
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 อาหารว่างประชุมผู้ปกครอง 7,820.00            7,820.00         เฉพาะเจาะจง ร้านมุสลิมเน็ต 7,820.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ

ราคาต ่าสุด จ8/2564 ลวท 8ธ.ค.2563

2 ไมโครโฟน 7,030.00            7,030.00         เฉพาะเจาะจง ร้านอรุณ อิเล็กทรอนิกส์ 7,030.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ

ราคาต ่าสุด ซ10/2564 ลวท 8ธ.ค.2563

3 กุญแจทองเหลือง 585.00              585.00           เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์รุ่ง 585.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ

ราคาต ่าสุด ซ12/2564 ลวท 14ธ.ค.2563

4 กระดาษทราย 50.00                50.00             เฉพาะเจาะจง ร้านทรัยพย์รุ่ง 50.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ

ราคาต ่าสุด ซ14/2564 ลวท 14ธ.ค.2563

5 อัดส่าเนา 19,002.00          19,002.00       เฉพาะเจาะจง ร้านมุสลิมเน็ต 19,002.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ

ราคาต ่าสุด จ17/2564 ลวท 21ธ.ค.2563

6 พัสดุส่านักงาน 6,498.00            6,498.00         เฉพาะเจาะจง ร้านมุสลิมเน็ต 6,498.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ

ราคาต ่าสุด ซ19/2564 ลวท 21ธ.ค.2563

7 พัสดุส่านักงาน 34,826.00          34,826.00       เฉพาะเจาะจง ร้านวัฒนภัณฑ์ 34,826.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ

ราคาต ่าสุด ซ21/2564 ลวท 21ธค.2563

8 ก๊อก+ข้อต่อ+เทปกาว 153.00              153.00           เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์รุ่ง 153.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ

ราคาต ่าสุด ซ23/2564 ลวท 25ธ.ค.2563

9 พัสดุโครงการEasy Art 7,000.00            7,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านมุสลิมเน็ต 7,000.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ

ราคาต ่าสุด ซ25/2564 ลวท 25ธ.ค.2563

10
วัสดุจัดกิจกรรม               
   วันข้ึนปีใหม่ 4,900.00            4,900.00         เฉพาะเจาะจง ร้านมุสลิมเน็ต 4,900.00

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ
ราคาต ่าสุด ซ29/2564 ลวท 30ธ.ค.2563

เดือนธันวำคม

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ปีงบประมำณ 2564
โรงเรียนตลำดหนองหวำย อ ำเภอท่ำชนะ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

วันท่ี 1 ตุลำคม 2563  ถึง 24 กันยำยน 2564

เดือนตุลำคม ไม่มีกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำง
เดือนพฤศจิกำยน ไม่มีกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำง



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ปีงบประมำณ 2564
โรงเรียนตลำดหนองหวำย อ ำเภอท่ำชนะ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

วันท่ี 1 ตุลำคม 2563  ถึง 24 กันยำยน 2564

11 อัดส่าเนาใบงาน 10,800.00          10,800.00       เฉพาะเจาะจง ร้านมุสลิมเน็ต 10,800.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ

ราคาต ่าสุด จ31/2564 ลวท 5ม.ค.2564

12
อัดส่าเนาข้อสอบปลายภาค
 1/63 7,153.00            7,153.00         เฉพาะเจาะจง ร้านมุสลิมเน็ต 7,153.00

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ
ราคาต ่าสุด จ33/2564 ลวท 8ม.ค.2564

13 กระดาษ A4 9,350.00            9,350.00         เฉพาะเจาะจง ร้านมุสลิมเน็ต 9,350.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ

ราคาต ่าสุด ซ35/2564 ลวท 11ม.ค.2564

14 หมึกเลเซอร์ 3,560.00            3,560.00         เฉพาะเจาะจง ร้านที คอมพิวเตอร์ 1,560.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ

ราคาต ่าสุด ซ37/2564 ลวท 11ม.ค.2564

15 อุปกรณ์ซ่อมก๊อก 1,679.00            1,679.00         เฉพาะเจาะจง ร้านทรัยพย์รุ่ง 1,679.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ

ราคาต ่าสุด ซ39/2564 ลวท 11ม.ค.2564

16 สร้างหอพระ 85,721.00          85,721.00       เฉพาะเจาะจง นายอภินันทร์ สุวรรณวงษ์ 85,721.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ

