
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 ซ้ือวสัดุส ำนักงำน 2,060.00         2,060.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนครอสติชกรอบรูป ร้ำนครอสติชกรอบรูป เสนอรำคำในวงเงิน 029/64 ลว 4 ม.ค 64

2 ซ้ือวสัดุกำรเกษตร 715.00            715.00       วธิเีฉำะเจำะจง บ. สยำมโกลบอลเฮำส์ จก. บ. สยำมโกลบอลเฮำส์ จก. เสนอรำคำในวงเงิน 031/64 ลว 7 ม.ค 64

3 จ้ำงเหมำบริกำร 300.00            300.00       วธิเีฉพำะเจำะจง นำงจันมำ  เครือแก้ว นำงจันมำ  เครือแก้ว เสนอรำคำในวงเงิน 032/64 ลว 7 ม.ค 64

4 จ้ำงเหมำบริกำร 260.00            260.00       วธิเีฉำะเจำะจง ร้ำนทรัพย์สินทร ร้ำนทรัพย์สินทร เสนอรำคำในวงเงิน 034/64 ลว 7 ม.ค 64

5 ซ้ือวสัดุก่อสร้ำง 835.00            835.00       วธิเีฉำะเจำะจง หจก. ทรัพย์ธนำวฒิุ หจก. ทรัพย์ธนำวฒิุ เสนอรำคำในวงเงิน 035/64 ลว 5 ม.ค 64

6 ซ้ือวสัดุก่อสร้ำง 2,562.00         2,563.00     วธิเีฉำะเจำะจง หจก. ทรัพย์ธนำวฒิุ หจก. ทรัพย์ธนำวฒิุ เสนอรำคำในวงเงิน 036/64 ลว 8 ม.ค 64

7 ซ้ือวสัดุก่อสร้ำง 2,673.00         2,673.00     วธิเีฉำะเจำะจง หจก. ทรัพย์ธนำวฒิุ หจก. ทรัพย์ธนำวฒิุ เสนอรำคำในวงเงิน 037/64 ลว 13 ม.ค 64

8 ซ้ือวสัดุกำรเกษตร 345.00            345.00       วธิเีฉำะเจำะจง ร้ำนบญุชัยกำรเกษตร ร้ำนบญุชัยกำรเกษตร เสนอรำคำในวงเงิน 038/64 ลว 15 ม.ค 64

9 จ้ำงงำนไฟฟำ้ 3,670.00         3,670.00     วธิเีฉำะเจำะจง นำยวชิิต  ก ำประทมุ นำยวชิิต  ก ำประทมุ เสนอรำคำในวงเงิน 039/64 ลว 15 ม.ค 64

10 ซ้ือวสัดุก่อสร้ำง 3,743.00         3,743.00     วธิเีฉำะเจำะจง หจก. ทรัพย์ธนำวฒิุ หจก. ทรัพย์ธนำวฒิุ เสนอรำคำในวงเงิน 040/64 ลว 15 ม.ค 64

11 ซ้ือวสัดุก่อสร้ำง 1,056.00         1,056.00     วธิเีฉำะเจำะจง หจก. ทรัพย์ธนำวฒิุ หจก. ทรัพย์ธนำวฒิุ เสนอรำคำในวงเงิน 041/64 ลว 19 ม.ค 64

12 ซ้ือวสัดุก่อสร้ำง 1,813.00         1,813.00     วธิเีฉำะเจำะจง หจก. ทรัพย์ธนำวฒิุ หจก. ทรัพย์ธนำวฒิุ เสนอรำคำในวงเงิน 042/64 ลว 25 ม.ค 64

13 ซ้ือครุภณัฑ์ไฟฟำ้-วทิยุ 4,150.00         4,150.00     วธิเีฉำะเจำะจง ร้ำนพงษเ์ทพซำวด์ ร้ำนพงษเ์ทพซำวด์ เสนอรำคำในวงเงิน 043/64 ลว 26 ม.ค 64

14 ซ้ือวสัดุส ำนักงำน 100.00            100.00       วธิเีฉำะเจำะจง หสม. ซิต้ีเจน หสม. ซิต้ีเจน เสนอรำคำในวงเงิน 044/64 ลว 25 ม.ค 64

15 ซ้ือวสัดุส ำนักงำน 1,215.00         1,215.00     วธิเีฉำะเจำะจง ร้ำนฉัตรมงคล ร้ำนฉัตรมงคล เสนอรำคำในวงเงิน 045/64 ลว 25 ม.ค 64

16 ซ้ือวสัดุกำรศึกษำ 2,329.00         2,329.00     วธิเีฉำะเจำะจง บ. นิวง่วนแสงไทย จก. บ. นิวง่วนแสงไทย จก. เสนอรำคำในวงเงิน 046/64 ลว 25 ม.ค 64

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม

(ชื่อหน่วยงำน).โรงเรยีนพิบลูย์รกัษ์พิทยำ

วันที่ ..29... เดือน ....มกรำคม... พ.ศ. 2564



17 ซ้ือวสัดุกำรศึกษำ 170.00            170.00       วธิเีฉำะเจำะจง บ. บทีเูอส จก.(สำขำอุดรธำน)ี บ. บทีเูอส จก.(สำขำอุดรธำน)ี เสนอรำคำในวงเงิน 047/64 ลว 26 ม.ค 64

18 ซ้ือวสัดุกำรศึกษำ 198.00            198.00       วธิเีฉำะเจำะจง ร้ำนวทิยำสำส์น ร้ำนวทิยำสำส์น เสนอรำคำในวงเงิน 048/64 ลว 26 ม.ค 64

19 ซ้ือวสัดุกำรศึกษำ 1,040.00         1,040.00     วธิเีฉำะเจำะจง ร้ำนแสงตะวนั ร้ำนแสงตะวนั เสนอรำคำในวงเงิน 049/64 ลว 27 ม.ค 64

20 ซ้ือวสัดุกำรศึกษำ 4,984.00         4,984.00     วธิเีฉำะเจำะจง บ. นิวง่วนแสงไทย จก. บ. นิวง่วนแสงไทย จก. เสนอรำคำในวงเงิน 050/64 ลว 28 ม.ค 64

21 ซ้ือวสัดุกำรศึกษำ 135.00            135.00       วธิเีฉำะเจำะจง บ. นิวง่วนแสงไทย จก. บ. นิวง่วนแสงไทย จก. เสนอรำคำในวงเงิน 051/64 ลว 28 ม.ค 64

22 ซ้ือวสัดุส ำนักงำน 1,242.00         1,242.00     วธิเีฉำะเจำะจง นำยสุมิตร  ดอนนำม นำยสุมิตร  ดอนนำม เสนอรำคำในวงเงิน 052/64 ลว 28 ม.ค 64



หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง


