
แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือถ่านอัลคาไลน์ โครงการโรงเรียนสวยด้วยมือเรา 1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง หจก.พาณิชเจริญ 1,200 หจก.พาณิชเจริญ 1,200 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 7 มกราคม 2565

2 ซ้ือวัสดุท าความสะอาด โครงการโรงเรียนสวยด้วยมือ

เรา

2,085 2,085 เฉพาะเจาะจง หจก.พาณิชเจริญ 2,085 หจก.พาณิชเจริญ 2,085 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 10 มกราคม 2565

3 ซ้ือยาและเวชภัณฑ์ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 7,700 7,700 เฉพาะเจาะจง ร้านยาเภสัช 7,700 ร้านยาเภสัช 7,700 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 14 มกราคม 2565

4 ซ้ือวัสดุส านักงาน โครงการโครงการพัฒนาคุณภาพ

บริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1,945 1,945 เฉพาะเจาะจง หจก.พาณิชเจริญ 1,945 หจก.พาณิชเจริญ 1,945 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 4  มกราคม 2565

5 ซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ โครงการโครงการพัฒนาคุณภาพ

บริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1,100 1,100 เฉพาะเจาะจง หจก.พาณิชเจริญ 1,100 หจก.พาณิชเจริญ 1,100 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 7 มกราคม 2565

6 ซ้ือวัสดุท าความสะอาด โครงการโรงเรียนสวยด้วยมือ

เรา

1,845 1,845 เฉพาะเจาะจง หจก.พาณิชเจริญ 1,845 หจก.พาณิชเจริญ 1,845 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 17 มกราคม 2565

7 ซ้ือวัสดุท าความสะอาด โครงการโรงเรียนสวยด้วยมือ

เรา

2,275 2,275 เฉพาะเจาะจง หจก.พาณิชเจริญ 2,275 หจก.พาณิชเจริญ 2,275 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 26 มกราคม 2565

8 ซ้ือวัสดุ โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธ์ิกลุ่ม

สาระภาษาต่างประเทศ

1,535 1,535 เฉพาะเจาะจง หจก.พาณิชเจริญ 1,535 หจก.พาณิชเจริญ 1,535 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 27 มกราคม 2565

9 ซ้ือวัสดุส านักงาน โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน

2,958 2,958 เฉพาะเจาะจง หจก.พาณิชเจริญ 2,958 หจก.พาณิชเจริญ 2,958 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 31 มกราคม 2565

10 ซ้ือลูกตะก้อ  โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธ์ิ

กลุ่มสาระสุขพละฯ

3,440 3,440 เฉพาะเจาะจง หจก.พาณิชเจริญ 3,440 หจก.พาณิชเจริญ 3,440 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 31 มกราคม 2565

11 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 500 500 เฉพาะเจาะจง บ.ปิโตรเลียมไทย 500 บ.ปิโตรเลียมไทย 500 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 14 มกราคม 2565

12 ซ้ือไม้กวาดน้ ายาถูพ้ืน โครงการโรงเรียนสวยด้วยมือเรา 1,840 1,840 เฉพาะเจาะจง หจก.พาณิชเจริญ 1,840 หจก.พาณิชเจริญ 1,840 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 17 มกราคม 2565

13 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 500 500 เฉพาะเจาะจง บ.เคทีทีที กรุ๊ป 2019 จ ากัด 500 บ.เคทีทีที กรุ๊ป 2019 จ ากัด 500 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 18 มกราคม 2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม  2565
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยำคม อ ำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยำ

วันท่ี  31  เดือน  มกรำคม  พ.ศ. 2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
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ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม  2565
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยำคม อ ำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยำ

วันท่ี  31  เดือน  มกรำคม  พ.ศ. 2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

14 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 500 500 เฉพาะเจาะจง หจก.เต็งไตรรัตน์ บริการ 500 หจก.เต็งไตรรัตน์ บริการ 500 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 21 มกราคม 2565

15 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 500 500 เฉพาะเจาะจง บ.เคทีทีที กรุ๊ป 2019 จ ากัด 500 บ.เคทีทีที กรุ๊ป 2019 จ ากัด 500 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 22 มกราคม 2565

16 จ้างเหมาซ่อมแซมกระจกจ่ัวโรงฝึกงาน  โครงการ

ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระการงานอาชีพ

9,900 9,900 เฉพาะเจาะจง นายสุทธิพงศ์   พากเพียร 9,900 นายสุทธิพงศ์   พากเพียร 9,900 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 4 มกราคม 2565

17 จ้างเหมาท าโต๊ะห้องประชุม  โครงการส่งเสริมความ

เป็นเลิศทางวิชาการ

61,000 61,000 เฉพาะเจาะจง นายสุริยา   ค าอินต๊ะ 61,000 นายสุริยา   ค าอินต๊ะ 61,000 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 7 มกราคม 2565

18 จ้างเหมาค่าแรงเทลานเอนกประสงค์ โครงการ

โรงเรียนสวยด้วยมือเรา

20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง นายสัมพันธ์   เจริญสุข 20,000 นายสัมพันธ์   เจริญสุข 20,000 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 10 มกราคม 2565

19 จ้างเหมาท าป้ายช้ันเรียน  โครงการโรงเรียนสวยด้วย

มือเรา

2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง นายสมเดช   รัชตาจ้าย 2,000 นายสมเดช   รัชตาจ้าย 2,000 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 10 มกราคม 2565

(นายฉัตรชัย   กองแก้ว) (นายวัฒนา ค าจ้อย)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวกัญญาณี   ชวาเขียว)
รองผู้อ านวยการโรงเรียน

(นายเฉลียว   วรรณทอง)