ราคาต ่าสุด จ41/2564 ลวท 11ม.ค.2564

17
ถ่ายเอกสาร-ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 1,874.00            1,874.00         เฉพาะเจาะจง ร้านมุสลิมเน็ต 1,874.00

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ
ราคาต ่าสุด จ43/2564 ลวท 12ม.ค.2564

18
ถ่ายเอกสาร - พัฒนา
บุคลากร 541.00              541.00           เฉพาะเจาะจง ร้านมุสลิมเน็ต 541.00

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ
ราคาต ่าสุด จ45/2564 ลวท 12ม.ค.2564

19 ถ่ายเอกสาร - การเงิน 584.00              584.00           เฉพาะเจาะจง ร้านมุสลิมเน็ต 584.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ

ราคาต ่าสุด จ47/2564 ลวท 12ม.ค.2564

20 ถ่ายเอกสาร - อนุบาล 650.00              650.00           เฉพาะเจาะจง ร้านมุสลิมเน็ต 650.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ

ราคาต ่าสุด จ49/2564 ลวท 12ม.ค.2564

21
ถ่ายเอกสาร - กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 732.00              732.00           เฉพาะเจาะจง ร้านมุสลิมเน็ต 732.00

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ
ราคาต ่าสุด จ51/2564 ลวท 12ม.ค.2564

22 แบบบันทึกสุขภาพ 350.00              350.00           เฉพาะเจาะจง ร้านวัฒนภัณฑ์ 350.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ

ราคาต ่าสุด ซ53/2564 ลวท 13ม.ค.2564

23 พัสดุส่านักงาน 14,168.00          14,168.00       เฉพาะเจาะจง ร้านมุสลิมเน็ต 14,168.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ

ราคาต ่าสุด ซ55/2564 ลวท 13ม.ค.2564

24
อัดส่าเนาข้อสอบการอ่าน
การเขียน2/63 1,463.00            1,463.00         เฉพาะเจาะจง ร้านมุสลิมเน็ต 1,463.00

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ
ราคาต ่าสุด จ58/2564 ลวท 19ม.ค.2564

25 ซ้ือเครื องปร้ินห้องพัสดุ 4,990.00            4,990.00         เฉพาะเจาะจง ร้านมุสลิมเน็ต 4,990.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ

ราคาต ่าสุด ซ60/2564 ลวท 19ม.ค.2564

เดือนมกรำคม



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ปีงบประมำณ 2564
โรงเรียนตลำดหนองหวำย อ ำเภอท่ำชนะ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

วันท่ี 1 ตุลำคม 2563  ถึง 24 กันยำยน 2564

26 ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม 267,300.00        267,300.00     เฉพาะเจาะจง นายค่านึง  ทองเพชร 267,300.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ

ราคาต ่าสุด จ32/2564 ลวท 19 ม.ค.2564

27 ตู้ท่าน่้าเย็น 31,600.00          31,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พีที วอเตอร์ ซิสเต็มด์ 31,600.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ

ราคาต ่าสุด ซ64/2564 ลวท 22 ม.ค.2564

28 โต๊ะพับอเนกประสงค์ 11,400.00          11,400.00       เฉพาะเจาะจง ร้านประธาน เฟอร์นิเจอร์ 11,400.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ

ราคาต ่าสุด ซ66/2564 ลวท 22ม.ค.2564

29 ติดต้ังวอลเปเปอร์ 15,800.00          15,800.00       เฉพาะเจาะจง ร้านมะลิผ้าม่าน 15,800.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ

ราคาต ่าสุด จ70/2564 ลวท 25ม.ค.2564

30 ผ้าซาติน 7,960.00            7,960.00         เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมศิลป์ 7,960.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ

ราคาต ่าสุด ซ72/2564 ลวท 22ม.ค.2564

31 กรอบหลุยส์ 2,740.00            2,740.00         เฉพาะเจาะจง ร้านท่าชนะการพิมพ์ 2,740.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ

ราคาต ่าสุด ซ74/2564 ลวท 22ม.ค.2564

32 เก้าอ้ีประชุม 15,000.00          15,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอินเตอร์ เฟอร์นิเจอร์ 15,000.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ

ราคาต ่าสุด ซ76/2564 ลวท 25ม.ค.2564

33 หมึกถ่ายเอกสาร 7,000.00            7,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.สุราษฎร์พิมพ์ดีด 7,000.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ

ราคาต ่าสุด ซ78/2564 ลวท 25ม.ค.2564

34 กระดาษ A4 8,450.00            8,450.00         เฉพาะเจาะจง ร้านมุสลิมเน็ต 8,450.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ

ราคาต ่าสุด ซ80/2564 ลวท 26ม.ค.2564

35 ติดต้ังมู่ลี 13,800.00          13,800.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเบญจกร ดีไซน์ 13,800.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ

ราคาต ่าสุด จ82/2564 ลวท 26ม.ค.2564

36 พัสดุส่านักงาน 2,029.00            2,029.00         เฉพาะเจาะจง ร้านมุสลิมเน็ต 2,029.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ

ราคาต ่าสุด ซ84/25654 ลวท 28ม.ค.2564

37
หนังสืออ่านเพิ มเติม มานะ
มานี ป.1 4,800.00            4,800.00         เฉพาะเจาะจง ร้านนภาพรรณ 4,800.00

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ
ราคาต ่าสุด ซ88/2564 ลวท 9ก.พ.2564

38 ถังขยะ 8,400.00            8,400.00         เฉพาะเจาะจง ร้านวัฒนภัณฑ์ 8,400.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ

ราคาต ่าสุด ซ90/2564 ลวท 9ก.พ.2564

39
ต่อเติมอาคารเรียนและ 
อาคารประกอบ 493,400.00        493,400.00     เฉพาะเจาะจง นายค่านึง  ทองเพชร 493,400.00

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ
ราคาต ่าสุด จ92/2564 ลวท 9ก.พ.2564

40 เครื องปร้ิน 11,770.00          11,770.00       เฉพาะเจาะจง ร้านมุสลิมเน็ต 11,770.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ

ราคาต ่าสุด ซ94/2564 ลวท 15ก.พ.2564

41
พัสดุโครงการค่ายบูรณา
การระดับประถม 40,865.00          40,864.00       เฉพาะเจาะจง ร้านมุสลิมเน็ต 40,864.00

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ
ราคาต ่าสุด ซ97/2564 ลวท 18ก.พ.2564

เดือนกุมภำพันธ์



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ปีงบประมำณ 2564
โรงเรียนตลำดหนองหวำย อ ำเภอท่ำชนะ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

วันท่ี 1 ตุลำคม 2563  ถึง 24 กันยำยน 2564

42
พัดสุโครงการค่ายบูรณา
การระดับอนุบาล 7,980.00            7,980.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสตาร์สปอร์ต 7,980.00

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ
ราคาต ่าสุด ซ99/2546 ลวท 18ก.พ.2564

43
พัดสุโครงการค่ายบูรณา
การระดับมัธยม 3,200.00            3,200.00         เฉพาะเจาะจง ร้านวัฒนภัณฑ์ 3,200.00

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ
ราคาต ่าสุด ซ101/2564 ลวท 18ก.พ. 2564

44 พัสดุค่ายลูกเสือส่ารอง 3,010.00            3,010.00         เฉพาะเจาะจง ร้านมุสลิมเน็ต 3,010.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ

ราคาต ่าสุด ซ103/2564 ลวท 24ก.พ.2564

45  ไวนิลค่ายคุณธรรม 6,250.00            6,250.00         เฉพาะเจาะจง ร้านกราฟฟิคดีไซน์ 2 6,250.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ

ราคาต ่าสุด จ105/2564 ลวท 24ก.พ.2564

46  ไวนิลค่ายลูกเสือส่ารอง 1,750.00            1,750.00         เฉพาะเจาะจง ร้านท่าชนะการพิมพ์ 1,750.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ

ราคาต ่าสุด จ111/2564 ลวท 24ก.พ.2564

47  ไวนิลรับสมัครนักเรียน 650.00              650.00           เฉพาะเจาะจง ร้านกราฟฟิคดีไซน์ 2 650.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ

ราคาต ่าสุด จ113/2564 ลวท 24ก.พ.2564

48 ที นอนยางพารา 8,000.00            8,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านศักรินท์ เฟอร์นิเจอร์ 8,000.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ

ราคาต ่าสุด ซ116/2564 ลวท 24ก.พ.2564

49
อุปกรณ์การเรียนการสอน -
โครงการอนุบาล 52,142.00          52,142.00       เฉพาะเจาะจง ร้านมุสลิมเน็ต 52,142.00

