
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จัดจางลูกจางชั่วคราว (รายเดือน) เฉพาะเจาะจง มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เลขที่ 1/2565

63,180.00 63,180.00 ในงานที่รับจาง ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564

2 จัดจางประปานครหลวง เฉพาะเจาะจง การประปานครหลวง การประปานครหลวง มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เลขที่ 1-1/2565

3,479.11 3,479.11 ในงานที่รับจาง ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564

3 จัดจางบริการ TOT เฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน).โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เลขที่ 1-2/2565

3,730.45 3,730.45 ในงานที่รับจาง ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564

4 จัดจางลูกจางรายเดือน (แมบาน) งบประมาณ 5,400.00 บาท เฉพาะเจาะจง มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เลขที่ 2/2565

5,400.00 5,400.00 ในงานที่รับจาง ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564

5 จัดจางประกอบอาหารตอนรับแขก เฉพาะเจาะจง นางสุพรรณี  โพธิ์ภักดี นางสุพรรณี  โพธิ์ภักดี มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เลขที่ 2-1/2565

900.00 900.00 ในงานที่รับจาง ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564

งบประมาณ 3,479.11 บาท

งบประมาณ 3,730.45 บาท

งบประมาณ ๙๐๐ บาท

งบประมาณ 63,180.00 บาท

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2564

โรงรียนประถมนนทรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจาง



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จัดจางลูกจางชั่วคราว (รายเดือน) เฉพาะเจาะจง มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เลขที่ 3/2565

76,000.00 76,000.00 ในงานที่รับจาง ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

2 จัดจางคาประปานครหลวง เฉพาะเจาะจง การประปานครหลวง การประปานครหลวง มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เลขที่ 3-1/2565

10,426.30 10,426.30 ในงานที่รับจาง ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

3 จัดจางคาไฟฟานครหลวง เฉพาะเจาะจง การไฟฟานครหลวง การไฟฟานครหลวง มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เลขที่ 3-2/2565

36,202.66 36,202.66 ในงานที่รับจาง ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

4 จัดจางคาบริการ TOT เฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) บ.โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เลขที่ 3-3/2565

746.70 746.70 ในงานที่รับจาง ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

5 จัดจางอาหารกลางวันนักเรียน เฉพาะเจาะจง นางรอยพิมพ เนตรนวลศรี นางรอยพิมพ เนตรนวลศรี มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เลขที่ 4/2565

19,089.00 19,089.00 ในงานที่รับจาง ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

งบประมาณ 10,426.30 บาท

งบประมาณ 36,202.66 บาท

งบประมาณ 746.70 บาท

งบประมาณ 19,089 บาท

งบประมาณ 76,000.00 บาท

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564

โรงรียนประถมนนทรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจาง



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จัดจางคาบริการอินเทอรเน็ต เฉพาะเจาะจง บ. ทรูอินเทอรเน็ต คอรปอเรชั่น จํากัด บ. ทรูอินเทอรเน็ต คอรปอเรชั่น จํากัด มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เลขที่ 4-1/2565

2,243.79 2,243.79 ในงานที่รับจาง ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2564

2 จัดจางคาบริการอินเทอรเน็ต เฉพาะเจาะจง บ. ทรูอินเทอรเน็ต คอรปอเรชั่น จํากัด บ. ทรูอินเทอรเน็ต คอรปอเรชั่น จํากัด มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เลขที่ 4-1/2565

2,243.79 2,243.79 ในงานที่รับจาง ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2564

3 จัดจางลูกจางชั่วคราว (รายเดือน) เฉพาะเจาะจง มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เลขที่ 5/2565

76,000.00 76,000.00 ในงานที่รับจาง ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2564

4 จัดจางอาหารกลางวันนักเรียน เฉพาะเจาะจง นางรอยพิมพ เนตรนวลศรี นางรอยพิมพ เนตรนวลศรี มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เลขที่ 5-1/2565

22,890.00 22,890.00 ในงานที่รับจาง ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2564

5 จัดจางถายเอกสารงานอนามัย เฉพาะเจาะจง รานลี บลูพริ้น รานลี บลูพริ้น มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เลขที่ 6/2565

273.00 273.00 ในงานที่รับจาง ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564

งบประมาณ 2,243.79 บาท

งบประมาณ 76,000.00 บาท

งบประมาณ 22,890 บาท

งบประมาณ 273 บาท

งบประมาณ 2,243.79 บาท

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2564

โรงรียนประถมนนทรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจาง



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จัดจางลูกจางชั่วคราว (รายเดือน) เฉพาะเจาะจง มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เลขที่ 7/2565

76,000.00 76,000.00 ในงานที่รับจาง ลงวันที่ 1 มกราคม 2565

2 จัดจางคาประปานครหลวง เฉพาะเจาะจง การประปานครหลวง การประปานครหลวง มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เลขที่ 7-1/2565

6,197.33 6,197.33 ในงานที่รับจาง ลงวันที่ 1 มกราคม 2565

3 จัดจางคาไฟฟานครหลวง เฉพาะเจาะจง การไฟฟานครหลวง การไฟฟานครหลวง มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เลขที่ 7-2/2565

22,975.46 22,975.46 ในงานที่รับจาง ลงวันที่ 1 มกราคม 2565

4 จัดจางคาบริการ TOT เฉพาะเจาะจง บ. โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน)บ. โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เลขที่ 7-3/2565

1,499.50 1,499.50 ในงานที่รับจาง ลงวันที่ 1 มกราคม 2565

งบประมาณ 6,197.33 บาท

งบประมาณ 22,975.46 บาท

งบประมาณ 1,499.50 บาท

งบประมาณ 76,000.00 บาท

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2565

โรงรียนประถมนนทรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจาง



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จัดจางลูกจางชั่วคราว (รายเดือน) เฉพาะเจาะจง มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เลขที่ 8/2565

