
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

1 รายงานขอจ้างท าปา้ยไวนลิ 2,840.00            2,840.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.ศิลาชัย 2,840.00                       ราคาต  าสุด 3/8/2563

2 รายงานขอซ้ือหมกึพมิพเ์อกสาร 4,470.00            4,470.00         เฉพาะเจาะจง บ.วัฒนชิสเทม็เมชั น จ ากดั 4,470.00                       ราคาต  าสุด 4/8/2563

3 รายงานขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์งานกิจการนักเรียน 195.00              195.00           เฉพาะเจาะจง ร้านอ านวยชัย 195.00                         ราคาต  าสุด 5/8/2563

4 รายงานขอซ้ือวัสดุอปุกรณ์งานธุรการ 100.00              100.00           เฉพาะเจาะจง บ.ไปรษณีย์ จ ากดั 100.00                         ราคาต  าสุด 5/8/2563

5 รายงานขอซ้ือวัสดุอปุกรณ์งานบริหารทั วไป 480.43              480.43           เฉพาะเจาะจง หจก.จอมเทยีนวัสดุกอ่สร้าง 480.43                         ราคาต  าสุด 5/8/2563

6 รายงานขอซ้ือวัสดุอปุกรณ์งานบคุคล 1,398.00            1,398.00         เฉพาะเจาะจง บ.ศรีประดิษฐ์สเตนเลส 1,398.00                       ราคาต  าสุด 5/8/2563

7 รายงานขอจ้างท าปา้ยไวนลิ 3,860.00            3,860.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.ศิลาชัย 3,860.00                       ราคาต  าสุด 5/8/2563

8 รายงานขอจ้างซ่อมเครื องปร้ินเตอร์ 1,238.00            1,238.00         เฉพาะเจาะจง บ.วัฒนชิสเทม็เมชั น จ ากดั 1,238.00                       ราคาต  าสุด 5/8/2563

9 รายงานขอซ้ือวัสดุอปุกรณ์งานบริหารทั วไป 4,441.57            4,441.57         เฉพาะเจาะจง หจก.จอมเทยีนวัสดุกอ่สร้าง 4,441.57                       ราคาต  าสุด 6/8/2563

10 รายงานขอซ้ือวัสดุอปุกรณ์งานอาคารสถานที 2,345.44            2,345.44         เฉพาะเจาะจง หจก.จอมเทยีนวัสดุกอ่สร้าง 2,345.44                       ราคาต  าสุด 6/8/2563

11 รายงานขอซ้ือวัสดุอปุกรณ์งานวิชาการ 1,230.50            1,230.50         เฉพาะเจาะจง หจก.จอมเทยีนวัสดุกอ่สร้าง 1,230.50                       ราคาต  าสุด 6/8/2563

12 รายงานขอซ้ือวัสดุอปุกรณ์งานวิชาการ 2,043.70            2,043.70         เฉพาะเจาะจง หจก.จอมเทยีนวัสดุกอ่สร้าง 2,043.70                       ราคาต  าสุด 6/8/2563

13 รายงานขอซ้ือวัสดุอปุกรณ์งานบริหารทั วไป 2,412.85            2,412.85         เฉพาะเจาะจง หจก.จอมเทยีนวัสดุกอ่สร้าง 2,412.85                       ราคาต  าสุด 7/8/2563

14 รายงานขอจ้างท าปา้ยอะคริลิค 450.00              450.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.ศิลาชัย 450.00                         ราคาต  าสุด 7/8/2563

15 รายงานขอจ้างท าปา้ยไวนลิ 420.00              420.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.ศิลาชัย 420.00                         ราคาต  าสุด 10/8/2563

16 รายงานขอจ้างท าปา้ยไวนลิ 288.00              288.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.ศิลาชัย 288.00                         ราคาต  าสุด 10/8/2563

17 รายงานขอซ้ือวัสดุอปุกรณ์งานวิชาการ 2,000.00            2,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.มณีรักษส์เตชันเนอรี  จ ากดั 2,000.00                       ราคาต  าสุด 10/8/2563

18 รายงานขอซ้ือวัสดุอปุกรณ์งาน1 โรงเรียน 1,600.00            1,600.00         เฉพาะเจาะจง บ.มณีรักษส์เตชันเนอรี  จ ากดั 1,600.00                       ราคาต  าสุด 10/8/2563

