
แบบ สขร. 1 
สรุปผลการดำเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564   

หน่วยงาน โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลอืก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

 ไม่มีรายการ       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



แบบ สขร. 1 
สรุปผลการดำเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564   

หน่วยงาน โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลอืก

โดยสังเขป 

เลขที่และวันทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 จัดซื้อวัสดุปรับปรุงพื้นสนามกีฬา
อเนกประสงค์ 
จำนวน 8 รายการ 

11,224.30 เฉพาะเจาะจง วิชัยโลหะกิจ 
ราคาที่เสนอ 11,224.30 บาท 

วิชัยโลหะกิจ 
ราคาที่ตกลงซื้อ 11,224.30 บาท 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 
และราคาอยู่ใน

วงเงินงบประมาณ 

1/2565 
15/11/2564 

2 จัดซื้อสายเชื่อมต่อ HDMI 6,750.00 เฉพาะเจาะจง บ.ที-ได คอมพิวเตอร์ โอเอ จำกัด 
ราคาที่เสนอ 6,099.00 บาท 

บ.ที-ได คอมพิวเตอร์ โอเอ จำกัด 
ราคาที่ตกลงซื้อ 6,099.00 บาท 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 
และราคาอยู่ใน

วงเงินงบประมาณ 

3/2565 
16/11/2564 

3 จัดซื้อโปรแกรมระบบจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุ 

2,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทรี พ้อยท์ ทู ไลน์ 
ราคาที่เสนอ 2,500.00 บาท 

หจก.ทรี พ้อยท์ ทู ไลน์ 
ราคาที่ตกลงซื้อ 2,500.00 บาท 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 
และราคาอยู่ใน

วงเงินงบประมาณ 

4/2565 
22/11/2564 

4 จัดจ้างทำตรายาง 
จำนวน 1 รายการ 

130.00 เฉพาะเจาะจง ส.วิจิตร การพิมพ์ 
ราคาที่เสนอ 130.00 บาท 

ส.วิจิตร การพิมพ์ 
ราคาที่ตกลงซื้อ 130.00 บาท 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 
และราคาอยู่ใน

วงเงินงบประมาณ 

5/2565 
22/11/2564 

5 จัดซื้อแอลกฮอล์ 95% 
 

2,996.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด 

ราคาที่เสนอ 2,996.00 บาท 

บ.เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด 

ราคาที่เสนอ 2,996.00 บาท 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 
และราคาอยู่ใน

วงเงินงบประมาณ 

6/2565 
29/11/2564 

        

        

        



แบบ สขร. 1 
สรุปผลการดำเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564   

หน่วยงาน โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลอืก

โดยสังเขป 

เลขที่และวันทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจำห้องสมุด จำนวน 2 เครื่อง 

46,866.00 เฉพาะเจาะจง บ.ที-ได คอมพิวเตอร์ โอเอ จำกัด 
ราคาที่เสนอ 46,866.00 บาท 

บ.ที-ได คอมพิวเตอร์ โอเอ จำกัด 
ราคาที่ตกลงซื้อ 46,866.00 บาท 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 
และราคาอยู่ใน

วงเงินงบประมาณ 

8/2565 
8/12/2564 

2 จัดจ้างทำไม้พิกเกิ้ลบอล 
จำนวน 20 อัน 

2,568.00 เฉพาะเจาะจง นิวมิตรศิลป์ 
ราคาที่เสนอ 2,568.00 บาท 

นิวมิตรศิลป์ 
ราคาที่ตกลงซื้อ 2,568.00 บาท 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 
และราคาอยู่ใน

วงเงินงบประมาณ 

11/2565 
9/12/2564 

        

        

        

        

        

        

        

        
        

        

        

        



สรุปผลการดำเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565   
หน่วยงาน โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลอืก

โดยสังเขป 

เลขที่และวันทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
จำนวน 1 รายการ 

1,620.00 เฉพาะเจาะจง องค์การค้าของ สกสค. 
ราคาที่เสนอ 1,620.00 บาท 

องค์การค้าของ สกสค. 
ราคาที่ตกลงซื้อ 1,620.00 บาท 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 
และราคาอยู่ใน

