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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานครเขต 1 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้อจัดจา้งในรอบเดือนตุลาคม 2564 ปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนวัดบวรมงคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษากรุงเทพมหานครเขต 1 

ล าดับ
ท่ี 

กลุ่มงาน งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีสัญญา
หรือข้อตกลง 

1 สารบรรณ หมึกของเดือน กันยายน 64 ADV 4051 1,605 1,605 เฉพาะเจาะจง บ.ก็อปปี๊วันน้ าผึ่ง 
จ ากัด เสนอราคา
1,605 บาท 

บ.ก็อปปี๊วันน้ าผึ่ง จ ากัด 
จ านวนเงิน1,605 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาตาม
เง่ือนไขและราคาต่ าสุด 

1/2565 
ลว.1 ต.ค. 2564 

2 วิชาการ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Canon IR 7200 เดือน
กันยายน  

493 493 เฉพาะเจาะจง บ.ก็อปปี๊วันน้ าผึ่ง 
จ ากัด เสนอราคา493 
บาท 

บ.ก็อปปี๊วันน้ าผึ่ง จ ากัด 
จ านวนเงิน 493 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาตาม
เง่ือนไขและราคาต่ าสุด 

2/2565 
ลว.1 ต.ค. 2564 

3 สารบรรณ หมึกของเดือน ตุลาคม 64 ADV 4051 5,575 5,575 เฉพาะเจาะจง บ.ก็อปปี๊วันน้ าผึ่ง 
จ ากัด เสนอราคา
5,575บาท 

บ.ก็อปปี๊วันน้ าผึ่ง จ ากัด 
จ านวนเงิน5,575บาท 

เป็นผู้เสนอราคาตาม
เง่ือนไขและราคาต่ าสุด 

3/2565 
ลว.10 ต.ค. 2564 

4 วิชาการ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Canon IR 7200 เดือน
ตุลาคม  

242.36 242.36 เฉพาะเจาะจง บ.ก็อปปี๊วันน้ าผึ่ง 
จ ากัด เสนอราคา
242.36 บาท 

บ.ก็อปปี๊วันน้ าผึ่ง จ ากัด 
จ านวนเงิน 242.36 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาตาม
เง่ือนไขและราคาต่ าสุด 

4/2565 
ลว.10 ต.ค. 2564 

5 อาคารสถานที่ ลูกลอยไฟฟ้า 800 800 เฉพาะเจาะจง ร้านวิชัยโลหะกิจ เสนอ
ราคา 800 บาท 

ร้านวิชัยโลหะกิจ จ านวนเงิน 
800 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาตาม
เง่ือนไขและราคาต่ าสุด 

7/2565 
ลว.5 ต.ค. 2564 

6 บุคคล แฟ้มตราช้าง 3 ห่วง สีชมพู 4,950 4,950 เฉพาะเจาะจง ไชยดินทร์วาณิชเสนอ
ราคา 4,950 บาท 

จ านวนเงินเสนอราคา 4,950 
บาท 

เป็นผู้เสนอราคาตาม
เง่ือนไขและราคาต่ าสุด 

9/2565 
ลว.11 ต.ค. 2564 

7 อาคารสถานที่ Gas 95 200 200 เฉพาะเจาะจง บ.ซัสโก้ จ ากัด(มหาชน) 
เสนอราคา 200 บาท 

บ.ซัสโก้ จ ากัด(มหาชน) 
จ านวนเงิน 200 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาตาม
เง่ือนไขและราคาต่ าสุด 

14/2565 
ลว.26 ต.ค. 2564 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้อจัดจา้งในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 ปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนวัดบวรมงคล ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 

ล าดับ
ที่ 

กลุ่มงาน งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่สัญญา
หรือข้อตกลง 

1 ยานพาหนะ น้ ามันดีเซล 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง บ.น ารุ่งเรือง(1992) 
จ ากัด เสนอราคา 
1,000 บาท 

บ.น ารุ่งเรือง(1992) 
จ ากัด จ านวนเงิน 
1,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาตาม
เง่ือนไขและราคาต่ าสุด 

