แบบ สขร. 1

ลำดับที่

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ัดซือ้
รำคำกลำง
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท)
5,500
6,100

1 จัดจ้างเหมาบริการ
ติดตัง้ ระบบไฟฟ้าอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กอนุบาล
2 จัดจ้างเหมาบริการ
ติดตัง้ หน้าต่างอลูมิเนียมฯ
3 จัดซือ้ และจัดจ้างโครงการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรูท้ เี่ น้น
ผูเ้ รียนเป็นสาคัญ (วันคริสต์มาส
วันขึน้ ปีใหม่ วันเด็กแห่งชาติ)
4 จัดจ้างทาอาหารและเครือ่ งดืม่
(วันคริสต์มาส - วันขึน้ ปีใหม่ วันเด็กแห่งชาติ)
5 จัดซือ้ วัสดุ (ถาดหลุมใส่อาหาร)
เงินดอกเบีย้ กองทุนโครงการ
อาหารกลางวัน (สพฐ.)
6 จัดจ้างทาไวนิลโครงการ กิจกรรม
พัฒนาผูเ้ รียน (ลูกเสือ เนตรนารี)
หน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
7 จัดซือ้ วัสดุโครงการ กิจกรรม
พัฒนาผูเ้ รียน (ลูกเสือ เนตรนารี)
หน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
8 จัดซือ้ วัสดุโครงการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
9 จัดซือ้ วัสดุโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศนฯ
(ระบบเสียงตามสายใน รร.)
10 จัดซือ้ วัสดุโครงการส่งเสริมการให้
บริการสารสนเทศและเทคโนโลยี
(กระจายสัญญาณ Internet)
11 จัดซือ้ ครุภัณฑ์พัดลมเพดาน

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2564
โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ล้อม
วันที่ 1 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564
รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ
ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซอื้ หรือจ้ำง
และรำคำทีเ่ สนอ
ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง
เฉพาะเจาะจง
นายฉลอง ชานิพงษ์ 5,500.00 นายฉลอง ชานิพงษ์ 5,500.00

เหตุผลทีค่ ัดเลือก
เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
ผูม้ ีอาชีพ
ใบสัง่ จ้างที่ 01/2564
ลว. 8 ม.ค.2564

10,000

11,833

เฉพาะเจาะจง

นายรุง่ พันธ์สาคู

9,800.00

นายรุง่ พันธ์สาคู

9,800.00

ผูม้ ีอาชีพ

5,000

5,000

เฉพาะเจาะจง

จัตุรสั อิงค์เจท
ร้านโฟกัสการค้า

1,000.00
4,000.00

จัตุรสั อิงค์เจท
ร้านโฟกัสการค้า

1,000.00
4,000.00

ผูม้ ีอาชีพ

4,000

4,000

เฉพาะเจาะจง

นางประยงค์ สุจานงค์

4,000 นางประยงค์ สุจานงค์

4,000

ผูม้ ีอาชีพ

บันทึกข้อความการจัดจ้าง ที่
05/2564 ลว. 12 ม.ค.2564

15,000

15,500

เฉพาะเจาะจง

แสงสว่างเฟอร์นิเจอร์

15,000 แสงสว่างเฟอร์นิเจอร์

15,000

ผูม้ ีอาชีพ

ใบสัง่ ซือ้ ที่ 1/2564
ลว.11 ม.ค.2564

1,000

1,000

เฉพาะเจาะจง

จัตุรสั อิง้ ค์เจท

1,000

ผูม้ ีอาชีพ

บันทึกข้อความการจัดจ้างที่
ซ07/2564 ลว. 15 ม.ค.2564

3,065

3,065

เฉพาะเจาะจง

หจก.ศึกษาภัณฑ์ชัยภูมิ 3,065.00 หจก.ศึกษาภัณฑ์ชัยภูมิ 3,065.00

ผูม้ ีอาชีพ

บันทึกข้อความการจัดซือ้ ที่
ซ05/2564 ลว. 18 ม.ค.2564

1,525

1,525

เฉพาะเจาะจง

หจก.ศึกษาภัณฑ์ชัยภูมิ 1,525.00 หจก.ศึกษาภัณฑ์ชัยภูมิ 1,525.00

ผูม้ ีอาชีพ

3,050

3,050

เฉพาะเจาะจง

หจก.ฮัว่ ฮงเครือ่ งเสียง

3,050

ผูม้ ีอาชีพ

บันทึกข้อความการจัดซือ้ ที่
ซ06/2564 ลว. 18 ม.ค.2564
บันทึกข้อความการจัดซือ้ ที่
ซ07/2564 ลว. 18 ม.ค.2564

2,900

2,900

เฉพาะเจาะจง

บ.แอดไวซ์ไอที
สแควร์ จากัด

2,900

ผูม้ ีอาชีพ

บันทึกข้อความการจัดซือ้ ที่
ซ08/2564 ลว. 21 ม.ค.2564

6,000.00

5,661.33

5,592.00

ผูม้ ีอาชีพ

ใบสัง่ ซือ้ ที่ ซ14/2563

เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์

1,000

จัตุรสั อิง้ ค์เจท

3,050 หจก.ฮัว่ ฮงเครือ่ งเสียง
2,900

บ.แอดไวซ์ไอที
สแควร์ จากัด

5,592.00 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์

ใบสัง่ จ้างที่ 02/2564
ลว. 11 ม.ค.2564
บันทึกข้อความการจัดซือ้ ที่
ซ04/2564 ลว.12 ม.ค.2564

แบบ สขร. 1

ลำดับที่

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ัดซือ้
รำคำกลำง
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท)

12 จัดจ้างประกอบอาหาร (ปรุงสาเร็จ)
ประจาเดือนมกราคม 2564

50,500

50,500

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2564
โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ล้อม
วันที่ 1 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564
รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ
ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซอื้ หรือจ้ำง
และรำคำทีเ่ สนอ
ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง
เฉพาะเจาะจง

จากัด (มหาชน) สาขาชัยภูมิ

จากัด (มหาชน) สาขาชัยภูมิ

นางประยงค์ สุจานงค์

50,500 นางประยงค์ สุจานงค์

50,500

เหตุผลทีค่ ัดเลือก
โดยสรุป
ผูม้ ีอาชีพ

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
ลว. 16 ธ.ค.2563
ใบสัง่ จ้างที่ 8/2563
ลว. 18 ธ.ค. 2563

