
แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1. มาลัยดอกมะลิพวงใหญ และวัสดุอื่นอีก 2 รายการ 2,050.00 2,050.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภลักษณ อินทรวิเชียร 2,050.00 ราคาต่ําสุด 07 ต.ค. 2021

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2564

โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร

วันที่เริ่มตน 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564
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1
แผนยิปซั่มหนา 9 มิลลิเมตร และวัสดุอื่นอีก 13 รายการ

7,655.00 7,655.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัดชัยมงคล

ฮารดแวร
7,655.00 ราคาต่ําสุด 25 พ.ย. 2021

2

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564

โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร

วันที่เริ่มตน 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
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1
ชุดตรวจโควิด-19 แบบ 2 in 1 (20 test) 

TESTSEALABS
58,850.00 58,850.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

 สํานักงานใหญ
58,850.00 ราคาต่ําสุด 01 ธ.ค. 2021

2 จางเหมาบํารุงรักษา ระบบลงเวลา Myschool 301,023.10 301,023.10 เฉพาะเจาะจง
บริษัทโปรเฟสชั่นแนล ซัพพลาย

 โซลูชั่น จํากัด
301,023.10 ราคาต่ําสุด 02 ธ.ค. 2021

3
S-01 สติ๊กเกอรติดกระจก ตัดสติ๊กเกอรสีขาว จํานวน 6

 จุด ตามแบบ พรอมติดตั้ง
2,675.00 2,675.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เพลท คอรเนอร จํากัด 

(สํานักงานใหญ)
2,675.00 ราคาต่ําสุด 07 ธ.ค. 2021

4 ปูนกาว ตราจระเข และวัสดุอื่นอีก 3 รายการ 6,080.00 6,080.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัดชัยมงคล

ฮารดแวร
6,080.00 ราคาต่ําสุด

5 ปุยไมดอก จํานวน 6 รายการ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง เจจันทรพันธุไม 10,000.00 ราคาต่ําสุด 08 ธ.ค. 2021

6 ลูกลอยไฟฟา และวัสดุอื่นอีก 3 รายการ 6,700.00 6,700.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัดชัยมงคล

ฮารดแวร
6,700.00 ราคาต่ําสุด 13 ธ.ค. 2021

7
ชุด CPE Gown lsolation Gown และวัสดุอื่นอีก 2 

รายการ
8,286.00 8,286.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แคสสเทค อินเตอรเทรด

 จํากัด
8,286.00 ราคาต่ําสุด 16 ธ.ค. 2021

8
ลูกยาง EXCHANGE ROLLER KIT FOR 

DR4010/6010C
3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทไบนารี กราฟก จํากัด 3,745.00 ราคาต่ําสุด

9 ผลิตภัณฑ GASOLINE 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัทปตท.น้ํามันและการคา

ปลีก จํากัด (มหาชน)
1,000.00 ราคาต่ําสุด 24 ธ.ค. 2021

10 สกอตไบรท แบบมีฟองน้ํา และวัสดุอื่นอีก 10 รายการ 5,589.68 5,589.68 เฉพาะเจาะจง
บริษัทเจนเทรดดิ้ง เรียลซัพ

พลาย จํากัด
5,589.68 ราคาต่ําสุด

11 ดิน จํานวน 3 รายการ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง เจจันทรพันธุไม 10,000.00 ราคาต่ําสุด 28 ธ.ค. 2021
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1 น้ํามันเครื่อง เบนซิน สังเคราะห 100% 2,621.50 2,621.50 เฉพาะเจาะจง บริษัทอูโปร 73 จํากัด 2,621.50 ราคาต่ําสุด 06 ม.ค. 2022

2
น้ํามันเครื่อง ดีเซล สังเคราะห 100% (จํานวน 5 

รายการ)
13,107.50 13,107.50 เฉพาะเจาะจง บริษัทอูโปร 73 จํากัด 13,107.50 ราคาต่ําสุด

3
น้ํามันเครื่อง ดีเซล สังเคราะห 100% (จํานวน 4 

รายการ)
3,477.50 3,477.50 เฉพาะเจาะจง บริษัทอูโปร 73 จํากัด 3,477.50 ราคาต่ําสุด

4 น้ํามันเครื่อง ดีเซล สังเคราะห 100% จํานวน 4 รายการ 3,477.50 3,477.50 เฉพาะเจาะจง บริษัทอูโปร 73 จํากัด 3,477.50 ราคาต่ําสุด

5 น้ํามันเครื่องกึ่งสังเคราะห (จํานวน 3 รายการ) 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายพัสธร นฤพาน 6,600.00 ราคาต่ําสุด 12 ม.ค. 2022

6 รถตัดหญาแบบเข็น 2 ลอ และครุภัณฑอื่นอีก 3 รายการ 29,639.00 29,639.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วุฒิชัย เทรดดิ้ง จํากัด 29,639.00 ราคาต่ําสุด 17 ม.ค. 2022

7 สายเอ็นเสนใหญ 3 มม.และวัสดุอื่นอีก 2 รายการ 6,227.40 6,227.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท วุฒิชัย เทรดดิ้ง จํากัด 6,227.40 ราคาต่ําสุด

8
น้ํามันจารบี (ขนาด 10 กก.) ตราจรเข (จํานวน 4 

รายการ)
3,905.50 3,905.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท วุฒิชัย เทรดดิ้ง จํากัด 3,905.50 ราคาต่ําสุด 19 ม.ค. 2022

9
จางเหมาบริการเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย งวดที่ 1

 ประจําเดือน กุมภาพันธ 2565
62,200.00 62,200.00 เฉพาะเจาะจง

สํานักงานรักษาความปลอดภัย 

องคการสงเคราะหทหารผานศึก

 ในพระบรมราชปถัมภ

62,200.00 ราคาต่ําสุด 28 ม.ค. 2022

10
จางเหมาบริการเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย งวดที่ 6

 ประจําเดือน กรกฎาคม 2565
62,200.00 62,200.00 เฉพาะเจาะจง

สํานักงานรักษาความปลอดภัย 

องคการสงเคราะหทหารผานศึก

 ในพระบรมราชปถัมภ

62,200.00 ราคาต่ําสุด

11
จางเหมาบริการเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย งวดที่ 4

 ประจําเดือน พฤษภาคม 2565
62,200.00 62,200.00 เฉพาะเจาะจง

สํานักงานรักษาความปลอดภัย 

องคการสงเคราะหทหารผานศึก

 ในพระบรมราชปถัมภ

62,200.00 ราคาต่ําสุด

12
จางเหมาบริการเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย งวดที่ 3

 ประจําเดือน เมษายน 2565
62,200.00 62,200.00 เฉพาะเจาะจง

สํานักงานรักษาความปลอดภัย 

องคการสงเคราะหทหารผานศึก

 ในพระบรมราชปถัมภ

62,200.00 ราคาต่ําสุด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2565

โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร

วันที่เริ่มตน 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 มกราคม 2565



แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2565

โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร

วันที่เริ่มตน 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 มกราคม 2565

13
จางเหมาบริการเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย งวดที่ 2

 ประจําเดือน มีนาคม 2565
62,200.00 62,200.00 เฉพาะเจาะจง

สํานักงานรักษาความปลอดภัย 

องคการสงเคราะหทหารผานศึก

 ในพระบรมราชปถัมภ

62,200.00 ราคาต่ําสุด

14
คลิบหนีบ เบอร 106 ขนาด 60 มม.และวัสดุอื่นอีก 30 

รายการ
32,675.00 32,675.00 เฉพาะเจาะจง ศรัญณ ไตเติ้ล 32,675.00 ราคาต่ําสุด 31 ม.ค. 2022

15
จางเหมาจัดพิมพคูมือนักเรียนและผูปกครอง ป

การศึกษา 2565
107,856.00 107,856.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทพีเค แม็กซดีไซน จํากัด 107,856.00 ราคาต่ําสุด



แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2565

โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร

วันที่เริ่มตน 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 มกราคม 2565

27 เฉพาะเจาะจง



แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จางเหมาซอมเครื่องปรับอากาศ 40,232.00 40,232.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัย แอร เซอรวิส 40,232.00 ราคาต่ําสุด 01 ก.พ. 2022

2 คาลูกยางโหลดกระดาษพรอมติดตั้ง 1,819.00 1,819.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัทท-ีได คอมพิวเตอร โอเอ

(ประเทศไทย)จํากัด
1,819.00 ราคาต่ําสุด

3 สเปรยแอลกอฮอล พรอมติดสติ๊กเกอร 1 ดาน 10,175.00 10,175.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจีรภัทร เสรีธรรมานุวัฒน 10,175.00 ราคาต่ําสุด 02 ก.พ. 2022

4 เชลไดรกําจัดปลวกสูตรน้ํามัน และวัสดุอื่นอีก 6 รายการ 43,859.30 43,859.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท วุฒิชัย เทรดดิ้ง จํากัด 43,859.30 ราคาต่ําสุด

5 ตุกตาโหล ขนาด 8 นิ้ว และวัสดุอื่นอีก 3 รายการ 21,040.00 21,040.00 เฉพาะเจาะจง รานตุกตาวุฒิเลเซอร 21,040.00 ราคาต่ําสุด

6 ปายไวนิล:กําหนดการรับสมัครนักเรียน ปการศึกษา 2565 3,557.75 3,557.75 เฉพาะเจาะจง บริษัทมาตุภูมิ ไซเนอรเเอ็ด จํากัด 3,557.75 ราคาต่ําสุด

7
จัดทําเลมเอกสารอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทํา

ขอตกลงในการพัฒนางาน และวัสดุอื่นอีก 1 รายการ
4,250.00 4,250.00 เฉพาะเจาะจง รานปุณณภา 4,250.00 ราคาต่ําสุด 03 ก.พ. 2022

8
โตะปฏิบัติการ ขนาด 80x60x76.5 ซม. และวัสดุอื่น 1 

รายการ
199,584.00 199,584.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทพลจักรอินเตอรเทรด จํากัด 199,584.00 ราคาต่ําสุด