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ....สิงหาคม....
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แบบ สขร. 1
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19 รายงานขอซ้ือวัสดุอปุกรณ์งานบริหารทั วไป 1,350.00            1,350.00         เฉพาะเจาะจง ร้านชาครีช์ อเิล็กโทรนกิส์ 1,350.00                       ราคาต  าสุด 10/8/2563

20 รายงานขอซ้ือวัสดุอปุกรณ์งานบริหารทั วไป 4,763.64            4,763.64         เฉพาะเจาะจง หจก.จอมเทยีนวัสดุกอ่สร้าง 4,763.64                       ราคาต  าสุด 10/8/2563

21 รายงานขอซ้ือวัสดุอปุกรณ์งานบริหารทั วไป 4,340.00            4,340.00         เฉพาะเจาะจง บ.ซีอาร์ซีไทวัสดุ 4,340.00                       ราคาต  าสุด 10/8/2563

22 รายงานขอซ้ือวัสดุอปุกรณ์งานสุศึกษา 3,365.45            3,365.45         เฉพาะเจาะจง หจก.จอมเทยีนวัสดุกอ่สร้าง 3,365.45                       ราคาต  าสุด 10/8/2563

23 รายงานขอซ้ือวัสดุอปุกรณ์งานวิชาการ 3,916.20            3,916.20         เฉพาะเจาะจง หจก.จอมเทยีนวัสดุกอ่สร้าง 3,916.20                       ราคาต  าสุด 10/8/2563

24 รายงานขอซ้ือวัสดุอปุกรณ์งานบริหารทั วไป 6,800.00            6,800.00         เฉพาะเจาะจง ร้านชาครีช์ อเิล็กโทรนกิส์ 6,800.00                       ราคาต  าสุด 10/8/2563

25 รายงานขอซ้ือวัสดุอปุกรณ์งานวิชาการ 16,210.50          16,210.50       เฉพาะเจาะจง หจก.จอมเทยีนวัสดุกอ่สร้าง 16,210.50                     ราคาต  าสุด 10/8/2563

26 รายงานขอซ้ือวัสดุอปุกรณ์งานบริหารทั วไป 20,212.30          20,212.30       เฉพาะเจาะจง หจก.จอมเทยีนวัสดุกอ่สร้าง 20,212.30                     ราคาต  าสุด 10/8/2563

27 รายงานขอซ้ือวัสดุอปุกรณ์งานบริหารทั วไป 1,507.63            1,507.63         เฉพาะเจาะจง หจก.จอมเทยีนวัสดุกอ่สร้าง 1,507.63                       ราคาต  าสุด 11/8/2563

28 รายงานขอซ้ือวัสดุอปุกรณ์งานบริหารทั วไป 3,862.70            3,862.70         เฉพาะเจาะจง หจก.จอมเทยีนวัสดุกอ่สร้าง 3,862.70                       ราคาต  าสุด 11/8/2563

29 รายงานขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์งานกิจการนักเรียน 300.00              300.00           เฉพาะเจาะจง นางวิภาภรณ์  อปุรีที 300.00                         ราคาต  าสุด 11/8/2563

30 รายงานขอซ้ือวัสดุอปุกรณ์งานบริหารทั วไป 4,000.00            4,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน 9 พฤกษา 4,000.00                       ราคาต  าสุด 13/8/2563

31 รายงานขอซ้ือหมกึพมิพเ์อกสาร 1,140.00            1,140.00         เฉพาะเจาะจง บ.วัฒนชิสเทม็เมชั น จ ากดั 1,140.00                       ราคาต  าสุด 13/8/2563

32 รายงานขอซ้ือหมกึพมิพเ์อกสาร 4,980.00            4,980.00         เฉพาะเจาะจง บ.วัฒนชิสเทม็เมชั น จ ากดั 4,980.00                       ราคาต  าสุด 13/8/2563

33 รายงานขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์งานกิจการนักเรียน 8,000.00            8,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.มณีรักษส์เตชันเนอรี  จ ากดั 8,000.00                       ราคาต  าสุด 13/8/2563

34 รายงานขอจ้างท าปา้ยอะคริลิค 100.00              100.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.ศิลาชัย 100.00                         ราคาต  าสุด 13/8/2563

35 รายงานขอซ้ือวัสดุอปุกรณ์งานบคุคล 1,197.00            1,197.00         เฉพาะเจาะจง บ.วัฒนชิสเทม็เมชั น จ ากดั 1,197.00                       ราคาต  าสุด 17/8/2563

36 รายงานขอซ้ือวัสดุอปุกรณ์งานบริหารทั วไป 1,435.00            1,435.00         เฉพาะเจาะจง นางวราภรณ์  สังฆคุณ 1,435.00                       ราคาต  าสุด 17/8/2563

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ....สิงหาคม....

