
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

1 รายงานขอจ้างท าปา้ยไวนลิ 2,939.00            2,939.00       เฉพาะเจาะจง ร้านส.ศิลาชัย 2,939.00                       ราคาต  าสุด 3/6/2562

2 รายงานขอซ้ือวัสดุงานเกษตร 2,500.00            2,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านโชคชัยการเกษตร 2,500.00                       ราคาต  าสุด 3/6/2562

3 รายงานขอจ้างซ่อมเครื องปร๊ินเตอร์ 600.00              600.00          เฉพาะเจาะจง บ.วัฒนซิสเทม็เมชั น จ ากดั 600.00                          ราคาต  าสุด 4/6/2562

4 รายงานขอจ้างติดต้ังปล่องดูดควัน 12,000.00          12,000.00     เฉพาะเจาะจง นายอ าพร พลหาวงษ์ 12,000.00                     ราคาต  าสุด 4/6/2562

5 รายงานขอซ้ือโปรเจคเตอร์ 498,834.00         498,834.00    เฉพาะเจาะจง บ.เอพที ีแอดทว์านซ์ เซอร์วิส 498,834.00                    ราคาต  าสุด 4/6/2562

6 รายงานขอซ้ือเครื องปรับอากาศ 42,000.00          42,000.00     เฉพาะเจาะจง นายบญุชอบ ทกัทาย 42,000.00                     ราคาต  าสุด 4/6/2562

7 รายงานขอซ้ือหมกึเครื องพมิพ์ 9,844.00            9,844.00       เฉพาะเจาะจง บ.พอีาร์เอน็เตอร์ไพรส์จ ากดั 9,844.00                       ราคาต  าสุด 4/6/2562

8 รายงานขอซ้ือเครื องกรองน้ า 55,713.83          55,713.83     เฉพาะเจาะจง บ.มาคตางค์ จ ากดั 55,713.83                     ราคาต  าสุด 4/6/2562

9 รายงานขอซ้ือวัสดุงานอาคารสถานที 2,320.00            2,320.00       เฉพาะเจาะจง บ.สยามแมค็โคร 2,320.00                       ราคาต  าสุด 4/6/2562

10 รายงานขอซ้ือวัสดุส านกังาน 2,618.00            2,618.00       เฉพาะเจาะจง บ.มณีรักษส์เตชั นเนอรี  จ ากดั 2,618.00                       ราคาต  าสุด 4/6/2562

11 รายงานขอซ้ือวัสดุส านกังาน 599.00              599.00          เฉพาะเจาะจง บ.โฮม โปรดักส์ 599.00                          ราคาต  าสุด 5/6/2562

12 รายงานขอซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง 500.00              500.00          เฉพาะเจาะจง บ.เตียวเจริญ จ ากดั 500.00                          ราคาต  าสุด 5/6/2562

13 รายงานขอซ้ือวัสดุส านกังาน 3,620.00            3,620.00       เฉพาะเจาะจง บ.มณีรักษส์เตชั นเนอรี  จ ากดั 3,620.00                       ราคาต  าสุด 5/6/2562

14 รายงานขอซ้ือวัสดุส านกังาน 2,835.00            2,835.00       เฉพาะเจาะจง บ.มณีรักษส์เตชั นเนอรี  จ ากดั 2,835.00                       ราคาต  าสุด 5/6/2562

15 รายงานขอซ้ือวัสดุงานอาคารสถานที 750.00              750.00          เฉพาะเจาะจง บ.มณีรักษส์เตชั นเนอรี  จ ากดั 750.00                          ราคาต  าสุด 5/6/2562

16 รายงานขอซ้ือวัสดุอปุกรณ์ 22,090.00          22,090.00     เฉพาะเจาะจง นายสุริยา  ใหญนอก 22,090.00                     ราคาต  าสุด 5/6/2562

17 รายงานขอซ้ือวัสดุอปุกรณ์ 28,600.00          28,600.00     เฉพาะเจาะจง นายสุริยา  ใหญนอก 28,600.00                     ราคาต  าสุด 5/6/2562

18 รายงานขอซ้ือวัสดุงานอาคารสถานที 3,776.00            3,776.00       เฉพาะเจาะจง บ.สยามแมค็โคร 3,776.00                       ราคาต  าสุด 6/6/2562

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ...มิถุนายน...

