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แบบ สขร.1 

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โรงเรียนชุมแพวทิยายน 

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
งบประมาณ  

(บาท) 
วิธีการจัดซ้ือ 

จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

1 ซื้อวัสดุโครงการ 
 

700 ตกลงราคา บริษัท พีเอสวายเซอร์วิส จ ากัด / 
700 บ. 

บริษัท พีเอสวายเซอร์วิส จ ากัด / 
700 บ. 

ราคาต  าสุด 

2 ซื้อวัสดุโครงการ 1,595 ตกลงราคา ร้านสงวนชัยค้าวัสดุ / 1,595 บ. ร้านสงวนชัยค้าวัสดุ / 1,595 บ. ราคาต  าสุด 
3 ซื้อวัสดุโครงการ  1,840 ตกลงราคา ร้านสงวนชัยค้าวัสดุ / 1,840 บ. ร้านสงวนชัยค้าวัสดุ / 1,840 บ. ราคาต  าสุด 
4 ซื้อวัสดุโครงการ 1,202.68 ตกลงราคา บริษัท กรุงไทยคลังไฟฟ้า จ ากัด / 

1,202.68 บ. 
บริษัท กรุงไทยคลังไฟฟ้า จ ากัด / 

1,202.68 บ. 
ราคาต  าสุด 

5 ซื้อวัสดุโครงการ 462 ตกลงราคา บริษัท กรุงไทยคลังไฟฟ้า จ ากัด / 
462 บ. 

บริษัท กรุงไทยคลังไฟฟ้า จ ากัด / 
462 บ. 

ราคาต  าสุด 

6 ซื้อวัสดุโครงการ 550 ตกลงราคา หจก.บุญศิริชัยค้าไม้ / 550 บ. หจก.บุญศิริชัยค้าไม้ / 550 บ. ราคาต  าสุด 
7 ซื้อวัสดุโครงการ 500 ตกลงราคา บริษัท พีเอสวายเซอร์วิส จ ากัด / 

500 บ. 
บริษัท พีเอสวายเซอร์วิส จ ากัด / 

500 บ. 
ราคาต  าสุด 

8 ซื้อวัสดุโครงการ 500 ตกลงราคา บริษัท พีเอสวายเซอร์วิส จ ากัด / 
500 บ. 

บริษัท พีเอสวายเซอร์วิส จ ากัด / 
500 บ. 

ราคาต  าสุด 

9 ซื้อวัสดุโครงการ 300 ตกลงราคา ร้านเจเจบุ๊คเซ็นเตอร์ / 300 บ. ร้านเจเจบุ๊คเซ็นเตอร์ / 300 บ. ราคาต  าสุด 
 

 



