
แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง 1,000 1,000 เฉพำะเจำะจง บ.ปิโตรเลียมไทย 1,000 บ.เคทีทีที กรุ๊ป 2019 จ้ำกัด 1,000 เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ 5 พฤศจิกำยน 2564

2 ซ้ือเคร่ืองตัดผม โครงกำรของกลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน 1,980 1,980 เฉพำะเจำะจง หจก.พำณิชเจริญ 1,980 หจก.พำณิชเจริญ 1,980 เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ 5 พฤศจิกำยน 2564

3 ซ้ือวัสดุกำรสอน โครงกำรยกผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสำระฯ

สุขพละ

2,140 2,140 เฉพำะเจำะจง หจก.พำณิชเจริญ 2,140 หจก.พำณิชเจริญ 2,140 เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ 10 พฤศจิกำยน 2564

4 ซ้ือถ่ำนอัลคำไลน์ โครงกำรโรงเรียนสวยด้วยมือเรำ 1,200 1,200 เฉพำะเจำะจง บ.ปิดตเลียมไทย 1,200 บ.ปิดตเลียมไทย 1,200 เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ 10 พฤศจิกำยน 2564

5 ซ้ือชุดตรวจ ATK โครงกำรโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ 2,500 2,500 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยำเภษัช 2,500 ร้ำนยำเภษัช 2,500 เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ 10 พฤศจิกำยน 2564

6 ซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ โครงกำรพัฒนำงำนอ้ำนวยกำร 

(ยำนพำหนะ)

2,100 2,100 เฉพำะเจำะจง หจก.ปรำณีวัสดุก่อสร้ำง 2,100 หจก.ปรำณีวัสดุก่อสร้ำง 2,100 เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ 10 พฤศจิกำยน 2564

7 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน โครงกำรยกผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสำระฯ

ภำษำไทย

5,366 5,366 เฉพำะเจำะจง หจก.พำณิชเจริญ 5,366 หจก.พำณิชเจริญ 5,366 เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ 11 พฤศจิกำยน 2564

8 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง โครงกำรโรงเรียนสวยด้วยมือเรำ 56,171 56,171 เฉพำะเจำะจง หจก.ปรำณีวัสดุก่อสร้ำง 56,171 หจก.ปรำณีวัสดุก่อสร้ำง 56,171 เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ 22 พฤศจิกำยน 2564

9 ซ้ืออุปกรณ์ IOT โครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำง

วิชำกำร

11,275 11,275 เฉพำะเจำะจง บ.จีนัส ซับพลำย จ้ำกัด 11,275 บ.จีนัส ซับพลำย จ้ำกัด 11,275 เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ 15 พฤศจิกำยน 2564

10 ซ้ือวัสดุ โครงกำรโรงเรียนสวยด้วยมือเรำ 7,608 7,608 เฉพำะเจำะจง หจก.พำณิชเจริญ 7,608 หจก.พำณิชเจริญ 7,608 เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุ 25 พฤศจิกำยน 2564

11 จ้ำงเหมำซ่อมเพดำนห้องรับรอง โครงกำรโรงเรียน

สวยด้วยมือเรำ

500 500 เฉพำะเจำะจง นำยหมุน   กล้ำหำญ 500 นำยหมุน   กล้ำหำญ 500 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 10 พฤศจิกำยน 2564

12 จ้ำงเหมำท้ำไวนิลพร้อมกรอบพระบรมรูป ร.10 

โครงกำรโรงเรียนสวยด้วยมือเรำ

4,550 4,550 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุกิจกำรพิมพ์ 4,550 ร้ำนสุกิจกำรพิมพ์ 4,550 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 12 พฤศจิกำยน 2564

13 จ้ำงเหมำท้ำอำหำรว่ำงงำนประชุมผู้ปกครอง 

โครงกำรประชุมผู้ปกครองสัมพันธ์

3,840 3,840 เฉพำะเจำะจง ร้ำนชฏำพำณิชย์ 3,840 ร้ำนชฏำพำณิชย์ 3,840 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 11พฤศจิกำยน 2564

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2564
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยำคม อ ำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยำ

วันท่ี  30  เดือน  พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
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14 จ้ำงซ่อมคอมพิวเตอร์ โครงกำรพัฒนำงำนแนะแนวให้

มีควำมเข้มแข็ง

400 400 เฉพำะเจำะจง หจก.พำณิชเจริญ 400 หจก.พำณิชเจริญ 400 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 20พฤศจิกำยน 2564

15 จ้ำงเหมำปรับสนำมตัดหญ้ำสนำมฟุตบอล โครงกำร

โรงเรียนสวยด้วยมือเรำ

2,100 2,100 เฉพำะเจำะจง นำยศักด์ิ  มูลศรี 2,100 นำยศักด์ิ  มูลศรี 2,100 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 29 พฤศจิกำยน 2564

16 จ้ำงเหมำสูบน้้ำ โครงกำรโรงเรียนสวยด้วยมือเรำ 500 500 เฉพำะเจำะจง นำยอ่อน   มิจต๊ะ 500 นำยอ่อน   มิจต๊ะ 500 เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง 29 พฤศจิกำยน 2564
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