76,000.00 76,000.00 ในงานที่รับจาง ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2565

2 จัดจางคาประปานครหลวง เฉพาะเจาะจง การประปานครหลวง การประปานครหลวง มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เลขที่ 8-1/2565

11,832.27 11,832.27 ในงานที่รับจาง ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2565

3 จัดจางคาไฟฟานครหลวง เฉพาะเจาะจง การไฟฟานครหลวง การไฟฟานครหลวง มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เลขที่ 8-2/2565

46,938.15 46,938.15 ในงานที่รับจาง ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2565

4 จัดจางคาบริการ TOT เฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน)บ.โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เลขที่ 8-3/2565

743.65 743.65 ในงานที่รับจาง ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2565

5 จัดจางเขาเลมสันกาวรายงานเพื่อเตรียมรับ เฉพาะเจาะจง DD copy center DD copy center มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เลขที่ 9/2565

การประเมินโรงเรียนพระราชทาน 1,200.00 1,200.00 ในงานที่รับจาง ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2565

6 จัดจางลางเครื่องปรับอากาศเพื่อเตรียมรับ เฉพาะเจาะจง นายมนตรี ประเสริฐสังฆ นายมนตรี ประเสริฐสังฆ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เลขที่ 10/2565

การประเมินโรงเรียนพระราชทาน 500.00 1,200.00 ในงานที่รับจาง ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2565

งบประมาณ 11,832.27 บาท

งบประมาณ 46,938.15 บาท

งบประมาณ 743.65 บาท

งบประมาณ 1,200.00 บาท

งบประมาณ 500.00 บาท

งบประมาณ 76,000.00 บาท

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2565

โรงรียนประถมนนทรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจาง



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จัดจางลูกจางชั่วคราว (รายเดือน) เฉพาะเจาะจง มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เลขที่ 11/2565

76,000.00 76,000.00 ในงานที่รับจาง ลงวันที่ 1 มีนาคม 2565

2 จัดจางคาบริการอินเทอรเน็ต เฉพาะเจาะจง บ. ทรูอินเทอรเน็ต คอรปอเรชั่น จํากัดบ. ทรูอินเทอรเน็ต คอรปอเรชั่น จํากัด มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เลขที่ 11-1/2565

2,243.79 2,243.79 ในงานที่รับจาง ลงวันที่ 1 มีนาคม 2565

3 จัดจางคาบริการอินเทอรเน็ต เฉพาะเจาะจง บ. ทรูอินเทอรเน็ต คอรปอเรชั่น จํากัดบ. ทรูอินเทอรเน็ต คอรปอเรชั่น จํากัด มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เลขที่ 11-2/2565

2,243.79 2,243.79 ในงานที่รับจาง ลงวันที่ 1 มีนาคม 2565

งบประมาณ 76,000.00 บาท

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2565

โรงรียนประถมนนทรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจาง

งบประมาณ 2,243.79 บาท

งบประมาณ 2,243.79 บาท



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จัดจางลูกจางชั่วคราว (รายเดือน) เฉพาะเจาะจง มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เลขที่ 12/2565

61,000.00 61,000.00 ในงานที่รับจาง ลงวันที่ 1 เมษายน 2565

2 จัดจางคาประปานครหลวง เฉพาะเจาะจง การประปานครหลวง การประปานครหลวง มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เลขที่ 12-1/2565

6,198.99 6,198.99 ในงานที่รับจาง ลงวันที่ 1 เมษายน 2565

3 จัดจางคาไฟฟานครหลวง เฉพาะเจาะจง การไฟฟานครหลวง การไฟฟานครหลวง มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เลขที่ 12-2/2565

42,747.89 42,747.89 ในงานที่รับจาง ลงวันที่ 1 เมษายน 2565

งบประมาณ 61,000.00 บาท

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2565

โรงรียนประถมนนทรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจาง

งบประมาณ 6,198.99 บาท

งบประมาณ 42,747.89 บาท



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จัดจางคาบริการอินเทอรเน็ต เฉพาะเจาะจง บ. ทรูอินเทอรเน็ต คอรปอเรชั่น จํากัด บ. ทรูอินเทอรเน็ต คอรปอเรชั่น จํากัด มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เลขที่ 12-3/2565

1,495.86 1,495.86 ในงานที่รับจาง ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2565

2 จัดจางคาบริการอินเทอรเน็ต เฉพาะเจาะจง บ. ทรูอินเทอรเน็ต คอรปอเรชั่น จํากัด บ. ทรูอินเทอรเน็ต คอรปอเรชั่น จํากัด มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เลขที่ 12-4/2565

1,495.86 1,495.86 ในงานที่รับจาง ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2565

3 จัดจางคาบริการ TOT เฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน บ.โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เลขที่ 12-5/2565

2,237.05 2,237.05 ในงานที่รับจาง ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2565

4 จัดจางแมบานโรงเรียน (รายเดือน) เฉพาะเจาะจง มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เลขที่ 12-6/2565

3,300.00 3,300.00 ในงานที่รับจาง ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2565

5 จัดจางลูกจางชั่วคราว (รายเดือน) เฉพาะเจาะจง มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เลขที่ 13/2565

52,300.00 52,300.00 ในงานที่รับจาง ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2565

6 จัดจางรื้อถอนและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เฉพาะเจาะจง นายชัย นันทภักดิ์ นายชัย นันทภักดิ์ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เลขที่ 13-1/2565

3,000.00 3,000.00 ในงานที่รับจาง ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2565

7 จัดจางเหมารับสงนักเรียนคายเยาวชน เฉพาะเจาะจง นางสวัลลักษณ หมายมั่น นางสวัลลักษณ หมายมั่น มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เลขที่ 14/2565

