
 

แบบรายงาน สขร.1 

 

ปีงบประมาณ 2565 

 

ประจำเดือน ตุลาคม 2564 

 

 



 

 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน  โรงเรียนบางปะอิน 
2. เลขที่โครงการ              64117500689 
3. ชื่อโครงการ                 ขอเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4. งบประมาณ                 13,235.30  บาท  
5. ราคากลาง                  13,235.30   บาท  
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้ 

 

ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ 

1 ขอเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต 0107564000014 
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ 

จำกัด (มหาชน) 
13,235.30 

 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 

ลำดับ 
เลขประจำตัว    

ผู้เสียภาษอีากร 
ชื่อผู้รับจ้าง 

เลขคุมสัญญา  
ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0107564000014 
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ 

จำกัด (มหาชน) 
641115011650 01/2565 01/10/2565 13,235.30 

ส่งงาน
ครบถ้วน 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง 
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 

 

 

 

 



 

 

 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน  โรงเรียนบางปะอิน 
2. เลขที่โครงการ              64107264621 
3. ชื่อโครงการ                 จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์เทคอนกรีตลานหน้าอาคาร ๑ โรงเรียนบางปะอิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4. งบประมาณ                 99,000.00  บาท  
5. ราคากลาง                  99,000.00   บาท  
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้ 

 

ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ 

1 
จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์เทคอนกรีตลานหน้าอาคาร 
๑ โรงเรียนบางปะอิน 

1409600195689 นางสาวธิดาทัย ทองลี 99,000.00 
 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 

ลำดับ 
เลขประจำตัว    

ผู้เสียภาษอีากร 
ชื่อผู้รับจ้าง 

เลขคุมสัญญา  
ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1409600195689 นางสาวธิดาทัย ทองลี 641014199980 1/2565 11/10/2565 99,000.00 
ส่งงาน

ครบถ้วน 
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง 
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 

 

 

 



 

 

 

แบบรายงาน สขร.1 

 

ปีงบประมาณ 2565 

 

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 

 
 



 

 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน  โรงเรียนบางปะอิน 
2. เลขที่โครงการ              64117387335 
3. ชื่อโครงการ                 จ้างเหมาปรับภูมิทัศน์ด้านหลังอาคารเรียน (อาคาร 2) โรงเรียนบางปะอิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4. งบประมาณ                 24,000.00  บาท  
5. ราคากลาง                  24,000.00   บาท  
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้ 

 

ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ 

1 
จ้างเหมาปรับภูมิทัศน์ด้านหลังอาคารเรียน  
(อาคาร 2) โรงเรียนบางปะอิน 

3130200116278 นายประยุทธ  สวนสิน 24,000.00 
 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 

ลำดับ 
เลขประจำตัว    

ผู้เสียภาษอีากร 
ชื่อผู้รับจ้าง 

เลขคุมสัญญา  
ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3130200116278 นายประยุทธ  สวนสิน 641114315700 2/2565 19/11/2565 24,000.00 
ส่งงาน

ครบถ้วน 
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง 
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 

 

 

 

 



 

 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

8. หน่วยงาน  โรงเรียนบางปะอิน 
9. เลขที่โครงการ              64117451403 
10. ชื่อโครงการ                 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบางปะอิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
11. งบประมาณ                 5,300.00  บาท  
12. ราคากลาง                  5,300.00   บาท  
13. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้ 

 

ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ 

1 
จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ห้องกลุ่มบริหารงาน
วิชาการ โรงเรียนบางปะอิน 

3650400171162 โฟกัส ไอทีเน็ตเวิร์ค 5,300.00 
 

14. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 

ลำดับ 
เลขประจำตัว    

ผู้เสียภาษอีากร 
ชื่อผู้รับจ้าง 

เลขคุมสัญญา  
ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3650400171162 โฟกัส ไอทีเน็ตเวิร์ค 641114364204 3/2565 24/11/2565 5,300.00 
ส่งงาน