5/2565 
ลว.1 พ.ย. 2564 

2 ยานพาหนะ Fuel Save Diesel 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง บ. ศศิ เซอร์วิส จ ากัด 
เสนอราคา 1,000 บาท 

บ. ศศิ เซอร์วิส จ ากัด 
จ านวนเงิน 1,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาตาม
เง่ือนไขและราคาต่ าสุด 

6/2565 
ลว.1 พ.ย. 2564 

3 สารบรรณ หมึกของเดือน พฤษจิกายน 64 ADV 4051 4,208.31 4,208.31 เฉพาะเจาะจง บ.ก็อปปี๊วันน้ าผึ่ง จ ากัด 
เสนอราคา4,208.31
บาท 

บ.ก็อปปี๊วันน้ าผึ่ง จ ากัด 
จ านวนเงิน4,208.31
บาท 

เป็นผู้เสนอราคาตาม
เง่ือนไขและราคาต่ าสุด 

21/2565 
ลว.1 พ.ย. 2564 

4 วิชาการ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Canon IR 7200 เดือน
พฤศจิกายน 

711.02 711.02 เฉพาะเจาะจง บ.ก็อปปี๊วันน้ าผึ่ง จ ากัด 
เสนอราคา711.02 บาท 

บ.ก็อปปี๊วันน้ าผึ่ง จ ากัด 
จ านวนเงิน 711.02  
บาท 

เป็นผู้เสนอราคาตาม
เง่ือนไขและราคาต่ าสุด 

20/2565 
ลว.1 พ.ย. 2564 

5 ห้องสมุด หนังสือพิมพ์ 480 480 เฉพาะเจาะจง นาง สมนึก สุขสมชัย 
เสนอราคา 480 บาท   

นาง สมนึก สุขสมชัย 
จ านวนเงิน 480 บาท   

เป็นผู้เสนอราคาตาม
เง่ือนไขและราคาต่ าสุด 

18/2565 
ลว.1 พ.ย. 2564 

6 อาคารสถานที่ ปลั๊กคู่เต้าคู่พานา 2,779.86 2,779.86 เฉพาะเจาะจง แสงเพชรการไฟฟ้า
เสนอราคา  2,779.86 
บาท 

แสงเพชรการไฟฟ้า 
จ านวนเงิน 2,779.86 
บาท 

เป็นผู้เสนอราคาตาม
เง่ือนไขและราคาต่ าสุด 

8/2565 
ลว.3 พ.ย. 2564 

7 อาคารสถานที่ ไม้กวาดดอกหญ้า 22,876.60 22,876.60 เฉพาะเจาะจง บ.โอเชียนคลีนนิ่ง
เซอร์วิส จ ากัดเสนอ
ราคา 22,876.60 บาท 

บ.โอเชียนคลีนนิ่ง
เซอร์วิส จ ากัดจ านวน
เงิน 22,876.60 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาตาม
เง่ือนไขและราคาต่ าสุด 

10/2565 
ลว.8 พ.ย. 2564 

8 อาคารสถานที่ ป๊ายไวนิล 6,013.40 6,013.40 เฉพาะเจาะจง บ.26 โฆษณาเสนอ
ราคา 6,013.40บาท 

บ.26 โฆษณาจ านวน
เงิน 6,013.40บาท 

เป็นผู้เสนอราคาตาม
เง่ือนไขและราคาต่ าสุด 

จ1/2565 
ลว.9 พ.ย. 2564 

9 บริหารทั่วไป ป้ายสต๊ิกเกอร์วงกลมขนาด B3 2,650 2,650 เฉพาะเจาะจง ไชยดินทร์วาณิชเสนอ
ราคา 2,650 บาท 

ไชยดินทร์วาณิชจ านวน
เงิน 2,650 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาตาม
เง่ือนไขและราคาต่ าสุด 

11/2565 
ลว.10 พ.ย. 2564 

10 อาคารสถานที่ เปลี่ยนมอเตอร์ CPU ระบายความร้อน
เครื่องปรับอากาศพร้อมตรวจเช็คระบบไฟ 

