
แบบ สขร. 1

ล ำดบั งำนทีจ่ัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำ เหตุผลทีค่ดัเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ

ที่ หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

1 ค่าบริการก าจดัขยะ เดือน ก.พ 63 3,620.00                 3,620.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ลคัก้ีคลีน เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั บริษทั ลคัก้ีคลีน เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น 73/2563
เสนอราคา 3,620 บาท เสนอราคา 3,620 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 9  มี.ค  63

วงเงินงบประมาณ
2 วสัดุส านกังาน 22,000.00              22,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านวงศส์วสัด์ิคุรุภณัฑ์ ร้านวงศส์วสัด์ิคุรุภณัฑ์ มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น 74/2563

เสนอราคา 22,000 บาท เสนอราคา 22,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 9  มี.ค  63
วงเงินงบประมาณ

3 วสัดุส านกังาน (กองคลงั) 22,000.00              22,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านวงศส์วสัด์ิคุรุภณัฑ์ ร้านวงศส์วสัด์ิคุรุภณัฑ์ มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น 75/2563
เสนอราคา 22,000 บาท เสนอราคา 22,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 9  มี.ค  63

วงเงินงบประมาณ
4 วสัดุส านกังาน (กองช่าง) 25,000.00              25,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านวงศส์วสัด์ิคุรุภณัฑ์ ร้านวงศส์วสัด์ิคุรุภณัฑ์ มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น 76/2563

เสนอราคา 25,000 บาท เสนอราคา 25,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 9  มี.ค  63
วงเงินงบประมาณ

5 วสัดุงานบา้นงานครัว 19,000.00              19,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านวงศส์วสัด์ิคุรุภณัฑ์ ร้านวงศส์วสัด์ิคุรุภณัฑ์ มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น 77/2563
เสนอราคา 19,000 บาท เสนอราคา 19,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 9  มี.ค  63

วงเงินงบประมาณ
6 วสัดุอุปกรณ์ในงานรัฐพิธีต่างๆ 33,000.00              33,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านวงศส์วสัด์ิคุรุภณัฑ์ ร้านวงศส์วสัด์ิคุรุภณัฑ์ มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น 78/2563

เสนอราคา 33,000 บาท เสนอราคา 33,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 9  มี.ค  63
วงเงินงบประมาณ

7 วสัดุคอมพิวเตอร์ 24,500.00              24,500.00   เฉพาะเจาะจง ร้านวงศส์วสัด์ิคุรุภณัฑ์ ร้านวงศส์วสัด์ิคุรุภณัฑ์ มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น 79/2563
เสนอราคา 24,500 บาท เสนอราคา 24,500 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 9  มี.ค  63

วงเงินงบประมาณ
8 วสัดุคอมพิวเตอร์ (กองคลงั) 17,500.00              17,500.00   เฉพาะเจาะจง ร้านวงศส์วสัด์ิคุรุภณัฑ์ ร้านวงศส์วสัด์ิคุรุภณัฑ์ มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น 80/2563

เสนอราคา 17,500 บาท เสนอราคา 17,500 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 9  มี.ค  63
วงเงินงบประมาณ
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ล ำดบั งำนทีจ่ัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำ เหตุผลทีค่ดัเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ

ที่ หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

9 วสัดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 19,000.00              19,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านวงศส์วสัด์ิคุรุภณัฑ์ ร้านวงศส์วสัด์ิคุรุภณัฑ์ มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น 81/2563
เสนอราคา 19,000 บาท เสนอราคา 19,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 9  มี.ค  63

วงเงินงบประมาณ
10 วสัดุไฟฟ้า 17,000.00              17,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านวงศส์วสัด์ิคุรุภณัฑ์ ร้านวงศส์วสัด์ิคุรุภณัฑ์ มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น 82/2563

เสนอราคา 17,000 บาท เสนอราคา 17,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 9  มี.ค  63
วงเงินงบประมาณ

11 ซ่อมแซมเคร่ืองเสียงตามสาย ม.6 25,000.00              25,000.00   เฉพาะเจาะจง หทยัทิพยก่์อสร้าง หทยัทิพยก่์อสร้าง มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น 83/2563
เสนอราคา 25,000 บาท เสนอราคา 25,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 11  มี.ค  63

วงเงินงบประมาณ
12 วสัดุอุปกรณ์ในโครงการพลงัคนไทย 10,638.00              10,638.00   เฉพาะเจาะจง หทยัทิพยก่์อสร้าง หทยัทิพยก่์อสร้าง มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น 85/2563

ร่วมใจป้องกนัไวรัสโคโรน่า เสนอราคา 10,638 บาท เสนอราคา 10,638 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 16  มี.ค  63
วงเงินงบประมาณ

13 ซ่อมแซมรถยนตส่์วนกลาง 27,000.00              27,000.00   เฉพาะเจาะจง นายสมหมาย รักษศ์รีทอง นายสมหมาย รักษศ์รีทอง มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น 86/2563
เสนอราคา 27,000 บาท เสนอราคา 27,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 23  มี.ค  63

วงเงินงบประมาณ
14 วสัดุอุปกรณ์ในโครงการป้องกนัโรค 9,500.00                 9,500.00     เฉพาะเจาะจง นายสมหมาย รักษศ์รีทอง นายสมหมาย รักษศ์รีทอง มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น 87/2563

โคโรน่า -19 เสนอราคา 9,500 บาท เสนอราคา 9,500 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 27  มี.ค  63
วงเงินงบประมาณ

15 ซ่อมแซมแอร์ส านกังาน 19,500.00              19,500.00   เฉพาะเจาะจง นายสมหมาย รักษศ์รีทอง นายสมหมาย รักษศ์รีทอง มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น 88/2563
เสนอราคา 19,500 บาท เสนอราคา 19,500 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 31  มี.ค  63

วงเงินงบประมาณ
16 ซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 9,500.00                 9,500.00     เฉพาะเจาะจง นายสมหมาย รักษศ์รีทอง นายสมหมาย รักษศ์รีทอง มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น 89/2563

เสนอราคา 9,500 บาท เสนอราคา 9,500 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 31  มี.ค  63
วงเงินงบประมาณ
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แบบ สขร. 1

ล ำดบั งำนทีจ่ัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำ เหตุผลทีค่ดัเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ

ที่ หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

17 วสัดุอุปกรณ์ท าสเปรยแ์อลกอฮอล์ 9,500.00                 9,500.00     เฉพาะเจาะจง นายสมหมาย รักษศ์รีทอง นายสมหมาย รักษศ์รีทอง มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น 90/2563
เสนอราคา 9,500 บาท เสนอราคา 9,500 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 27  มี.ค  63

วงเงินงบประมาณ
18 จดัซ้ือเคร่ืองวดัอุณหภูมิ 13,000.00              13,000.00   เฉพาะเจาะจง นายสมหมาย รักษศ์รีทอง นายสมหมาย รักษศ์รีทอง มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น 91/2563

เสนอราคา 13,000 บาท เสนอราคา 13,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 27  มี.ค  63
วงเงินงบประมาณ

19 ค่าป้ายไวนิลประชาสมัพนัธ์ 7,200.00                 7,200.00     เฉพาะเจาะจง นายสมหมาย รักษศ์รีทอง นายสมหมาย รักษศ์รีทอง มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น 92/2563
เสนอราคา 25,000 บาท เสนอราคา 25,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 27  มี.ค  63

วงเงินงบประมาณ
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