ครบถ้วน 
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง 
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 

 

 

 

 



 

 

 

แบบรายงาน สขร.1 

 

ปีงบประมาณ 2565 

 

ประจำเดือน ธันวาคม 2564 

 



 
 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน  โรงเรียนบางปะอิน 
2. เลขที่โครงการ              64127313521 
3. ชื่อโครงการ                 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4. งบประมาณ                 16,778.00  บาท  
5. ราคากลาง                  16,778.00   บาท  
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้ 

 

ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ 
1 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 0145546001509 ดีจริงศึกษาภัณฑ์ 16,778.00 

 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 

ลำดับ 
เลขประจำตัว    

ผู้เสียภาษอีากร 
ชื่อผู้รับจ้าง 

เลขคุมสัญญา  
ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0145546001509 ดีจริงศึกษาภัณฑ์ 641214255470 1/2565 08/12/2564 16,778.00 
ส่งงาน

ครบถ้วน 
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง 
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

แบบรายงาน สขร.1 

 

ปีงบประมาณ 2565 

 

ประจำเดือน มกราคม 2565 
 

 



 

 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน  โรงเรียนบางปะอิน 
2. เลขที่โครงการ              65027452946 
3. ชื่อโครงการ                 จ้างเหมาซ่อมแซมหอประชุมโรงเรียนบางปะอิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4. งบประมาณ                 9,822.60  บาท  
5. ราคากลาง                  9,822.60  บาท  
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้ 

 

ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ 

1 เช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต  0107564000014 
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ 

จำกัด (มหาชน) 
9,822.60   

 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 

ลำดับ 
เลขประจำตัว    

ผู้เสียภาษอีากร 
ชื่อผู้รับจ้าง 

เลขคุมสัญญา  
ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0107564000014 
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ 

จำกัด (มหาชน) 
650215008927 2/2565 04/01/2565 9,822.60   

ส่งงาน
ครบถ้วน 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง 
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 

 

 

 

 



 

 

 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน  โรงเรียนบางปะอิน 
2. เลขที่โครงการ              65017282751 
3. ชื่อโครงการ                 ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4. งบประมาณ                 67,453.00  บาท  
5. ราคากลาง                  67,453.00  บาท  
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้ 

 

ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ 
1 ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานช่าง 1820500007579 ร้านบ้านโพวัสดุภัณฑ์ 67,453.00 

 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 

ลำดับ 
เลขประจำตัว    

ผู้เสียภาษอีากร 
ชื่อผู้รับจ้าง 

เลขคุมสัญญา  
ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1820500007579 ร้านบ้านโพวัสดุภัณฑ์ 650114229768 2/2565 11/01/2565 67,453.00 
ส่งงาน

ครบถ้วน 
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง 
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 

 

 

 



 

 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน  โรงเรียนบางปะอิน 
2. เลขที่โครงการ              65027020570 
3. ชื่อโครงการ                 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน โรงเรียนบางปะอิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4. งบประมาณ                 50,000.00  บาท  
5. ราคากลาง                  50,000.00  บาท  
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้ 

 

ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ 

1 
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน โรงเรียนบาง
ปะอิน  

1409600195689 นางสาวธิดาทัย ทองลี 50,000.00 
 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 

ลำดับ 
เลขประจำตัว    

ผู้เสียภาษอีากร 
ชื่อผู้รับจ้าง 

เลขคุมสัญญา  
ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1409600195689 นางสาวธิดาทัย ทองลี 650214016586 4/2565 27/01/2565 50,000.00 
ส่งงาน

ครบถ้วน 
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง 
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 

 

 

 

 



 

 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน  โรงเรียนบางปะอิน 
2. เลขที่โครงการ              65027020749 
3. ชื่อโครงการ                 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน โรงเรียนบางปะอิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4. งบประมาณ                 23,000.00บาท  
5. ราคากลาง                  23,000.00บาท  
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้ 