9 ทอ 3 นิ้วแบบหนา13.5 (จํานวน 38 รายการ ) 35,546.47 35,546.47 เฉพาะเจาะจง บริษัท วุฒิชัย เทรดดิ้ง จํากัด 35,546.47 ราคาต่ําสุด 08 ก.พ. 2022

10 ตนบานเชา (จํานวน 7 รายการ) 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหทัยรัตน สาระกูล 12,000.00 ราคาต่ําสุด

11 ถุงดํา (จํานวน 5 รายการ) 4,190.00 4,190.00 เฉพาะเจาะจง รานชําเพาะ 4,190.00 ราคาต่ําสุด 09 ก.พ. 2022

12 หินประดับสวนสีขาว (6 ถุง) 240 240 เฉพาะเจาะจง รานรานชําเพราะ 240 ราคาต่ําสุด

13 ดินปลูกตนไม (ตราไผทอง) 2,758.00 2,758.00 เฉพาะเจาะจง ดินไผทอง 2,758.00 ราคาต่ําสุด

14 ดินปลูกตนไม (ตราไผทอง) 5,362.00 5,362.00 เฉพาะเจาะจง ดินไผทอง 5,362.00 ราคาต่ําสุด

15 หนาดินปลูกตนไม 4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง นายองอาจ แกวมาพะเนา 4,600.00 ราคาต่ําสุด

16 หัวพิมพสี HP Ink Tank 315 3,338.40 3,338.40 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรชั่น 

จํากัด (มหาชน)
3,338.40 ราคาต่ําสุด 11 ก.พ. 2022

17
หมึกเติมแทนประทับ ตรามา สีน้ําเงิน และวัสดุอื่นอีก 1 

รายการ
222 222 เฉพาะเจาะจง ศรัญณ ไตเติ้ล 222 ราคาต่ําสุด

18 หนาดินปลูกตนไม 2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง นายองอาจ แกวมาพะเนา 2,300.00 ราคาต่ําสุด

19
หมึก HP 107A BLACK ORIGINAL LASER TONER CARTR

 และวัสดุอื่นอีก 1 รายการ
7,661.20 7,661.20 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรชั่น 

จํากัด (มหาชน)
7,661.20 ราคาต่ําสุด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2565

โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร

วันที่เริ่มตน 1 กุมภาพันธ ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ 2565



แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2565

โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร

วันที่เริ่มตน 1 กุมภาพันธ ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ 2565

20 เชาบริการโฮลดิ้งและโดเมนเนม 2,568.00 2,568.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เปาคลาวด จํากัด 2,568.00 ราคาต่ําสุด 14 ก.พ. 2022

21 ระบบรับสมัครนักเรียน 16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง แพนดา คอมพิวเตอรเซอรวิส 16,050.00 ราคาต่ําสุด

22 ผลิตภัณฑ GASOHOL 95 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บริษัท ส.รุงพร จํากัด 1,000.00 ราคาต่ําสุด 17 ก.พ. 2022

23 หมึก BROTHER TONER และวัสดุอื่นอีก 8 รายการ 29,275.20 29,275.20 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรชั่น 

จํากัด (มหาชน)
29,275.20 ราคาต่ําสุด

24 คาผานทางพิเศษเฉลิมมหานคร , คาผานทางพิเศษศรีรัช 150 150 เฉพาะเจาะจง
การทางพิเศษแหงประเทศไทย 

อาคารศูนยบริหารทางพิเศษ กทพ.
150 ราคาต่ําสุด 18 ก.พ. 2022

25
หมึก HP 17A BLACK ORIGINAL TONER CARTRIDGE 

และวัสดุอื่นอีก 7 รายการ
52,194.60 52,194.60 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรชั่น 

จํากัด (มหาชน)
52,194.60 ราคาต่ําสุด

26

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ

อนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2565 โดยวิธีคัดเลือก

3,365,387.20 3,365,387.20 เฉพาะเจาะจง รานสุพรรณบุคสเตชั่นเนอรี่ 3,365,387.20 ราคาต่ําสุด 21 ก.พ. 2022

27 ยางฝาวาลว 2,675.00 2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทอูโปร 73 จํากัด 2,675.00 ราคาต่ําสุด 22 ก.พ. 2022

28 สายพานหนาเครื่อง 5,778.00 5,778.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทอูโปร 73 จํากัด 5,778.00 ราคาต่ําสุด

29
ซองน้ําตาล ขนาด 7x10 นิ้ว KA (500ซอง/ลัง)และวัสดุอื่นอีก

 3 รายการ
5,655.00 5,655.00 เฉพาะเจาะจง ศรัญณ ไตเติ้ล 5,655.00 ราคาต่ําสุด

30 แอลกอฮอล ขนาด 1 ลิตร 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.เจริญเมดแคร จํากัด 7,000.00 ราคาต่ําสุด 24 ก.พ. 2022

31 ฝกบัว และวัสดุอื่นอีก 7 รายการ 5,333.95 5,333.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท วุฒิชัย เทรดดิ้ง จํากัด 5,333.95 ราคาต่ําสุด

32 ชุดตรวจโควิด-19 แบบ 2 in 1 (1 test) TESTSEALABS (P) 53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 

สํานักงานใหญ
53,500.00 ราคาต่ําสุด 25 ก.พ. 2022

33 กรวยจราจร (ขนาดสูง 70 ซม.) 14,915.80 14,915.80 เฉพาะเจาะจง บริษัทอาอาพาณิชย จํากัด 14,915.80 ราคาต่ําสุด

34 ปากกาไวทบอรด และวัสดุอื่นอีก 7 รายการ 2,297.00 2,297.00 เฉพาะเจาะจง ศรัญณ ไตเติ้ล 2,297.00 ราคาต่ําสุด

35 ของอ 4 หุน และวัสดุอื่นอีก 10 รายการ 6,377.20 6,377.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท วุฒิชัย เทรดดิ้ง จํากัด 6,377.20 ราคาต่ําสุด



แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2565

โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร

วันที่เริ่มตน 1 กุมภาพันธ ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ 2565



แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2565

โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร

วันที่เริ่มตน 1 กุมภาพันธ ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ 2565











แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จางเหมาซอมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 5 รายการ 23,914.50 23,914.50 เฉพาะเจาะจง ธงชัย แอร เซอรวิส 23,914.50 ราคาต่ําสุด 01 มี.ค. 2022

2 จางเหมาซอมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 5 รายการ 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัย แอร เซอรวิส 1,600.00 ราคาต่ําสุด

3 กระดาษคําตอบ 60 ขอ ขนาด 15x15.5 ซม. 660 660 เฉพาะเจาะจง โซลูชั่น ดี 660 ราคาต่ําสุด

4 CP12_โลตัส น้ําดื่ม 330 มล. 546 546 เฉพาะเจาะจง
บริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิส

เทม จํากัด
546 ราคาต่ําสุด 02 มี.ค. 2022

5
ปพ.1.:บ ระเบียนแสดงผลการเรียน ม.ตนคอม:ปรับ55 

160.-และวัสดุอื่นอีก 5 รายการ
5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง

องคการคาของ ส.ก.ส.ค.

สํานักงานคณะกรรมการ

สงเสริมสวัสดิการและสวัสดิ

ภาพครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา

5,000.00 ราคาต่ําสุด 03 มี.ค. 2022

6 ปุยขี้ไก 1,050.00 1,050.00 เฉพาะเจาะจง รานชําเพาะ 1,050.00 ราคาต่ําสุด

7 หนาดินปลูกตนไม 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทัศนัยห แสงมาน 9,000.00 ราคาต่ําสุด 08 มี.ค. 2022

8 ทอน้ํา PVC ขนาด 4 หุน และวัสดุอื่นอีก 4 รายการ 5,692.40 5,692.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท วุฒิชัย เทรดดิ้ง จํากัด 5,692.40 ราคาต่ําสุด

9
ระบบจัดการใบเสร็จรังเงินโรงเรียน (Online) School 

Billing
50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทศพร มงคลวุฒิธร 50,000.00 ราคาต่ําสุด 09 มี.ค. 2022

10 เครื่องโปรเจคเตอร เครื่องเสียงและอุปกรณ 368,401.00 368,401.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัทท-ีได คอมพิวเตอร โอเอ

(ประเทศไทย)จํากัด
368,401.00 ราคาต่ําสุด 15 มี.ค. 2022

11 สติม จํานวน 1 เสน 200 200 เฉพาะเจาะจง บริษัทพรจันทรบริการ จํากัด 200 ราคาต่ําสุด 17 มี.ค. 2022

12
หัวพิมพ ยี่หอ HP CE314A (CP1025)Drum และวัสดุ

อื่นอีก 2 รายการ
17,420.00 17,420.00 เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด แมนเน็จ อิค

วิพเมนท
17,420.00 ราคาต่ําสุด 18 มี.ค. 2022

13 หัวพิมพสี และขาว,ดํา HP 315 7,160.00 7,160.00 เฉพาะเจาะจง ศรัญณ ไตเติ้ล 7,160.00 ราคาต่ําสุด

14 สายชําระพรอมหัว และวัสดุอื่นอีก 3 รายการ 5,424.90 5,424.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท วุฒิชัย เทรดดิ้ง จํากัด 5,424.90 ราคาต่ําสุด

15 หมึกพิมพ ยี่หอ Brother และวัสดุอื่นอีก 3 รายการ 3,060.00 3,060.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด แมนเน็จ อิค

วิพเมนท
3,060.00 ราคาต่ําสุด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2565

โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร

วันที่เริ่มตน 1 มีนาคม ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565



แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2565

โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร

วันที่เริ่มตน 1 มีนาคม ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565

16
MA502 การเปลี่ยนเลขฐานสามเปนรูปเลขฐานสิบ 

(จํานวน 30 รายการ)
15,302.20 15,302.20 เฉพาะเจาะจง

องคการคาของ ส.ก.ส.ค.

