
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) รำยช่ือผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1
วัสดุโครงการเตรียมความพร้อม

ก่อนเปิดเรียนฯ
4,000                4,000         เฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑ์ จ ากัด 4,000         บ.ศึกษาภัณฑ์ จ ากัด อยู่ในวงเงินงบประมาณท่ีซ้ือ ใบส่ังซ้ือ ท่ี  76/2563  ลว 2 ก.ค. 63

2 วัสดุงานวัดและประเมินผล 2,245                2,245         เฉพาะเจาะจง บ.ศรีพงษ์ กรุ๊ป มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 2,245         บ.ศรีพงษ์ กรุ๊ป มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด อยู่ในวงเงินงบประมาณท่ีซ้ือ ใบส่ังซ้ือ ท่ี  77/2563  ลว 2 ก.ค. 63

3 วัสดุประจ าห้องศิลปะ 2,167                2,167         เฉพาะเจาะจง บ.ศรีพงษ์ กรุ๊ป มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 2,167         บ.ศรีพงษ์ กรุ๊ป มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด อยู่ในวงเงินงบประมาณท่ีซ้ือ ใบส่ังซ้ือ ท่ี  78/2563  ลว 2 ก.ค. 63

4 จ้างเข้าเล่มรายงานประจ าปี 650                  650           เฉพาะเจาะจง ร้านชาลีก๊อปป้ี 650            ร้านชาลีก๊อปป้ี อยู่ในวงเงินงบประมาณท่ีซ้ือ ใบส่ังจ้าง ท่ี  25/2563  ลว 2 ก.ค. 63

5 จ้างเหมาเส้ือพละศึกษา 29,280              29,280       เฉพาะเจาะจง ร้านเลมอน 29,280       ร้านเลมอน อยู่ในวงเงินงบประมาณท่ีซ้ือ ใบส่ังจ้าง ท่ี  26/2563  ลว 8 ก.ค. 63

6 วัสดุนวัตกรรมการเรียนการสอน 2,272                2,272         เฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑ์ จ ากัด 2,272         บ.ศึกษาภัณฑ์ จ ากัด อยู่ในวงเงินงบประมาณท่ีซ้ือ ใบส่ังซ้ือ ท่ี  79/2563  ลว 9 ก.ค. 63

7
วัสดุกิจกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
909                  909           เฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑ์ จ ากัด 909            บ.ศึกษาภัณฑ์ จ ากัด อยู่ในวงเงินงบประมาณท่ีซ้ือ ใบส่ังซ้ือ ท่ี  80/2563  ลว 9 ก.ค. 63

8

วัสดุกิจกรรมการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

(ITA Online)

2,000                2,000         เฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑ์ จ ากัด 2,000         บ.ศึกษาภัณฑ์ จ ากัด อยู่ในวงเงินงบประมาณท่ีซ้ือ ใบส่ังซ้ือ ท่ี  81/2563  ลว 10 ก.ค. 63

9 วัสดุกิจกรรม นิเทศ ติดตาม 454                  454           เฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑ์ จ ากัด 454            บ.ศึกษาภัณฑ์ จ ากัด อยู่ในวงเงินงบประมาณท่ีซ้ือ ใบส่ังซ้ือ ท่ี  82/2563  ลว 14 ก.ค. 63

10 ตลับหมึกเคร่ืองปร้ินธุรการ 1,090                1,090         เฉพาะเจาะจง ซีจีซัพพอร์ท 1,090         ซีจีซัพพอร์ท อยู่ในวงเงินงบประมาณท่ีซ้ือ ใบส่ังซ้ือ ท่ี  83/2563  ลว 16 ก.ค. 64

11 ตลับหมึกเคร่ืองปร้ินพัสดุ 900                  900           เฉพาะเจาะจง ซีจีซัพพอร์ท 900            ซีจีซัพพอร์ท อยู่ในวงเงินงบประมาณท่ีซ้ือ ใบส่ังซ้ือ ท่ี  84/2563  ลว 17 ก.ค. 65

12 วัสดุส าหรับโรงอาหาร 1,295                1,295         เฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑ์ จ ากัด 1,295         บ.ศึกษาภัณฑ์ จ ากัด อยู่ในวงเงินงบประมาณท่ีซ้ือ ใบส่ังซ้ือ ท่ี  85/2563  ลว 22 ก.ค. 66

13 วัสดุโครงการคุณธธรม 2,000                2,000         เฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑ์ จ ากัด 2,000         บ.ศึกษาภัณฑ์ จ ากัด อยู่ในวงเงินงบประมาณท่ีซ้ือ ใบส่ังซ้ือ ท่ี  86/2563  ลว 24 ก.ค. 67

รวม 49,262

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม  พ.ศ.  2563

โรงเรียนบ้ำนน้ ำหมัน

วันท่ี 31  เดือน  กรกฎำคม  พ.ศ. 2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ลงชื่อ......................................เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางธัญญารัตน์  สอนสา)

ลงชื่อ......................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นายสันติภาพ  ภูสมศร)ี

ลงชื่อ
...................................................

(นายสันติภาพ  ภูสมศรี)
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(นางธัญญารัตน์  สอนสา) (นายสันติภาพ  ภูสมศร)ี ...................................................
(นายสันติภาพ  ภูสมศรี)