 

ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ 

1 
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน โรงเรียนบาง
ปะอิน  

1409600195689 นางสาวธิดาทัย ทองลี 23,000.00 
 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 

ลำดับ 
เลขประจำตัว    

ผู้เสียภาษอีากร 
ชื่อผู้รับจ้าง 

เลขคุมสัญญา  
ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1409600195689 นางสาวธิดาทัย ทองลี 650214016586 5/2565 27/01/2565 23,000.00 
ส่งงาน

ครบถ้วน 
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง 
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 

 

 

 

 



 

 

แบบรายงาน สขร.1 

 

ปีงบประมาณ 2565 

 

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 

 
 

 



 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน  โรงเรียนบางปะอิน 
2. เลขที่โครงการ              65037113826 
3. ชื่อโครงการ                 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4. งบประมาณ                 12,000.00  บาท  
5. ราคากลาง                  12,000.00   บาท  
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้ 

 

ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ 

1 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 0145543000994 
บริษัท อยุธยาก๊อปปี้เซลส์

แอนด์เซอร์วิส จำกัด 
12,000.00 

 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 

ลำดับ 
เลขประจำตัว    

ผู้เสียภาษอีากร 
ชื่อผู้รับจ้าง 

เลขคุมสัญญา  
ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0145543000994 
บริษัท อยุธยาก๊อปปี้เซลส์

แอนด์เซอร์วิส จำกัด 
650314142256 3/2565 11/02/2565 12,000.00 

ส่งงาน
ครบถ้วน 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง 
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 

 

 

 

 

 



 

 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน  โรงเรียนบางปะอิน 
2. เลขที่โครงการ              65027370452 
3. ชื่อโครงการ                 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4. งบประมาณ                 13,160.00  บาท  
5. ราคากลาง                  13,160.00   บาท  
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้ 

 

ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ 

1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 0105535004757 
บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศ

ไทย) จำกัด 
13,160.00 

 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 

ลำดับ 
เลขประจำตัว    

ผู้เสียภาษอีากร 
ชื่อผู้รับจ้าง 

เลขคุมสัญญา  
ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0105535004757 
บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศ

ไทย) จำกัด 
650214312143 4/2565 11/02/2565 13,160.00 

ส่งงาน
ครบถ้วน 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง 
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 

 

 

 

 



 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

15. หน่วยงาน  โรงเรียนบางปะอิน 
16. เลขที่โครงการ              65027094561 
17. ชื่อโครงการ                 จ้างเหมาซ่อมแซมหอประชุมโรงเรียนบางปะอิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
18. งบประมาณ                 12,613.73  บาท  
19. ราคากลาง                  12,613.73   บาท  
20. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้ 

 

ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ 
1 จ้างเหมาซ่อมแซมหอประชุมโรงเรียนบางปะอิน 1409600195689 นางสาวธิดาทัย ทองลี 12,613.73 

 

21. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 

ลำดับ 
เลขประจำตัว    

ผู้เสียภาษอีากร 
ชื่อผู้รับจ้าง 

เลขคุมสัญญา  
ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1409600195689 นางสาวธิดาทัย ทองลี 650214077207 6/2565 02/02/2565 12,613.73 
ส่งงาน

ครบถ้วน 
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง 
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 

 

 

 

 



 

แบบรายงาน สขร.1 

 

ปีงบประมาณ 2565 

 

ประจำเดือน มีนาคม 2565 

 
 

 



 

 

 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน  โรงเรียนบางปะอิน 
2. เลขที่โครงการ              65027010434 
3. ชื่อโครงการ                 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
4. งบประมาณ                 550,000.00  บาท  
5. ราคากลาง                  550,000.00  บาท  
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้ 

 

ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ 

1 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร
เรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ 

