
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

1 รายงานขอจ้างท าปา้ยไวนลิ 550.00              550.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.ศิลาชัย 550.00                         ราคาต  าสุด 1/7/2563

2 รายงานขอซ้ือวัสดุอปุกรณ์งานบคุคล 1,860.00            1,860.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน 3 หนอ่ 1,860.00                      ราคาต  าสุด 1/7/2563

3 รายงานขอซ้ือวัสดุอปุกรณ์งานบริหารทั วไป 1,690.00            1,690.00         เฉพาะเจาะจง บ.วัฒนชิสเทม็เมชั น จ ากดั 1,690.00                      ราคาต  าสุด 1/7/2563

4 รายงานขอซ้ือวัสดุอปุกรณ์งานสุขศึกษา 1,000.00            1,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.วัฒนชิสเทม็เมชั น จ ากดั 1,000.00                      ราคาต  าสุด 1/7/2563

5 รายงานขอซ้ือวัสดุอปุกรณ์งานบคุคล 1,050.00            1,050.00         เฉพาะเจาะจง นางวราภรณ์  สังฆคุณ 1,050.00                      ราคาต  าสุด 1/7/2563

6 รายงานขอจ้างซ่อมแซมหอ้งศิลปะ 99,910.00          99,910.00       เฉพาะเจาะจง นางสุภาพร  วงศ์ปราโมทย์ 99,910.00                     ราคาต  าสุด 2/7/2563

7 รายงานขอซ้ือวัสดุอปุกรณ์งานบริหารทั วไป 3,220.00            3,220.00         เฉพาะเจาะจง ร้านวรรณาค้าเจริญ 3,220.00                      ราคาต  าสุด 3/7/2563

8 รายงานขอซ้ือวัสดุอปุกรณ์งานบคุคล 3,975.00            3,975.00         เฉพาะเจาะจง นางวราภรณ์  สังฆคุณ 3,975.00                      ราคาต  าสุด 3/7/2563

9 รายงานขอจ้างท าปา้ยไวนลิ 645.00              645.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.ศิลาชัย 645.00                         ราคาต  าสุด 3/7/2563

10 รายงานขอจ้างท าสติกเกอร์ 500.00              500.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.ศิลาชัย 500.00                         ราคาต  าสุด 3/7/2563

11 รายงานขอซ้ือวัสดุอปุกรณ์งานบคุคล 3,960.00            3,960.00         เฉพาะเจาะจง นางวราภรณ์  สังฆคุณ 3,960.00                      ราคาต  าสุด 13/7/2563

12 รายงานขอซ้ือวัสดุอปุกรณ์งานบคุคล 3,000.00            3,000.00         เฉพาะเจาะจง นางวราภรณ์  สังฆคุณ 3,000.00                      ราคาต  าสุด 13/7/2563

13 รายงานขอจ้างดูดสิ งปฎกิลู 9,000.00            9,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนา  บญุช่วย 9,000.00                      ราคาต  าสุด 13/7/2563

14 รายงานขอจ้างท าสติกเกอร์สูยญากาศ 4,766.00            4,766.00         เฉพาะเจาะจง บ.ลิตเต้ิล ดอท พร้ินต้ิง 4,766.00                      ราคาต  าสุด 15/7/2563

15 รายงานขอจ้างซ่อมคันเกยีร์ 500.00              500.00           เฉพาะเจาะจง ร้านประณต การช่าง 500.00                         ราคาต  าสุด 16/7/2563

16 รายงานขอจ้างเปลี ยนแบตเตอรี 3,073.04            3,073.04         เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้า จ ากดั ส านกังานใหญ่ 3,073.04                      ราคาต  าสุด 20//7/2563

17 รายงานขอซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง 500.00              500.00           เฉพาะเจาะจง บ.เตียวเจริญ จ ากดั 500.00                         ราคาต  าสุด 20/7/2563

18 รายงานขอซ้ือวัสดุอปุกรณ์งานเงิน 3,800.00            3,800.00         เฉพาะเจาะจง บ.วัฒนชิสเทม็เมชั น จ ากดั 3,800.00                      ราคาต  าสุด 20/7/2563

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ....กรกฎาคม....

(ชื่อหน่วยงาน)....โรงเรยีนสัตหบีวิทยาคม....
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แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

19 รายงานขอซ้ือวัสดุอปุกรณ์งานภาษาไทย 3,040.00            3,040.00         เฉพาะเจาะจง บ.วัฒนชิสเทม็เมชั น จ ากดั 3,040.00                      ราคาต  าสุด 20/7/2563

20 รายงานขอซ้ือวัสดุอปุกรณ์งานบคุคล 1,584.00            1,584.00         เฉพาะเจาะจง บ.มณีรักษส์เตชันเนอรี  จ ากดั 1,584.00                      ราคาต  าสุด 20/7/2563

