
แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 ซ้ือวสัดุส านักงาน 1,520.00        1,520.00     เฉาะเจาะจง ร้านสหชัยค้าผ้า ร้านสหชัยค้าผ้า เสนอราคาในวงเงิน 30 ก.ย 62

2 ซ้ือวสัดุส านักงาน 1,500.00        1,500.00     เฉาะเจาะจง ร้านสหชัยค้าผ้า ร้านสหชัยค้าผ้า เสนอราคาในวงเงิน 30 ก.ย 62

3 ซ้ือวสัดุส านักงาน 1,050.00        1,050.00     เฉาะเจาะจง ร้านธรรมโชคสังฆภัณฑ์ ร้านธรรมโชคสังฆภัณฑ์ เสนอราคาในวงเงิน 30 ก.ย 62

4 ซ้ือวัสดุเคร่ืองบริโภค 270.00           270.00       เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมปรพกายดาว ร้านน้ าด่ืมปรพกายดาว เสนอราคาในวงเงินทีก่ าหนด 1 ต.ค 62

5 จ้างติดต้ังกระดานและบอร์ดห้องเรียน 4,500.00        4,500.00     เฉาะเจาะจง นายจารุเนตร  สาลีหอม นายจารุเนตร  สาลีหอม เสนอราคาในวงเงิน 3 ต.ค 62

6 ซ้ือวสัดุการเกษตร 350.00           350.00       เฉาะเจาะจง ร้าน ส.สหยนต์ ร้าน ส.สหยนต์ เสนอราคาในวงเงิน 9 ต.ค 62

7 ซ้ือวสัดุส านักงาน 1,332.00        1,332.00     เฉาะเจาะจง บ. นิวง่วนแสงไทย 2003 จก. บ. นิวง่วนแสงไทย 2003 จก. เสนอราคาในวงเงิน 9 ต.ค 62

8 ซ้ือวสัดุส านักงาน 1,000.00        1,000.00     เฉาะเจาะจง ร้านชวลิตเฟอร์นิเจอร์ ร้านชวลิตเฟอร์นิเจอร์ เสนอราคาในวงเงิน 9 ต.ค 62

9 ซ้ือวสัดุส านักงาน 3,000.00        3,000.00     เฉาะเจาะจง ร้านกิมเฮงป้ายธาตุ ร้านกิมเฮงป้ายธาตุ เสนอราคาในวงเงิน 14 ต.ค 62

10 ซ้ือวสัดุส านักงาน 9,600.00        9,600.00     เฉาะเจาะจง ร้านศูนยร์วมเคร่ืองใช้ส านักงาน ร้านศูนยร์วมเคร่ืองใช้ส านักงาน เสนอราคาในวงเงิน 15 ต.ค 62

11 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 1,140.00        1,140.00     เฉาะเจาะจง หจก. ทรัพยธ์นาวฒิุ หจก. ทรัพยธ์นาวฒิุ เสนอราคาในวงเงิน 15 ต.ค 62

12 ซ้ือวสัดุส านักงาน 10,800.00      10,800.00   เฉาะเจาะจง ร้านบุญรักษาไวนิล ร้านบุญรักษาไวนิล เสนอราคาในวงเงิน 17 ต.ค 62

13 จ้างเหมาบริการ 690.00           690.00       เฉาะเจาะจง นายสุมิตร  ดอนนาม นายสุมิตร  ดอนนาม เสนอราคาในวงเงิน 17 ต.ค 62

14 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 2,240.00        2,240.00     เฉพาะเจาะจง หจก. ออลสตาร์ อินโนเวชัน่ หจก. ออลสตาร์ อินโนเวชัน่ เสนอราคาในวงเงินทีก่ าหนด 18 ต.ค 62

15 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 1,616.00        1,616.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอาดุยโน่ออล ร้านอาดุยโน่ออล เสนอราคาในวงเงินทีก่ าหนด 18 ต.ค 62

16 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 1,125.00        1,125.00     เฉพาะเจาะจง บ. อินโนเวทีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จก. บ. อินโนเวทีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จก. เสนอราคาในวงเงินทีก่ าหนด 18 ต.ค 62

17 จ้างเหมาบริการ 870.00           870.00       เฉาะเจาะจง ร้านเอ บริการ ร้านเอ บริการ เสนอราคาในวงเงิน 21 ต.ค 62