วงเงินงบประมาณ 

12/2565 
10/01/2565 

2 จัดซื้อวัสดุสำหรับจัดกิจกรรมวัน
คริสต์มาส 
จำนวน 1 รายการ 

599.20 เฉพาะเจาะจง อรุณชัย 
ราคาที่เสนอ 599.20 บาท 

อรุณชัย 
ราคาที่ตกลงซื้อ 599.20 บาท 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 
และราคาอยู่ใน

วงเงินงบประมาณ 

13/2565 
10/01/2565 

3 จัดซื้อวัสดุสำหรับจัดกิจกรรม
วิชาการเดือนธันวาคม 
จำนวน 1 รายการ 

260.00 เฉพาะเจาะจง ฮุ้งชอ 
ราคาที่เสนอ 260.00 บาท 

ฮุ้งชอ 
ราคาที่ตกลงซื้อ 260.00 บาท 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 
และราคาอยู่ใน

วงเงินงบประมาณ 

14/2565 
10/01/2565 

4 จัดซื้อวัสดสุำนักงาน 
จำนวน 1 รายการ 

214.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ย่องเฮงเน้ยกี่ 
ราคาที่เสนอ 214.00 บาท 

หจก. ย่องเฮงเน้ยกี่ 
ราคาที่ตกลงซื้อ 214.00 บาท 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 
และราคาอยู่ใน

วงเงินงบประมาณ 

15/2565 
10/01/2565 

5 จัดซื้อแก้วกระดาษ 260.00 เฉพาะเจาะจง บ.วันชาติบรรจุภณัฑ์ จำกัด 
ราคาที่เสนอ 260.00 บาท 

บ.วันชาติบรรจุภณัฑ์ จำกัด 
ราคาที่ตกลงซื้อ 260.00 บาท 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 
และราคาอยู่ใน

วงเงินงบประมาณ 

16/2565 
10/01/2565 

6 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 
จำนวน 4 รายการ 

9,010.00  เฉพาะเจาะจง บ.กีฬาภัณฑ์ จำกัด 
ราคาที่เสนอ 9,010.00 บาท 

บ.กีฬาภัณฑ์ จำกัด 
ราคาที่ตกลงซื้อ 9,010.00 บาท 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 
และราคาอยู่ใน

วงเงินงบประมาณ 

17/2565 
10/01/2565 

 
 



7 จัดซื้อกระดาษ A4 
จำนวน 4 รายการ 

8,346.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอสพีพี ครีเอท แอนด์ พริ้นติ้ง 
จำกัด 

ราคาที่เสนอ 8,346.00 บาท 

บ.เอสพีพี ครีเอท แอนด์ พริ้นติ้ง 
จำกัด 

ราคาที่ตกลงซื้อ 8,346.00 บาท 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 
และราคาอยู่ใน

วงเงินงบประมาณ 

18/2565 
24/01/2565 

8 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
จำนวน 5 รายการ 

1,034.00 เฉพาะเจาะจง องค์การค้าของ สกสค. 
ราคาที่เสนอ 1,034.00 บาท 

องค์การค้าของ สกสค. 
ราคาที่ตกลงซื้อ 1,034.00 บาท 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 
และราคาอยู่ใน

วงเงินงบประมาณ 

20/2565 
27/01/2565 

        

        

        

        

        

        



สรุปผลการดำเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565   
หน่วยงาน โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลอืก

โดยสังเขป 

เลขที่และวันทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 จัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ 
จำนวน 6 รายการ 

11,170.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์ครบวงจร จำกัด 
ราคาที่เสนอ 11,170.00 บาท 

บ.คอมพิวเตอร์ครบวงจร จำกัด 
ราคาที่ตกลงซื้อ 11,170.00 บาท 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 
และราคาอยู่ใน

วงเงินงบประมาณ 

22/2565 
11/02/2565 

2 จัดซื้อซ่อมแซมโต๊ะพับ 
จำนวน 1 รายการ 

6,152.20 เฉพาะเจาะจง หจก. สง่าอุดมการช่าง 
ราคาที่เสนอ 6,152.20 บาท 

หจก. สง่าอุดมการช่าง 
ราคาที่ตกลงซื้อ 6,152.20 บาท 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 
และราคาอยู่ใน