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ
ราคาต ่าสุด ซ117/2564 ลวท 2มี.ค.2564

50 เวชภัณฑ์ 396.00              396.00           เฉพาะเจาะจง ร้านณัฐมน 396.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ

ราคาต ่าสุด ซ119/2564 ลวท 2มี.ค.2564

51 ชุดสังฆทาน อาหารแห้ง 8,150.00            8,150.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสตาร์สปอร์ต 8,150.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ

ราคาต ่าสุด ซ121/2564 ลวท 4มี.ค.2564

52 เครื องวัดอุณหภูมิ 4,890.00            4,890.00         เฉพาะเจาะจง ร้านมุสลิมเน็ต 4,890.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ

ราคาต ่าสุด ซ123/2564 ลวท 4มี.ค.2564

53
พัสดุค่ายลูกเสือสามัญ-
สามัญรุ่นใหญ่ 13,028.00          13,028.00       เฉพาะเจาะจง ร้านมุสลิมเน็ต 13,028.00

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ
ราคาต ่าสุด ซ127/2564 ลวท 15มี.ค.2564

54 พัสดุค่ายคุณธรรม 16,982.00          16,982.00       เฉพาะเจาะจง ร้านมุสลิมเน็ต 16,982.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ

ราคาต ่าสุด ซ139/2564 ลวท 17มี.ค.2564

55 หมึกถ่ายเอกสาร 7,000.00            7,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.สุราษฎร์พิมพ์ดีด 7,000.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ

ราคาต ่าสุด ซ130/2564 ลวท 17มี.ค.2564

56 พัสดุ-โครงการภาษาไทย 13,300.00          13,300.00       เฉพาะเจาะจง ร้านมุสลิมเน็ต 13,300.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ

ราคาต ่าสุด ซ132/2564 23มี.ค.2564

เดือนมีนำคม



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ปีงบประมำณ 2564
โรงเรียนตลำดหนองหวำย อ ำเภอท่ำชนะ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

วันท่ี 1 ตุลำคม 2563  ถึง 24 กันยำยน 2564

57
ถ่ายเอกสาร - โครงการ
ภาษาไทย 11,700.00          11,700.00       เฉพาะเจาะจง ร้านมุสลิมเน็ต 11,700.00

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ
ราคาต ่าสุด จ134/2564 ลวท 23มี.ค.2564

58 พัสดุ-การเงิน 9,244.00            9,244.00         เฉพาะเจาะจง ร้านมุสลิมเน็ต 9,244.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ

ราคาต ่าสุด ซ138/2564 ลวท 26มี.ค.2564

59 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 4,070.00            4,070.00         เฉพาะเจาะจง ร้านมุสลิมเน็ต 4,070.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ

ราคาต ่าสุด ซ140/2564 ลวท 26มี.ค.2564

60 พัสดุ-งานทะเบียน 7,356.00            7,356.00         เฉพาะเจาะจง ร้านมุสลิมเน็ต 7,356.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ

ราคาต ่าสุด ซ142/2564 ลวท 26มี.ค.2564

61 พัสดุ-งานวัดและประเมินผล 3,490.00            3,490.00         เฉพาะเจาะจง ร้านมุสลิมเน็ต 3,490.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ

ราคาต ่าสุด ซ144/2564 ลวท 26 มี.ค.2561

62 เครื องปร้ิน-การเงิน 3,390.00            3,390.00         เฉพาะเจาะจง ร้านมุสลิมเน็ต 3,390.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ

ราคาต ่าสุด ซ146/2564 ลวท 26 มี.ค.2562

63
พัสดุ-โครงการเสริมทักษะ
อาชีพ 8,980.00            8,980.00         เฉพาะเจาะจง ร้านวัฒนภัณฑ์ 8,980.00

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ
ราคาต ่าสุด ซ148/2564 ลวท 26 มี.ค.2563

64 โฟมบอร์ดงานปัจฉิม 1,260.00            1,260.00         เฉพาะเจาะจง ร้านท่าชนะการพิมพ์ 1,260.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ

ราคาต ่าสุด จ150/2564 ลวท 29มี.ค.2564

65  ไวนิลงานปัจฉิม 1,000.00            1,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านจอร์สกราฟฟิกแอนด์ดีไซน์ 1,000.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ

