แบบ สขร.1

ที่
1
2

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2562
โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา
วันที่ 5 เดือน พฤศจิกายน 2562
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก
หรือ
(บาท)
และ
และราคา
จัดจ้าง(บาท)
ราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
จ้างเหมารถรับส่งไปทัศนศึกษาที่ 28,000
28,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนก ตรงดี นางสาวรัชนก ตรงดี
จ.เชียงคาน จานวน 1 รายการ
ราคาที่เสนอ
ราคาทีต่ กลงจ้าง
28,000 บาท
28,000 บาท
จัดซื้อไม้กวาด
5,000
5,000
วิธีเฉพาะเจาะจง นายสาลี ครุทเคน นายสาลี ครุทเคน
ราคาที่เสนอ 5,000 ราคาทีต่ กลงซื้อ
บาท
5,000 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่า

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซื้อหรือจาง

เป็นราคา
ท้องตลาด
เห็นสมควร
จัดซื้อได้

ใบสั่งซื้อ 2/2563
24 ตุลาคม 2563

ใบสั่งจ้าง 1/2563
4 ตุลาคม 2562

แบบ สขร.1

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน
โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา
วันที่ 5 เดือน ธันวาคม 2562
วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผูเสนอราคา
หรือ
(บาท)
และ
จัดจ้าง(บาท)
ราคาที่เสนอ
8,500
8,500
วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเปรมเจริญการ
ยาง ราคาที่เสนอ
8,500 บาท

1

จ้างซ่อมรถตู้โรงเรียน

2

จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า
จานวน 9 รายการ

8,043

8,043

วิธีเฉพาะเจาะจง

3

จัดซื้อคอมพิวเตอร์
จานวน 1 รายการ

16,115

16,115

วิธีเฉพาะเจาะจง

2562

ผูไดรับการคัดเลือก
เหตุผลที่
และราคา
คัดเลือกโดย
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
สรุป
ร้านเปรมเจริญการยาง เป็นราคา
ราคาทีต่ กลงจ้าง
ท้องตลาด
8,500 บาท
เห็นสมควร
จัดซื้อได้
บริษัทอมรศูนย์รวม บริษัทอมรศูนย์รวม
เป็นราคา
อะไหล่อิเล็กทรอนิคส์ อะไหล่อิเล็กทรอนิคส์ ท้องตลาด
จากัด ราคาที่เสนอ จากัด ราคาที่ตกลงซื้อ เห็นสมควร
8,043 บาท
8,043 บาท
จัดซื้อได้
บริษัทยูนิตี้ ไอที ซีส บริษัทยูนิตี้ ไอที ซีส
เป็นผู้เสนอ
เต็ม จากัด ราคาที่
เต็ม จากัด ราคาที่ตก ราคาต่า
เสนอ 16,115บาท ลงซื้อ 16,115บาท

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซื้อหรือจาง

ใบสั่งจ้าง 3./2563
20 พฤศจิกายน
2562
ใบสั่งซื้อ 4/2563
19 พฤศจิกายน
2563
ใบสั่งซื้อ 5/2563
19 พฤศจิกายน
2563

แบบ สขร.1

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

ไม่มีรายการ

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือ
จัดจ้าง(บาท)

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2562
โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา
วันที่ 5 เดือน มกราคม 2563
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก
(บาท)
และ
และราคา
ราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ
คัดเลือกโดย สัญญาหรือขอตกลงใน
การซือ้ หรือจาง
สรุป

แบบ สขร.1

ที่
1

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
จัดซื้อวัสดุ ปรับปรุงอาคาร
สถานที่ จานวน 34 รายการ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม
โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา
วันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ 2563
วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผูเสนอราคา
หรือ
(บาท)
และ
จัดจ้าง(บาท)
ราคาที่เสนอ
11,875
11,875 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ทองทรัพย์เจริญ
ราคาที่เสนอ
11,875 บาท

2563
ผูไดรับการคัดเลือก
และราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
หจก.ทองทรัพย์เจริญ
ราคาทีต่ กลงซื้อ
11,875 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป
เป็นราคา
ท้องตลาด
เห็นสมควร
จัดซื้อได้

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซื้อหรือจาง

ใบสั่งซื้อ 7./2563
22 มกราคม
2563

แบบ สขร.1

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

1

จัดจ้างทาผ้าคลุมเก้าอี้
จานวน 50 รายการ

2

จัดจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน
จานวน 1 รายการ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา
วันที่ 5 เดือน มีนาคม 2563
วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก
เหตุผลที่
หรือ
(บาท)
และ
และราคา
คัดเลือกโดย
จัดจ้าง(บาท)
ราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
สรุป
10,000
10,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านขวัญสิริการค้า ร้านขวัญสิริการค้า
เป็นราคา
ราคาที่เสนอ
ราคาทีต่ กลงจ้าง
ท้องตลาด
10,000 บาท
10,000 บาท
เห็นสมควร
จัดซื้อได้
10,300
10,300 วิธีเฉพาะเจาะจง นายบุญลือ เสมอ นายบุญลือ เสมอวงษ์ เป็นผู้เสนอ
วงษ์ ราคาที่เสนอ ราคาทีต่ กลงจ้าง
ราคาต่าสุด
10,3000 บาท
10,300 บาท