สํานักงานคณะกรรมการ

สงเสริมสวัสดิการและสวัสดิ

ภาพครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา

15,302.20 ราคาต่ําสุด 21 มี.ค. 2022

17 หัวสปริงเกอร อลูมิเนียม บิ๊กกัน (จํานวน 5 รายการ) 18,243.50 18,243.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท วุฒิชัย เทรดดิ้ง จํากัด 18,243.50 ราคาต่ําสุด

18 ซีลรองเบาหัวเทียน 1,070.00 1,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทอูโปร 73 จํากัด 1,070.00 ราคาต่ําสุด 22 มี.ค. 2022

19 จัดทําหนังสือภาษาฝรั่งเศสระดับชั้น ม.4 และ ม.5 5,976.00 5,976.00 เฉพาะเจาะจง รานปุณณภา 5,976.00 ราคาต่ําสุด

20 จางเหมาตอเติมหองออกกําลังกาย 390,000.00 390,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิกสตี้ เซเวน ดีไซน จํากัด 390,000.00 ราคาต่ําสุด 23 มี.ค. 2022

21
หนังสือภาษาญี่ปุน อะกิโกะ โตะ โทะ โมะดะจิ และ

วัสดุอื่นอีก 6 รายการ
23,103.00 23,103.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดวงกมลสมัย จํากัด 

(สํานักงานใหญ)
23,103.00 ราคาต่ําสุด

22 test กระดาษ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานญาดา พาณิชย 1,000.00 ราคาต่ําสุด 24 มี.ค. 2022

23
เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ชุดโปรแกรม และอุปกรณ

กระจายสัญญาณพรอมติดตั้ง
279,141.60 279,141.60 เฉพาะเจาะจง

บริษัทเจ.เอส.บ.ี199 เซอรวิส 

จํากัด
279,141.60 ราคาต่ําสุด

24 แผนกันกระดาษซอน,ยู และวัสดุอื่นอีก 8 รายการ 10,239.90 10,239.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ (ประเทศไทย) จํากัด 10,239.90 ราคาต่ําสุด 30 มี.ค. 2022

25 ลวดเย็บกระดาษ สําหรับใชกับเครื่องรุน DFC-S 2,482.40 2,482.40 เฉพาะเจาะจง บริษัทดูโปร (ประเทศไทย)จํากัด 2,482.40 ราคาต่ําสุด 31 มี.ค. 2022











แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 ทอ PVC 3 นิ้ว หนา 13.5 และวัสดุอื่นอีก 39 รายการ 89,802.00 89,802.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัดชัยมงคล

ฮารดแวร
89,802.00 ราคาต่ําสุด 05 เม.ย. 2022

2 ไมหนังฆองวงเล็ก จํานวน 1 คู 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง โกมลสิงหการดนตรี 3,500.00 ราคาต่ําสุด 07 เม.ย. 2022

3
จางเหมาจัดทําวารสารโรงเรียน ฉบับที่ 46 ปที่ 61 ป

การศึกษา 2564
99,500.00 99,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัทอินเตอร-เทค พริ้นติ้ง 

จํากัด
99,500.00 ราคาต่ําสุด

4 หัวเสาธง (จํานวน 2 รายการ) 2,520.00 2,520.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัดชัยมงคล

ฮารดแวร
2,520.00 ราคาต่ําสุด

5 ลูกลอย 6 หุน (จํานวน 3 รายการ) 8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัดชัยมงคล

ฮารดแวร
8,400.00 ราคาต่ําสุด

6 รางระนาดเอก (จํานวน 4 ราง) 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง โกมลสิงหการดนตรี 20,000.00 ราคาต่ําสุด

7 ไมหนังฆองวงเล็ก (จํานวน 1 คู) 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง โกมลสิงหการดนตรี 3,500.00 ราคาต่ําสุด

8
จางเหมากอสรางอาคารหองพักครูเวรชาย โรงเรียนสาร

วิทยา
348,830.70 348,830.70 เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด คณาธิ

ปการชาง
348,830.70 ราคาต่ําสุด 12 เม.ย. 2022

9 เครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 เครื่อง 30,495.00 30,495.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัย แอร เซอรวิส 30,495.00 ราคาต่ําสุด 20 เม.ย. 2022

10
กลุมบริหารงานบุคคล , หองประชาสัมพันธ (จํานวน

เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่องพรอมติดตั้ง)
79,180.00 79,180.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัย แอร เซอรวิส 79,180.00 ราคาต่ําสุด

11 หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ ปการศึกษา 2565 105,133.50 105,133.50 เฉพาะเจาะจง รานสุพรรณบุคสเตชั่นเนอรี่ 105,133.50 ราคาต่ําสุด 28 เม.ย. 2022

12 หนังสือเรียนภาษาจีน ปการศึกษา 2565 143,640.00 143,640.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัดสํานักพิมพ

คงวุฒิคุณากร
143,640.00 ราคาต่ําสุด 29 เม.ย. 2022

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2565

โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร

วันที่เริ่มตน 1 เมษายน ถึง วันที่ 30 เมษายน 2565



แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จางเหมาซอมปาย LED ไฟวิ่ง ภายในโรงเรียนสารวิทยา 80,250.00 80,250.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โค-ลีด แอลอีดี จํากัด 

(สํานักงานใหญ)
80,250.00 ราคาต่ําสุด 02 พ.ค. 2022

2

ซอมเครื่อง Printer HP Ink Tank Wireless 415 

หมายเลขเครื่องครุภัณฑ ส.ย.6301-00800009 หมาย

เครื่อง S/N CN0766M0Q9

1,797.60 1,797.60 เฉพาะเจาะจง
บริษัทท-ีได คอมพิวเตอร โอเอ

(ประเทศไทย)จํากัด
1,797.60 ราคาต่ําสุด 03 พ.ค. 2022

3
Maximize your Score : Reading Student " s 

Book 1 (จํานวน 3 รายการ)
11,016.00 11,016.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ 

(พว.) อินเตอรเนชันแนล จํากัด
11,016.00 ราคาต่ําสุด

4

จางเหมาซอมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 15 รายการ 

(หองสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

รัตนราชสุดา 48 พรรษา)

16,264.00 16,264.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัย แอร เซอรวิส 16,264.00 ราคาต่ําสุด 05 พ.ค. 2022

5 ตูกับขาว 6 ประตูทรงสูงโครงสีเงิน 4,750.00 4,750.00 เฉพาะเจาะจง ยงเฮงเส็งเพอรนิเจอร 4,750.00 ราคาต่ําสุด

6 เสื้อแขนยาว (จํานวน 10 รายการ) 6,660.00 6,660.00 เฉพาะเจาะจง รานแสงทอง 6,660.00 ราคาต่ําสุด

7

จางเหมาซอมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 22 รายการ 

(หองสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

รัตนราชสุดา 48 พรรษา)

700 700 เฉพาะเจาะจง ธงชัย แอร เซอรวิส 700 ราคาต่ําสุด

8 ผาปูที่นอน 3.5 ฟุต ชุด 3 ชิ้น (จํานวน 2 รายการ) 3,486.00 3,486.00 เฉพาะเจาะจง นางสุมนทิพย หมายสูนยคํา 3,486.00 ราคาต่ําสุด

9 เตารีดไอน้ํา (จํานวน 5 รายการ) 4,586.00 4,586.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัทเพาเวอรบาย จํากัด สาขา

โลตัส หลักสี่ สาขาที่ 00192
4,586.00 ราคาต่ําสุด

10
ลําโพงไรสาย BLUETOOTH ขนาด 32มม.x50มม. 

(จํานวน 3 รายการ)
3,260.00 3,260.00 เฉพาะเจาะจง ศรัญณ ไตเติ้ล 3,260.00 ราคาต่ําสุด

11 เสื้อนักเรียนเบอร 40 (จํานวน 15 รายการ) 14,291.00 14,291.00 เฉพาะเจาะจง รานแสงทอง 14,291.00 ราคาต่ําสุด 06 พ.ค. 2022

12
ที่นอนซาตินหมอนหนุนใยสังเคราห 19x29 (จํานวน 5

 รายการ)
3,342.00 3,342.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิส

เทม จํากัด
3,342.00 ราคาต่ําสุด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร

วันที่เริ่มตน 1 พฤษภาคม ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2565



แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร

วันที่เริ่มตน 1 พฤษภาคม ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

13 จางเหมาบํารุงรักษา ระบบลงเวลา Myschool 487,278.00 487,278.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัทโปรเฟสชั่นแนล ซัพพลาย

 โซลูชั่น จํากัด
487,278.00 ราคาต่ําสุด

14 ซื้ออะไหลโตะ-เกาอี้ และวัสดุอื่น 2 รายการ 166,920.00 166,920.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท นอรธวูด 1996 จํากัด 

สํานักงานใหญ
166,920.00 ราคาต่ําสุด 09 พ.ค. 2022

15 ผลิตภัณฑ CleanX GSH91 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บริษัท ส.รุงพร จํากัด 1,000.00 ราคาต่ําสุด

16
หมึกเครื่องพิมพ Epson L4160 สีดํา และวัสดุอื่นอีก

41 รายการ
34,177.00 34,177.00 เฉพาะเจาะจง ศรัญณ ไตเติ้ล 34,177.00 ราคาต่ําสุด 12 พ.ค. 2022

17 เตียงเหล็ก 2 ชั้น (จํานวน 2 รายการ) 85,000.00 85,000.00 เฉพาะเจาะจง รานทรัพยเจริญ เฟอรนิเจอร 85,000.00 ราคาต่ําสุด 17 พ.ค. 2022

18 ปกเสื้อสี 440 440 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนาภรณ สุรัสวดี 440 ราคาต่ําสุด

19 ซอมเครื่อง Printer HP Ink Tank Wireless 415 984.4 984.4 เฉพาะเจาะจง
บริษัทท-ีได คอมพิวเตอร โอเอ