18 ซือวสัดุยานพาหนะ-ขนส่ง 8,000.00        8,000.00     เฉาะเจาะจง หจก.อุดรฮะเอง เซอร์วสิ หจก.อุดรฮะเอง เซอร์วสิ เสนอราคาในวงเงิน 22 ต.ค 62

19 ซืออวสัดุเชือ้เพลิง-หล่อล่ืน 500.00           500.00       เฉาะเจาะจง บ. พรีซิชัน่ ปิโตรเล่ียม จก. บ. พรีซิชัน่ ปิโตรเล่ียม จก. เสนอราคาในวงเงิน 22 ต.ค 62

20 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 527.00           527.00       เฉาะเจาะจง หจก. ทรัพยธ์นาวฒิุ หจก. ทรัพยธ์นาวฒิุ เสนอราคาในวงเงิน 22 ต.ค 62

21 จ้างเหมาบริการ 570.00           570.00       เฉาะเจาะจง ร้าน แซดเอ กรฟฟิก ร้าน แซดเอ กรฟฟิก เสนอราคาในวงเงิน 24  9"8 62

22 ซ้ือวสัดุส านักงาน 2,550.00        2,550.00     เฉาะเจาะจง ร้านวสัิยทัศน์ อาร์ตทิส ร้านวสัิยทัศน์ อาร์ตทิส เสนอราคาในวงเงิน 24  ต.ค  62

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม

(ชือ่หน่วยงาน)..โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

วันที ่31. เดือน .ตุลาคม พ.ศ. 2562
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23 ซ้ือวัสดุการศึกษา 359.00               359.00       เฉพาะเจาะจง บ. นิวง่วนแสงไทย 2003 จก. บ. นิวง่วนแสงไทย 2003 จก. เสนอราคาในวงเงินทีก่ าหนด 24 ต.ค 62

24 ซ้ือวสัดุส านักงาน 150.00               150.00       เฉพาะเจาะจง ร้านบุญรักษาไวนิล ร้านบุญรักษาไวนิล เสนอราคาในวงเงินทีก่ าหนด 24 ต.ค 62

25 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 206.00           206.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอาดุยโน่ออล ร้านอาดุยโน่ออล เสนอราคาในวงเงินทีก่ าหนด 24 ต.ค 62

26 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 288.00           288.00       เฉพาะเจาะจง บ. เพาเวอร์พาร์ทเนอร์  จก. บ. เพาเวอร์พาร์ทเนอร์  จก. เสนอราคาในวงเงินทีก่ าหนด 24 ต.ค 62

27 จ้างงานส านักงาน 4,810.00            4,810.00     เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์สินทร ร้านทรัพย์สินทร เสนอราคาในวงเงินทีก่ าหนด 25  ต.ค 62

28 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 510.00           510.00       เฉพาะเจาะจง ร้านบางกอกพลาสติก2 ร้านบางกอกพลาสติก2 เสนอราคาในวงเงินทีก่ าหนด 25 ต.ค 62

29 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ 6,900.00        6,900.00     เฉาะเจาะจง ร้านอิเล็คทรอนิกส์คอม ร้านอิเล็คทรอนิกส์คอม เสนอราคาในวงเงิน 28  ต.ค 62

30 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 14,650.00      14,650.00   เฉาะเจาะจง ร้านอิเล็คทรอนิกส์คอม ร้านอิเล็คทรอนิกส์คอม เสนอราคาในวงเงิน 28  ต.ค 62

31 จ้างติดต้ังกระดานและบอร์ดห้องเรียน 1,350.00        1,350.00     เฉาะเจาะจง นายจารุเนตร  สาลีหอม นายจารุเนตร  สาลีหอม เสนอราคาในวงเงิน 28  ต.ค 62

32 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 12,525.00      12,525.00   เฉาะเจาะจง หจก. ทรัพยธ์นาวฒิุ หจก. ทรัพยธ์นาวฒิุ เสนอราคาในวงเงิน 28  ต.ค 62

33 ซ้ือวสัดุส านักงาน 16,000.00      16,000.00   เฉาะเจาะจง ร้านชัยวฒัร์ เคมิคอล ร้านชัยวฒัร์ เคมิคอล เสนอราคาในวงเงิน 30  ต.ค 62