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซื้อหรือจาง

ใบสั่งจ้าง 8./2563
24 กุมภาพันธ์
2563
ใบสั่งจ้าง
13./2563
27 กุมภาพันธ์
2563

แบบ สขร.1

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือ
จัดจ้าง(บาท)
36,000

1

จัดซื้อวัสดุเพื่อการศึกษา
จานวน 37 รายการ

2

จัดซื้อวัสดุเพื่อการศึกษา
จานวน 54 รายการ

50,999

3

จัดจ้างทาผ้าคลุมโต๊ะ
จานวน 1 รายการ

24,000

4

จ้างติดตั้งแอร์ จานวน 1
รายการ

22,900

5

จัดซื้อหมึกพร้อมไข
จานวน 2 รายการ

42,800

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2563
โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา
วันที่ 5 เดือน เมษายน 2563
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก
เหตุผลที่
(บาท)
และ
และราคา
คัดเลือกโดย
ราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
สรุป
36,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสตรีวิทย์ ราคา ร้านสตรีวิทย์ ราคาที่ เป็นราคา
ที่เสนอ 36,000
ตกลงซื้อ 36,000
ท้องตลาด
บาท
บาท
เห็นสมควร
จัดซื้อได้
50,999 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทนิวง่วนแสง บริษัทนิวง่วนแสงไทย เป็นราคา
ไทย 2003 จากัด 2003 จากัด ราคาที่ ท้องตลาด
ราคาที่เสนอ
ตกลงซื้อ 50,999
เห็นสมควร
50,999 บาท
บาท
จัดซื้อได้
24,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านขวัญสิริการค้า ร้านขวัญสิริการค้า
เป็นราคา
ราคาที่เสนอ
ราคาทีต่ กลงจ้าง
ท้องตลาด
24,000 บาท
24,000 บาท
เห็นสมควร
จัดซื้อได้
22,900 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ้านเชียงการ ร้านบ้านเชียงการ
เป็นผู้เสนอ
ไฟฟ้าแอนด์เซอร์วิส ไฟฟ้าแอนด์เซอร์วิส ราคาต่า
ราคาที่เสนอ
ราคาทีต่ กลงจ้าง
22,900 บาท
22,900 บาท
42,800 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ่
บริษัท ริโซ่ (ประเทศ เป็นผู้เสนอ
(ประเทศไทย)จากัด ไทย)จากัด ราคาที่ตก ราคาต่า
ราคาที่เสนอ
ลงซื้อ 42,800 บาท
42,800 บาท

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซื้อหรือจาง

ใบสั่งซื้อ 9./2563
5 มีนาคม 2563
ใบสั่งซื้อ
10./2563
6 มีนาคม 2563
ใบสั่งจ้าง
11./2563
9 มีนาคม 2563
ใบสั่งจ้าง
12./2563
11 มีนาคม 2563
ใบสั่งซือ้ 20./2563
5 มีนาคม 2563

แบบ สขร.1

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

6

จัดซื้อรายการหนัง
สือเรียน จานวน 116 รายการ

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือ
จัดจ้าง(บาท)
403,492

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2563
โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา
วันที่ 5 เดือน เมษายน 2563
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก
เหตุผลที่
(บาท)
และ
และราคา
คัดเลือกโดย
ราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
สรุป
403,492 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทนิวง่วนแสง บริษัทนิวง่วนแสงไทย เป็นผู้เสนอ
ไทย 2003 จากัด 2003 จากัด ราคาที่ ราคาต่า
ราคาที่เสนอ
ตกลงซื้อ 403,492
403,492 บาท
บาท

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซื้อหรือจาง

ใบสั่งซื้อ
21./2563
27 มีนาคม 2563

แบบ สขร.1

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

ไม่มีรายการ

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือ
จัดจ้าง(บาท)

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2563
โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา
วันที่ 5 เดือน พฤษภาคม 2563
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก
(บาท)
และ
และราคา
ราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ
คัดเลือกโดย สัญญาหรือขอตกลงใน
การซือ้ หรือจาง
สรุป

แบบ สขร.1

ที่
1

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
จัดซื้อคอมพิวเตอร์
จานวน 7 รายการ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา
วันที่ 5 เดือน มิถุนายน 2563
วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก
เหตุผลที่
หรือ
(บาท)
และ
และราคา
คัดเลือกโดย
จัดจ้าง(บาท)
ราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
สรุป
115,500
115,500 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทจอมบึง
บริษัทจอมบึง
เป็นผู้เสนอ
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ 2006 ราคาต่า
2006 จากัด ราคา จากัด ราคาทีต่ กลง
ที่เสนอ 115,500 ซือ้ 115,500 บาท
บาท