(ประเทศไทย)จํากัด
984.4 ราคาต่ําสุด 20 พ.ค. 2022

20
ปายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ ขนาด1.2X2.4เมตร 

(จํานวน 2 รายการ)
4,075.00 4,075.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัทมาตุภูมิ ไซเนอรเเอ็ด 

จํากัด
4,075.00 ราคาต่ําสุด 23 พ.ค. 2022

21 ลูวิ่งไฟฟา (และวัสดุอื่นอีก 5 รายการ) 93,799.62 93,799.62 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิกสตี้ เซเวน ดีไซน จํากัด 93,799.62 ราคาต่ําสุด 24 พ.ค. 2022

22

จางเหมาซอมเครื่องปรับอากาศ อาคาร 1 

(141,142,143,144 ,

146,131,117,136,145,124,122,123,126,125,121,1

15) อาคาร 2 (225,226,229,215,) อาคาร 5 535 

อาคาร 6 (622) อาคาร 9 

(927,936,937,941,942,943,944,945,946,947,948)

 หองครูเวรชาย , กลุมบริหารงบประมาณ , หองนัก

ฟุตบอลใหม , กิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 36

140,437.50 140,437.50 เฉพาะเจาะจง ธงชัย แอร เซอรวิส 140,437.50 ราคาต่ําสุด 25 พ.ค. 2022



แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร

วันที่เริ่มตน 1 พฤษภาคม ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

23 สเปรยพนสีขาวเงา และวัสดุอื่นอีก 6 รายการ 3,756.00 3,756.00 เฉพาะเจาะจง ศรัญณ ไตเติ้ล 3,756.00 ราคาต่ําสุด 26 พ.ค. 2022

24
สายน้ําดีชักโครก ยาว 18 นิ้ว จํานวน 1 โหล (จํานวน 

15 รายการ)
53,810.30 53,810.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท วุฒิชัย เทรดดิ้ง จํากัด 53,810.30 ราคาต่ําสุด

25 กระดาษการดหอม 180 แกรม A4 (50แผน/หอ) สีขาว 600 600 เฉพาะเจาะจง ศรัญณ ไตเติ้ล 600 ราคาต่ําสุด 27 พ.ค. 2022

26
เครื่องบันทึกภาพกลองวงจรปด 32 กลอง และวัสดุอื่น

อีก 2 รายการ
38,306.00 38,306.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัทเจท คอมพิวเตอร เเอนด 

คอมมูนิเคชั่น จํากัด
38,306.00 ราคาต่ําสุด

27 พานพุม เบอร 8 สีเงิน สีทอง 5,250.00 5,250.00 เฉพาะเจาะจง ศรัญณ ไตเติ้ล 5,250.00 ราคาต่ําสุด

28
เครื่องบันทึกภาพกลองวงจรปด 32 กลอง และวัสดุอื่น

อีก1 รายการ
31,886.00 31,886.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัทเจท คอมพิวเตอร เเอนด 

คอมมูนิเคชั่น จํากัด
31,886.00 ราคาต่ําสุด

29
ปลั๊กไฟ 3 ขา 4 ชอง 4 สวิตซ ยาว 3 เมตร (จํานวน 

14 รายการ)
7,838.00 7,838.00 เฉพาะเจาะจง ศรัญณ ไตเติ้ล 7,838.00 ราคาต่ําสุด

30 ผาตวน (หราผา45X60หลา) 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง ศรัญณ ไตเติ้ล 3,300.00 ราคาต่ําสุด

31 ปายไวนิลปลอยขอบ ขนาด 1.80 X 1.00 cm. 374.5 374.5 เฉพาะเจาะจง
บริษัทมาตุภูมิ ไซเนอรเเอ็ด 

จํากัด
374.5 ราคาต่ําสุด 31 พ.ค. 2022

32 เกาอี้สํานักงาน สีดํา 11,099.99 11,099.99 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

 สํานักงานใหญ
11,099.99 ราคาต่ําสุด

33
ปายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ ขนาด 1.2X2.4เมตร 

(จํานวน 2 รายการ)
4,360.25 4,360.25 เฉพาะเจาะจง

บริษัทมาตุภูมิ ไซเนอรเเอ็ด 

จํากัด
4,360.25 ราคาต่ําสุด

34 หมึก HP 79A (และวัสดุอื่นอีก 28 รายการ) 15,057.00 15,057.00 เฉพาะเจาะจง ศรัญณ ไตเติ้ล 15,057.00 ราคาต่ําสุด



แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 กรอบรูป A4 สีทอง 12,445.00 12,445.00 เฉพาะเจาะจง ศรัญณ ไตเติ้ล 12,445.00 ราคาต่ําสุด 01 มิ.ย. 2022

2 กระดาษถายเอกสาร A4 80g/500 A4 1,091.40 1,091.40 เฉพาะเจาะจง บริษัททีเอ็มเค แอสเซท จํากัด 1,091.40 ราคาต่ําสุด 02 มิ.ย. 2022

3 TOILET BRUSH 47-2311 (จํานวน 10 รายการ) 1,813.00 1,813.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัทมิสเตอร.ด.ีไอ.วาย. 

(กรุงเทพ) จํากัด
1,813.00 ราคาต่ําสุด 05 มิ.ย. 2022

4 ธงสัญลักษณ ราชินี เบอร 8 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง ศรัญณ ไตเติ้ล 1,300.00 ราคาต่ําสุด 06 มิ.ย. 2022

5 ปายไวนิลพิธีไหวครู ขนาด 4.80X3.00 cm. 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัทมาตุภูมิ ไซเนอรเเอ็ด 

จํากัด
3,210.00 ราคาต่ําสุด 07 มิ.ย. 2022

6 เครื่องเขาเลมสันกาว GD380 2,670.00 2,670.00 เฉพาะเจาะจง ศรัญณ ไตเติ้ล 2,670.00 ราคาต่ําสุด

7
เครื่องสแกนใบหนาและลายนิ้วมือสําหรับบุคลากร

สแกนเวลาเขา-ออก
9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัทโปรเกรส เน็ตเวิรค คอน

ซัลท จํากัด
9,500.00 ราคาต่ําสุด 08 มิ.ย. 2022

8 หมึก HP GT51 BLACK 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ศรัญณ ไตเติ้ล 2,000.00 ราคาต่ําสุด 09 มิ.ย. 2022

9 หมึก HP 85A (จํานวน 12 รายการ) 7,838.00 7,838.00 เฉพาะเจาะจง ศรัญณ ไตเติ้ล 7,838.00 ราคาต่ําสุด

10 คาเขาเลมแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2565 1,182.00 1,182.00 เฉพาะเจาะจง รานปุณณภา 1,182.00 ราคาต่ําสุด 13 มิ.ย. 2022

11 พวงมาลัยดอกรัก (จํานวน 9 พวง) 1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพ็ญประภา ชวงโชติ 1,350.00 ราคาต่ําสุด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2565

โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร

วันที่เริ่มตน 1 มิถุนายน ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2565



แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2565

โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร

วันที่เริ่มตน 1 มิถุนายน ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2565

12
เครืองปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดตังแขวนยีหอ 

SAlJO DENKl รุน SUPER SSU R32-36 ขนาด 

36 723 BTU ประหยัดไฟเบอร 5 รีโมทไรสาย (จํานวน

158,360.00 158,360.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัย แอร เซอรวิส 158,360.00 ราคาต่ําสุด 14 มิ.ย. 2022

13
โลอะคิลิค สําหรับรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศ

 (จํานวน 3 รายการ)
21,186.00 21,186.00 เฉพาะเจาะจง ธงไทย สปอรต แอนด มิวสิค 21,186.00 ราคาต่ําสุด

14 หมึก HP G51 BLACK และวัสดุอื่นอีก 7 รายการ 6,315.00 6,315.00 เฉพาะเจาะจง ศรัญณ ไตเติ้ล 6,315.00 ราคาต่ําสุด 15 มิ.ย. 2022

15
สติ๊กเกอรขาวดาน A4 (50 แผน /หอ) BOSS และวัสดุ

อื่นอีก 6 รายการ
5,205.00 5,205.00 เฉพาะเจาะจง ศรัญณ ไตเติ้ล 5,205.00 ราคาต่ําสุด

16 น้ํายาลางหองน้ํา (จํานวน 17 รายการ) 78,388.20 78,388.20 เฉพาะเจาะจง
บริษัทเจนเทรดดิ้ง เรียลซัพ

พลาย จํากัด
78,388.20 ราคาต่ําสุด 16 มิ.ย. 2022

17 ผลิตภัณฑ CIeanX GSH91 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บริษัท ส.รุงพร จํากัด 1,000.00 ราคาต่ําสุด

18 เลข ส.ย. 105/56 หมึก HP 85A 17,376.80 17,376.80 เฉพาะเจาะจง
บริษัทท-ีได คอมพิวเตอร โอเอ

(ประเทศไทย)จํากัด
17,376.80 ราคาต่ําสุด

19 กระเชาผลไม จํานวน 1 รายการ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานลูกน้ําผลไม 1,000.00 ราคาต่ําสุด 17 มิ.ย. 2022

20
จอภาพระบบอัจฉริยะ (LED Interactive Flat Panel)

 ยี่หอ ICLassBoard ขนาดจอ 75 นิ้ว
235,000.00 235,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยอินฟอรเมชั่นพับลิซ

ซิ่งซิสเต็มส จํากัด
235,000.00 ราคาต่ําสุด 20 มิ.ย. 2022

21 หนาดินปลูกตนไม จํานวน 6 คิว 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายตะวันฉาย จันทรอนันต 5,000.00 ราคาต่ําสุด

22 บรีสเพาเวอเทอรโบ (และวัสดุอีก 14 รายการ) 2,227.00 2,227.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)
2,227.00 ราคาต่ําสุด 23 มิ.ย. 2022



แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2565

โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร

วันที่เริ่มตน 1 มิถุนายน ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2565

23 ยาหมองถวยทองขวด 12 กลอง (จํานวน 4 รายการ) 1,165.00 1,165.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)
1,165.00 ราคาต่ําสุด