รักษพงไพร 3,000.00 3,000.00 ในงานที่รับจาง ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

งบประมาณ 1,495.86 บาท

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

โรงรียนประถมนนทรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจาง

งบประมาณ 1,495.86 บาท

งบประมาณ 2,237.05 บาท

งบประมาณ 52,300.00 บาท

งบประมาณ 3,000 บาท

งบประมาณ 3,000 บาท

งบประมาณ 3,300.00 บาท



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จัดจางลูกจางชั่วคราว (รายเดือน) เฉพาะเจาะจง มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เลขที่ 14-1/2565

76,500.00 76,500.00 ในงานที่รับจาง ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2565

2 จัดจางแมบานสวัสดิการโรงเรียนประถมนนทรี เฉพาะเจาะจง มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เลขที่ 15/2565

(รายเดือน) 6,300.00 6,300.00 ในงานที่รับจาง ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2565

3 จัดจางคาประปานครหลวง เฉพาะเจาะจง การประปานครหลวง การประปานครหลวง มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เลขที่ 15-1/2565

10,447.76 10,447.76 ในงานที่รับจาง ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2565

4 จัดจางคาบริการ TOT เฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) บ.โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เลขที่ 15-2/2565

746.70 746.70 ในงานที่รับจาง ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2565

5 จัดจางถายเอกสารงานสงเสริมรักการอาน เฉพาะเจาะจง รานลี บลูพริ้น รานลี บลูพริ้น มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เลขที่ 16/2565

2,800.00 2,800.00 ในงานที่รับจาง ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2565

6 จัดจางถายเอกสารงานภาวะการเรียนรูถดถอย เฉพาะเจาะจง รานลี บลูพริ้น รานลี บลูพริ้น มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เลขที่ 17/2565

1,588.50 1,588.50 ในงานที่รับจาง ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2565

7 จัดจางถายเอกสารงานระบบดูแลชวยเหลือ งบประมาณ 775.00 บาท เฉพาะเจาะจง รานลี บลูพริ้น รานลี บลูพริ้น มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เลขที่ 18/2565

นักเรียน 775.00 775.00 ในงานที่รับจาง ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2565

8 จัดจางทําไวนิลสงเสริมรักการอาน งบประมาณ 2,400.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายภูมินทร สิงหคามเขต นายภูมินทร สิงหคามเขต มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เลขที่ 19/2565

2,400.00 2,400.00 ในงานที่รับจาง ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2565

งบประมาณ 2,800 บาท

งบประมาณ 1,588.50 บาท

งบประมาณ 10,447.76 บาท

งบประมาณ 746.70 บาท

งบประมาณ 6,300 บาท

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2565

โรงรียนประถมนนทรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจาง

งบประมาณ 76,500 บาท



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จัดจางลูกจางชั่วคราว (รายเดือน) เฉพาะเจาะจง มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เลขที่ 20/2565

70,900.00 70,900.00 ในงานที่รับจาง ลงวันที่ 1 กรกฏาคม 2565

2 จัดจางแมบานสวัสดิการโรงเรียนประถมนนทรี เฉพาะเจาะจง นางสาวปราณี พยอมอําพันธ นางสาวปราณี พยอมอําพันธ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เลขที่ 21/2565

(รายเดือน) 6,050.00 6,050.00 ในงานที่รับจาง ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

3

4

งบประมาณ 6,050.00 บาท

งบประมาณ 70,900.00 บาท

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

โรงรียนประถมนนทรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจาง



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จัดซื้ออาหารเสริมนม เฉพาะเจาะจง บริษัทเทียนขํา แดรี่ บริษัทเทียนขํา แดรี่ ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 1/2565

152,255.40 152,255.40 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564

2 จัดซื้อแฟมเก็บเอกสารธุรการ เฉพาะเจาะจง บริษัทเคพี เซลลแอนดเซอรวิส บริษัทเคพี เซลลแอนดเซอรวิส ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 2/2565

3,312.00 3,312.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564

3 จัดซื้อเว็บไซตโรงเรียน เฉพาะเจาะจง บริษัทเว็บไซตเซรอวิสจํากัด บริษัทเว็บไซตเซรอวิสจํากัด ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 3/2565

3,210.00 3,210.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564

4 จัดซื้อถุงพลาสติกใสกลองนมแจก เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 3-1/2565

นักเรียนในชวงการเรียนทางไกล 420.00 420.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2564

5 จัดซื้อตะกราของที่ระลึกแสดง งบประมาณ 387.00 บาท เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 4/2565

ความยินดี 387.00 387.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564

6 จัดซื้อพวงมาลากิจกรรมนอมรําลึก เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 5/2565

พระมหากรุณาธิคุณ 2,050.00 2,050.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564

7 จัดซื้อวัตถุดิบทําขาวตมมัดวัดดาน เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 6/2565

1,156.00 1,156.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2564

งบประมาณ 2,050.00 บาท

งบประมาณ 1,156.00 บาท

งบประมาณ 420.00 บาท

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อในรอบเดือน ตุลาคม 2564

โรงรียนประถมนนทรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจาง

งบประมาณ 152,255.40 บาท

งบประมาณ 3,312.00 บาท

งบประมาณ 3,210.00 บาท



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จัดซื้อพวงหลีดละชวยงานศพคุณพอ เฉพาะเจาะจง เลขที่ 7/2565

ทานผูอํานวยการชาตรี นามคุณ 3,000.00 3,000.00 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

2 จัดซื้อคาน้ํามันเดินทางงานศพคุณพอ เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 8/2565

ทานผูอํานวยการชาตรี นามคุณ 2,500.00 2,500.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