7,704 7,704 เฉพาะเจาะจง บ. รัตบุรี แอร์ เซอร์วิส 
จ ากัด เสนอราคา 
7,704 บาท  

บ. รัตบุรี แอร์ เซอร์วิส 
จ ากัด จ านวนเงิน 
7,704 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาตาม
เง่ือนไขและราคาต่ าสุด 

จ2/2565 
ลว.19 พ.ย. 2564 

11 อาคารสถานที่ วาล์วครบชุด HTD-04 1,634 1,634 เฉพาะเจาะจง บ.โฮมโปรดักส์ เซ็น
เตอร์ จ ากัดเสนอราคา 
1,634 บาท  

บ.โฮมโปรดักส์ เซ็น
เตอร์ จ ากัดจ านวนเงิน 
1,634 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาตาม
เง่ือนไขและราคาต่ าสุด 

13/2565 
ลว.22 พ.ย. 2564 

12 พัสดุและ
สินทรัพย์ 

พัสดุกลางประจ าปีงบ 65 108,872 108,872 เฉพาะเจาะจง ไชยดินทร์วาณิชเสนอ
ราคา 108,872บาท 

ไชยดินทร์วาณิชจ านวน
เงิน 108,872บาท 

เป็นผู้เสนอราคาตาม
เง่ือนไขและราคาต่ าสุด 

25/2565 
ลว.22 พ.ย. 2564 

13 อาคารสถานที่ Cable HDMI 6,700 6,700 เฉพาะเจาะจง ไชยดินทร์วาณิชเสนอ
ราคา 6,700 บาท 

ไชยดินทร์วาณิชจ านวน
เงิน6,700 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาตาม
เง่ือนไขและราคาต่ าสุด 

26/2565 
ลว.24 พ.ย. 2564 

14 ส่งเสริม
คุณธรรมจริยะ
ธรรม 

พานพุ่มสีเหลืองคาดมาลัยซีกขนาด 9 นิ้ว  3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นางณัฐชนันท์ ทัดเทียม
หัดเสนอราคา 3,000 
บาท 

นางณัฐชนันท์ ทัดเทียม
หัดจ านวนเงิน 3,000 
บาท 

เป็นผู้เสนอราคาตาม
เง่ือนไขและราคาต่ าสุด 

15/2565 
ลว.29 พ.ย. 2564 

15 ส่งเสริม
คุณธรรมจริยะ
ธรรม 

พานดอกไม้ 2,400 2,400 เฉพาะเจาะจง นางณัฐชนันท์ ทัดเทียม
หัดเสนอราคา 2,400 
บาท 

นางณัฐชนันท์ ทัดเทียม
หัดจ านวนเงิน 2,400
บาท 

เป็นผู้เสนอราคาตาม
เง่ือนไขและราคาต่ าสุด 

16/2565 
ลว.29 พ.ย. 2564 



16 ยานพาหนะ Fuel Save Diesel B7 1,440.10 1,440.10 เฉพาะเจาะจง บ. ศศิ เซอร์วิส จ ากัด 
เสนอราคา 1,440.10 
บาท  

บ. ศศิ เซอร์วิส จ ากัด 
จ านวนเงิน 1,440.10 
บาท 

เป็นผู้เสนอราคาตาม
เง่ือนไขและราคาต่ าสุด 

12/2565 
ลว.30 พ.ย. 2564 

17 อาคารสถานที่ ไม้จ๊อย 240 240 เฉพาะเจาะจง บ.สหไพบูลย์ ค้าวัสดุ
ก่อสร้าง จ ากัด เสนอ
ราคา 240 บาท 

บ.สหไพบูลย์ ค้าวัสดุ
ก่อสร้าง จ ากัด จ านวน
เงิน 240 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาตาม
เง่ือนไขและราคาต่ าสุด 

17/2565 
ลว.30 พ.ย. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้อจัดจา้งในรอบเดือนธันวาคม 2564 ปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนวัดบวรมงคล ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศกึษากรุงเทพมหานครเขต 1 

ล าดับ
ท่ี 

กลุ่มงาน งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีสัญญา
หรือข้อตกลง 

1 สารบรรณ หมึกของเดือน ธันวาคม 64 ADV 4051 1,605 1,605 เฉพาะเจาะจง บ.ก็อปปี๊วันน้ าผึ่ง 
จ ากัด เสนอราคา
1,605บาท 