24 ตนดอกเฟองฟาสาวิตรี (จํานวน 14 รายการ) 12,755.00 12,755.00 เฉพาะเจาะจง สวนสราวุฒิ (คลอง15) 12,755.00 ราคาต่ําสุด 24 มิ.ย. 2022

25
เหล็กแปบกลม นิ้วครึ่ง แบบบาง ยาว 6 เมตร (และ

วัสดุอื่นอีก 12 รายการ)
12,016.10 12,016.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท วุฒิชัย เทรดดิ้ง จํากัด 12,016.10 ราคาต่ําสุด 27 มิ.ย. 2022

26
เครื่องขยายเสียง ยี่หอ TOA รุน A-3624 และวัสดุอื่น

อีก 2 รายการ
49,498.20 49,498.20 เฉพาะเจาะจง บริษัทส.เบญจมาส จํากัด 49,498.20 ราคาต่ําสุด

27
ซอมเดินสายไมโครโฟนหนาหองพิมพพักและซอมบํารุง

ระบบเสียงภายในอาคารเรียนพรอมอุปกรณพรอมติดตั้ง
37,171.80 37,171.80 เฉพาะเจาะจง บริษัทส.เบญจมาส จํากัด 37,171.80 ราคาต่ําสุด

28 แตงโม (และวัสดุอื่นๆอีก 11 รายการ) 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัฒนา โสภา 4,000.00 ราคาต่ําสุด 28 มิ.ย. 2022

29 ถุงรอนขนาด 18X36(และวัสดุอื่นๆอีก 37 รายการ) 14,884.00 14,884.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริลักษณ พรมดี 14,884.00 ราคาต่ําสุด

30 บายศรีเทพ (และวัสดุอื่นๆอีก 24 รายการ) 20,610.00 20,610.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปยะนุช นาสิงห 20,610.00 ราคาต่ําสุด

31
ซอมเครื่อง Printer Brother DCP-T510W หมายเลข

ครุภัณฑ ส.ย.6301-00800004
1,958.10 1,958.10 เฉพาะเจาะจง

บริษัทท-ีได คอมพิวเตอร โอเอ

(ประเทศไทย)จํากัด
1,958.10 ราคาต่ําสุด

32
ตรายางปมชื่อหองสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 48 พรรษา
1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง มิดไนท ไซเบอรเนต 1,000.00 ราคาต่ําสุด 29 มิ.ย. 2022



แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2565

โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร

วันที่เริ่มตน 1 มิถุนายน ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2565

33
จางทําปายไวนิลงานอนามัยโรงเรียน  โครงการอนามัย

โรงเรียน (ประถม)
1,770 1,770 เฉพาะเจาะจง อาณาจักร อิ้งคเจ็ท อาณาจักร อิ้งคเจ็ท ราคาต่ําสุด 30 มิ.ย. 63

34
จางทําปายไวนิล + สติ๊กเกอรฟวเจอรบอรด  โครงการ

พัฒนาอาคารสถานที่ (มัธยม)
1,785 1,785 เฉพาะเจาะจง อาณาจักร อิ้งคเจ็ท อาณาจักร อิ้งคเจ็ท ราคาต่ําสุด 30 มิ.ย. 63



แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดติดผนังยี่หอ 

SAlJO DENKl รุน SMART COOL R32-12 ขนาด 

12,770 BTU ประหยัดไฟเบอร 5 รีโมทไรสาย

18,190.00 18,190.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัย แอร เซอรวิส 18,190.00 ราคาต่ําสุด 01 ก.ค. 2022

2
เครืองปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดตังแขวน ยีหอ 

SAlJO DENKl รุน SUPER SSU R32-30 ขนาด 

30 966 BTU ประหยัดไฟเบอร 5 พรอมรีโมทไรสาย

37,450.00 37,450.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัย แอร เซอรวิส 37,450.00 ราคาต่ําสุด

3 สติ๊กเดอรอินดอร ขนาด 1.00 X 1.50 ม. 535 535 เฉพาะเจาะจง
บริษัทมาตุภูมิ ไซเนอรเเอ็ด 

จํากัด
535 ราคาต่ําสุด

4 ปายไวนิลฝงซาย จํานวน 11 ปาย (จํานวน 5 รายการ) 7,062.00 7,062.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัทมาตุภูมิ ไซเนอรเเอ็ด 

จํากัด
7,062.00 ราคาต่ําสุด

5 หนังสือเรียนภาษาเกาหลี 112,022.00 112,022.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัทเลิรนนิ่ง แอ็คเซสโซลูชั่นส

 จํากัด
112,022.00 ราคาต่ําสุด 04 ก.ค. 2022

6
ซอมเครือง Printer HP Ink Tank Wireless 415 

หมายเลขเครื่องครุภัณฑ ส.ย.6201-00800001 (และ

วัสดอื่นอีก 1 รายการ)

5,382.10 5,382.10 เฉพาะเจาะจง
บริษัทท-ีได คอมพิวเตอร โอเอ

(ประเทศไทย)จํากัด
5,382.10 ราคาต่ําสุด

7 ตัวกดชักโครก แบบคันโยกดานขาง 10 ชุด 7,630.17 7,630.17 เฉพาะเจาะจง บริษัท วุฒิชัย เทรดดิ้ง จํากัด 7,630.17 ราคาต่ําสุด 05 ก.ค. 2022

8
พัดลมติดเพดาน 16 นิ้ว HAT HT-C16M7(S) ขาว และ

วัสดุอื่นอีก 1 รายการ
20,070.00 20,070.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร 

จํากัด (มหาชน) สาขาแจงวัฒนะ

 สาขาที่ 00021

20,070.00 ราคาต่ําสุด

9 หนังสือเรียนภาษาเกาหลี 5,492.25 5,492.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุคลิงค จํากัด 5,492.25 ราคาต่ําสุด

10
น้ํามันเครื่อง 4 จังหวะ ขนาด 5 ลิตร (จํานวน 3 

รายการ)
3,135.10 3,135.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท วุฒิชัย เทรดดิ้ง จํากัด 3,135.10 ราคาต่ําสุด

11
แฟมสันกวาง 3 นิ้ว 120 A4 ตราชางสีดํา (จํานวน 3 

รายการ)
12,520.00 12,520.00 เฉพาะเจาะจง ทีมไทย สปอรต 12,520.00 ราคาต่ําสุด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร

วันที่เริ่มตน 1 กรกฎาคม ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2565



แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร

วันที่เริ่มตน 1 กรกฎาคม ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

12 สีน้ํามัน ขนาด 1 แกลลอน (สีขาว) จํานวน 3 รายการ 989.75 989.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท วุฒิชัย เทรดดิ้ง จํากัด 989.75 ราคาต่ําสุด

13 จางเหมาตอเติม ปรับปรุงหองเรียน หอง 146 233,869.90 233,869.90 เฉพาะเจาะจง บริษัทซิกซทีไนน เดคอร จํากัด 233,869.90 ราคาต่ําสุด

14 ตูเย็นเลขที่ สย. 41/56 ยี่หอ TOSHlBA 2,568.00 2,568.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัย แอร เซอรวิส 2,568.00 ราคาต่ําสุด

15 เกลือปรุงทิพย 1กก*1 (และวัสดุอื่นอีก 12,976.00 12,976.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)
12,976.00 ราคาต่ําสุด

16 ขนถายสิ่งปฏิกูล (สูบสวม) 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง กรุงเทพมหานคร 6,000.00 ราคาต่ําสุด 06 ก.ค. 2022

17
เครื่องปริ้นเตอร มัลติฟงกชั่นเลเซอร Brother 

DCP-L5600DN
18,190.00 18,190.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัทท-ีได คอมพิวเตอร โอเอ

(ประเทศไทย)จํากัด
18,190.00 ราคาต่ําสุด

18 คนอรซุปกอน ไก 120ก. (และวัสดุอื่นอีก 46 รายการ) 1,872.00 1,872.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิส

เทม จํากัด
1,872.00 ราคาต่ําสุด 07 ก.ค. 2022

19 จางเหมารถโดยสารปรับอากาศ 10,600.00 10,600.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด ออมทรัพย 

แทรเวล 2020
10,600.00 ราคาต่ําสุด

20 ปากกาเจลหัวกด BL77 ENERJEL 0.7 mm.Pentel 2,995.00 2,995.00 เฉพาะเจาะจง ทีมไทย สปอรต 2,995.00 ราคาต่ําสุด

21 รางปลั๊กไฟ 6 ชอง ยาว 5 เมตร ยี่หอ TOSHINO 2,790.00 2,790.00 เฉพาะเจาะจง ทีมไทย สปอรต 2,790.00 ราคาต่ําสุด 08 ก.ค. 2022

22
หองพยาบาล อาคาร 2 (236,) อาคาร 5 

(523,524,525,526,527,528,529,532,543,544,545,5

46 547 548 549 542 541 หองพิมพพัก) อาคาร 9 

70,299.00 70,299.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัย แอร เซอรวิส 70,299.00 ราคาต่ําสุด 11 ก.ค. 2022



แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร

วันที่เริ่มตน 1 กรกฎาคม ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

23
กระดาษโปสเตอร 2 หนาบาง สีฟา (และวัสดุอื่นอีก 28

 รายการ)
1,838.00 1,838.00 เฉพาะเจาะจง ศรัญณ ไตเติ้ล 1,838.00 ราคาต่ําสุด 12 ก.ค. 2022

24
รถโดยสารปรับอากาศ 39 ทีนัง จํานวน 3 คัน นํา

นักเรียนเดินทาง ไป-กลับ โรงเรียนสารวิทยา - 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร วันที่ 26 

19,500.00 19,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัทธนัชวิชญ แทรเวล กรุป 

จํากัด
19,500.00 ราคาต่ําสุด

25
ปายไวนิล เอาทดอร แบบปลอยขอบ ขนาด 1.22X2.44

 m (จํานวน 3 รายการ)
6,313.00 6,313.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัทมาตุภูมิ ไซเนอรเเอ็ด 

