    21/2563    
(19 ก.พ. 63)

12
จัดซ้ือวัสดุ
ส านักงาน

ประเภทส้ินเปลือง

โครงการรวมพลัง
ยกระดับคุณภาพ

ผู้เรียน
2,321     2,321    เฉพาะเจาะจง ร้านไทยพัฒน์ศึกษา 2,321    ร้านไทยพัฒน์ศึกษา 2,321     

    31/2563    
(21 ก.พ. 63)

13
จัดซ้ือวัสดุ
ส านักงาน

ประเภทส้ินเปลือง

โครงการพัฒนางาน
วัดผลและ
ประเมินผล

2,000     2,000    เฉพาะเจาะจง ร้าน 3T ปัญญา 2,000    ร้าน 3T ปัญญา 2,000     
    32/2563    
(24 ก.พ. 63)

14
จัดซ้ือวัสดุงาน

เคร่ืองหนัง ขนม
ไทย และช่างตัดผม

โครงการส่งเสริม
ทักษะอาชีพสุจริต

3,600     3,600    เฉพาะเจาะจง ร้าน 3T ปัญญา 3,600    ร้าน 3T ปัญญา 3,600     
    33/2563    
(24 ก.พ. 63)