(ชื่อหน่วยงาน)....โรงเรยีนสัตหบีวิทยาคม....

วันที่ ...3-31... เดือน .....สิงหาคม.... พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1
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หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

37 รายงานขอซ้ือวัสดุอปุกรณ์งานวิชาการ 3,332.00            3,332.00         เฉพาะเจาะจง บ.มณีรักษส์เตชันเนอรี  จ ากดั 3,332.00                       ราคาต  าสุด 17/8/2563

38 รายงานขอซ้ือวัสดุอปุกรณ์งานวิชาการ 850.00              850.00           เฉพาะเจาะจง บ.มณีรักษส์เตชันเนอรี  จ ากดั 850.00                         ราคาต  าสุด 17/8/2563

39 รายงานขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์งานกิจการนักเรียน 1,275.00            1,275.00         เฉพาะเจาะจง บ.มณีรักษส์เตชันเนอรี  จ ากดั 1,275.00                       ราคาต  าสุด 17/8/2563

40 รายงานขอจ้างท าปา้ยไวนลิ 780.00              780.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.ศิลาชัย 780.00                         ราคาต  าสุด 17/8/2563

41 รายงานขอจ้างเหมารถบสัไปศึกษาดูงาน 40,000.00          40,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.พรหมศิริ  ทรานสปอร์ต 40,000.00                     ราคาต  าสุด 17/8/2563

42 รายงานขอซ้ือวัสดุอปุกรณ์งานวิชาการ 380.00              380.00           เฉพาะเจาะจง บ.มณีรักษส์เตชันเนอรี  จ ากดั 380.00                         ราคาต  าสุด 18/8/2563

43 รายงานขอซ้ือวัสดุอปุกรณ์งานบริหารทั วไป 700.00              700.00           เฉพาะเจาะจง บ.มณีรักษส์เตชันเนอรี  จ ากดั 700.00                         ราคาต  าสุด 18/8/2563

44 รายงานขอซ้ือวัสดุอปุกรณ์งานวิชาการ 480.00              480.00           เฉพาะเจาะจง บ.มณีรักษส์เตชันเนอรี  จ ากดั 480.00                         ราคาต  าสุด 18/8/2563

45 รายงานขอซ้ือวัสดุอปุกรณ์งานหอ้งสมดุ 4,142.00            4,142.00         เฉพาะเจาะจง บ.มณีรักษส์เตชันเนอรี  จ ากดั 4,142.00                       ราคาต  าสุด 19/8/2563

46 รายงานขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์งานกิจการนักเรียน 340.00              340.00           เฉพาะเจาะจง บ.มณีรักษส์เตชันเนอรี  จ ากดั 340.00                         ราคาต  าสุด 19/8/2563

47 รายงานขอซ้ือวัสดุอปุกรณ์งานบคุคล 21,400.00          21,400.00       เฉพาะเจาะจง นางสุภาพร วงศ์ปราโมทย์ 21,400.00                     ราคาต  าสุด 19/8/2563

48 รายงานขอซ้ือวัสดุอปุกรณ์งานบริหารทั วไป 500.00              500.00           เฉพาะเจาะจง บ.เดียวเจริญ จ ากดั 500.00                         ราคาต  าสุด 19/8/2563

49 รายงานขอซ้ือวัสดุอปุกรณ์งานบริหารทั วไป 2,083.29            2,083.29         เฉพาะเจาะจง ร้านหว้ยใหญ่วัสดุกอ่สร้าง 2,083.29                       ราคาต  าสุด 20/8/2563

50 รายงานขอซ้ือวัสดุอปุกรณ์งานบริหารทั วไป 802.50              802.50           เฉพาะเจาะจง หจก.จอมเทยีนวัสดุกอ่สร้าง 802.50                         ราคาต  าสุด 20/8/2563

51 รายงานขอจ้างซ่อมรถยนต์ 19,200.00          19,200.00       เฉพาะเจาะจง ร้านโปรไทร์ 19,200.00                     ราคาต  าสุด 21/8/2563