0125564024621 
บริษัท เพชรณัฐพล คอน

สตรัคชั่น จำกัด 
550,000.00 

 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 

ลำดับ 
เลขประจำตัว    

ผู้เสียภาษอีากร 
ชื่อผู้รับจ้าง 

เลขคุมสัญญา  
ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0125564024621 
บริษัท เพชรณัฐพล คอน

สตรัคชั่น จำกัด 
650322000166 2/2565 01/03/2565 550,000.00 

ส่งงาน
ครบถ้วน 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง 
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 

 

 

 



 

 

 

 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน  โรงเรียนบางปะอิน 
2. เลขที่โครงการ              65057048717 
3. ชื่อโครงการ                 เช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4. งบประมาณ                 9,822.60  บาท  
5. ราคากลาง                  9,822.60   บาท  
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้ 

 

ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ 

1 เช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต 0107564000014 
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ 

จำกัด (มหาชน) 
9,822.60 

 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 

ลำดับ 
เลขประจำตัว    

ผู้เสียภาษอีากร 
ชื่อผู้รับจ้าง 

เลขคุมสัญญา  
ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0107564000014 
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ 

จำกัด (มหาชน) 
650515001337 3/2565 01/03/2565 9,822.60 

ส่งงาน
ครบถ้วน 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง 
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 

 

 



 

 

 

 

 

แบบรายงาน สขร.1 

 

ปีงบประมาณ 2565 

 

ประจำเดือน เมษายน 2565 
 

 



 

 

 

 

 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน  โรงเรียนบางปะอิน 
2. เลขที่โครงการ              65067319778 
3. ชื่อโครงการ                 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4. งบประมาณ                 8,842.00  บาท  
5. ราคากลาง                  8,842.00   บาท  
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้ 

 

ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ 
1 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 1509900954436 ร้าน เศรษฐภัทร์ 8,842.00    

 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 

ลำดับ 
เลขประจำตัว    

ผู้เสียภาษอีากร 
ชื่อผู้รับจ้าง 

เลขคุมสัญญา  
ในระบบ e-GP 

เลขที่
สัญญา 

วันที่ทำ
สัญญา 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1509900954436 ร้าน เศรษฐภัทร์ 650614260278 5/2565 18/04/2565 8,842.00    
ส่งงาน

ครบถ้วน 
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง 
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 

 



 

 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน  โรงเรียนบางปะอิน 
2. เลขที่โครงการ              65067166065 
3. ชื่อโครงการ                 หมกึปริ้นเตอร์ SAMSUNG โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4. งบประมาณ                 12,000.00  บาท  
5. ราคากลาง                  12,000.00   บาท  
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้ 

 

ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ 

1 หมึกปริ้นเตอร์ SAMSUNG 3450700913361 
ร้าน GN จีโนโ่ทนเนอร์เซลส์

แอนด์ เซอร์วิส 
12,000.00 

 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 

ลำดับ 
เลขประจำตัว    

ผู้เสียภาษอีากร 
ชื่อผู้รับจ้าง 

เลขคุมสัญญา  
ในระบบ e-GP 

เลขที่
สัญญา 

วันที่ทำ
สัญญา 

จำนวนเงิน 
สถานะ
สัญญา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3450700913361 
ร้าน GN จีโนโ่ทนเนอร์
เซลส์แอนด์ เซอร์วิส 

650614136058 6/2565 18/04/2565 12,000.00 
ส่งงาน

ครบถ้วน 
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง 
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 

 

 

 

 



 

 

 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน  โรงเรียนบางปะอิน 
2. เลขที่โครงการ              65037464911 
3. ชื่อโครงการ                 ซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ โดยวิธีคัดเลือก 
4. งบประมาณ                 463,500.00  บาท  
5. ราคากลาง                  463,500.00   บาท  
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้ 

 

ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ 

1 
ซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึง
บริการทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
ทั่วถึง และมีคุณภาพ  