วงเงินงบประมาณ 

23/2565 
12/02/2565 

3 จัดซื้อวัสดุสำหรับปรับปรุงท่อทิ้งน้ำ
รวมของเครื่องปรับอากาศ 
จำนวน 7 รายการ 

3,046.00 เฉพาะเจาะจง บ.บุญถาวร โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด 
ราคาที่เสนอ 3,046.00 บาท 

บ.บุญถาวร โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด 
ราคาที่ตกลงซื้อ 3,046.00 บาท 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 
และราคาอยู่ใน

วงเงินงบประมาณ 

25/2565 
17/02/2565 

4 จัดซื้อสำหรับปรับปรุงพื้นที่หน้า
อาคารวชิรญาณวงศ ์
จำนวน 7 รายการ 

37,950.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วิวัฒน์ภัณฑ์พาณิชย์ 
ราคาที่เสนอ 37,950.00 บาท 

หจก.วิวัฒน์ภัณฑ์พาณิชย์ 
ราคาที่ตกลงซื้อ 37,950.00 บาท 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 
และราคาอยู่ใน

วงเงินงบประมาณ 

26/2565 
18/02/2565 

        

        

        

        

        

        

 



สรุปผลการดำเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565   
หน่วยงาน โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลอืก

โดยสังเขป 

เลขที่และวันทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
จำนวน 10 รายการ 

1,655.00 เฉพาะเจาะจง องค์การค้าของ สกสค. 
ราคาที่เสนอ 1,655.00 บาท 

องค์การค้าของ สกสค. 
ราคาที่ตกลงซื้อ 1,655.00 บาท 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 
และราคาอยู่ใน

วงเงินงบประมาณ 

27/2565 
08/03/2565 

2 จัดซื้อหนังสือเรียน 
จำนวน 70 รายการ 

226,713.49 เฉพาะเจาะจง หจก.เบญจวิโรฒ 
ราคาที่เสนอ 226,713.49 บาท 

หจก.เบญจวิโรฒ 
ราคาที่ตกลงซื้อ 226,713.49 บาท 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 
และราคาอยู่ใน

วงเงินงบประมาณ 

29/2565 
17/03/2565 

3 จัดซื้อวัสดุสำหรับจัดทำค่ายบูรณา
การ 
จำนวน 3 รายการ 

1,124.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดิโอเค สเตชั่น จำกัด 
ราคาที่เสนอ 1,124.00 บาท 

บ.ดิโอเค สเตชั่น จำกัด 
ราคาที่ตกลงซื้อ 1,124.00 บาท 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 
และราคาอยู่ใน

วงเงินงบประมาณ 

30/2565 
17/03/2565 

        

        

        

        

        

        

 
 
 
 



สรุปผลการดำเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565   
หน่วยงาน โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลอืก

โดยสังเขป 

เลขที่และวันทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 จัดซื้อชุดทดสอบแอนติเจน COVID-
19 
 

17,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออลดิ เมด จำกัด 
ราคาที่เสนอ 17,100.00 บาท 

บ.ออลดิ เมด จำกัด 
ราคาที่ตกลงซื้อ 17,100.00 บาท 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 
และราคาอยู่ใน

วงเงินงบประมาณ 

31/2565 
07/04/2565 

        

        

        

        

        

        

        

        
        

        

 
 
 
 
 



สรุปผลการดำเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565   
หน่วยงาน โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลอืก

โดยสังเขป 

เลขที่และวันทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 จัดซื้อปพ. 
จำนวน 4 รายการ 

3,250.00 เฉพาะเจาะจง องค์การค้าของ สกสค. 
ราคาที่เสนอ 3,250.00 บาท 

องค์การค้าของ สกสค. 
ราคาที่ตกลงซื้อ 3,250.00 บาท 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 
และราคาอยู่ใน

วงเงินงบประมาณ 

34/2565 
08/05/2565 

2 จัดจ้างทำตรายาง 
จำนวน 2 รายการ 

1,300.00 เฉพาะเจาะจง ส.วิจิตร การพิมพ์ 
ราคาที่เสนอ 1,300.00 บาท 

ส.วิจิตร การพิมพ์ 
ราคาที่ตกลงซื้อ 1,300.00 บาท 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 
และราคาอยู่ใน