3 จัดซื้อคาน้ํามันเดินทางงานศพคุณพอ เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 9/2565

ทานผูอํานวยการชาตรี นามคุณ 3,000.00 3,000.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

4 จัดซื้อกระดาษถายเอกสารสําหรับ เฉพาะเจาะจง บริษัทเคพี เซลลอนดเซอรวิส บริษัทเคพี เซลลอนดเซอรวิส ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 10/2565

ถายเอกสารตางๆของโรงเรียน 5,350.00 5,350.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

5 จัดซื้อวัตถุดิบทําอาหารประชุม เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 11/2565

คณะกรรมการสถานศึกษา 1,030.00 1,030.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

6 จัดซื้อวัตถุดิบทําอาหารตอนรับ เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 12/2565

การนิเทศจากสพป.กทม. 1,555.00 1,555.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564

7 จัดซื้อยาและอุปกรณปฐมพยาบาล เฉพาะเจาะจง บริษัทมงกุฏเวชภัณฑ บริษัทมงกุฏเวชภัณฑ ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 13/2565

8,568.00 8,568.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564

8 จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิรางกาย เฉพาะเจาะจง นายเอกฤทธิ์ ติรณะประกิจ นายเอกฤทธิ์ ติรณะประกิจ ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 14/2565

2,290.00 2,290.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564

9 จัดซื้ออุปกรณทําความสะอาดรางกาย เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 15/2565

3,693.00 3,693.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564

10 จัดซื้ออุปกรณหองพยาบาล เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 16/2565

449.00 449.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564

11 จัดซื้อของใชสหกรณ เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 16-1/2565

4,037.50 4,037.50 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

12 จัดซื้อของใชสหกรณ เฉพาะเจาะจง บริษัท รวมรวมกัน จํากัด บริษัท รวมรวมกัน จํากัด ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 16-2/2565

งบประมาณ 1,030.00 บาท

งบประมาณ 1,555.00 บาท

งบประมาณ 2,290.00 บาท

งบประมาณ 3,693.00 บาท

งบประมาณ 449.00 บาท

งบประมาณ 3,000.00 บาท

งบประมาณ 5,350.00 บาท

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564

โรงรียนประถมนนทรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจาง

งบประมาณ 3,000.00 บาท

งบประมาณ 4,037.50 บาท

งบประมาณ 14,980.00 บาท

งบประมาณ 8,568.00 บาท

งบประมาณ 2500.00 บาท



14,980.00 14,980.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

13 จัดซื้อของใชสหกรณ เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 16-3/2565

2,575.00 2,575.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

14 จัดซื้ออุปกรณปองกันการติดเชื้อ เฉพาะเจาะจง ไทยวอเตอร ไทยวอเตอร ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 17/2565

ไวรัสโคโรนา 4,500.00 4,500.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

15 จัดซื้ออุปกรณปองกันการติดเชื้อ เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 18/2565

ไวรัสโคโรนา 1,476.00 1,476.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

16 จัดซื้อบัญชีเวลาเรียน เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 19/2565

1,260.00 1,260.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

17 จัดซื้อปพ.1 ระเบียนแกนกลาง51 เฉพาะเจาะจง องคการคาของ สกสค. องคการคาของ สกสค. ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 20/2565

480.00 480.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

18 จัดซื้อสมุดเลมใหญสีเหลือง เฉพาะเจาะจง บริษัทกิตติพรการพิพม บริษัทกิตติพรการพิพม ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 21/2565

รายงานผลการเรียน 7,490.00 7,490.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

19 จัดซื้อสมุดเลมใหญสีฟา เฉพาะเจาะจง บริษัทกิตติพรการพิพม บริษัทกิตติพรการพิพม ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 22/2565

รายงานผลการเรียน 11,235.00 11,235.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

20 จัดซื้อหนังสืออนุบาล อบ. เฉพาะเจาะจง ยูนิเวอรแซล กราฟฟค แอนด เทรดดิน้ิเวอรแซล กราฟฟค แอนด เทรดดิ ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 23/2565

3,771.75 3,771.75 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

21 จัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝกหัด เฉพาะเจาะจง บริษัท พว. บริษัท พว. ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 24/2565

4,744.00 4,744.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

22 จัดซื้ออุปกรณทําความสะอาด เฉพาะเจาะจง รานวัฒนาเทรดเดอร รานวัฒนาเทรดเดอร ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 24-1/2565

ของโรงเรียน 13,970.00 13,970.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

23 จัดซื้อน้ํามันรถยนตโรงเรียน งบประมาณ 1,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีกบริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีก ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 25/2565

1,000.00 1,000.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

24 จัดซื้ออุปกรณสําหรับตรวจ ATK เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 26/2565

1,112.00 1,112.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

25 จัดซื้ออุปกรณสําหรับตรวจ ATK เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 27/2565

1,430.00 1,430.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

งบประมาณ 1,112.00 บาท

งบประมาณ 13,970.00 บาท

งบประมาณ 480.00 บาท

งบประมาณ 7,490.00 บาท

งบประมาณ 11,235.00 บาท

งบประมาณ 3,771.75 บาท

งบประมาณ 4,744.00 บาท

งบประมาณ 1,260.00 บาท

งบประมาณ 4,500.00 บาท

งบประมาณ 1,476.00 บาท

งบประมาณ 2,575 บาท

งบประมาณ 1,430.00 บาท



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 คาปจจัยไทยทานถวายแดพระสงฆ เฉพาะเจาะจง เลขที่ 28/2565

ตักบาตรงานวันพอแหงชาติ 800.00 800.00 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2564

2 ชุดตรวจ ATK เฉพาะเจาะจง โครงการ หัวใจเดียวกัน โครงการ หัวใจเดียวกัน ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 29/2565

