
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จา้งลูกจา้งชั่วคราว (คนสวน) 7,500 7,500 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวินิจ  บตุรจนัทร์ นายวินิจ  บตุรจนัทร์ เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังจา้ง เลขที่ 04/2563

ราคาที่เสนอ 7,500 ราคาที่ตกลงจา้ง 7,500 บาท ลว.1 พ.ย. 2562

2 จา้งลูกจา้งชั่วคราว (คนสวน) 8,000 8,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายจนัได  เพิม่พูน นายจนัได  เพิม่พูน เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังจา้ง เลขที่ 05/2563

ราคาที่เสนอ 8,000 ราคาที่ตกลงจา้ง 8,000 บาท ลว.1 พ.ย. 2562

3 จา้งลูกจา้งชั่วคราว (แม่บา้น) 7,500 7,500 วิธีเฉพาะเจาะจง นางไพรวัลย์  ค่าภเูมือง นางไพรวัลย์  ค่าภเูมือง เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังจา้ง เลขที่ 06/2563

ราคาที่เสนอ 7,500 ราคาที่ตกลงจา้ง 7,500 บาท ลว.1 พ.ย. 2562

4 วัสดุอปุกรณ์ส่านักงานวิชการ 22,741 22,741 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พิมลพานิช บงึกาฬ หจก.พิมลพานิช บงึกาฬ เปน็ราคาท้องตลาด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 02/2563

ราคาที่เสนอ 22,741 ราคาที่ตกลงซ้ือ 22,741 บาท เหน็สมควรใหจ้ดัซ้ือได้ ลว.4 พ.ย. 2562

5 วัสดุอปุกรณ์ส่านักงานวิชการ 14,440 14,440 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พิมลพานิช บงึกาฬ หจก.พิมลพานิช บงึกาฬ เปน็ราคาท้องตลาด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 03/2563

ราคาที่เสนอ 14,440 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 14,440 บาท เหน็สมควรใหจ้ดัซ้ือได้ ลว.6 พ.ย. 2562

6 วัสดุอปุกรณ์ส่านักงานวิชการ 43,787 43,787 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พิมลพานิช บงึกาฬ หจก.พิมลพานิช บงึกาฬ เปน็ราคาท้องตลาด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 04/2563

ราคาที่เสนอ 43,787 ราคาที่ตกลงซ้ือ 43,787 บาท เหน็สมควรใหจ้ดัซ้ือได้ ลว.6 พ.ย. 2562

7 จา้งเหมาปรับปรุงภมูิทัศน์ 6,900 6,900 วิธีเฉพาะเจาะจง นายบญุจนัทร์  มีเหง้า นายบญุจนัทร์  มีเหง้า เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังจา้ง เลขที่ 07/2563

ราคาที่เสนอ 6,900 ราคาที่ตกลงจา้ง 6,900 บาท ลว.15 พ.ย. 2562

8 ซ้ือถังดับเพลิง 48,000 48,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ เอ วอร์เตอร์ฟาย บริษัท เอ เอ วอร์เตอร์ฟาย เปน็ราคาท้องตลาด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 05/2563

ราคาที่เสนอ 48,000 ราคาที่ตกลงซ้ือ 48,000 บาท เหน็สมควรใหจ้ดัซ้ือได้ ลว.18 พ.ย. 2562

9 จา้งเหมากา่จดัปลวก 50,000 50,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชัยวัฒน์ เคมีคอล ร้านชัยวัฒน์ เคมีคอล เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังจา้ง เลขที่ 08/2563

ราคาที่เสนอ 50,000 ราคาที่ตกลงจา้ง 50,000 บาท ลว.18 พ.ย. 2562

10 จา้งเหมาปรับปรุงซ่อมแซม 55,000 55,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ เอ วอร์เตอร์ฟาย บริษัท เอ เอ วอร์เตอร์ฟาย เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังจา้ง เลขที่ 09/2563

เคร่ืองกรองน้่า ราคาที่เสนอ 55,000 ราคาที่ตกลงจา้ง 55,000 บาท ลว.18 พ.ย. 2562

11 ซ้ือหมึกพิมพส่าเนา 19,260 19,260 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ่(ประเทศไทย)จ่ากดั บริษัท ริโซ่(ประเทศไทย)จ่ากดั เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 06/2563

และกระดาษไข ราคาที่เสนอ 19,260 ราคาที่ตกลงซ้ือ 19,260 บาท ลว.18 พ.ย. 2562

12 ซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ Brother 14,440            14,440 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เวิร์ลองิค์ เทรดด้ิง หจก.เวิร์ลองิค์ เทรดด้ิง เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 07/2563

รุ่น TN-1000 ราคาที่เสนอ 14,440 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 14,440 บาท ลว.18 พ.ย. 2562

13 จา้งเหมาซ่อมบ่ารุงรถโรงเรียน 30,860 30,860 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนัยนา  คึมยะราช นางสาวนัยนา  คึมยะราช เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังจา้ง เลขที่ 03/2563

ราคาที่เสนอ 30,260 ราคาที่ตกลงจา้ง 30,260 บาท ลว.25 พ.ย. 2562

14 จา้งเหมาซ่อมบ่ารุงรถโรงเรียน 3,870 3,870 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนัยนา  คึมยะราช นางสาวนัยนา  คึมยะราช เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังจา้ง เลขที่ 10/2563

ราคาที่เสนอ 3,870 ราคาที่ตกลงจา้ง 3,870 บาท ลว.27 พ.ย. 2562

15 จา้งเหมาปรับปรุงภมูิทัศน์ 6,900 6,900 วิธีเฉพาะเจาะจง นายบญุจนัทร์  มีเหง้า นายบญุจนัทร์  มีเหง้า เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังจา้ง เลขที่ 11/2563

ราคาที่เสนอ 6,900 ราคาที่ตกลงจา้ง 6,900 บาท ลว.27 พ.ย. 2562

16 จา้งเหมาซ่อมบ่ารุงรถโรงเรียน 10,340 10,340 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนัยนา  คึมยะราช นางสาวนัยนา  คึมยะราช เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังจา้ง เลขที่ 12/2563

(รถโดยสาร 6 ล้อ) ราคาที่เสนอ 10,340 บาท ราคาที่ตกลงจา้ง 10,340 บาท ลว.29 พ.ย. 2562

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน

โรงเรยีนบุง่คล้านคร

วันที ่29  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 