0145546001509 ดีจริงศึกษาภัณฑ์ 463,500.00 

 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 

ลำดับ 
เลขประจำตัว    

ผู้เสียภาษอีากร 
ชื่อผู้รับจ้าง 

เลขคุมสัญญา  
ในระบบ e-GP 

เลขที่
สัญญา 

วันที่ทำ
สัญญา 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0145546001509 ดีจริงศึกษาภัณฑ์ 650401004766 6/2565 20/04/2565 463,500.00 
ส่งงาน

ครบถ้วน 
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง 
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 

 

 



 

 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน  โรงเรียนบางปะอิน 
2. เลขที่โครงการ              65067174746 
3. ชื่อโครงการ                 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4. งบประมาณ                 9,775.00  บาท  
5. ราคากลาง                  9,775.00   บาท  
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้ 

 

ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ 
1 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 1509900954436 ร้าน เศรษฐภัทร์ 9,775.00 

 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 

ลำดับ 
เลขประจำตัว    

ผู้เสียภาษอีากร 
ชื่อผู้รับจ้าง 

เลขคุมสัญญา  
ในระบบ e-GP 

เลขที่
สัญญา 

วันที่ทำ
สัญญา 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1509900954436 ร้าน เศรษฐภัทร์ 650614141514 7/2565 18/04/2565 9,775.00 
ส่งงาน

ครบถ้วน 
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง 
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 

 

 

 

 



 

 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

8. หน่วยงาน  โรงเรียนบางปะอิน 
9. เลขที่โครงการ              65067640850 
10. ชื่อโครงการ                 ซื้อหมึกพิมพ์สำเนาดิจิตอลสีดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
11. งบประมาณ                 6,420.00  บาท  
12. ราคากลาง                  6,420.00   บาท  
13. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้ 

 

ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ 

1 ซื้อหมึกพิมพ์สำเนาดิจิตอลสีดำ 0145543000994 
บริษัท อยุธยาก๊อปปี้เซลส์

แอนด์เซอร์วิส จำกัด 
6,420.00 

 

14. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 

ลำดับ 
เลขประจำตัว    

ผู้เสียภาษอีากร 
ชื่อผู้รับจ้าง 

เลขคุมสัญญา  
ในระบบ e-GP 

เลขที่
สัญญา 

วันที่ทำ
สัญญา 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0145543000994 
บริษัท อยุธยาก๊อปปี้เซลส์

แอนด์เซอร์วิส จำกัด 
650614520524 8/2565 18/04/2565 6,420.00 

ส่งงาน
ครบถ้วน 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง 
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 

 

 

 

 



 

 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน  โรงเรียนบางปะอิน 
2. เลขที่โครงการ              65067641415 
3. ชื่อโครงการ                 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4. งบประมาณ                 29,715.00  บาท  
5. ราคากลาง                   29,715.00   บาท  
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้ 

 

ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ 

1 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 1509900954436 
บริษัท อยุธยาก๊อปปี้เซลส์

แอนด์เซอร์วิส จำกัด 
29,715.00 

 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 

ลำดับ 
เลขประจำตัว    

ผู้เสียภาษอีากร 
ชื่อผู้รับจ้าง 

เลขคุมสัญญา  
ในระบบ e-GP 

เลขที่
สัญญา 

วันที่ทำ
สัญญา 

จำนวนเงิน 
สถานะ
สัญญา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1509900954436 
บริษัท อยุธยาก๊อปปี้เซลส์

แอนด์เซอร์วิส จำกัด 
650614520328 9/2565 18/04/2565 29,715.00 

ส่งงาน
ครบถ้วน 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง 
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 

 

 

 

 



 

 

แบบรายงาน สขร.1 

 

ปีงบประมาณ 2565 

 

ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 

 
 

 



 

 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน  โรงเรียนบางปะอิน 
2. เลขที่โครงการ              65067353410 
3. ชื่อโครงการ                 เช่าพ้ืนที่คลาวด์จัดเก็บข้อมูล(Public Cloud) และระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์(Learning Management SystemLMS)  

                               โรงเรียนบางปะอิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4. งบประมาณ                 50,000.00  บาท  
5. ราคากลาง                  50,000.00  บาท  
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้ 

 

ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ 

1 
เช่าพ้ืนที่คลาวด์จัดเก็บข้อมูล(Public Cloud) และ
ระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์(Learning 
Management SystemLMS) โรงเรียนบางปะอิน  

0265549000073 
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ 

จำกัด (มหาชน) 
50,000.00 

 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 

ลำดับ 
เลขประจำตัว    

ผู้เสียภาษอีากร 
ชื่อผู้รับจ้าง 

เลขคุมสัญญา  
ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0265549000073 
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ 

จำกัด (มหาชน) 
650615005069 4/2565 02/05/2565 50,000.00 

ส่งงาน
ครบถ้วน 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง 
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 

 

 



 

 

 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน  โรงเรียนบางปะอิน 
2. เลขที่โครงการ              65087039097 
3. ชื่อโครงการ                 เช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4. งบประมาณ                 24,556.50  บาท  
5. ราคากลาง                  24,556.50   บาท  
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้ 

 

ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ 

1 เช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต 0107564000014 
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ 

จำกัด (มหาชน) 
24,556.50 

 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 

ลำดับ 
เลขประจำตัว    

ผู้เสียภาษอีากร 
ชื่อผู้รับจ้าง 

เลขคุมสัญญา  
ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0107564000014 
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ 

จำกัด (มหาชน) 
650815000618 5/2565 02/05/2565 24,556.50 

ส่งงาน
ครบถ้วน 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง 
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 

 

 

 



 

 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน  โรงเรียนบางปะอิน 
2. เลขที่โครงการ              65057502950 
3. ชื่อโครงการ                 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมทาสีหน้าต่างอาคารเรียนโรงเรียนบางปะอิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4. งบประมาณ                 30,000.00  บาท  
5. ราคากลาง                  30,000.00   บาท  
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้ 

 

ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ 

1 
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมทาสีหน้าต่างอาคารเรียน
โรงเรียนบางปะอิน  

3720700848736 นายชยพิพัส แตงรื่น 30,000.00 
 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 

ลำดับ 
เลขประจำตัว    

ผู้เสียภาษอีากร 
ชื่อผู้รับจ้าง 

เลขคุมสัญญา  
ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3720700848736 นายชยพิพัส แตงรื่น 650514408725 7/2565 02/05/2565 30,000.00 
ส่งงาน

ครบถ้วน 
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง 
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 

 

 

 

 



 

 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน  โรงเรียนบางปะอิน 
2. เลขที่โครงการ              65067327975 
3. ชื่อโครงการ                 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4. งบประมาณ                 6,000.00  บาท  
5. ราคากลาง                  6,000.00   บาท  
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้ 

 

ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ 
1 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 1509900954436 ร้าน เศรษฐภัทร์ 6,000.00 

 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 

ลำดับ 
เลขประจำตัว    

ผู้เสียภาษอีากร 
ชื่อผู้รับจ้าง 

เลขคุมสัญญา  
ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1509900954436 ร้าน เศรษฐภัทร์ 650614265778 10/2565 02/05/2565 6,000.00 
ส่งงาน

ครบถ้วน 
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง 
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

แบบรายงาน สขร.1 

 

ปีงบประมาณ 2565 

 

ประจำเดือน มิถุนายน 2565 

 



 

 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน  โรงเรียนบางปะอิน 
2. เลขที่โครงการ              65067120153 
3. ชื่อโครงการ                 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ และห้องสำนักงานโรงเรียนบางปะอิน 

                               โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4. งบประมาณ                 7,900.00  บาท  
5. ราคากลาง                  7,900.00  บาท  
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้ 

 

ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ 

1 
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ และ
ห้องสำนักงานโรงเรียนบางปะอิน 

