
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ พัสดุทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 ผ้าม้วนสีฟ้า 3,200               3,200                 เฉพาะเจาะจง ร้านเซวา ร้านเซวา ตรงตามข้อตกลง 2 มิถุนายน 2563

2 กระดาษ/อุกกรณ์ท าความสะอาด 3,600               3,600                 เฉพาะเจาะจง ร้านนครสวรรค์  ไอที ร้านนครสวรรค์  ไอที ตรงตามข้อตกลง 14 มิถุนายน 2563

3 อุปกรณท าความสะอาด 4220 4220 เฉพาะเจาะจง ร้านริมน  า ร้านน  า ตรงตามข้อตกลง 14 มิถุนายน 2563

4 อุปกรณ์ดนตรี 33,000.00          33,000.00            เฉพาะเจาะจง ร้านมิวสิคนครสวรรค์ ร้านมิวสิคนครสวรรค์ ตรงตามข้อตกลง 21 มิถุนายน 2563

5 ล้างแอร์ 1,050.00            1,050.00              เฉพาะเจาะจง ร้านแอร์ ร้านแอร์ ตรงตามข้อตกลง 27 มิถุนายน 2563

6 กรดานไวดฺบรอด 1,800               1,800                 เฉพาะเจาะจง ร้านนครสวรรค์  ไอที ร้านนครสวรรค์  ไอที ตรงตามข้อตกลง 30 มิถุนายน 2563

7 คอมพิวเตอร์ 70,000 70,000 เฉพาะเจาะจง ร้านหมอคอม ร้านหมอคอม ตรงตามข้อตกลง 1 กรกฎาคม 2563

8 ธง 1,150               1,150                 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีมาตุลี ร้านศรีมาตุลี ตรงตามข้อตกลง 8 กรกฎาคม 2563

9 ปกหลาสติก 1,930               1,930                 เฉพาะเจาะจง ร้านนครสวรรค์  ไอที ร้านนครสวรรค์  ไอที ตรงตามข้อตกลง 13 กรกฎาคม 2563

10 ป้าย 430                 430                   เฉพาะเจาะจง ร้านพยหุะการพิมพ์ ร้านพยหุะการพิมพ์ ตรงตามข้อตกลง 13 กรกฎาคม 2563

11 อุปกรณ์ 2,950               2,950                 เฉพาะเจาะจง ร้านนครสวรรค์  ไอที ร้านนครสวรรค์  ไอที ตรงตามข้อตกลง 29 กรกฎาคม 2563

12 อุปกรณ์ 1,581               1,581                 เฉพาะเจาะจง ร้านนครสวรรค์  ไอที ร้านนครสวรรค์  ไอที ตรงตามข้อตกลง 29 กรกฎาคม 2563

13 อุปกรณ์ 380                 380                   เฉพาะเจาะจง ร้านนครสวรรค์  ไอที ร้านนครสวรรค์  ไอที ตรงตามข้อตกลง 29 กรกฎาคม 2563

14 อุปกรณ์ 2,000               2,000                 แฉพาะเจาะจง ร้านนครสวรรค์  ไอที ร้านนครสวรรค์  ไอที ตรงตามข้อตกลง 29 กรกฎาคม 2563

15 กระดานไวด์ 4,000               4,000                 เฉพาะเจาะจง ร้านนครสวรรค์  ไอที ร้านนครสวรรค์  ไอที ตรงตามข้อตกลง 29 กรกฎาคม 2563

16 ผ้าม้วนสีม่วง 1,600               1,600                 เฉพาะเจาะจง ร้านเซวา ร้านเซวา ตรงตามข้อตกลง 2 สิงหาคม 2563

17 กระดานไวด์ 4,500               4,500                 เฉพาะเจาะจง ร้านนครสวรรค์  ไอที ร้านนครสวรรค์  ไอที ตรงตามข้อตกลง 5 สิงหาคม 2563

18 หมึก 1,300               1,300                 เฉพาะเจาะจง ร้านเจพี ร้านเจพี ตรงตามข้อตกลง 5 สิงหาคม 2563

19 อุปกรณ์ 701                 701                   เฉพาะเจาะจง ร้านนครสวรรค์  ไอที ร้านนครสวรรค์  ไอที ตรงตามข้อตกลง 5 สิงหาคม 2563

20 เคร่ืองฉายสามมิติ 9,990.00            9,990.00              เฉพาะเจาะจง ร้านนครสวรรค์  ไอที ร้านนครสวรรค์  ไอที ตรงตามข้อตกลง 27 สิงหาคม 2563

21 กระดาษ 850                 850                   เฉพาะเจาะจง ร้านนครสวรรค์  ไอที ร้านนครสวรรค์  ไอที ตรงตามข้อตกลง 27 สิงหาคม 2563

22 เปล่ียนตลับ 970                 970                   เฉพาะเจาะจง ร้านคอมนครสวรรค์ ร้านคอมนครสวรรค์ ตรงตามข้อตกลง 30 สิงหาคม 2563

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบ เดือนกันยำยน  

(ชือ่หน่วยงำน) โรงเรียนวัดสันติธรรม

วัน1เดือนเมษำยน  พ.ศ. 2563 (1)-30 ก.ย. 2563
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23 ค่ายเอกสาร 330                 330                   เฉพาะเจาะจง ร้านธญัญา ร้านธญัญา ตรงตามข้อตกลง 30 สิงหาคม 2563

24 ค่าถ่ายเอกสาร 315                 315                   เฉพาะเจาะจง ร้านธญัญา ร้านธญัญา ตรงตามข้อตกลง 14 กันยายน 2563

25 ฮารดิต 2,200               2,200                 เฉพาะเจาะจง ร้านนครสวรรค์  ไอที ร้านนครสวรรค์  ไอที ตรงตามข้อตกลง 14 กันยายน 2563

26 ค่าถ่ายเอกสารข้อสอบ 723                 723                   เฉพาะเจาะจง ร้านธญัญา ร้านธญัญา ตรงตามข้อตกลง 21 กันยายน 2563

27 อุปกรณ์ท าเกียรติบัตร กระดาษการด 1,600.00            1,600.00              เฉพาะเจาะจง ร้านศรีมาตุลี ร้านศรีมาตุลี ตรงตามข้อตกลง 21 กันยายน 2563

28 ค่าถ่ายเอกสาร 303                 303                   เฉพาะเจาะจง ร้านธญัญา ร้านธญัญา ตรงตามข้อตกลง 21 กันยายน 2563

29 ค่าถ่ายเอกสารภาษาไทย 1,252               1,252                 เฉพาะเจาะจง ร้านธญัญา ร้านธญัญา ตรงตามข้อตกลง 30 กันยายน 2563