จํากัด
6,313.00 ราคาต่ําสุด 15 ก.ค. 2022

26
พานดอกไมธูปเทียนแพ ขนาดเล็ก สีเหลือง (จํานวน 2 

รายการ)
5,778.00 5,778.00 เฉพาะเจาะจง ธงไทย สปอรต แอนด มิวสิค 5,778.00 ราคาต่ําสุด

27 พิมพปายไวนิลทัศนศึกษา ขนาด 2x1 เมตร 500 500 เฉพาะเจาะจง นายกอบชัย มีล้ํา 500 ราคาต่ําสุด 16 ก.ค. 2022

28 แผนฝา 0.60 X 0.60 ม. (จํานวน 20 แผน) 749 749 เฉพาะเจาะจง บริษัท วุฒิชัย เทรดดิ้ง จํากัด 749 ราคาต่ําสุด 18 ก.ค. 2022

29
จอรับภาพโปรเจคเตอร ขนาด 100 นิ้ว แบบ 16.9 เนื้อ

จอรับภาพ Fabric แบบ Matt White
3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัทมัลติมีเดีย อินโฟเท

นเมนท จํากัด (สํานักงานใหญ)
3,500.00 ราคาต่ําสุด 19 ก.ค. 2022

30
ซอมเครื่อง Printer HP Ink Tank Wireless 415

(จํานวน 2 รายการ)
5,735.20 5,735.20 เฉพาะเจาะจง

บริษัทท-ีได คอมพิวเตอร โอเอ

(ประเทศไทย)จํากัด
5,735.20 ราคาต่ําสุด 20 ก.ค. 2022

31
LASER POINTER LOGITECAH R400 (จํานวน 19 

รายการ)
34,460.00 34,460.00 เฉพาะเจาะจง ทีมไทย สปอรต 34,460.00 ราคาต่ําสุด

32
เครื่องพิมพยี่หอ BROTHER MFC-L2770DW MONO 

LASER MFC (จํานวน 1 เครื่อง)
14,950.00 14,950.00 เฉพาะเจาะจง ทีมไทย สปอรต 14,950.00 ราคาต่ําสุด

33
กลองพลาสติกมีลอ67x48x41.5 ซม.85 ลิตร ขาวใส 

JCJ 511(และวัสดุอื่นอีก 36 รายการ)
36,134.70 36,134.70 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

 สํานักงานใหญ
36,134.70 ราคาต่ําสุด 21 ก.ค. 2022



แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร

วันที่เริ่มตน 1 กรกฎาคม ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

34
สมารททีวี แอลอีดี 55 นิ้ว SAMSUNG รุน 

UA55AU7000KXXT พรอมติดตั้ง
23,861.00 23,861.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัทท-ีได คอมพิวเตอร โอเอ

(ประเทศไทย)จํากัด
23,861.00 ราคาต่ําสุด

35 Printer Brother DCP-T220 (จํานวน 1 เครื่อง) 3,959.00 3,959.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัทท-ีได คอมพิวเตอร โอเอ

(ประเทศไทย)จํากัด
3,959.00 ราคาต่ําสุด 22 ก.ค. 2022

36
ตูเอกสาร โครงดําลิ้นชักดํา ออรกา CBN-5 (และวัสดุ

อื่นอีก42 รายการ
32,751.04 32,751.04 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

 สํานักงานใหญ
32,751.04 ราคาต่ําสุด

37
ปายไวนิลเอาทดอร แบบปลอยขอบ ขนาด 4.80X2.40

 m
3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัทมาตุภูมิ ไซเนอรเเอ็ด 

จํากัด
3,210.00 ราคาต่ําสุด

38 ดินปลูกตนไมตราไผทอง จํานวน 300 ถุง 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ดินไผทอง 3,000.00 ราคาต่ําสุด 24 ก.ค. 2022

39 โปรเจอเตอรยี่หอ Epson รุน EB-X06 พรอมติดตั้ง 62,000.00 62,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัทมัลติมีเดีย อินโฟเท

นเมนท จํากัด (สํานักงานใหญ)
62,000.00 ราคาต่ําสุด 25 ก.ค. 2022

40 มอเตอรพัดลม 5,500 รอบ 24 V. (จํานวน 7 รายการ) 7,080.00 7,080.00 เฉพาะเจาะจง พัสธร การชาง 7,080.00 ราคาต่ําสุด 26 ก.ค. 2022

41
ปากกามารเกอร 2 หัว หนา1 มม.0.6มม.ยาว 15.2 

มม.24 (จํานวน 12 รายการ)
17,275.15 17,275.15 เฉพาะเจาะจง ธงไทย สปอรต แอนด มิวสิค 17,275.15 ราคาต่ําสุด 27 ก.ค. 2022

42 ARO น้ําดื่มถวย 229มลX48ถวย จํานวน 1 รายการ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)
3,000.00 ราคาต่ําสุด

43 โลอะคิลิค สําหรับรางวัลชนะเลิศ ขนาด 9 นิ้ว 2,568.00 2,568.00 เฉพาะเจาะจง ธงไทย สปอรต แอนด มิวสิค 2,568.00 ราคาต่ําสุด

44 เสื้อกาวน S-L (จํานวน 5 รายการ) 23,140.00 23,140.00 เฉพาะเจาะจง รานอารียปกคอมฯ 23,140.00 ราคาต่ําสุด



แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 ผลิตภัณฑ CleanX GSH91 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บริษัท ส.รุงพร จํากัด 1,000.00 ราคาต่ําสุด 02 ส.ค. 2022

2
Notebook HP Pavilion 15-eh1119AU ( Natural 

Silver) (และอีกจํานวน 7 รายการ)
178,540.20 178,540.20 เฉพาะเจาะจง

บริษัท16 บิต จํากัด (สํานักงาน

ใหญ)
178,540.20 ราคาต่ําสุด

3 โทรศัพท เทาออน รีช DT1000 4,289.95 4,289.95 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

 สํานักงานใหญ
4,289.95 ราคาต่ําสุด

4 ไมอัด 10 มิลลิเมตร จํานวน 2 แผน 1,476.60 1,476.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท วุฒิชัย เทรดดิ้ง จํากัด 1,476.60 ราคาต่ําสุด

5
ชุดทอน้ําทิ้งทองเหลืองชุบโครเมียม 1 1/4 นิ้ว (จํานวน

 15 รายการ)
28,734.85 28,734.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท วุฒิชัย เทรดดิ้ง จํากัด 28,734.85 ราคาต่ําสุด

6
กอ.สนง.U-GRANDY/โครเมี่ยม/หนังแท/SLดํา จํานวน 

1 รายการ
14,900.00 14,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอสบี ดีไซนดสแควร จํากัด 14,900.00 ราคาต่ําสุด

7 ฟอกกี้ฉีดสเปรยน้ํา 1,926.00 1,926.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วุฒิชัย เทรดดิ้ง จํากัด 1,926.00 ราคาต่ําสุด

8 สายไฟเบอร 16 ยาว 90 เมตร (จํานวน 7 รายการ) 17,758.79 17,758.79 เฉพาะเจาะจง บริษัท วุฒิชัย เทรดดิ้ง จํากัด 17,758.79 ราคาต่ําสุด

9 มังครคูวุนเสน 80 ก. (และวัสดุอื่นอีก 4 รายการ) 742 742 เฉพาะเจาะจง
บริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิส

เทม จํากัด
742 ราคาต่ําสุด 03 ส.ค. 2022

10 เครื่องโปรเจคเตอร เครื่องเสียงและอุปกรณพรอมติดตั้ง 350,000.00 350,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัทมัลติมีเดีย อินโฟเท

นเมนท จํากัด (สํานักงานใหญ)
350,000.00 ราคาต่ําสุด

11 ARO น้ําดื่มถวย 229มลX48ถวย 1,725.00 1,725.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)
1,725.00 ราคาต่ําสุด

12 เครื่องแอมปขยายเสียง ลําโพงและอุปกรณพรอมติดตั้ง 46,545.00 46,545.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัทมัลติมีเดีย อินโฟเท

นเมนท จํากัด (สํานักงานใหญ)
46,545.00 ราคาต่ําสุด

13 สมุดสาธารณะประโยชน 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิศุทธ อัครพิพัฒนกุล 36,000.00 ราคาต่ําสุด 04 ส.ค. 2022

14
เครื่องพริ้นเตอรมิ ลติฟงกชั่นอิงคเจ็ท หมึกแทงค HP 

Deskjet lnk 315 + lNK TANK
8,300.00 8,300.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท16 บิด จํากัด (สํานักงาน

ใหญ)
8,300.00 ราคาต่ําสุด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2565

โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร

วันที่เริ่มตน 1 สิงหาคม ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2565



แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2565

โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร

วันที่เริ่มตน 1 สิงหาคม ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2565

15
เหมาจัดพิมพหนังสือมุทิตาจิตแตผูเกษียณอายุราชการ 

ปการศึกษา 2565
26,750.00 26,750.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัทอินเตอร-เทค พริ้นติ้ง 

จํากัด
26,750.00 ราคาต่ําสุด 05 ส.ค. 2022

16 จัดทําปายไวนิล ขนาด 7.30x2.40 m. 4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัทมาตุภูมิ ไซเนอรเเอ็ด 

จํากัด
4,815.00 ราคาต่ําสุด

17 สมุดโนค 04 NJ-9520-03 BSP 17,280.00 17,280.00 เฉพาะเจาะจง
หจก.ศิริวงศพานิช (สํานักงาน

ใหญ)
17,280.00 ราคาต่ําสุด 08 ส.ค. 2022

18 ลางตูแอร (ระบบ U-COOL) (จํานวน 2 รายการ) 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัทถาวรมอเตอรแอร แอนด 

ซาวน 4 คูณ 4 จํากัด
4,280.00 ราคาต่ําสุด

19

ปากกาสี Mont Marte Mini Fine Liner (และวัสดุ

อื่นๆอีก 

8 รายการ)