วงเงินงบประมาณ 

36/2565 
10/05/2565 

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 
 



 
สรุปผลการดำเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565   

หน่วยงาน โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลอืก

โดยสังเขป 

เลขที่และวันทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 จัดซื้อชุดทดสอบแอนติเจน COVID-
19 
 

16,700.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออลดิ เมด จำกัด 
ราคาที่เสนอ 16,700.00 บาท 

บ.ออลดิ เมด จำกัด 
ราคาที่ตกลงซื้อ 16,700.00 บาท 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 
และราคาอยู่ใน

วงเงินงบประมาณ 

37/2565 
06/06/2565 

2 จัดซื้อวัสดุสำหรับปรับปรุงห้องเรียน
เคม ี
จำนวน 5 รายการ 

11,110.00 เฉพาะเจาะจง บ.บุญถาวรโฮมเซ็นเตอร์ จำกัด 
ราคาที่เสนอ 11,110.00 บาท 

บ.บุญถาวรโฮมเซ็นเตอร์ จำกัด 
ราคาที่ตกลงซื้อ 11,110.00 บาท 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 
และราคาอยู่ใน

วงเงินงบประมาณ 

38/2565 
10/06/2565 

3 จัดซื้อวัสดุสำหรับปรับปรุงห้องเรียน
ฟิสิกส์ 
จำนวน 5 รายการ 

3,120.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วิวัฒน์ภัณฑ์พาณิชย์ 
ราคาที่เสนอ 3,120.00 บาท 

หจก.วิวัฒน์ภัณฑ์พาณิชย์ 
ราคาที่ตกลงซื้อ 3,120.00 บาท 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 
และราคาอยู่ใน

วงเงินงบประมาณ 

39/2565 
10/06/2565 

4 จัดซื้อวัสดุสำหรับปรับปรุงห้องเรียน
ชีววิทยา 
จำนวน 5 รายการ 

6,848.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สง่าอุดมการช่าง 
ราคาที่เสนอ 6,848.00 บาท 

หจก.สง่าอุดมการช่าง 
ราคาที่ตกลงซื้อ 6,848.00 บาท 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 
และราคาอยู่ใน

วงเงินงบประมาณ 

40/2565 
10/06/2565 

5 จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 
จำนวน 1 รายการ 

4,494.00 เฉพาะเจาะจง บ.เคียวเซร่า ด็อกคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ 
จำกัด 

ราคาที่เสนอ 4,494.00 บาท 

บ.เคียวเซร่า ด็อกคิวเม้นท์ 
โซลูชั่นส์ จำกัด 

ราคาที่ตกลงซื้อ 4,494.00 บาท 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 
และราคาอยู่ใน

วงเงินงบประมาณ 

43/2565 
24/06/2565 

6 จัดซื้อวัสดุกิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธ
มามกะ 
จำนวน 2 รายการ 

1,630.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด 
ราคาที่เสนอ 1,630.00 บาท 

ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด 
ราคาที่ตกลงซื้อ 1,630.00 บาท 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 
และราคาอยู่ใน

วงเงินงบประมาณ 

44/2565 
27/06/2565 



สรุปผลการดำเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565   
หน่วยงาน โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลอืก

โดยสังเขป 

เลขที่และวันทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 จัดซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมพ้ืนโรง
อาหาร 
จำนวน 4 รายการ 

3,670.00 เฉพาะเจาะจง บ.บุญถาวรโฮมเซ็นเตอร์ จำกัด 
ราคาที่เสนอ 3,670.00 บาท 

บ.บุญถาวรโฮมเซ็นเตอร์ จำกัด 
ราคาที่ตกลงซื้อ 3,670.00 บาท 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 
และราคาอยู่ใน

วงเงินงบประมาณ 

46/2565 
04/07/2565 

2 จัดซื้อแผ่นเทียน 560.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวคำกลอง สีดา 
ราคาที่เสนอ 560.00 บาท 

นางสาวคำกลอง สีดา 
ราคาที่ตกลงซื้อ 560.00 บาท 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 
และราคาอยู่ใน