52 รายงานขอจ้างท าปา้ยไวนลิ 1,020.00            1,020.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.ศิลาชัย 1,020.00                       ราคาต  าสุด 24/8/2563

53 รายงานขอจา้งซ่อมเครื องปรับอากาศหอ้งนาฎศิลป์ 28,270.00          28,270.00       เฉพาะเจาะจง นางสุภาพร  วงศ์ปราโมทย์ 28,270.00                     ราคาต  าสุด 24/8/2563

54 รายงานขอซ้ือวัสดุอปุกรณ์งานวิชาการ 3,000.00            3,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.มณีรักษส์เตชันเนอรี  จ ากดั 3,000.00                       ราคาต  าสุด 24/8/2563

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ....สิงหาคม....

(ชื่อหน่วยงาน)....โรงเรยีนสัตหบีวิทยาคม....

วันที่ ...3-31... เดือน .....สิงหาคม.... พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1
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55 รายงานขอซ้ือวัสดุอปุกรณ์งานวิชาการ 2,354.00            2,354.00         เฉพาะเจาะจง บ.มณีรักษส์เตชันเนอรี  จ ากดั 2,354.00                       ราคาต  าสุด 24/8/2563

56 รายงานขอซ้ือวัสดุอปุกรณ์งานบริหารทั วไป 4,761.50            4,761.50         เฉพาะเจาะจง หจก.จอมเทยีนวัสดุกอ่สร้าง 4,761.50                       ราคาต  าสุด 24/8/2563

57 รายงานขอซ้ือวัสดุอปุกรณ์งานหอ้งสมดุ 2,490.00            2,490.00         เฉพาะเจาะจง บ.วัฒนชิสเทม็เมชั น จ ากดั 2,490.00                       ราคาต  าสุด 26/8/2563

58 รายงานขอซ้ือวัสดุอปุกรณ์งานศิลปะ 4,560.00            4,560.00         เฉพาะเจาะจง บ.วัฒนชิสเทม็เมชั น จ ากดั 4,560.00                       ราคาต  าสุด 26/8/2563

59 รายงานขอซ้ือวัสดุอปุกรณ์งานบริหารทั วไป 2,953.20            2,953.20         เฉพาะเจาะจง หจก.จอมเทยีนวัสดุกอ่สร้าง 2,953.20                       ราคาต  าสุด 26/8/2563

60 รายงานขอจ้างเข้าเล่มสันกาว 350.00              350.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน PPM Copy Center 350.00                         ราคาต  าสุด 26/8/2563

61 รายงานขอจ้างท าโล่ 5,400.00            5,400.00         เฉพาะเจาะจง นายนพพร  ชั้นประเสริฐ 5,400.00                       ราคาต  าสุด 27/8/2563

62 รายงานขอจ้างเช่าชุดร า 7,400.00            7,400.00         เฉพาะเจาะจง นายภคชนก ์ พรมเจริญ 7,400.00                       ราคาต  าสุด 27/8/2563

63 รายงานขอจ้างเข้าเล่มสันกาว 3,000.00            3,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน PPM Copy Center 3,000.00                       ราคาต  าสุด 28/8/2563

64 รายงานขอจ้างเข้าเล่มสันกาว 200.00              200.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน PPM Copy Center 200.00                         ราคาต  าสุด 28/8/2563

65 รายงานขอจ้างเข้าเล่มสันกาว 420.00              420.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน PPM Copy Center 420.00                         ราคาต  าสุด 28/8/2563

66 รายงานขอซ้ือวัสดุอปุกรณ์งานบริหารทั วไป 1,030.00            1,030.00         เฉพาะเจาะจง ร้านดินดี ไมส้วย 1,030.00                       ราคาต  าสุด 31/8/2563

67 รายงานขอซ้ือวัสดุอปุกรณ์งานบริหารทั วไป 900.00              900.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน 9 พฤกษา 900.00                         ราคาต  าสุด 31/8/2563

68 รายงานขอซ้ือวัสดุอปุกรณ์งานหอ้งสมดุ 1,300.00            1,300.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสุภางค์บุ๊คเซ็นเตอร์ จ ากดั 1,300.00                       ราคาต  าสุด 31/8/2563

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ....สิงหาคม....

(ชื่อหน่วยงาน)....โรงเรยีนสัตหบีวิทยาคม....

วันที่ ...3-31... เดือน .....สิงหาคม.... พ.ศ. 2563