บ.ก็อปปี๊วันน้ าผึ่ง จ ากัด 
จ านวนเงิน1,605บาท 

เป็นผู้เสนอราคาตาม
เง่ือนไขและราคาต่ าสุด 

27/2565 
ลว.1 ธ.ค. 2564 

2 ห้องสมุด หนังสือพิมพ์ 570 570 เฉพาะเจาะจง นาง สมนึก สุขสมชัย 
เสนอราคา 570 บาท   

นาง สมนึก สุขสมชัย จ านวน
เงิน 570 บาท   

เป็นผู้เสนอราคาตาม
เง่ือนไขและราคาต่ าสุด 

29/2565 
ลว.1 ธ.ค. 2564 

3 อาคารสถานที่ ซ่อมแซมระบบประปาอาคารเรียน  282,500 282,500 เฉพาะเจาะจง บ. พรนาคประทาน 
จ ากัดเสนอราคา 
282,500 บาท 

บ. พรนาคประทาน จ ากัด 
จ านวนเงิน 282,500 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาตาม
เง่ือนไขและราคาต่ าสุด 

จ3/2565 
ลว.2 ธ.ค. 2564 
 

4 วิชาการ แอปพลิเคชั่น เรียนภาษาอังกฤษ  255,516 255,516 เฉพาะเจาะจง บ.พัฒนปราชญ์ จ ากัด 
เสนอราคา 255,516 
บาท 

บ.พัฒนปราชญ์ จ ากัด จ าวน
เงิน 255,516 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาตาม
เง่ือนไขและราคาต่ าสุด 

จ4/2565 
ลว.20 ธ.ค. 2564 

5 อนามัยโรงเรียน แอลกอฮอล์ส าหรับใส่ขวดสเปรย์ 4,622.40 4,622.40 เฉพาะเจาะจง บ.โอเชียนคลีนนิ่ง
เซอร์วิส จ ากัด เสนอ
ราคา 4,622.40 บาท 

บ.โอเชียนคลีนนิ่งเซอร์วิส 
จ ากัด จ านวนเงิน 4,622.40 
บาท 

เป็นผู้เสนอราคาตาม
เง่ือนไขและราคาต่ าสุด 

จ22/2565 
ลว.7 ธ.ค. 2564 

6 แนะแนว แผ่นพับรับสมัครนักเรียน 3,809.20 3,809.20 เฉพาะเจาะจง บ.โกโกพริ้นท์(ไทย
แลนด์) จ ากัด  เสนอ
ราคา 3,809.20 บาท 

บ.โกโกพริ้นท์(ไทยแลนด์) 
จ ากัด  จ านวนเงิน 3,809.20 
บาท 

เป็นผู้เสนอราคาตาม
เง่ือนไขและราคาต่ าสุด 

จ24/2565 
ลว.20 ธ.ค. 2564 

7 อาคารสถานที่ ถุงขยะสีด า 36*45  2,808.75 2,808.75 เฉพาะเจาะจง บ.โอเชียนคลีนนิ่ง
เซอร์วิส จ ากัดเสนอ
ราคา 2,808.75 บาท 

บ.โอเชียนคลีนนิ่งเซอร์วิส 
จ ากัดจ านวนเงิน 2,808.75
บาท 

เป็นผู้เสนอราคาตาม
เง่ือนไขและราคาต่ าสุด 

23/2565 
ลว.23 ธ.ค. 2564 
 

8 อาคารสถานที่ ลูกบิดทั่วไป 617 617 เฉพาะเจาะจง บ.โฮมโปรดักส์ เซ็น
เตอร์ จ ากัดเสนอราคา 
617บาท  

บ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ 
จ ากัดจ านวนเงิน 617บาท 

เป็นผู้เสนอราคาตาม
เง่ือนไขและราคาต่ าสุด 

28/2565 
ลว.21 ธ.ค. 2564 

9 ยานพาหนะ น้ ามันดีเซล 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง บ.น ารุ่งเรือง (1992) 
จ ากัด เสนอราคา 
1,000 บาท 