ราคาต ่าสุด จ125/2564 ลวท 29มี.ค.2564

66 พัสดุงานปัจฉิม 6,934.00            6,934.00         เฉพาะเจาะจง ร้านวัฒนภัณฑ์ 6,934.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ

ราคาต ่าสุด ซ254/2564 ลวท 29มี.ค.2564

67 ของที ระลึกทัศนศึกษา 1,000.00            1,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านมุสลิมเน็ต 1,000.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ

ราคาต ่าสุด ซ156/2564 ลวท 29มี.ค.2564

68 กระดาษ A4-งานวัดผล 5,200.00            5,200.00         เฉพาะเจาะจง ร้านมุสลิมเน็ต 5,200.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ

ราคาต ่าสุด ซ158/2564 ลวท 30มี.ค.2564

69
กระดาษ A4-ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ 2,600.00            2,600.00         เฉพาะเจาะจง ร้านวัฒนภัณฑ์ 2,600.00

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ
ราคาต ่าสุด ซ160/2594 ลวท 30มี.ค.2564

70 หมึกปร้ิน 2,700.00            2,700.00         เฉพาะเจาะจง ร้านที คอมพิวเตอร์ 2,700.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ

ราคาต ่าสุด ซ162/2564 ลวท 30มี.ค.2564

71 ซ้ือหนังสือแบบเรียน 246,392.00        246,392.00     เฉพาะเจาะจง ร้านวัฒนภัณฑ์ 246,392.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ

ราคาต ่าสุด ซ164/2564 ลวท 9เม.ย.2564

72 ติดต้ังพัดลม 361,726.00        361,726.00     เฉพาะเจาะจง นายอธิวัฒน์ ศรีสมทรัพย์ 361,726.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ

ราคาต ่าสุด จ167/2564 ลวท 26เม.ย.2564

เดือนเมษำยน



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ปีงบประมำณ 2564
โรงเรียนตลำดหนองหวำย อ ำเภอท่ำชนะ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

วันท่ี 1 ตุลำคม 2563  ถึง 24 กันยำยน 2564

73 หมึกถ่ายเอกสาร 7,000.00            7,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.สุราษฎร์พิมพ์ดีด 7,000.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ

ราคาต ่าสุด ซ170/2564 ลวท 20พ.ค.2564

74 กระดาษ A4 6,500.00            6,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านวัฒนภัณฑ์ 6,500.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ

ราคาต ่าสุด ซ172/2564 ลวท 20พ.ค.2564

75 วัสดุท่าความสะอาด 14,398.00          14,398.00       เฉพาะเจาะจง ร้านวัฒนภัณฑ์ 14,398.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ

ราคาต ่าสุด ซ174/2564 ลวท 20พ.ค.2564

76  ไวนิลโควิด 1,600.00            1,600.00         เฉพาะเจาะจง ร้านท่าชนะการพิมพ์ 1,600.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ

ราคาต ่าสุด จ176/2564 ลวท 20พ.ค.2564

77 หมึกเลเซอร์ 1,950.00            1,950.00         เฉพาะเจาะจง ร้านมุสลิมเน็ต 1,950.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ

ราคาต ่าสุด ซ178/2564 ลวท 20พ.ค.2564

78 ฟอร์เมก้า 5,180.00            5,180.00         เฉพาะเจาะจง ร้านไทยสงวนโฮมมาร์ท 5,180.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ

ราคาต ่าสุด ซ180/2564 ลวท 28พ.ค.2564

79 ตู้เอกสาร 10,300.00          10,300.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอินเตอร์ เฟอร์นิเจอร์ 10,300.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ

ราคาต ่าสุด ซ182/2564 ลวท 7มิ.ย.2564

80 กาวยาง 520.00              520.00           เฉพาะเจาะจง ร้านไทยสงวนโฮมมาร์ท 520.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ

ราคาต ่าสุด ซ197/2564 ลวท 25มิ.ย.2564

81 ซ่อมCPUคอมพิวเตอร์ 3,790.00            3,790.00         เฉพาะเจาะจง ร้านที คอมพิวเตอร์ 3,790.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ

ราคาต ่าสุด จ199/2564 ลวท 28มิ.ย.2564

82 วัสดุตกแต่งห้องเรียน 4,788.00            4,788.00         เฉพาะเจาะจง ร้านมุสลิมเน็ต 4,788.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ