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซื้อหรือจาง

ใบสั่งซื้อ
19./2563
7 พฤษภาคม
2563

แบบ สขร.1

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

ไม่มีรายการ

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือ
จัดจ้าง(บาท)

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2563
โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา
วันที่ 5 เดือน กรกฎาคม 2563
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก
(บาท)
และ
และราคา
ราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ
คัดเลือกโดย สัญญาหรือขอตกลงใน
การซือ้ หรือจาง
สรุป

แบบ สขร.1

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือ
จัดจ้าง(บาท)
8,080

1

จ้างทาป้ายไวนิล
จานวน 3 รายการ

2

จัดซื้อไม้กวาด
จานวน 5 รายการ

9,000

3

จัดซื้อผ้า 1 รายการ

33,705

4

จัดซื้อวัสดุ
จานวน 15 รายการ

13,625

5

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง 97,400
ระบบ
จานวน 1 รายการ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา
วันที่ 5 เดือน สิงหาคม 2563
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก
เหตุผลที่
(บาท)
และ
และราคา
คัดเลือกโดย
ราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
สรุป
8,080
วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเสกทรัพย์ดีไซน์ ร้านเสกทรัพย์ดีไซน์ เป็นราคา
ราคาที่เสนอ
ราคาทีต่ กลงจ้าง
ท้องตลาด
8,080 บาท
8,080 บาท
เห็นสมควรจัด
จ้างได้
9,000
วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุริยา น้อย
นายสุริยา น้อย
เป็นผู้เสนอ
วรรณะ ราคาที่
วรรณธ ราคาทีต่ กลง ราคาต่า
เสนอ 9,000 บาท ซือ้ 9,000 บาท
33,705 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ร้านขวัญสิริการค้า
เป็นราคา
เพื่อน สปอร์ต
ราคาทีต่ กลงซื้อ
ท้องตลาด
ราคาที่เสนอ
33,705 บาท
เห็นสมควร
33,705 บาท
จัดซื้อได้
13,625 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ห้างหุ้นส่วนจากัดทอง เป็นราคา
ทองทรัพย์เจริญ
ทรัพย์เจริญ ราคาที่ ท้องตลาด
ราคาที่เสนอ
ตกลงซือ้ 13,625
เห็นสมควร
13,625 บาท
บาท
จัดซื้อได้
97,400 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทจอมบึง
บริษัทจอมบึง
เป็นผู้เสนอ
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ 2006 ราคาต่า
2006 จากัด ราคา จากัด ราคาทีต่ กลง
ที่เสนอ 97,400
ซื้อ 97,400 บาท
บาท

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซื้อหรือจาง

ใบสั่งจ้าง
17./2563
1 กรกฎาคม
2563
ใบสั่งซื้อ
18./2563
8 กรกฏาคม 2563
ใบสั่งซือ้ 19./2563
2 กรกฏาคม
2563
ใบสั่งซือ้
20./2563
2 กรกฏาคม
2563
ใบสั่งซื้อ 21./2563
9 กรกฏาคม
2563

แบบ สขร.1

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือ
จัดจ้าง(บาท)
10,000

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา
วันที่ 5 เดือน สิงหาคม 2563
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก
(บาท)
และ
และราคา
ราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
10,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ภาคอิสาน บริษัท ภาคอิสานการ
การพิมพ์ (999)
พิมพ์ (999) จากัด
จากัด ราคาที่เสนอ ราคาทีต่ กลงซื้อ
10,000 บาท
97,400 บาท
6,236
วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ้านเชียงมิเตอร์ ร้านบ้านเชียงมิเตอร์
ราคาที่เสนอ
ราคาทีต่ กลงซื้อ
6,236 บาท
6,236 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่า

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซื้อหรือจาง

เป็นราคา
ท้องตลาด
เห็นสมควร
จัดซื้อได้
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่า

ใบสั่งซื้อ 23./2563
17 กรกฏาคม
2563

6

จัดซื้อเอกสาร ปพ.5

7

จัดซื้อวัสดุในการซ่อมรถ
แทรกเตอร์
จานวน 13 รายการ

6,236

8

จัดจ้างซ่อมรถตู้โรงเรียน
จานวน 1 รายการ

19,080

19,080

วิธีเฉพาะเจาะจง เปรมเจริญการยาง
ราคาที่เสนอ
19,080 บาท

เปรมเจริญการยาง
ราคาทีต่ กลงจ้าง
19,080 บาท

9

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
จานวน 1 รายการ

24,600

24,600

วิธีเฉพาะเจาะจง ว่าที่ร้อยตรีดนุพล
ราชโหดี ราคาที่
เสนอ 24,600
บาท

ว่าที่ร้อยตรีดนุพล
เป็นผู้เสนอ
ราชโหดี ราคาทีต่ ก ราคาต่า
ลงซื้อ 24,600 บาท

ใบสั่งซื้อ 22./2563
16 กรกฏาคม
2563

ใบสั่งจ้าง
24./2563
22 กรกฏาคม
2563
ใบสั่งซื้อ
25./2563
27 กรกฎาคม
2563

