
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 รายงานขอซ้ืออุปกรณ์รับสัญญาณจานดาวเทียม 14,000 14,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายทองดี  วรรณดี  ราคา  14,000 บาท นายทองดี  วรรณดี  ราคา  14,000 บาท สินค้ามีคุณภาพเหมาะสมกับราคา 1/2562  26 พฤศจิกายน 2561

2 รายงานขอซ้ือเคร่ืองเขียน 10,170 10,170 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอักษรภัณฑ์  ราคา 10,170 บาท ร้านอักษรภัณฑ์  ราคา 10,170 บาท สินค้ามีคุณภาพเหมาะสมกับราคา 2/2562  7 ธันวาคม 2561

3 รายงานขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา 9,800 9,800 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสามช่างชาย ราคา 9,800 บาท ร้านสามช่างชาย ราคา 9,800 บาท สินค้ามีคุณภาพเหมาะสมกับราคา 3/2562  28 ธันวาคม 2561

4 รายงานขอจ้างประกอบอาหารเล้ียงนักเรียน

และคณะครู ในการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี

7,600 7,600 วิธีเฉพาะเจาะจง นางน้้าอ้อย  สีมูล  ราคา 7,600 บาท นางน้้าอ้อย  สีมูล  ราคา 7,600 บาท สินค้ามีคุณภาพเหมาะสมกับราคา 4/2562 6 มกราคม 2562

5 รายงานขอซ้ือเคร่ืองเขียน 3,590 3,590 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านดินสอสี ราคา 3,590 บาท ร้านดินสอสี ราคา 3,590 บาท สินค้ามีคุณภาพเหมาะสมกับราคา 5/2562 14 มกราคม 2562

6 รายงานขอซ้ือเคร่ืองเขียน 11,900 11,900 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอักษรภัณฑ์  ราคา 11,900 บาท ร้านอักษรภัณฑ์  ราคา 11,900 บาท สินค้ามีคุณภาพเหมาะสมกับราคา 6/2562 14 มกราคม 2562

7 รายการขอจ้างเหมารถน้านักเรียนไปทัศนศึกษา

 - จ้างเหมารถยนต์โดยสาร                        

   - จ้างเหมาประกอบอาหาร

36,720 36,720 วิธีเฉพาะเจาะจง นางนิตย์  พฤฑฒิกุล  ราคา 36,720 บาท นางนิตย์  พฤฑฒิกุล  ราคา 36,720 บาท พนักงานขับรถยนต์มีสุขภาพดี  

สุภาพ เรียบร้อย ช้านาญพ้ืนท่ี

7/2562  8 มีนาคม 2562

8 รายงานขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส้านักงาน 13,859 13,859 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอักษรภัณฑ์  ราคา 13,859 บาท ร้านอักษรภัณฑ์  ราคา 13,859 บาท สินค้ามีคุณภาพเหมาะสมกับราคา 8/2562  14 มีนาคม 2562

9 รายงานขอจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงแหล่ง

เรียนรู้และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน

49,060 49,060 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวีระโชติ  เสนเภา ราคา 49,060 บาท นายวีระโชติ  เสนเภา ราคา 49,060 บาท คุณภาพของงานเหมาะสมกับราคา  

ท่ีเสนอ

9/2562  20 มีนาคม 2562

10 รายงานขอซ้ือหนังสือเรียน 46,888.15 46,888.15 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสุพรรณบุ๊คสเตช่ันเนอร่ี ราคา 

46,888.15 บาท

ร้านสุพรรณบุ๊คสเตช่ันเนอร่ี ราคา 

46,888.15 บาท

สินค้ามีคุณภาพเหมาะสมกับราคา 10/2562  3 เมษายน 2562

11 รายงานขอซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร           

หรือพิมพ์งานท่ัวไป

42,750 42,750 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านลูกบอล เซอร์วิส ราคา 42,750 บาท ร้านลูกบอล เซอร์วิส ราคา 42,750 บาท สินค้ามีคุณภาพเหมาะสมกับราคา 11/2562 13 พฤษภาคม  2562

12 รายงานขอซ้ือชุดเคร่ืองนอน 6,460 6,460 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแววดาว ราคา 6,460 บาท ร้านแววดาว ราคา 6,460 บาท สินค้ามีคุณภาพเหมาะสมกับราคา 12/2562  27 พฤษภาคม  2562

13 รายงานขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 2,500 2,500 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอู่ทองฟาร์มาซี ราคา 2,500 บาท ร้านอู่ทองฟาร์มาซี ราคา 2,500 บาท สินค้ามีคุณภาพเหมาะสมกับราคา 13/2562  7 พฤษภาคม  2562

14 รายงานขอจ้างเหมาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้       

และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน

14,890 14,890 วิธีเฉพาะเจาะจง นายปรีชา  ป่ินกุมภีร์ ราคา 14,890 บาท นายปรีชา  ป่ินกุมภีร์ ราคา 14,890 บาท คุณภาพของงานเหมาะสมกับราคา  

ท่ีเสนอ

14/2562  13 พฤษภาคม  2562

15 รายงานขอจ้างเหมาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้    

และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน

9,079 9,079 วิธีเฉพาะเจาะจง นางจีรภิญญา  จิตบรรจง                  

ราคา 9,079 บาท

นางจีรภิญญา  จิตบรรจง                  

ราคา 9,079 บาท

คุณภาพของงานเหมาะสมกับราคา  

ท่ีเสนอ

15/2562  1 สิงหาคม  2562

16 รายงานขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส้านักงาน 14,012 14,012 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอักษรภัณฑ์ ราคา 14,012 บาท ร้านอักษรภัณฑ์ ราคา 14,012 บาท สินค้ามีคุณภาพเหมาะสมกับราคา 16/2562 6 สิงหาคม 2562

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 61 - กันยำยน 62

(ช่ือหน่วยงำน) โรงเรียนบ้ำนเขำชำนหมำก

เดือนตุลำคม 61 - กันยำยน 62
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17 รายงานขอซ้ือส่ือและวัสดุทางการศึกษา 13,640 13,640 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอักษรภัณฑ์ ราคา 13,640 บาท ร้านอักษรภัณฑ์ ราคา 13,640 บาท สินค้ามีคุณภาพเหมาะสมกับราคา 17/2562  6 สิงหาคม 2562

18 รายงานขอซ้ือส่ือและวัสดุทางการศึกษา 14,098 14,098 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอักษรภัณฑ์ ราคา 14,098 บาท ร้านอักษรภัณฑ์ ราคา 14,098 บาท สินค้ามีคุณภาพเหมาะสมกับราคา 18/2562  6 สิงหาคม 2562

19 รายงานขอซ้ือส่ือและวัสดุทางการศึกษา 7,000 7,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอักษรภัณฑ์ ราคา 7,000 บาท ร้านอักษรภัณฑ์ ราคา 7,000 บาท สินค้ามีคุณภาพเหมาะสมกับราคา 19/2562  6 สิงหาคม 2562

20 รายงานขอซ้ือส่ือและวัสดุทางการศึกษา 3,877 3,877 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสามช่างชาย ราคา 3,877 บาท ร้านสามช่างชาย ราคา 3,877 บาท สินค้ามีคุณภาพเหมาะสมกับราคา 20/2562  6 สิงหาคม 2562

21 รายงานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า 5,005 5,005 วิธีเฉพาะเจาะจง ช.การไฟฟ้า ราคา 5,005 บาท ช.การไฟฟ้า ราคา 5,005 บาท คุณภาพของงานเหมาะสมกับราคา  

ท่ีเสนอ

21/2562  17 กันยายน 2562