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง รานไฟเนล สปอรต แอนด มิวสิค 10,000.00 ราคาต่ําสุด 09 ส.ค. 2022

20 จางเหมาปรับปรุงหองเรียน 235,241,244 130,000.00 130,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท16 บิต จํากัด (สํานักงาน

ใหญ)
130,000.00 ราคาต่ําสุด

21
จัดทําปาย Sarawittaya Scool สตี๊กเกอรใสฟบเจอร

บอรด ขนาด 40x100 cm.
660 660 เฉพาะเจาะจง รานปุณณภา 660 ราคาต่ําสุด 10 ส.ค. 2022

22
ปากกาไวทบอรด หัวกลม (แพ็ค 12 ดาม) ดํา ไพล็อต 

WBMKM (และวัสดุอื่นๆอีก 15 รายการ)
18,063.49 18,063.49 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

 สํานักงานใหญ
18,063.49 ราคาต่ําสุด

23 ปลอกแขนนักเรียนสารวัตร 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง รานอารียปกคอมฯ 9,500.00 ราคาต่ําสุด

24
กรอบอะคิลิคใสแนวนอน สอดภาพ 2 ดาน ขนาด A4 

(และวัสดุอื่นๆอีก 4 รายการ)
2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง รานไฟเนล สปอรต แอนด มิวสิค 2,140.00 ราคาต่ําสุด 11 ส.ค. 2022

25 เปกดอกจันทร 1.5 นิ้ว (และวัสดุอื่นๆอีก 2 รายการ) 6,840.00 6,840.00 เฉพาะเจาะจง รานไฟเนล สปอรต แอนด มิวสิค 6,840.00 ราคาต่ําสุด

26 สีน้ํามัน 2 ถัง(และวัสดุอื่นๆอีก 2 รายการ) 3,017.40 3,017.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท วุฒิชัย เทรดดิ้ง จํากัด 3,017.40 ราคาต่ําสุด 15 ส.ค. 2022

27
ปายไวนิล เอาทดอร แบบพับขอบ ขนาด 4.80 X 3.00

 m
3,424.00 3,424.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัทมาตุภูมิ ไซเนอรเเอ็ด 

จํากัด
3,424.00 ราคาต่ําสุด



แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2565

โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร

วันที่เริ่มตน 1 สิงหาคม ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2565

28 สกรูขนาด 1 นิ้ว (และรายการวัสดุอื่นๆอีก 4 รายการ) 1,273.30 1,273.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท วุฒิชัย เทรดดิ้ง จํากัด 1,273.30 ราคาต่ําสุด 16 ส.ค. 2022

29 เลื่อยยนตแตงพุมไม 4,226.50 4,226.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท วุฒิชัย เทรดดิ้ง จํากัด 4,226.50 ราคาต่ําสุด

30 กรรไกรตัดกิ่ง (และวัสดุอื่นๆอีก 6 รายการ) 9,244.80 9,244.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท วุฒิชัย เทรดดิ้ง จํากัด 9,244.80 ราคาต่ําสุด

31 ตราปมของแตละกลุมสาระการเรียนรู 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง มิดไนท ไซเบอรเนต 4,200.00 ราคาต่ําสุด

32
หมึกเติมคํา ดํา HP GT53(1VV22AA) (จํานวน 32 

รายการ)
20,570.91 20,570.91 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

 สํานักงานใหญ
20,570.91 ราคาต่ําสุด 17 ส.ค. 2022

33
ตลับหมึกโทนเนอร 85A (CE285A) ดํา HP (และวัสดุ

อื่นๆอีก 5 รายการ)
11,399.99 11,399.99 เฉพาะเจาะจง

บริษัทออฟฟช คลับ(ไทย)จํากัด

 สาขาลาดพราว
11,399.99 ราคาต่ําสุด

34 เปลี่ยนสารกรองน้ําทอกรองที่ 1 (คารบอน) 61,418.00 61,418.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัทเอ็ม มาสเตอร ฟลเทค 

จํากัด
61,418.00 ราคาต่ําสุด 18 ส.ค. 2022

35
จัดทํากระดาษคําตอบแบบตรวจดวยเครื่องตรวจ

คอมพิวเตอร
50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทไบนารี กราฟก จํากัด 50,000.00 ราคาต่ําสุด

36 ไสกรองเครื่องกรองน้ํา R/O 1200 ลิตร/วัน 9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัทเอ็ม มาสเตอร ฟลเทค 

จํากัด
9,630.00 ราคาต่ําสุด

37 ตอพรบ.รถยนต 11,390.15 11,390.15 เฉพาะเจาะจง
บมจ. คุมภัยโตเกียวมารีน

ประกันภัย (ประเทศไทย)
11,390.15 ราคาต่ําสุด

38 แกส ปตท 15 กก.(และวัสดุอื่นอีก 1 รายการ) 1,796.00 1,796.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดเอ็มแกส 1,796.00 ราคาต่ําสุด

39
โตะเขียนแบบ ขนาด A2 หนา 10 มม.ขึ้นไป พรอมราง

ใสดินสอปรับองศา 0-90 องศา
19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง รานไฟเนล สปอรต แอนด มิวสิค 19,000.00 ราคาต่ําสุด 19 ส.ค. 2022

40 จัดทําปายไวนิล ขนาด 7x0.69 เมตร 945 945 เฉพาะเจาะจง รานปุณณภา 945 ราคาต่ําสุด

41
ลําโพงไรสาย BLUETOOTH ขนาด 32มม.x50มม.ยี่หอ

 Xiaomi
2,339.00 2,339.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอส ดี พาณิชย 2,339.00 ราคาต่ําสุด



แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2565

โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร

วันที่เริ่มตน 1 สิงหาคม ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2565

42
จางเหมารถโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง จํานวน

 2 คัน
10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด ออมทรัพย 

แทรเวล 2020
10,000.00 ราคาต่ําสุด

43 หนังสือไรของผองสัตว (วัสดุอื่นอีก 124 รายการ) 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นานมีบุคส จํากัด 30,000.00 ราคาต่ําสุด

44
จัดทําเลมเอกสารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนสารวิทยา ปงบประมาณ 2564-2565
1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง รานปุณณภา 1,600.00 ราคาต่ําสุด

45
ยาธาตุน้ําขาวตรากระตายบิน ใหญ 200 มล. (และวัสดุ

อื่นๆอีก 18 รายการ)
3,155.00 3,155.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิส

เทม จํากัด
3,155.00 ราคาต่ําสุด

46
ฉากรับภาพโปรเจคเตอรมือดึง Vertex 120 นิ้ว 4:3 

พรอมติดตั้ง จํานวน 1 รายการ
4,922.00 4,922.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัทท-ีได คอมพิวเตอร โอเอ

(ประเทศไทย)จํากัด
4,922.00 ราคาต่ําสุด

47
แฟมโชวเอกสาร3 หวง ขนาด A4 35 ซม. สีน้ําเงิน ตรา

มา H-332 (และวัสดุอื่นๆอีก 2 รายการ)
7,620.00 7,620.00 เฉพาะเจาะจง รานไฟเนล สปอรต แอนด มิวสิค 7,620.00 ราคาต่ําสุด

48
เกาอี้ผูบริหาร กํา Serta Waddell (และวัสดุอื่นๆ อีก

จํานวน 24 รายการ)
72,973.95 72,973.95 เฉพาะเจาะจง

บริษัทออฟฟช คลับ(ไทย)จํากัด

 สาขาลาดพราว
72,973.95 ราคาต่ําสุด

49 หมึกเครื่องมัลติฟงกชั่นรุนMP2014/2014 5,585.40 5,585.40 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก(ประเทศไทย)จํากัด 5,585.40 ราคาต่ําสุด

50
ซอมเครื่อง Printer HP Ink Tank Wireless 419 

จํานวน 1 เครื่อง
2,664.30 2,664.30 เฉพาะเจาะจง

บริษัทท-ีได คอมพิวเตอร โอเอ

(ประเทศไทย)จํากัด
2,664.30 ราคาต่ําสุด

51
จัดทําเลมคูมือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (และวัสดุอื่นอีก 1 รายการ)
6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง รานปุณณภา 6,400.00 ราคาต่ําสุด

52
หมึกเติมเครื่องพิมพ BROTHER BT D60BK สีดํา (และ

วัสดุอื่นอีก 7 รายการ)
8,499.01 8,499.01 เฉพาะเจาะจง

บริษัทท-ีได คอมพิวเตอร โอเอ

(ประเทศไทย)จํากัด
8,499.01 ราคาต่ําสุด 22 ส.ค. 2022

53
ซองถนอมเอกสาร 11 รู A4 (20 ซอง/แพ็ค) ONE 

(และวัสดุอื่นๆอีก 19 รายการ)
16,821.93 16,821.93 เฉพาะเจาะจง

บริษัทออฟฟช คลับ(ไทย)จํากัด

 สาขาลาดพราว
16,821.93 ราคาต่ําสุด

54
จัดทําเลมเอกสารรายงานสรุปโครงการ/กิจกรรม

ประจําปงบประมาณ 2564 โรงเรียนสารวิทยา
1,950.00 1,950.00 เฉพาะเจาะจง รานปุณณภา 1,950.00 ราคาต่ําสุด

55 ตูสแตนเลส กดกอกน้ํา 3 กอก (จํานวน 1 รายการ) 39,590.00 39,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วุฒิชัย เทรดดิ้ง จํากัด 39,590.00 ราคาต่ําสุด



แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2565

โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร

วันที่เริ่มตน 1 สิงหาคม ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2565

56 เมล็ดแตงกวา (และวัสดุรายการอื่นๆอีก 21 รายการ) 3,761.05 3,761.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท วุฒิชัย เทรดดิ้ง จํากัด 3,761.05 ราคาต่ําสุด