3100502874621 ชีวินแอร์เซอร์วิส 7,900.00 

 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 

ลำดับ 
เลขประจำตัว    

ผู้เสียภาษอีากร 
ชื่อผู้รับจ้าง 

เลขคุมสัญญา  
ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3100502874621 ชีวินแอร์เซอร์วิส 650614097145 8/2565 06/06/2565 7,900.00 
ส่งงาน

ครบถ้วน 
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง 
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 

 

 



 

 

 

แบบรายงาน สขร.1 

 

ปีงบประมาณ 2565 

 

ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 

 
 



 

 

 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน  โรงเรียนบางปะอิน 
2. เลขที่โครงการ              65077451242 
3. ชื่อโครงการ                 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมปรับปรุงระบบไฟ ระบบแลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4. งบประมาณ                 475,000.00  บาท  
5. ราคากลาง                  475,000.00   บาท  
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้ 

 

ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ 

1 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมปรับปรุง
ระบบไฟ ระบบแลน  

0145547000808 
เอเค โปรเฟสชั่นแนล 

เซอร์วิส 
475,000.00   

 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 

ลำดับ 
เลขประจำตัว    

ผู้เสียภาษอีากร 
ชื่อผู้รับจ้าง 

เลขคุมสัญญา  
ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0145547000808 เอเค โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส 650702000624 1/2565 25/07/2565 475,000.00   
ส่งงาน

ครบถ้วน 
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง 
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 

 

 

 



 

 

 

แบบรายงาน สขร.1 

 

ปีงบประมาณ 2565 

 

ประจำเดือน สิงหาคม 2565 

 
 



 

 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน  โรงเรียนบางปะอิน 
2. เลขที่โครงการ              65097461469 
3. ชื่อโครงการ                 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียนหญิง โรงเรียนบางปะอิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4. งบประมาณ                78,000.00  บาท  
5. ราคากลาง                  78,000.00   บาท  
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้ 

 

ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ 

1 
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียนหญิง 
โรงเรียนบางปะอิน 

1400500115138 นายกรวิทย์ จินานิกร 78,000.00 
 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 

ลำดับ 
เลขประจำตัว    

ผู้เสียภาษอีากร 
ชื่อผู้รับจ้าง 

เลขคุมสัญญา  
ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1400500115138 นายกรวิทย์ จินานิกร 650914385307 9/2565 22/08/2565 78,000.00 
ส่งงาน

ครบถ้วน 
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง 
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 

 

 

 

 



 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน  โรงเรียนบางปะอิน 
2. เลขที่โครงการ              65097330421 
3. ชื่อโครงการ                 ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ SAMSUNG โดยวธิีเฉพาะเจาะจง 
4. งบประมาณ                 6,000.00  บาท  
5. ราคากลาง                  6,000.00   บาท  
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้ 

 

ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ 

1 ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ SAMSUNG  3450700913361 
ร้าน GNจีโนโ่ทนเนอร์เซลส์

แอนด์ เซอร์วิส 
6,000.00 

 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 

ลำดับ 
เลขประจำตัว    

ผู้เสียภาษอีากร 
ชื่อผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา  
ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3450700913361 
ร้าน GNจีโนโ่ทนเนอร์เซลส์

แอนด์ เซอร์วิส 
650914279583 11/ 2565 22/08/2565 6,000.00 

ส่งงาน
ครบถ้วน 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง 
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 

 

 

 

 

 



 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

8. หน่วยงาน  โรงเรียนบางปะอิน 
9. เลขที่โครงการ              65097329951 
10. ชื่อโครงการ                 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
11. งบประมาณ                 12,000.00  บาท  
12. ราคากลาง                  12,000.00   บาท  
13. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้ 

 

ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ 
1 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 0145546001509 ดีจริงศึกษาภัณฑ์ 12,000.00 

 

14. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 

ลำดับ 
เลขประจำตัว    

ผู้เสียภาษอีากร 
ชื่อผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา  
ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0145546001509 ดีจริงศึกษาภัณฑ์ 650914285548 12/ 2565 22/08/2565 12,000.00 
ส่งงาน

ครบถ้วน 
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง 
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 

 

 

 

 

 



 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน  โรงเรียนบางปะอิน 
2. เลขที่โครงการ              65097329311 
3. ชื่อโครงการ                 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4. งบประมาณ                 6,787.00  บาท  
5. ราคากลาง                  6,787.00  บาท  
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้ 

 

ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ 
1 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 0145546001509 ดีจริงศึกษาภัณฑ์ 6,787.00 

 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 

ลำดับ 
เลขประจำตัว    

ผู้เสียภาษอีากร 
ชื่อผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา  
ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0145546001509 ดีจริงศึกษาภัณฑ์ 650914285548 13/ 2565 22/08/2565 6,787.00 
ส่งงาน

ครบถ้วน 
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง 
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงาน สขร.1 

 

ปีงบประมาณ 2565 

 

ประจำเดือน กันยายน 2565 

 

 
 

 



 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน  โรงเรียนบางปะอิน 
2. เลขที่โครงการ              65097462062 
3. ชื่อโครงการ                 จ้างปรับปรุงเทคอนกรีตผนังกั้นน้ำบริเวณรอบ ๆ อาคาร 1 และวางบ่อพักน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4. งบประมาณ                 13,000.00  บาท  
5. ราคากลาง                  13,000.00   บาท  
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้ 

 

ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ 

1 
จ้างปรับปรุงเทคอนกรีตผนังก้ันน้ำบริเวณรอบ ๆ 
อาคาร 1 และวางบ่อพักน้ำ 

1400500115138 นายกรวิทย์ จินานิกร 13,000.00 
 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 

ลำดับ 
เลขประจำตัว    

ผู้เสียภาษอีากร 
ชื่อผู้รับจ้าง 

เลขคุมสัญญา  
ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1400500115138 นายกรวิทย์ จินานิกร 650914385829 10/2565 08/09/2565 13,000.00 
ส่งงาน

ครบถ้วน 
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง 
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 

 

 

 

 

 



 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน  โรงเรียนบางปะอิน 
2. เลขที่โครงการ              65097463122 
3. ชื่อโครงการ                 จ้างเหมาปูกระเบื้องบริเวณหน้าข้างและด้านหลังห้องน้ำนักเรียนหญิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4. งบประมาณ                 5,400.00  บาท  
5. ราคากลาง                  5,400.00   บาท  
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้ 

 

ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ 

1 
จ้างเหมาปูกระเบื้องบริเวณหน้าข้างและด้านหลัง
ห้องน้ำนักเรียนหญิง 

1400500115138 นายกรวิทย์ จินานิกร 5,400.00   
 

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 

ลำดับ 
เลขประจำตัว    

ผู้เสียภาษอีากร 
ชื่อผู้รับจ้าง 

เลขคุมสัญญา  
ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1400500115138 นายกรวิทย์ จินานิกร 650914386676 11/2565 13/09/2565 5,400.00   
ส่งงาน

ครบถ้วน 
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง 
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 

 

 

 

 

 



 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

8. หน่วยงาน  โรงเรียนบางปะอิน 
9. เลขที่โครงการ              65097329585 
10. ชื่อโครงการ                 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
11. งบประมาณ                 14,025.00  บาท  
12. ราคากลาง                  14,025.00   บาท  
13. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้ 

 

ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ 
1 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 0145546001509 ดีจริงศึกษาภัณฑ์ 14,025.00 

 

14. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 

ลำดับ 
เลขประจำตัว    

ผู้เสียภาษอีากร 
ชื่อผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา  
ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0145546001509 ดีจริงศึกษาภัณฑ์ 650914286321 14/ 2565 08/09/2565 14,025.00 
ส่งงาน

ครบถ้วน 
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง 
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 

 

 