3,000.00 3,000.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2564

3 อุปกรณบานนักวิทยาศาสตร เฉพาะเจาะจง MR. D.I.Y. MR. D.I.Y. ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 29-1/2565

211.00 211.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2564

4 อุปกรณบานนักวิทยาศาสตร เฉพาะเจาะจง SAMPENGTOY SAMPENGTOY ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 29-2/2565

3,152.00 3,152.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2564

5 อุปกรณบานนักวิทยาศาสตร เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 29-3/2565

469.00 469.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2564

6 อุปกรณบานนักวิทยาศาสตร เฉพาะเจาะจง บริษัทรวมรวมกัน จํากัด (สํานักงานใหญบริษัทรวมรวมกัน จํากัด (สํานักงานใหญ ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 29-4/2565

381.00 381.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2564

7 แอลกอฮอลลางมือ เฉพาะเจาะจง TARGET PLUS TARGET PLUS ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 30/2565

3,445.00 3,445.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2564

8 สบูเหลวลางมือ เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 31/2565

1,587.00 1,587.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2564

9 ชุดตรวจ ATK เฉพาะเจาะจง โครงการ หัวใจเดียวกัน โครงการ หัวใจเดียวกัน ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 32/2565

3,000.00 3,000.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2564

10 ชุดกาวนและถุงมืออนามัย เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 33/2565

1,126.00 1,126.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2564

11 กระดาษสําหรับงานอนามัย เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 34/2565

219.00 219.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564

12 สันรูดกระดาษสําหรับงานอนามัย เฉพาะเจาะจง บริษัทสมใจบิซกรุป จํากัด บริษัทสมใจบิซกรุป จํากัด ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 35/2565

220.00 220.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2564

งบประมาณ 1,587.00 บาท

งบประมาณ 220.00 บาท

งบประมาณ 3,000.00 บาท

งบประมาณ 1,126.00 บาท

งบประมาณ 219.00 บาท

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อในรอบเดือน ธันวาคม 2564

โรงรียนประถมนนทรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจาง

งบประมาณ 800.00 บาท

งบประมาณ 3,000.00 บาท

งบประมาณ 3,445.00 บาท

งบประมาณ 211.00 บาท

งบประมาณ 3,152.00 บาท

งบประมาณ 469.00 บาท

งบประมาณ 381.00 บาท



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 พลาสติกใสทําที่กั้น เฉพาะเจาะจง รานสุนทรผาใบ รานสุนทรผาใบ ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 36/2565

240.00 240.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 7 มกราคม 2565

2 อุปกรณปองกันสําหรับการตรวจ เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 37/2565

ATK 700.00 700.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 7 มกราคม 2565

3 ถุงขยะและกระดาษทิชชูสําหรับ เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 37/2565

การตรวจ ATK 314.00 314.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 7 มกราคม 2565

4 กอนเชื้อเห็ดนางฟาภูฐาน เฉพาะเจาะจง บานเห็ดไทรนอย บานเห็ดไทรนอย ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 38/2565

5,000.00 5,000.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 7 มกราคม 2565

5 อุปกรณฐานเห็ดนางฟาภูฐาน เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 39/2565

งานสถาปนาโรงเรียน 1,232.00 1,232.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 9 มกราคม 2565

6 อุปกรณจัดบอรดนําเสนอผลงาน เฉพาะเจาะจง บริษัทซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด บริษัทซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 39-1/2565

นักเรียน 9,683.00 9,683.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 10 มกราคม 2565

7 วัตถุดิบอาหารเลี้ยงแขก เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 40/2565

งานสถาปนาโรงเรียน 8,077.00 8,077.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 11 มกราคม 2565

8 อุปกรณฐานนักวิทยศาสตรนอย เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 41/2565

งานสถาปนาโรงเรียน 425.00 425.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 11 มกราคม 2565

9 อุปกรณซอมแซมปายโรงเรือน เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 42/2565

ผักกางมุง งานสถาปนาโรงเรียน 832.00 832.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 12 มกราคม 2565

10 ของที่ระลึกงานสถาปนาโรงเรียน เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 43/2565

3,975.00 3,975.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 12 มกราคม 2565

11 วัตถุดิบอาหารเลี้ยงแขก เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 44/2565

งานสถาปนาโรงเรียน 1,362.00 1,362.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 13 มกราคม 2565

12 อุปกรณจัดงานสถาปนาโรงเรียน เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 45/2565

250.00 250.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 13 มกราคม 2565

13 อุปกรณพิธีสงฆงานสถาปนาโรงเรียน เฉพาะเจาะจง รานบายศรีไทย รานบายศรีไทย ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 46/2565

260.00 260.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 13 มกราคม 2565

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มกราคม 2565

โรงรียนประถมนนทรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจาง

งบประมาณ 240.00 บาท

งบประมาณ 700.00 บาท

งบประมาณ 314.00 บาท

งบประมาณ 5,000.00 บาท

งบประมาณ 1,232.00 บาท

งบประมาณ 8,077.00 บาท

งบประมาณ 425.00 บาท

งบประมาณ 9,683.00 บาท

งบประมาณ 832.00 บาท

งบประมาณ 3,975.00 บาท

งบประมาณ 1,362.00 บาท

งบประมาณ 250.00 บาท

งบประมาณ 260.00 บาท



14 แบตเตอรี่ไมโครโฟน เฉพาะเจาะจง ราน MR.D.I.Y. ราน MR.D.I.Y. ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 47/2565

85.00 85.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 13 มกราคม 2565

15 ชุดสังฆทานและผาไตร เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 48/2565

2,250.00 2,250.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 13 มกราคม 2565

16 น้ํามันรถยนตโรงเรียน เฉพาะเจาะจง บริษัทปตท.น้ํามันและการคาปลีกจํากัดบริษัทปตท.น้ํามันและการคาปลีกจํากัด ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 49/2565

