
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จา้งเดินสายไฟฟ้า 4,800 4,800 เฉพาะเจาะจง นายอนุวรรษ  จนัทาทุม(4,800) นายอนุวรรษ  จนัทาทุม เลือกเจาะจงร้านคา้ จ6
2 วสัดุห้องคอมพิวเตอร์ 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง บริษทัแอดไวซ์เมืองพล จ ากดั(5,000) บริษทัแอดไวซ์เมืองพล จ ากดั เลือกเจาะจงร้านคา้ ซ7
3 จา้งท าโตะ๊ 20,400 20,400 เฉพาะเจาะจง นายถวิล  สิงห์สนัน่(20,400) นายถวิล  สิงห์สนัน่ เลือกเจาะจงร้านคา้ จ5
4 หมึก 1,880 1,880 เฉพาะเจาะจง บริษทัแอดไวซ์เมืองพล จ ากดั(1,880) บริษทัแอดไวซ์เมืองพล จ ากดั เลือกเจาะจงร้านคา้ จ8
5 วสัดุการเรียนการสอน 1,300 1,300 เฉพาะเจาะจง นายสุริยา  สิงหาทอ(1,300) นายสุริยา  สิงหาทอ(1,300) เลือกเจาะจงร้านคา้ ซ335
6 วสัดุการเรียนการสอน 1,168 1,168 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดูโฮม จ ากดั (มหาชน) (1,168) บริษทั ดูโฮม จ ากดั (มหาชน) เลือกเจาะจงร้านคา้ ซ336
7 วสัดุการเรียนการสอน 510 510 เฉพาะเจาะจง หจก บา้นไผไ่ทเ้ฮงหลี (510) หจก บา้นไผไ่ทเ้ฮงหลี เลือกเจาะจงร้านคา้ ซ337
8 วสัดุการเรียนการสอน 240 240 เฉพาะเจาะจง ร้านจินตนา (240) ร้านจินตนา เลือกเจาะจงร้านคา้ ซ338
9 วสัดุการเรียนการสอน 3,659 3,659 เฉพาะเจาะจงบริษทั สยามโกลบอลเฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่(3,659)บริษทั สยามโกลบอลเฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่เลือกเจาะจงร้านคา้ ซ339
10 ตรายาง 690 690 เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพถู์ก(690) ร้านพิมพถู์ก เลือกเจาะจงร้านคา้ จ9
11 ตรายาง 2,580 2,580 เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพถู์ก(2,580) ร้านพิมพถู์ก เลือกเจาะจงร้านคา้ จ10
12 วสัดุส านกังาน 430 430 เฉพาะเจาะจง ส.ปริญญา ส.ปริญญา(430) เลือกเจาะจงร้านคา้ จ11
13 วสัดุส านกังาน 618 618 เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) (618) บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) เลือกเจาะจงร้านคา้ ซ340
14 ไมก้วาดดอกหญา้ 1,050 1,050 เฉพาะเจาะจง นายวิรัตน์  เตโช (1,550) นายวิรัตน์  เตโช เลือกเจาะจงร้านคา้ ซ341
15 กระดาษ 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง ร้านออยมอล (6,000) ร้านออยมอล เลือกเจาะจงร้านคา้ ซ342
16 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 500 500 เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ (500) บริษทั ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ เลือกเจาะจงร้านคา้ ซ12
17 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง บริษทั พีเอสวาย ชนบท จ ากดั (1,000) บริษทั พีเอสวาย ชนบท จ ากดั (1,000) เลือกเจาะจงร้านคา้ ซ13
18 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรแวงใหญ่ จ ากดั (1,000) สหกรณ์การเกษตรแวงใหญ่ จ ากดั เลือกเจาะจงร้านคา้ ซ14
19 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อรรณนพพร (1991) (1,000) หจก.อรรณนพพร (1991) เลือกเจาะจงร้านคา้ ซ15
20 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 500 500 เฉพาะเจาะจง หจก. ดาวนิวขอนแก่น (ส านกังานใหญ่) (500)หจก. ดาวนิวขอนแก่น (ส านกังานใหญ่) เลือกเจาะจงร้านคา้ ซ16
21 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 580 580 เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิโตรเลียมคอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (580) บริษทั ปิโตรเลียมคอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั เลือกเจาะจงร้านคา้ ซ17
22 หมึก 15450 15450 เฉพาะเจาะจง บริษทัแอดไวซ์เมืองพล จ ากดั(15,450) บริษทัแอดไวซ์เมืองพล จ ากดั เลือกเจาะจงร้านคา้ ซ18
23 จา้งเคร่ืองเสียง 10,500 10,500 เฉพาะเจาะจง นายบณัฑิตย ์ สุขสร้อย (10,500) นายบณัฑิตย ์ สุขสร้อย เลือกเจาะจงร้านคา้ จ379
24 จา้งลา้งเคร่ืองปรับอากาศ 1,400 1,400 เฉพาะเจาะจง ร้านธีรภทัรแอร์ (1,400) ร้านธีรภทัรแอร์ เลือกเจาะจงร้านคา้ จ30

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม

โรงเรียนแวงใหญ่วทิยำคม

วนัที ่31 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562 
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25 กระดาษ 9,400 9,400 เฉพาะเจาะจง ร้านออยมอล (9,400) ร้านออยมอล เลือกเจาะจงร้านคา้ ซ373
26 กระดาษ 9,400 9,400 เฉพาะเจาะจง ร้านออยมอล (9,400) ร้านออยมอล เลือกเจาะจงร้านคา้ ซ375
27 วสัดุส านกังาน 4,873 4,873 เฉพาะเจาะจง ร้านออยมอล (5,844) ร้านออยมอล เลือกเจาะจงร้านคา้ ซ19
28 วสัดุส านกังาน 5,844 5,844 เฉพาะเจาะจง ร้านออยมอล (4,873) ร้านออยมอล เลือกเจาะจงร้านคา้ ซ20
29 สีน ้า 1,560 1,560 เฉพาะเจาะจง โชคประภาพร (1,560) โชคประภาพร เลือกเจาะจงร้านคา้ ซ21
30 ลูกบอล 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง ศรีทองสอร์ต (2,000) ศรีทองสอร์ต เลือกเจาะจงร้านคา้ ซ22
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