วงเงินงบประมาณ 

49/2565 
05/07/2565 

3 จัดซื้อเทียนพรรษาพร้อมขาตั้ง 1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมุกสยาม 
ราคาที่เสนอ 1,400.00 บาท 

ร้านมุกสยาม 
ราคาที่ตกลงซื้อ 1,400.00 บาท 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 
และราคาอยู่ใน

วงเงินงบประมาณ 

50/2565 
05/07/2565 

4 จัดจ้างทำไวนิลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 
จำนวน 1 รายการ 

1,808.30 เฉพาะเจาะจง บ.โชคดี พริ้นติ้ง จำกัด 
ราคาที่เสนอ 1,808.30 บาท 

บ.โชคดี พริ้นติ้ง จำกัด 
ราคาที่ตกลงซื้อ 1,808.30 บาท 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 
และราคาอยู่ใน

วงเงินงบประมาณ 

54/2565 
05/07/2565 

4 จัดจ้างทำไวนิลประชาสัมพันธ์ 
จำนวน 1 รายการ 

759.70 เฉพาะเจาะจง บ.โชคดี พริ้นติ้ง จำกัด 
ราคาที่เสนอ 759.70 บาท 

บ.โชคดี พริ้นติ้ง จำกัด 
ราคาที่ตกลงซื้อ 759.70 บาท 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 
และราคาอยู่ใน

วงเงินงบประมาณ 

55/2565 
05/07/2565 

5 จัดซื้อวัสดุสำหรับฝึกอบรมการทำไข่
เค็มใบเตย 
จำนวน 5 รายการ 

422.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร จำกัด 
ราคาที่เสนอ 422.00 บาท 

บ.สยามแม็คโคร จำกัด 
ราคาที่ตกลงซื้อ 422.00 บาท 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 
และราคาอยู่ใน

วงเงินงบประมาณ 

56/2565 
05/07/2565 



สรุปผลการดำเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565   
หน่วยงาน โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลอืก

โดยสังเขป 

เลขที่และวันทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
จำนวน 2 รายการ 

822.00 เฉพาะเจาะจง องค์การค้าของ สกสค. 
ราคาที่เสนอ 822.00 บาท 

องค์การค้าของ สกสค. 
ราคาที่ตกลงซื้อ 822.00 บาท 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 
และราคาอยู่ใน

วงเงินงบประมาณ 

58/2565 
02/08/2565 

2 จัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร 
จำนวน 11 รายการ 

2,223.75 เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร จำกัด 
ราคาที่เสนอ 2,223.75 บาท 

บ.สยามแม็คโคร จำกัด 
ราคาที่ตกลงซื้อ 2,223.75 บาท 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 
และราคาอยู่ใน

วงเงินงบประมาณ 

59/2565 
02/08/2565 

3 จัดซื้อวัสดุสำหรับบำรุงรักษาเครือ่ง
กรองและตู้ทำน้ำเย็น 
จำนวน 2 รายการ 

8,089.20 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าวารี 
ราคาที่เสนอ 8,089.20 บาท 

หจก.เก้าวารี 
ราคาที่ตกลงซื้อ 8,089.20 บาท 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 
และราคาอยู่ใน

วงเงินงบประมาณ 

60/2565 
08/08/2565 

4 จัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร 
จำนวน 6 รายการ 

884.75 เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร จำกัด 
ราคาที่เสนอ 884.75 บาท 

บ.สยามแม็คโคร จำกัด 
ราคาที่ตกลงซื้อ 884.75 บาท 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 
และราคาอยู่ใน

วงเงินงบประมาณ 

61/2565 
08/08/2565 

5 จัดซื้อกระดาษไขแม่พิมพ์เครื่องทำ
สำเนา 

11,684.40 เฉพาะเจาะจง บ.จี พี เน็ทเวิร์ค จำกัด 
ราคาที่เสนอ 11,684.40 บาท 

บ.จี พี เน็ทเวิร์ค จำกัด 
ราคาที่ตกลงซื้อ 11,684.40 บาท 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 
และราคาอยู่ใน

วงเงินงบประมาณ 

62/2565 
17/08/2565 

 