57
คลิปบอรดอะคริลิค เขียว JW GN-A4/2MM (และวัสดุ

อื่นๆอีก 9 รายการ)
3,855.01 3,855.01 เฉพาะเจาะจง

บริษัทออฟฟช คลับ(ไทย)จํากัด

 สาขาลาดพราว
3,855.01 ราคาต่ําสุด 23 ส.ค. 2022

58
ปากกาลูกลื่น 029 มม.นง.ดามคละสี ควอนตั้ม มาร

ชแมลโล (และวัสดุอื่นอีก 2 รายการ)
1,189.99 1,189.99 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

 สํานักงานใหญ
1,189.99 ราคาต่ําสุด

59

วัสดุหมึกพิมพเครื่องปริ้น เลขที่สย.111/57 HP 

LASERJET M1132 MFP (85A) สีดํา (และวัสดุอื่นอีก 

5 รายการ)

51,750.00 51,750.00 เฉพาะเจาะจง โซลูชั่น ดี 51,750.00 ราคาต่ําสุด

60
ยาCOUNTERPAIN COOL 120 G(และวัสดุอื่นอีก 41 

รายการ)
18,133.52 18,133.52 เฉพาะเจาะจง รานองคการเภสัชกรรม 18,133.52 ราคาต่ําสุด 24 ส.ค. 2022

61
หมึกอิงคเจ็ทชนิดเติม สีฟา HP G52 (และวัสดุอื่นอีก 5

 รายการ)
1,360.00 1,360.00 เฉพาะเจาะจง รานไฟเนล สปอรต แอนด มิวสิค 1,360.00 ราคาต่ําสุด 25 ส.ค. 2022

62
พูกันจีน (พูกันขนจิ้งจอก) ขนาดกลาง (และวัสดุอื่นอีก 

25 รายการ)
19,996.00 19,996.00 เฉพาะเจาะจง

รานMaed in china By 

ChineseHUB
19,996.00 ราคาต่ําสุด

63
ปลั๊กไฟ 3 ขา 6 สวิตซ ยาว 5 เมตร ยี่หอ TOSHINO 

(และวัสดุอื่นอีก 12 รายการ)
12,116.00 12,116.00 เฉพาะเจาะจง โซลูชั่น ดี 12,116.00 ราคาต่ําสุด

64
เครื่องPRINTER EPSON EcoTank L3250 Ink Tank 

(และวัสดุอื่นอีก 5 รายการ
9,030.80 9,030.80 เฉพาะเจาะจง

บริษัทท-ีได คอมพิวเตอร โอเอ

(ประเทศไทย)จํากัด
9,030.80 ราคาต่ําสุด

65 ซอมวิทยุสื่อสาร 7,639.80 7,639.80 เฉพาะเจาะจง
บริษัทมัลติมีเดีย อินโฟเท

นเมนท จํากัด (สํานักงานใหญ)
7,639.80 ราคาต่ําสุด 26 ส.ค. 2022

66
ดินสอ 2B (แพ็ค 50 ดาม) ควอนตั้ม QP910+920 

(และวัสดุอื่นอีก 1 รายการ)
786.58 786.58 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

 สํานักงานใหญ
786.58 ราคาต่ําสุด

67
กระดาษถายเอกสาร A4 80g Ulimate (500 แผน) 

(และวัสดุอื่นอีก 5 รายการ)
10,593.00 10,593.00 เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัดไรซเปเปอร 

กรุป
10,593.00 ราคาต่ําสุด

68 ซองขาว ตราครุฑ (และวัสดุอื่นๆอีก 20 รายการ) 8,380.00 8,380.00 เฉพาะเจาะจง รานไฟเนล สปอรต แอนด มิวสิค 8,380.00 ราคาต่ําสุด



แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2565

โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร

วันที่เริ่มตน 1 สิงหาคม ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2565

69 ปูนแดง (และวัสดุอื่นๆอีก 3 รายการ) 2,113.25 2,113.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท วุฒิชัย เทรดดิ้ง จํากัด 2,113.25 ราคาต่ําสุด

70
A-Math เอแม็ท ไมหมุน รุนมัธยม-ทั่วไป (ละวัสดุอื่นอีก

 3 รายการ)
4,180.00 4,180.00 เฉพาะเจาะจง ChessGO 4,180.00 ราคาต่ําสุด

71
หมึก Brother BT-D60BK (DCP-P510W) (และวัสดุ

อื่นๆอีก 27 รายการ)
12,436.00 12,436.00 เฉพาะเจาะจง รานไฟเนล สปอรต แอนด มิวสิค 12,436.00 ราคาต่ําสุด 29 ส.ค. 2022

72
สีน้ํา COTMAN WINSER (สี LEMON YELLOW)ขนาด

 21 ML (และวัสดุอื่นอีก 19 รายการดังแนบ)
7,964.00 7,964.00 เฉพาะเจาะจง โซลูชั่น ดี 7,964.00 ราคาต่ําสุด

73 งานอะคิลิคติดสติ๊กเกอร จํานวน 1 รายการ 4,686.60 4,686.60 เฉพาะเจาะจง
บริษัทบ.ีด.ีไลน ไฟน อารต 

จํากัด สํานักงานใหญ
4,686.60 ราคาต่ําสุด

74
หมึกเครื่องปริ้นเตอร HP Smart Tank 500 สีดํา (และ

วัสดุอื่นอีก 11 รายการ)
15,240.00 15,240.00 เฉพาะเจาะจง รานไฟเนล สปอรต แอนด มิวสิค 15,240.00 ราคาต่ําสุด

75
เสื้อกาวนแขนสั้น S-6 / M-24 / L-25 / (และวัสดุอื่นๆ

อีก 3 รายการ)
23,550.00 23,550.00 เฉพาะเจาะจง รานอารียปกคอมฯ 23,550.00 ราคาต่ําสุด

76
เมจิโยเกิรตรสธรรมชาติ 90x4 กรัม (และวัสดุอื่นอีก 6 

รายการ ดังแนบ)
236 236 เฉพาะเจาะจง

บริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิส

เทม จํากัด
236 ราคาต่ําสุด

77
เครื่องปริ้นเตอรเลเซอร ขาว-ดํา HP Laser107W 

จํานวน 1 เครื่อง
3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท16 บิด จํากัด (สํานักงาน

ใหญ)
3,745.00 ราคาต่ําสุด

78 ซอมเครื่องPrinter HP Ink Tank Wireless 419 2,664.30 2,664.30 เฉพาะเจาะจง
บริษัทท-ีได คอมพิวเตอร โอเอ

(ประเทศไทย)จํากัด
2,664.30 ราคาต่ําสุด 30 ส.ค. 2022

79

คอมพิวเตอรตั้งโตะ ยี่หอ DELL รุน Vostro 

V3910-W2687600MTH (และวัสดุครุภัณฑอื่นๆอีก 2 

รายการ)

49,755.00 49,755.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท16 บิด จํากัด (สํานักงาน

ใหญ)
49,755.00 ราคาต่ําสุด

80 แกวเก็บอุณหภูมิ จํานวน 1 รายการ 900 900 เฉพาะเจาะจง นายธัญญภัทร เมธาพิทักษ 900 ราคาต่ําสุด

81
ผาผืนธง 6 สี (แดง,มวง,ฟา,เหลือง,ชมพู,สม)จํานวน 4 

รายการ
12,405.00 12,405.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารีย โควบุญญะราศรี 12,405.00 ราคาต่ําสุด 31 ส.ค. 2022



แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2565

โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร

วันที่เริ่มตน 1 สิงหาคม ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2565

82
จางเหมาปรับปรุงหองเรียน หองเรียน 141 และ

หองเรียน 142
179,760.00 179,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทซีวีโอ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 179,760.00 ราคาต่ําสุด



แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 UFM แปงบัตเตอรเคกมิกซ 1 กก. จํานวน 1 รายการ 1,036.00 1,036.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 1,036.00 ราคาต่ําสุด 01 ก.ย. 2022

2
นิวคลีนเน็ชนํายาลางหองนําประจําวัน (และวัสดุอืนๆ

อีก 11 รายการ ดังแนบ

)

36,551.20 36,551.20 เฉพาะเจาะจง
บริษัทเจนเทรดดิ้ง เรียลซัพพลาย 

จํากัด
36,551.20 ราคาต่ําสุด 02 ก.ย. 2022

3
จัดทําเลมเอกสารแบบฝกหัดเสริมบทเรียน (และวัสดุ

อื่นอีก 1 รายการดังแนบ
6,889.00 6,889.00 เฉพาะเจาะจง รานปุณณภา 6,889.00 ราคาต่ําสุด

4
หนังสือGO! JLPT N3 ไวยากรณ (และวัสดุอื่นอีก 46 

รายการดังแนบ)
33,867.00 33,867.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุคลิงค จํากัด 33,867.00 ราคาต่ําสุด

5
จัดทําปายไวนิลความรูภาษาญี่ปุน ขนาด 1 เมตร x 70

 เซ็นติเมตร (และวัสดุอื่นอีก 1 รายการดังแนบ)
3,240.00 3,240.00 เฉพาะเจาะจง รานปุณณภา 3,240.00 ราคาต่ําสุด

6
กระดาษถายเอกสาร A4 80g Ultimate (500 แผน) 

(และวัสดุอื่นอีก 4 รายการดังแนบ)
149,372.00 149,372.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดไรซเปเปอร กรุป 149,372.00 ราคาต่ําสุด 05 ก.ย. 2022

7
แทนประทับ แดง ตรามา 1 (และวัสดุอื่นๆอีก 2 

รายการ)
2,135.97 2,135.97 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 

สํานักงานใหญ
2,135.97 ราคาต่ําสุด

8
เนยอลาวรี่แวลูเค็ม 5 กก. (และวัสดุอื่นๆอีก 4 

รายการ)
3,819.00 3,819.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 3,819.00 ราคาต่ําสุด 29 ก.ย. 2022

9 แกวเก็บอุณหภูมิ จํานวน 1 รายการ 900 900 เฉพาะเจาะจง นายธัญญภัทร เมธาพิทักษ 900 ราคาต่ําสุด 30 ก.ย. 2022

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2565

โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร

วันที่เริ่มตน 1 กันยายน ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565
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