ราคาต ่าสุด ซ201/2564 ลวท 5ก.ค.2564

83 เครื องชั งน่้าหนัก 1,500.00            1,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านวัฒนภัณฑ์ 1,500.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ

ราคาต ่าสุด ซ203/2564 ลวท 6ก.ค.2564

84  ไวนิล ร.10 160.00              160.00           เฉพาะเจาะจง ร้านกราฟฟิคดีไซน์ 2 160.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ

ราคาต ่าสุด จ206/2564 ลวท 14ก.ค.2564

85 หนังสือแบบเรียน(สั งเพิ ม) 21,091.00          21,091.00       เฉพาะเจาะจง ร้านวัฒนภัณฑ์ 21,091.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ

ราคาต ่าสุด ซ208/2564 ลวท 15ก.ค.2564

86 หมึกถ่ายเอกสาร 7,000.00            7,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.สุราษฎร์พิมพ์ดีด 7,000.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ

ราคาต ่าสุด ซ210/2564 ลวท 2ส.ค.2564

87 พัสดุ-งานทะเบียน 6,945.00            6,945.00         เฉพาะเจาะจง ร้านมุสลิมเน็ต 6,945.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ

ราคาต ่าสุด ซ212/2564 ลวท 2ส.ค.2564

เดือนมิถุนำยน

เดือนกรกฎำคม

เดือนพฤษภำคม

เดือนสิงหำคม
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แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ปีงบประมำณ 2564
โรงเรียนตลำดหนองหวำย อ ำเภอท่ำชนะ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

วันท่ี 1 ตุลำคม 2563  ถึง 24 กันยำยน 2564

88
อุปกรณ์ติดต้ังเครื องขยาย
เสียง 16,405.00          16,405.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอรุณ อิเล็กทรอนิกส์ 16,405.00

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ
ราคาต ่าสุด ซ214/2564 ลวท 3ส.ค.2564

89
กระดาษ+แลคซีน-ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ 7,170.00            7,170.00         เฉพาะเจาะจง ร้านมุสลิมเน็ต 7,170.00

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ
ราคาต ่าสุด ซ216/2564 ลวท 9ส.ค.2564

90  ไวนิลงดใช้สถานที ราชการ 1,920.00            1,920.00         เฉพาะเจาะจง ร้านกราฟฟิคดีไซน์ 2 1,920.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ

ราคาต ่าสุด จ218/2564 ลวท 9ส.ค.2564

91 หมึกเลเซอร์-การเงิน 3,660.00            3,660.00         เฉพาะเจาะจง ร้านมุสลิมเน็ต 3,660.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ

ราคาต ่าสุด ซ222/2564 ลวท 16ส.ค.2564

92 พัสดุซ่อมแซมสถานที 9,817.00            9,817.00         เฉพาะเจาะจง ร้านอรุณ อิเล็กทรอนิกส์ 9,817.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ

ราคาต ่าสุด ซ224/2564 ลวท 16ส.ค.2564

93 อุปกรณ์สอนออนไลน์ 25,796.00          25,796.00       เฉพาะเจาะจง ร้านมุสลิมเน็ต 25,796.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ

ราคาต ่าสุด ซ227/2564 ลวท 26ส.ค.2564

94
พัสดุ-โครงการนักเรียน
พิเศษเรียนรวม 5,450.00            5,450.00         เฉพาะเจาะจง ร้านมุสลิมเน็ต 5,450.00

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ
ราคาต ่าสุด ซ231/2564 ลวท 31ส.ค.2564

95 หมึกเลเซอร์-งานธุรการ 1,300.00            1,300.00         เฉพาะเจาะจง ร้านมุสลิมเน็ต 1,300.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ

ราคาต ่าสุด ซ235/2564 ลวท 6ก.ย.2564

96 หมึกถ่ายเอกสาร-งานธุรการ 7,000.00            7,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัทสุราษฎร์พิมพ์ดีด 7,000.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ

ราคาต ่าสุด ซ237/2564 ลวท 10ก.ย.2564

97 เว็บไซต์ส่าเร็จรูป 3,210.00            3,210.00         เฉพาะเจาะจง บริษัทเว็บไซต์เซอร์วิสจ่ากัด 3,210.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ

ราคาต ่าสุด ซ239/2564 ลวท 10ก.ย.2564

เดือนกันยำยน