บ.น ารุ่งเรือง (1992) จ ากัด 
จ านวนเงิน 1,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาตาม
เง่ือนไขและราคาต่ าสุด 

19/2565 
ลว.28 ธ.ค. 2564 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้อจัดจา้งในรอบเดือนมกราคม 2565 ปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนวัดบวรมงคล ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศกึษากรุงเทพมหานครเขต 1 

ล าดับ
ท่ี 

กลุ่มงาน งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีสัญญา
หรือข้อตกลง 

1 ห้องสมุด หนังสือพิมพ์ 200 200 เฉพาะเจาะจง นาง สมนึก สุขสมชัย 
เสนอราคา 200 บาท   

นาง สมนึก สุขสมชัย จ านวน
เงิน 200 บาท   

เป็นผู้เสนอราคาตาม
เง่ือนไขและราคาต่ าสุด 

32/2565 
ลว.4 ม.ค. 2565 

2 อาคารสถานที่ โคมฟลัดไลท์ LED 998 988 เฉพาะเจาะจง บ. ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ ากัด เสนอราคา 988 
บาท 

บ. ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
จ านวนเงิน 988 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาตาม
เง่ือนไขและราคาต่ าสุด 

34/2565 
ลว.14 ม.ค. 2565 

3 อาคารสถานที่ หลอดไฟ LED 352 352 เฉพาะเจาะจง บ. ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ ากัด เสนอราคา 352
บาท 

บ. ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
จ านวนเงิน 352 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาตาม
เง่ือนไขและราคาต่ าสุด 

35/2565 
ลว.14 ม.ค. 2565 

4 อาคารสถานที่ งอ + หุน 536 536 เฉพาะเจาะจง ส. ยิ่งเจริญเทรดด้ิง 
เสนอราคา 536 บาท 

ส. ยิ่งเจริญเทรดด้ิง จ านวน
เงิน 536 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาตาม
เง่ือนไขและราคาต่ าสุด 

36/2565 
ลว.14 ม.ค. 2565 

5 อาคารสถานที่ ถังพลาสติก 200 ลิตร 11,000 11,000 เฉพาะเจาะจง นางสาว สุกัญญา อิน
นาถอน เสนอราคา 
11,000 บาท  

นางสาว สุกัญญา อินนาถอน 
จ านวนเงิน 11,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาตาม
เง่ือนไขและราคาต่ าสุด 

37/2565 
ลว.14 ม.ค. 2565 

6 อาคารสถานที่ หลอดไฟยาว (25 หลอด) 1,350 1,350 เฉพาะเจาะจง วิชัยโลหะกิจ เสนอ
ราคา 1,350 บาท 

วิชัยโลหะกิจ จ านวนเงิน 
1,350 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาตาม
เง่ือนไขและราคาต่ าสุด 

38/2565 
ลว.18 ม.ค. 2565 

7 ยานพาหนะ Lubricants Service 4,141 4,141 เฉพาะเจาะจง บ.ศศิ เซอร์วิส จ ากัด 
เสนอราคา 4,141 บาท 

บ.ศศิ เซอร์วิส จ ากัด จ านวน
เงิน 4,141 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาตาม
เง่ือนไขและราคาต่ าสุด 

30/2565 
ลว.26 ม.ค. 2565 

8 ยานพาหนะ Diesel 10 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สห
โชค บริการ เสนอราคา 
1,000 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สหโชค 
บริการ จ านวนเงิน 1,000 
บาท 

เป็นผู้เสนอราคาตาม
เง่ือนไขและราคาต่ าสุด 

31/2565 
ลว.28 ม.ค. 2565 

 

 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้อจัดจา้งในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนวัดบวรมงคล ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 

ล าดับ
ท่ี 

กลุ่มงาน งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีสัญญา
หรือข้อตกลง 

1 สารบรรณ หมึกของเดือน กุมภาพันธ์ 65 ADV 4051 1,605 1,605 เฉพาะเจาะจง บ.ก็อปปี๊วันน้ าผึ่ง 
จ ากัด เสนอราคา
1,605บาท 