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

วันที่ ...3-30... เดือน ....มิถุนายน.... พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

19 รายงานขอจ้างซ่อมเครื องตัดหญ้า 1,850.00            1,850.00       เฉพาะเจาะจง ร้านหนองจับเต่าฮาร์ดแวร์ 1,850.00                       ราคาต  าสุด 7/6/2562

20 รายงานขอจ้างท าปา้ยไวนลิ 250.00              250.00          เฉพาะเจาะจง ร้านส.ศิลาชัย 250.00                          ราคาต  าสุด 7/6/2562

21 รายงานขอจ้างเช่ารถรับ-ส่ง 2,000.00            2,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสุมล มสีมสินธุ์ 2,000.00                       ราคาต  าสุด 9/6/2562

22 รายงานขอจ้างเช่ารถรับ-ส่ง 2,000.00            2,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสมจิตร แกว้ศรีสกณีุร์ 2,000.00                       ราคาต  าสุด 9/6/2562

23 รายงานขอจ้างซ่อมบ ารุงรถ นง-4069 2,459.00            2,459.00       เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้า จ ากดั ส านกังานใหญ่ 2,459.00                       ราคาต  าสุด 13/6/2562

24 รายงานขอจ้างซ่อมเครื องปร๊ินเตอร์ 400.00              400.00          เฉพาะเจาะจง บ.วัฒนซิสเทม็เมชั น จ ากดั 400.00                          ราคาต  าสุด 13/6/2562

25 รายงานขอจ้างท าปา้ยไวนลิ 200.00              200.00          เฉพาะเจาะจง ร้านส.ศิลาชัย 200.00                          ราคาต  าสุด 13/6/2562

26 รายงานขอจ้างเข้าเล่มสันกาว 140.00              140.00          เฉพาะเจาะจง ร้านPPM Copy Center 140.00                          ราคาต  าสุด 14/6/2562

27 รายงานขอจ้างเข้าเล่มสันกาว 100.00              100.00          เฉพาะเจาะจง ร้านPPM Copy Center 100.00                          ราคาต  าสุด 14/6/2562

28 รายงานขอจ้างซ่อมเกยีร์ 400.00              400.00          เฉพาะเจาะจง ร้านประณต  การช่าง 400.00                          ราคาต  าสุด 17/6/2562

29 รายงานขอจ้างเข้าเล่มสันกาว 100.00              100.00          เฉพาะเจาะจง ร้านPPM Copy Center 100.00                          ราคาต  าสุด 17/6/2562

30 รายงานขอซ้ือกระดาษไข 42,800.00          42,800.00     เฉพาะเจาะจง บ.พ.ีเอส.โอ.เอ 42,800.00                     ราคาต  าสุด 17/6/2562

31 รายงานขอซ้ืออปุกรณ์วิทยาศาสตร์ 7,660.00            7,660.00       เฉพาะเจาะจง บ.ทชีเทค จ ากดั 7,660.00                       ราคาต  าสุด 18/6/2562

32 รายงานขอซ้ือชุดเครื องเสียง 232,725.00         232,725.00    เฉพาะเจาะจง บ.สยามโปรคอม เทคโนลยี 232,725.00                    ราคาต  าสุด 18/6/2562

33 รายงานขอซ้ือหมกึเครื องพมิพ์ 19,210.00          19,210.00     เฉพาะเจาะจง บ.วัฒนซิสเทม็เมชั น จ ากดั 19,210.00                     ราคาต  าสุด 18/6/2562

34 รายงานขอซ้ือหมกึเครื องพมิพ์ 13,097.00          13,097.00     เฉพาะเจาะจง บ.วัฒนซิสเทม็เมชั น จ ากดั 13,097.00                     ราคาต  าสุด 18/6/2562

35 รายงานขอซ้ืออปุกรณ์ซ่อมเครื องปรับอากาศ 18,900.00          18,900.00     เฉพาะเจาะจง นายบญุชอบ ทกัทาย 18,900.00                     ราคาต  าสุด 18/6/2562

36 รายงานขอจ้างเข้าเล่มสันกาว 100.00              100.00          เฉพาะเจาะจง ร้านPPM Copy Center 100.00                          ราคาต  าสุด 18/6/2562

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ...มิถุนายน...

