
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

1 ซ้ือครีมอาบน้้าสบู่ 3,736                3,736      เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอช บี เคกิจการ
ค้าส่ง จ้ากัด

บริษัท เอช บี เคกิจการค้า
ส่ง จ้ากัด

3,736               จ้าหน่ายโดยตรง

2 ครีมอาบน้้าสบู่ 505                   505         เฉพาะเจาะจง จ้อยพานิช(สาขา 2 ) จ้อยพานิช(สาขา 2 ) 505                  จ้าหน่ายโดยตรง

3 ซ้ือไม้กวาดทางมะพร้าว 2,400                2,400      เฉพาะเจาะจง นางแจ้ว  ภู่มล นางแจ้ว  ภู่มล 2,400               จ้าหน่ายโดยตรง

4 ซ้ือไม้กวาดดอกหญ้า 600                   600         เฉพาะเจาะจง นางมาลี  ยุทธนาโยธิน นางมาลี  ยุทธนาโยธิน 600                  จ้าหน่ายโดยตรง

5 ซ้ือกระดาถ่ายเอกสาร 327                   327         เฉพาะเจาะจง ร้านรุจิพานิช ร้านรุจิพานิช 327                  จ้าหน่ายโดยตรง

6 ซ้ืออุปกรณ์แอร์ห้องธุรการ 1,700                1,700      เฉพาะเจาะจง นน.บ้านแอร์ นน.บ้านแอร์ 1,700               จ้าหน่ายโดยตรง

7 ซ้ือน้้ามันตัดหญ้า 450                   450         เฉพาะเจาะจง หจก.ภู่อยู่ หจก.ภู่อยู่ 450                  จ้าหน่ายโดยตรง

8 ซ้ือสังฆทาน 500                   500         เฉพาะเจาะจง ปล่ืมมงคลพาณิชย์ ปล่ืมมงคลพาณิชย์ 500                  จ้าหน่ายโดยตรง

9 ซ้ือถ่าน 200                   200         เฉพาะเจาะจง ช.เจริญโทรทัศน์ ช.เจริญโทรทัศน์ 200                  จ้าหน่ายโดยตรง

10 ซ้ืออุปกรณ์ตัดหญ้า 740                   740         เฉพาะเจาะจง
ร้านเล้ากุยเช้ง   
(ส้านักงานใหญ่)

ร้านเล้ากุยเช้ง   (ส้านักงาน
ใหญ่)

740                  จ้าหน่ายโดยตรง

11 ซ้ือกรอบรูป 1,000                1,000      เฉพาะเจาะจง ร้านช้านาญศิลป์ ร้านช้านาญศิลป์ 1,000               จ้าหน่ายโดยตรง
12 ซ้ืออุปกรณ์ตัดหญ้า 1,185                1,185      เฉพาะเจาะจง หจก.ภู่อยู่ หจก.ภู่อยู่ 1,185               จ้าหน่ายโดยตรง
13 ซ้ือป้ายเลือกประธานนักเรียน 400                   400         เฉพาะเจาะจง ร้านแดงการพิมพ์ ร้านแดงการพิมพ์ 400                  จ้าหน่ายโดยตรง

14 หมึกถ่ายเอกสาร FUJI XEROX 7,000                7,000      เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอส.เค.โอ เอ เซ็นเตอร์
 จ้ากัด (ส้านักงานใหญ่)

บริษัท เอส.เค.โอ เอ เซ็นเตอร์ 
จ้ากัด (ส้านักงานใหญ่)

7,000               จ้าหน่ายโดยตรง

15 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 207                   207         เฉพาะเจาะจง ร้านรุจิพานิช ร้านรุจิพานิช 207                  จ้าหน่ายโดยตรง
16 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 2,400                2,400      เฉพาะเจาะจง สมาร์ทคอม สมาร์ทคอม 2,400               จ้าหน่ายโดยตรง

17 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 1,008                1,008      เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดิลกภัณฑ์ ดี
แอนด์ดี พลาซ่า

บริษัท ดิลกภัณฑ์ ดีแอนด์ดี
 พลาซ่า

1,008               จ้าหน่ายโดยตรง

18 ซ้ือเคร่ืองไหว้ 2,000                2,000      เฉพาะเจาะจง ปรีชาสังฆภัณฑ์ ปรีชาสังฆภัณฑ์ 2,000               จ้าหน่ายโดยตรง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2563

โรงเรียนวังง้ิววิทยำคม ต.วังง้ิวใต้ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร

สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ ขต 41

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร. 1
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หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2563

โรงเรียนวังง้ิววิทยำคม ต.วังง้ิวใต้ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร
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ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

19 ซ้ือพู่กัน 245                   245         เฉพาะเจาะจง กู๊ดแลนด์ พลาซ่า กู๊ดแลนด์ พลาซ่า 245                  จ้าหน่ายโดยตรง

20 ซ้ือเคร่ืองด่ืมดีโด้ 1,500                1,500      เฉพาะเจาะจง
ร้านโจนุ่น ซุปเปอร์มาร์ค
99

ร้านโจนุ่น ซุปเปอร์มาร์ค99 1,500               จ้าหน่ายโดยตรง

21 ซ้ือสายไฟ 952                   952         เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ที เจ 
กิจเจริญ(ส้านักงานใหญ่)

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ที เจ กิจ
เจริญ(ส้านักงานใหญ่)

952                  จ้าหน่ายโดยตรง

22 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 2,041                2,041      เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดิลกภัณฑ์ ดี
แอนด์ดี พลาซ่า

บริษัท ดิลกภัณฑ์ ดีแอนด์ดี
 พลาซ่า

2,041               จ้าหน่ายโดยตรง