บ.ก็อปปี๊วันน้ าผึ่ง จ ากัด 
จ านวนเงิน1,605บาท 

เป็นผู้เสนอราคาตาม
เง่ือนไขและราคาต่ าสุด 

48/2565 
ลว.1 ก.พ. 2565 

2 วิชาการ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Canon IR 7200 เดือน
กุมภาพันธ์ 65 

2,928.32 2,928.32 เฉพาะเจาะจง บ.ก็อปปี๊วันน้ าผึ่ง 
จ ากัด เสนอราคา
2,928.32บาท 

บ.ก็อปปี๊วันน้ าผึ่ง จ ากัด 
จ านวนเงิน 2,928.32 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาตาม
เง่ือนไขและราคาต่ าสุด 

49/2565 
ลว.1 ก.พ. 2565 

3 แนะแนว AlCOHOL  3,936 3,936 เฉพาะเจาะจง บ.เซฟดรัก เซนเตอร์ 
จ ากัด เสนอราคา 
3,936บาท 

บ.เซฟดรัก เซนเตอร์ จ ากัด 
จ านวนเงิน 3,936บาท 

เป็นผู้เสนอราคาตาม
เง่ือนไขและราคาต่ าสุด 

41/2565 
ลว.4 ก.พ. 2565 

4 แนะแนว สต๊ิกเอกร์ 2,362 2,362 เฉพาะเจาะจง บ.ออฟฟิสเมท (ไทย) 
เสนอราคา 2,362 บาท 

บ.ออฟฟิสเมท (ไทย) จ านวน
เงิน 2,362 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาตาม
เง่ือนไขและราคาต่ าสุด 

40/2565 
ลว.4 ก.พ. 2565 

5 อาคารสถานที่ ปรับปรุงสนามเปตอง 45,000 45,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณปภัส รัตนอินทร์ 
เสนอราคา 45,000 
บาท 

น.ส.ณปภัส รัตนอินทร์ 
จ านวนเงิน 45,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาตาม
เง่ือนไขและราคาต่ าสุด 

จ9/2565 
ลว.2 ก.พ. 2565 

6 แนะแนว พิมพ์ไวนิลทึบแสง 7,233.20 7,233.20 เฉพาะเจาะจง บ.26 โฆษณาเสนอ
ราคา 7,233.20บาท 

บ.26 โฆษณาจ านวนเงิน 
7,233.20 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาตาม
เง่ือนไขและราคาต่ าสุด 

จ5/2565 
ลว.11 ก.พ. 2565 

7 อาคารสถานที่ รื้อถอนและติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 5,350 5,350 เฉพาะเจาะจง บ. รัตนบุรี แอร์ 
เซอร์วิส จ ากัด เสนอ
ราคา 5,350 บาท 

บ. รัตนบุรี แอร์ เซอร์วิส 
จ ากัด จ านวนเงิน 5,350 
บาท 

เป็นผู้เสนอราคาตาม
เง่ือนไขและราคาต่ าสุด 

จ6/2565 
ลว.15 ก.พ. 2565 

8 ยานพาหนะ ยางบริชส์โตน รุ่น L677 215/70-15 11,600 11,600 เฉพาะเจาะจง บ.บางอ้อการยาง 
เสนอราคา 11,600
บาท 

บ.บางอ้อการยาง จ านวนเงิน 
11,600บาท 

เป็นผู้เสนอราคาตาม
เง่ือนไขและราคาต่ าสุด 

จ7/2565 
ลว.14 ก.พ. 2565 

9 อาคารสถานที่ แผงคอนโทรลคอยเย็น 6,955 6,955 เฉพาะเจาะจง บ. รัตนบุรี แอร์ 
เซอร์วิส จ ากัด เสนอ
ราคา 6,955 บาท 

บ. รัตนบุรี แอร์ เซอร์วิส 
จ ากัด จ านวนเงิน 6,955บาท 

เป็นผู้เสนอราคาตาม
เง่ือนไขและราคาต่ าสุด 

จ9/2565 
ลว.25 ก.พ. 2565 

10 ยานพาหนะ Fuel Save Diesel B7 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง หจก. พฤตินันท์ 
เซอร์วิส เสนอราคา 
1,000 บาท 