1,000.00 1,000.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 13 มกราคม 2565

17 อุปกรณซอมแซมรถยนตโรงเรียน เฉพาะเจาะจง นายพิชัย ไชยนคร นายพิชัย ไชยนคร ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 50/2565

3,000.00 3,000.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 13 มกราคม 2565

18 อุปกรณซอมแซมภายในโรงเรียน เฉพาะเจาะจง รานสิริวัฒนาสาธุ สํานักงานใหญ รานสิริวัฒนาสาธุ สํานักงานใหญ ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 51/2565

1,320.00 1,320.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 13 มกราคม 2565

19 วัตถุดิบฐานไขเจียวงานสถาปนา เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 52/2565

โรงเรียน 200.00 200.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 14 มกราคม 2565

20 อุปกรณพิธีสงฆงานสถาปนาโรงเรียน เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 53/2565

3,864.00 3,864.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 14 มกราคม 2565

21 วัตถุดิบฐานเบอเกอรี่ เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 54/2565

งานสถาปนาโรงเรียน 829.00 829.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 14 มกราคม 2565

22 อุปกรณแตงหนานักแสดง เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 55/2565

งานสถาปนาโรงเรียน 415.00 415.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 14 มกราคม 2565

23 พานบายศรี เฉพาะเจาะจง รานเกด รานเกด ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 56/2565

800.00 800.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 18 มกราคม 2565

24 ใบเลื่อยตัดไม เฉพาะเจาะจง รานจํารูญแมชชินเนอรี่ รานจํารูญแมชชินเนอรี่ ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 57/2565

750.00 750.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 20 มกราคม 2565

25 อุปกรณงานแสดงรําพัดจีน เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 58/2565

งานสถาปนาโรงเรียน 588.00 588.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 23 มกราคม 2565

26 อุปกรณสําหรับการตรวจหาเชื้อไวรัส เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 58-1/2565

โคโรนา 2019 1,423.00 1,423.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 30 มกราคม 2565

งบประมาณ 1,423.00 บาท

งบประมาณ 1,320.00 บาท

งบประมาณ 200.00 บาท

งบประมาณ 3,864.00 บาท

งบประมาณ 3,000.00 บาท

งบประมาณ 1,000.00 บาท

งบประมาณ 85.00 บาท

งบประมาณ 2,250.00 บาท

งบประมาณ 829.00 บาท

งบประมาณ 415.00 บาท

งบประมาณ 800.00 บาท

งบประมาณ 750.00 บาท

งบประมาณ 588.00 บาท



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 อุปกรณปรับภูมิทัศนรับการประเมิน เฉพาะเจาะจง รานตั้ง ซง ฮวด รานตั้ง ซง ฮวด ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 59/2565

โรงเรียนพระราชทาน 29,095.00 29,095.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2565

2 ชุดตรวจ ATK เฉพาะเจาะจง โครงการ "หัวใจเดียวกัน" โครงการ "หัวใจเดียวกัน" ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 60/2565

20,000.00 20,000.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2565

3 อุปกรณปรับภูมิทัศนรับการประเมิน เฉพาะเจาะจง รานบุญชัย รานบุญชัย ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 61/2565

โรงเรียนพระราชทาน 2,385.00 2,385.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2565

4 เสื่อน้ํามัน เฉพาะเจาะจง ราน ก.รุงเรือง(สํานักงานใหญ) ราน ก.รุงเรือง(สํานักงานใหญ) ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 62/2565

1,470.00 1,470.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2565

5 ธงชาติและธงประดับ เฉพาะเจาะจง บริษัทเคพี เซลลแอนดเซอรวิชจํากัด บริษัทเคพี เซลลแอนดเซอรวิชจํากัด ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 62-1/2565

3,010.00 3,010.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2565

6 หญาเทียม เฉพาะเจาะจง รานปูหญาเทียม รานปูหญาเทียม ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 63/2565

5,000.00 5,000.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2565

7 เครื่องพิมพเอกสาร เฉพาะเจาะจง ราน K.ink ราน K.ink ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 64/2565

4,500.00 4,500.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2565

8 ฟลมพลาสติกเคลือบบัตร เฉพาะเจาะจง บริษัทรวมรวมกัน จํากัด(สํานักงานใหญ)บริษัทรวมรวมกัน จํากัด(สํานักงานใหญ ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 65/2565

1,151.00 1,151.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2565

9 กระดาษ Photo เฉพาะเจาะจง ราน K.ink ราน K.ink ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 66/2565

220.00 220.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2565

10 ของปรับภูมิทัศนสวนหนาอนุบาล เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 66-1/2565

3,904.00 3,904.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2565

11 กระถางตนไมเตรียมการประเมิน เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 66-2/2565

โรงเรียนพระราชทาน 1,925.00 1,925.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2565

งบประมาณ 29,095.00 บาท

งบประมาณ 3,010.00 บาท

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อในรอบเดือน กุมภาพันธ 2565

โรงรียนประถมนนทรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจาง

งบประมาณ 1,151.00 บาท

งบประมาณ 20,000.00 บาท

งบประมาณ 2,385.00 บาท

งบประมาณ 1,470.00 บาท

งบประมาณ 5,000.00 บาท

งบประมาณ 4,500.00 บาท

งบประมาณ 220.00 บาท

งบประมาณ 3,904.00 บาท

งบประมาณ 1,925.00 บาท



12 คาเดินทางไปซื้อของเตรียมประเมิน เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 66-3/2565

โรงเรียนพระราชทาน 740.00 740.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2565

13 ดอกไมเข็มกลัดติดอกเตรียมประเมิน เฉพาะเจาะจง Happiness_dry_flower Happiness_dry_flower ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 66-4/2565