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

วันที่ ...3-30... เดือน ....มิถุนายน.... พ.ศ. 2562



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

37 รายงานขอจ้างเข้าเล่มสันกาว 370.00              370.00          เฉพาะเจาะจง ร้านPPM Copy Center 370.00                          ราคาต  าสุด 19/6/2562

38 รายงานขอจ้างท าปา้ยอะคริลิค 1,250.00            1,250.00       เฉพาะเจาะจง ร้านส.ศิลาชัย 1,250.00                       ราคาต  าสุด 19/6/2562

39 รายงานขอซ้ือวัสดุส านกังาน 4,350.00            4,350.00       เฉพาะเจาะจง บ.มณีรักษส์เตชั นเนอรี  จ ากดั 4,350.00                       ราคาต  าสุด 19/6/2562

40 รายงานขอซ้ือวัสดุส านกังาน 3,195.00            3,195.00       เฉพาะเจาะจง บ.มณีรักษส์เตชั นเนอรี  จ ากดั 3,195.00                       ราคาต  าสุด 19/6/2562

41 รายงานขอซ้ือวัสดุส านกังาน 1,500.00            1,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านชาครีย์ 1,500.00                       ราคาต  าสุด 19/6/2562

42 รายงานขอซ้ือวัสดุส านกังาน 2,855.00            2,855.00       เฉพาะเจาะจง ร้านชาครีย์ 2,855.00                       ราคาต  าสุด 19/6/2562

43 รายงานขอซ้ือวัสดุอปุกรณ์ 950.00              950.00          เฉพาะเจาะจง ร้านส.ศิลปอ์รัญ 950.00                          ราคาต  าสุด 20/6/2562

44 รายงานขอจ้างปา้ยไวนลิ 2,768.00            2,768.00       เฉพาะเจาะจง ร้านส.ศิลาชัย 2,768.00                       ราคาต  าสุด 20/6/2562

45 รายงานขอซ้ือวัสดุส านกังาน 2,253.00            2,253.00       เฉพาะเจาะจง บ.มณีรักษส์เตชั นเนอรี  จ ากดั 2,253.00                       ราคาต  าสุด 20/6/2562

46 รายงานขอซ้ือวัสดุส านกังาน 4,527.00            4,527.00       เฉพาะเจาะจง บ.มณีรักษส์เตชั นเนอรี  จ ากดั 4,527.00                       ราคาต  าสุด 21/6/2562

47 รายงานขอจ้างเหมารถ 5,000.00            5,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสุมล มสีมสินธ์ 5,000.00                       ราคาต  าสุด 24/6/2562

48 รายงานขอจ้างติดต้ังระบบไฟฟา้แรงต  า 40,660.00          40,660.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดับเบลิ2008เอน็จิเนยีริ งจ ากดั 40,660.00                     ราคาต  าสุด 25/6/2562

49 รายงานขอจ้างเช่ารถรับ-ส่ง 6,000.00            6,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสุมล มสีมสินธ์ 6,000.00                       ราคาต  าสุด 25/6/2562

50 รายงานขอจ้างล้างและเปลี ยนมอเตอร์ 3,600.00            3,600.00       เฉพาะเจาะจง นายบญุชอบ ทกัทาย 3,600.00                       ราคาต  าสุด 26/6/2562

51 รายงานขอจ้างเช่ารถรับ-ส่งนร.ไปเทคนคิ 1,500.00            1,500.00       เฉพาะเจาะจง นางสมจิตร แกว้ศรีสกณีุร์ 1,500.00                       ราคาต  าสุด 26/6/2562

52 รายงานขอจ้างเข้าเล่ม 150.00              150.00          เฉพาะเจาะจง ร้านPPM Copy Center 150.00                          ราคาต  าสุด 27/6/2562

53 รายงานขอจ้างปา้ยไวนลิ 144.00              144.00          เฉพาะเจาะจง ร้านส.ศิลาชัย 144.00                          ราคาต  าสุด 27/6/2562

54 รายงานขอจ้างเช่ารถรับ-ส่งนร. 1,200.00            1,200.00       เฉพาะเจาะจง นางสุมล มสีมสินธุ์ 1,200.00                       ราคาต  าสุด 28/6/2562

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ...มิถุนายน...

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

วันที่ ...3-30... เดือน ....มิถุนายน.... พ.ศ. 2562
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55 รายงานขอซ้ือหนงัสือพมิพ์ 1,590.00            1,590.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสุภางค์บุ๊คเซ็นเตอร์ 1,590.00                       ราคาต  าสุด 30/6/2562

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ...มิถุนายน...

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

วันที่ ...3-30... เดือน ....มิถุนายน.... พ.ศ. 2562