21 รายงานขอซ้ือวัสดุอปุกรณ์งานวิชาการ 3,440.00            3,440.00         เฉพาะเจาะจง บ.มณีรักษส์เตชันเนอรี  จ ากดั 3,440.00                      ราคาต  าสุด 21/7/2563

22 รายงานขอซ้ือวัสดุอปุกรณ์งานบริหารทั วไป 2,567.00            2,567.00         เฉพาะเจาะจง นางวราภรณ์  สังฆคุณ 2,567.00                      ราคาต  าสุด 21/7/2563

23 รายงานขอซ้ือวัสดุอปุกรณ์งานบริหารทั วไป 850.00              850.00           เฉพาะเจาะจง บ.มณีรักษส์เตชันเนอรี  จ ากดั 850.00                         ราคาต  าสุด 21/7/2563

24 รายงานขอจ้างท าปา้ยไวนลิ 2,840.00            2,840.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.ศิลาชัย 2,840.00                      ราคาต  าสุด 22/7/2563

25 รายงานขอจ้างเข้าเล่มสันกาวและถ่ายเอกสาร 1,865.00            1,865.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน PPM Copy Center 1,865.00                      ราคาต  าสุด 22/7/2563

26 รายงานขอซ้ือวัสดุอปุกรณ์งานศิลปะ 4,215.00            4,215.00         เฉพาะเจาะจง บ.มณีรักษส์เตชันเนอรี  จ ากดั 4,215.00                      ราคาต  าสุด 22/7/2563

27 รายงานขอซ้ือวัสดุอปุกรณ์งานวิชาการ 1,400.00            1,400.00         เฉพาะเจาะจง บ.มณีรักษส์เตชันเนอรี  จ ากดั 1,400.00                      ราคาต  าสุด 22/7/2563

28 รายงานขอซ้ือวัสดุอปุกรณ์งานบริหารทั วไป 4,300.00            4,300.00         เฉพาะเจาะจง บ.บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั น 4,300.00                      ราคาต  าสุด 23/7/2563

29 รายงานขอจา้งยา้ยหลังคาละเทพืน้ลานจอดรถ 49,500.00          49,500.00       เฉพาะเจาะจง นางสุภาพร  วงศ์ปราโมทย์ 49,500.00                     ราคาต  าสุด 24/7/2563

30 รายงานขอซ้ือวัสดุอปุกรณ์งานสุขศึกษา 200.00              200.00           เฉพาะเจาะจง ร้านชาครีช์ อเิล็กโทรนกิส์ 200.00                         ราคาต  าสุด 24/7/2563

31 รายงานขอซ้ือวัสดุอปุกรณ์งานสุขศึกษา 52,000.00          52,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.ทรัพย์รุ่งเรืองพาณิชย์ 52,000.00                     ราคาต  าสุด 24/7/2563

32 รายงานขอซ้ือวัสดุอปุกรณ์งานบริหารทั วไป 9,450.00            9,450.00         เฉพาะเจาะจง บ.วัฒนชิสเทม็เมชั น จ ากดั 9,450.00                      ราคาต  าสุด 24/7/2563

33 รายงานขอซ้ือวัสดุอปุกรณ์งานวิชาการ 53,500.00          53,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.มณีรักษส์เตชันเนอรี  จ ากดั 53,500.00                     ราคาต  าสุด 24/7/2563

34 รายงานขอซ้ือวัสดุอปุกรณ์งานวิชาการ 26,100.00          26,100.00       เฉพาะเจาะจง บ.มณีรักษส์เตชันเนอรี  จ ากดั 26,100.00                     ราคาต  าสุด 27/7/2563

35 รายงานขอซ้ือวัสดุอปุกรณ์ส านกังาน 12,813.00          12,813.00       เฉพาะเจาะจง บ.มณีรักษส์เตชันเนอรี  จ ากดั 12,813.00                     ราคาต  าสุด 27/7/2563

36 รายงานขอซ้ือวัสดุอปุกรณ์งานศิลปะ 28,200.00          28,200.00       เฉพาะเจาะจง ร้านคเณษา นาคาพร 28,200.00                     ราคาต  าสุด 27/7/2563

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ....กรกฎาคม....
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แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

37 รายงานขอซ้ือวัสดุอปุกรณ์งานหอ้งสมดุ 1,120.00            1,120.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสุภางค์บุ๊คเซ็นเตอร์ จ ากดั 1,120.00                      ราคาต  าสุด 31/7/2563

38 รายงานขอจ้างเช่าชุดร า 3,000.00            3,000.00         เฉพาะเจาะจง นายภคชนก ์ พรมเจริญ 3,000.00                      ราคาต  าสุด 31/7/2563

39 รายงานขอจา้งสร้างLine ada ดูแลและก้ไขระบบฯ 10,000.00          10,000.00       เฉพาะเจาะจง นายปวเรศ นตุาคม 10,000.00                     ราคาต  าสุด 31/7/2563

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ....กรกฎาคม....
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