โรงเรียนพระราชทาน 735.00 735.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2565

14 อุปกรณจัดงานเพื่อรับการประเมิน เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามแม็คโครจํากัด(มหาชน) บริษัทสยามแม็คโครจํากัด(มหาชน) ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 67/2565

โรงเรียนพระราชทาน 744.00 744.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2565

15 อุปกรณจัดงานเพื่อรับการประเมิน เฉพาะเจาะจง ราน B2S ราน B2S ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 68/2565

โรงเรียนพระราชทาน 162.00 162.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2565

16 วัตถุดิบฐานขนมครกเพื่อรับการ เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 69/2565

ประเมินโรงเรียนพระราชทาน 975.00 975.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2565

17 กระดาษทิชชูและถุงขยะ เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามแม็คโครจํากัด(มหาชน) บริษัทสยามแม็คโครจํากัด(มหาชน) ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 70/2565

353.00 353.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2565

18 อุปกรณสําหรับการตรวจหาเชื้อ เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 71/2565

ไวรัสโคโรนา 485.00 485.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2565

19 ไมคโครโฟนไรสายเพื่อรับการประเมิน เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 71-1/2565

โรงเรียนพระราชทาน 3,400.00 3,400.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2565

20 อุปกรณจัดงานเพื่อรับการประเมิน เฉพาะเจาะจง รานปนังพาณิชย รานปนังพาณิชย ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 72/2565

โรงเรียนพระราชทาน 730.00 730.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2565

21 อุปกรณงานพิธีสงฆเพื่อรับการ เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 73/2565

ประเมินโรงเรียนพระราชทาน 790.00 790.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2565

งบประมาณ 485.00 บาท

งบประมาณ 162.00 บาท

งบประมาณ 975.00 บาท

งบประมาณ 353.00 บาท

งบประมาณ 744.00 บาท

งบประมาณ 740.00 บาท

งบประมาณ 735.00 บาท

งบประมาณ 730.00 บาท

งบประมาณ 790.00 บาท

งบประมาณ 3,400.00 บาท



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 ATK และเฟสชิว เฉพาะเจาะจง โครงการ "หัวใจเดียวกัน" โครงการ "หัวใจเดียวกัน" ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 74/2565

14,300.00 14,300.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 7 มีนาคม 2565

2 อุปกรณสื่อการเรียนรูปฐมวัย เฉพาะเจาะจง บริษัทอีเกีย ประเทศไทย บริษัทอีเกีย ประเทศไทย ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 75/2565

4,488.00 4,488.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 8 มีนาคม 2565

งบประมาณ 14,300.00 บาท

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มีนาคม 2565

โรงรียนประถมนนทรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจาง

งบประมาณ 4,488.00 บาท



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 อุปกรณปรับภูมิทัศน เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด โกวฮั้วซุนเซง หางหุนสวนจํากัด โกวฮั้วซุนเซง ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 76/2565

1,100.00 1,100.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 25 เมษายน 2565

งบประมาณ 1,100.00 บาท

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อในรอบเดือน เมษายน 2565

โรงรียนประถมนนทรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจาง



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 อุปกรณสํานักงาน เฉพาะเจาะจง บ.เคพี เซลลแอนดเซอรวิส จํากัด บ.เคพี เซลลแอนดเซอรวิส จํากัด ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 77/2565

10,162.00 10,162.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565

2 ของใชสวนตัวอนุบาล เฉพาะเจาะจง นางสุรภัทร ดวงเสริมสุข นางสุรภัทร ดวงเสริมสุข ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 78/2565

16,326.00 16,326.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565

2 อุปกรณทําความสะอาด เฉพาะเจาะจง รานวัฒนาเทรดเดอร รานวัฒนาเทรดเดอร ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 78-1/2565

20,680.00 20,680.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565

3 อุปกรณการเรียนหรือสินคา เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 79/2565

สหกรณ 1,440.00 1,440.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2565

4 อุปกรณการเรียนหรือสินคา เฉพาะเจาะจง บจ.นิวปริญญา บจ.นิวปริญญา ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 80/2565

สหกรณ 1,620.00 1,620.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2565

5 อุปกรณการเรียนหรือสินคา เฉพาะเจาะจง บ.รวมรวมกัน จํากัด (สํานักงานใหญ) บ.รวมรวมกัน จํากัด (สํานักงานใหญ) ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 81/2565

สหกรณ 21,717.00 21,717.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2565

6 อุปกรณปรับปรุงหองสุขา เฉพาะเจาะจง รานสิริวัฒนาสาธุ สํานักงานใหญ รานสิริวัฒนาสาธุ สํานักงานใหญ ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 81-1/2565

3,020.00 3,020.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565

6 ของใชสวนตัวอนุบาล แม็คโคร เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 82/2565

3,248.00 3,248.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2565

7 ของใชสวนตัวอนุบาล อิเกีย เฉพาะเจาะจง IKEA IKEA ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 83/2565

5,319.00 5,319.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2565

8 ของใชสวนตัวอนุบาล กระติกน้ํา เฉพาะเจาะจง บ.ดิโอเค สเตชั่น จํากัด (สํานักงานใหญ)บ.ดิโอเค สเตชั่น จํากัด (สํานักงานใหญ) ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 84/2565

5,352.00 5,352.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2565

9 ของใชสวนตัวอนุบาล เฉพาะเจาะจง บ.รวมรวมกัน จํากัด (สํานักงานใหญ) บ.รวมรวมกัน จํากัด (สํานักงานใหญ) ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 85/2565

ฟลมเคลือบบัตรและพวงกุญแจ 1,260.00 1,260.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2565