หจก. พฤตินันท์ เซอร์วิส 
จ านวนเงิน 1,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาตาม
เง่ือนไขและราคาต่ าสุด 

39/2565 
ลว.7 ก.พ. 2565 

11 ยานพาหนะ Fuel Save Diesel B7 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง บ. ศศิ เซอร์วิส จ ากัด 
เสนอราคา 1,000บาท  

บ. ศศิ เซอร์วิส จ ากัด 
จ านวนเงิน 1,000บาท 

เป็นผู้เสนอราคาตาม
เง่ือนไขและราคาต่ าสุด 

42/2565 
ลว.11 ก.พ. 2565 

12 ยานพาหนะ HI DIESEL B7 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง หจก. ส.เบญจลักษณ์ 
เสนอราคา 1,000 บาท 

หจก. ส.เบญจลักษณ์ จ านวน
เงิน 1,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาตาม
เง่ือนไขและราคาต่ าสุด 

43/2565 
ลว.18 ก.พ. 2565 

13 วิชาการ หมึกพิมพ์ Hito RZ 27,820 27,820 เฉพาะเจาะจง บ. ฮิโตะ(ประเทศไทย) 
จ ากัด เสนอราคา 
27,820บาท 

บ. ฮิโตะ(ประเทศไทย) จ ากัด 
จ านวนเงิน 27,820บาท 

เป็นผู้เสนอราคาตาม
เง่ือนไขและราคาต่ าสุด 

44/2565 
ลว.17 ก.พ. 2565 

14 อนามัยโรงเรียน ยาและเวชภัณฑ์ 7,766 7,766 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 
เสนอราคา 7,766 บาท 

องค์การเภสัชกรรม จ านวน
เงิน 7,766 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาตาม
เง่ือนไขและราคาต่ าสุด 

45/2565 
ลว.17 ก.พ. 2565 

  



 

 แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้อจัดจา้งในรอบเดือนมีนาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนวัดบวรมงคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษากรุงเทพมหานครเขต 1 

ล าดับ
ท่ี 

กลุ่มงาน งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีสัญญา
หรือข้อตกลง 

1 ทะเบียน ปพ2 ประกาศนิยบัตร 1,800 1,800 เฉพาะเจาะจง องค์การค้าของ สกสค. 
เสนอราคา 1,800 บาท 

องค์การค้าของ สกสค. 
จ านวนเงิน 1,800 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาตาม
เง่ือนไขและราคาต่ าสุด 

46/2565 
ลว.4 มี.ค. 2565 

2 ยานพาหนะ Fuel Save Diesel B7 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง หจก. พฤตินันท์ 
เซอร์วิส เสนอราคา 
1,000 บาท 

หจก. พฤตินันท์ เซอร์วิส 
จ านวนเงิน 1,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาตาม
เง่ือนไขและราคาต่ าสุด 

47/2565 
ลว.11 มี.ค. 2565 

3 งบประมาณ หนังสือเรียนตามโครงการ 416,891 416,891 เฉพาะเจาะจง หจก.เบญจวิโรจน์ 
เสนอราคา 416,891 
บาท 

หจก.เบญจวิโรจน์ จ านวน
เงิน 416,891 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาตาม
เง่ือนไขและราคาต่ าสุด 

50/2565 
ลว.29 มี.ค. 2565 

4 อาคารสถานที่  เครื่องแสกนใบหน้าพร้อมระบบตรวจสอบอุณหภูมิ 276,000 276,000 เฉพาะเจาะจง บ. เอทีพี แอดวานซ์ 
จ ากัด เสนอราคา 
276,000 บาท 

บ. เอทีพี แอดวานซ์ จ านวน
เงิน 276,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาตาม
เง่ือนไขและราคาต่ าสุด 

51/2565 
ลว.29 มี.ค. 2565 

5 ยานพาหนะ HI DIESEl S B7 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง บ.ฤทธิ์รดา จ ากัด 
เสนอราคา 1,000 บาท 

บ.ฤทธิ์รดา จ ากัด จ านวนเงิน 
1,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาตาม
เง่ือนไขและราคาต่ าสุด 

52/2565 
ลว.31 มี.ค. 2565 

 