งบประมาณ 10,162.00 บาท

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

โรงรียนประถมนนทรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจาง

งบประมาณ 5,319.00 บาท

งบประมาณ 16,326.00 บาท

งบประมาณ 1,440.00 บาท

งบประมาณ 1,620.00 บาท

งบประมาณ 21,717.00 บาท

งบประมาณ 3,248.00 บาท

งบประมาณ 3,020.00 บาท

งบประมาณ 20,680.00 บาท

งบประมาณ 5,352.00 บาท

งบประมาณ 1,260.00 บาท



10 ของใชสวนตัวอนุบาล เฉพาะเจาะจง บ.บีแอนดบี อินดัสทรี จํากัด บ.บีแอนดบี อินดัสทรี จํากัด ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 86/2565

ดินน้ํามันและสี 2,204.00 2,204.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2565

11 ของใชสวนตัวอนุบาล ผาปูโตะ เฉพาะเจาะจง รานบุม ขายกระเปาและผาปูโตะ รานบุม ขายกระเปาและผาปูโตะ ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 87/2565

600.00 600.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2565

12 ของใชสวนตัวอนุบาล กลอง เฉพาะเจาะจง รานเครื่องครัว (เจติ๋ว) รานเครื่องครัว (เจติ๋ว) ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 88/2565

1,404.00 1,404.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2565

13 ของใชสวนตัวอนุบาล ถวยน้ํา เฉพาะเจาะจง รานสวัสดิ์ชัย รานสวัสดิ์ชัย ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 89/2565

225.00 225.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2565

14 ของใชสวนตัวอนุบาล Double A เฉพาะเจาะจง Officemate Officemate ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 90/2565

2,228.00 2,228.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2565

15 ของใชสวนตัวอนุบาล ชั้นวางของ เฉพาะเจาะจง รานปนังเฟอรนิเจอร รานปนังเฟอรนิเจอร ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 91/2565

3,686.00 3,686.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2565

16 ปายชื่อโรงเรียน (ปก) สหกรณ เฉพาะเจาะจง ราน Happy ware ราน Happy ware ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 91-1/2565

5,698.00 5,698.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

17  

18

19

งบประมาณ 225.00 บาท

งบประมาณ 2,204.00 บาท

งบประมาณ 600.00 บาท

งบประมาณ 1,404.00 บาท

งบประมาณ 2,228.00 บาท

งบประมาณ 3,686.00 บาท

งบประมาณ 5,698.00 บาท



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 ของใชสวนตัวอนุบาล ฟวเจอรบอรด เฉพาะเจาะจง บ.รวมรวมกัน จํากัด (สํานักงานใหญ) บ.รวมรวมกัน จํากัด (สํานักงานใหญ) ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 91-2/2565

4,776.00 4,776.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2565

2 ธงชาติ เฉพาะเจาะจง บ.เคพี เซลลแอนดเซอรวิส จํากัด บ.เคพี เซลลแอนดเซอรวิส จํากัด ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 92/2565

950.00 950.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2565

3 อุปกรณปรับปรุงภูมิทัศน เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด โกวฮั้วชุนเซง หางหุนสวนจํากัด โกวฮั้วชุนเซง ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 92-1/2565

7,636.00 7,636.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2565

งบประมาณ 950.00 บาท

งบประมาณ 7,636.00 บาท

งบประมาณ 4,776.00 บาท

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มิถุนายน 2565

โรงรียนประถมนนทรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจาง



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 อุปกรณสายอแดปเตอรโนตบุค เฉพาะเจาะจง ราน COMLAB ราน COMLAB ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 93/2565

โรงเรียน 950.00 950.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2565

2 หนังสือ อบ. ปฐมวัย เฉพาะเจาะจง ยูนิเวอรแซล กราฟฟค แอนด เทรดดิ้ง ยูนิเวอรแซล กราฟฟค แอนด เทรดดิ้ง ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 93-1/2565

4,620.00 4,620.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565

3 อุปกรณเครื่องประดับสําหรับจัด เฉพาะเจาะจง อุบลเครื่องประดับชุดไทย (นองนัท) อุบลเครื่องประดับชุดไทย (นองนัท) ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 93-2/2565

การแสดงของนักเรียน 2,100.00 2,100.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565

4 อุปกรณฐานกิจกรรมพึ่งพาตนเอง งบประมาณ 2,358.00 บาท เฉพาะเจาะจง รานทวีโชค รานทวีโชค ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 94/2565

คายคุณธรรม 2,538.00 2,538.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2565

5 เติมน้ํามันรถยนตโรงเรียน งบประมาณ 500.00 บาท เฉพาะเจาะจง บ.ปตท. นํามันและการคาปลีก จํากัด บ.ปตท. นํามันและการคาปลีก จํากัด ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 95/2565

500.00 500.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

งบประมาณ 4,620.00 บาท

งบประมาณ 2,100.00 บาท

งบประมาณ 950.00 บาท

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

โรงรียนประถมนนทรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจาง



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 ธงชาติ เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพีเซลลแอนดเซอรวิส จํากัด บริษัท เคพีเซลลแอนดเซอรวิส จํากัด ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 95-1/2565

1,250.00 1,250.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2565

2 สีสเปรยกําหนดจุดยืนสนามโดม เฉพาะเจาะจง บริษัททรัพยยืนยง(1991) จํากัด บริษัททรัพยยืนยง(1991) จํากัด ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 96/2565

450.00 450.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2565

3 สายสัญญาณภาพและเสียง เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุดไมเกินวงเงินที่ เลขที่ 97/2565

490.00 490.00 ไดรับความเห็นชอบ ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2565

4

งบประมาณ 1,250.00 บาท

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อในรอบเดือน สิงหาคม 2565

โรงรียนประถมนนทรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจาง

งบประมาณ 450.00 บาท

งบประมาณ 490.00 บาท
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