แบบ สขร.1 

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โรงเรียนชุมแพวิทยายน 

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
งบประมาณ  

(บาท) 
วิธีการจัดซ้ือ 

จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

10 จ้างครูอัตราจ้าง 2 เดือน 30,000 ตกลงราคา นายสานิตย์ รูปชัยภูมิ/ 30,000 บ. นายสานิตย์ รูปชัยภูมิ/ 30,000 บ. ราคาต  าสุด 
11 ซื้อวัสดุโครงการ 115 ตกลงราคา บริษัท กรุงไทยคลังไฟฟ้า จ ากัด /115 บ. บริษัท กรุงไทยคลังไฟฟ้า จ ากัด /115 บ. ราคาต  าสุด 
12 ซื้อวัสดุโครงการ 18,000 ตกลงราคา บ. ทีแอนด์พีแอล / 18,000 บ. บ. ทีแอนด์พีแอล / 18,000 บ. ราคาต  าสุด 
13 ซื้อวัสดุโครงการ 600 ตกลงราคา ร้านทิพชอป / 600 บ. ร้านทิพชอป / 600 บ. ราคาต  าสุด 
14 ซื้อวัสดุโครงการ 600 ตกลงราคา บ.รัฐลิดาออยล์ / 600 บ. บ.รัฐลิดาออยล์ / 600 บ. ราคาต  าสุด 
15 ซื้อวัสดุโครงการ 600 ตกลงราคา บ.พีเอสวายไลฟ์  / 600 บ. บ.พีเอสวายไลฟ์  / 600 บ. ราคาต  าสุด 
16 ซื้อวัสดุโครงการ 600 ตกลงราคา ร้านเพชรน้ าเอกวัสดุ / 600 บ. ร้านเพชรน้ าเอกวัสดุ / 600 บ. ราคาต  าสุด 
17 ซื้อวัสดุโครงการ 1,300 ตกลงราคา ร้านยิ้มคอมพิวเตอร์ / 1,300 บ. ร้านยิ้มคอมพิวเตอร์ / 1,300 บ. ราคาต  าสุด 
18 ซื้อวัสดุโครงการ 1,000 ตกลงราคา บ.อิมเมจจิเนียริ ง / 1,000 บ. บ.อิมเมจจิเนียริ ง / 1,000 บ. ราคาต  าสุด 
19 ซื้อวัสดุโครงการ 42,000 ตกลงราคา ร้านป.เจริญวัสดุก่อสร้าง / 42,000 บ. ร้านป.เจริญวัสดุก่อสร้าง / 42,000 บ. ราคาต  าสุด 
20 ซื้อวัสดุโครงการ 3,335 ตกลงราคา ร้านสงวนชัยค้าวัสดุ / 3,335 บ. ร้านสงวนชัยค้าวัสดุ / 3,335 บ. ราคาต  าสุด 
21 จ้างเหมารถยนต์ โครงการกีฬา   8,500 ตกลงราคา นายอินแปลง ขวัญน้อย / 8,500 บ. นายอินแปลง ขวัญน้อย / 8,500 บ. ราคาต  าสุด 
22 ซื้อวัสดุโครงการ 16,800 ตกลงราคา บ.อิมเมจิเนียริ ง / 16,800 บ. บ.อิมเมจิเนียริ ง / 16,800 บ. ราคาต  าสุด 
23 จ้างเหมารถยนต์ โครงการกีฬา 6,500 ตกลงราคา นายสากล  แผ่นสุวรรณ / 6,500 บ. นายสากล  แผ่นสุวรรณ / 6,500 บ. ราคาต  าสุด 
24 จ้างเหมารถยนต์ โครงการกีฬา 16,500 ตกลงราคา นายบุญโฮม ขัวเนาว์ / 16,500 บ. นายบุญโฮม ขัวเนาว์ / 16,500 บ. ราคาต  าสุด 
 

 

 

 



แบบ สขร.1 

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โรงเรียนชุมแพวิทยายน 

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
งบประมาณ  

(บาท) 
วิธีการจัดซ้ือ 

จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

25 จ้างเหมารถยนต์ โครงการกีฬา 5,600 ตกลงราคา นายมงกุฎ  จวบลาภ / 5,600 บ. นายมงกุฎ  จวบลาภ / 5,600 บ. ราคาต  าสุด 
26 ซื้อวัสดุโครงการ 1,492 ตกลงราคา บ.พีเอสวายเอนเนอจีวัน / 1,492 บ. บ.พีเอสวายเอนเนอจีวัน / 1,492 บ. ราคาต  าสุด 
27 ซื้อวัสดุโครงการ 376 ตกลงราคา ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น / 376 บ. ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น/ 376 บ. ราคาต  าสุด 
28 ซื้อวัสดุโครงการ 39,459 ตกลงราคา หจก.ป.เจริญวัสดุฯ2 / 39,459 บ. หจก.ป.เจริญวัสดุฯ2 / 39,459 บ. ราคาต  าสุด 
29 ซื้อวัสดุโครงการ 330 ตกลงราคา ร้านสงวนชัยค้าวัสดุ / 330 บ. ร้านสงวนชัยค้าวัสดุ / 330 บ. ราคาต  าสุด 
30 ซื้อวัสดุโครงการ 7,490 ตกลงราคา ร้านไอที ฟิคช์คอม / 7,490 บ. ร้านไอที ฟิคช์คอม / 7,490 บ. ราคาต  าสุด 
31 ซื้อวัสดุโครงการ 7,200 ตกลงราคา ร้านไอที ฟิคช์คอม / 7,200 บ. ร้านไอที ฟิคช์คอม / 7,200 บ. ราคาต  าสุด 
32 จ้างเหมารถยนต์ โครงการกีฬา   37,500 ตกลงราคา นายคมสัน เร้าจ านงค์ / 37,500 บ. นายคมสัน เร้าจ านงค์ / 37,500 บ. ราคาต  าสุด 
33 จ้างเหมารถยนต์ โครงการกีฬา   37,500 ตกลงราคา นายกฤษณพงศ์ ชูเสน / 37,500 บ. นายกฤษณพงศ์ ชูเสน / 37,500 บ. ราคาต  าสุด 
34 จ้างเหมารถยนต์ โครงการกีฬา   37,500 ตกลงราคา นายราชัน ค าภิบาล / 37,500 บ. นายราชัน ค าภิบาล / 37,500 บ. ราคาต  าสุด 
35 จ้างเหมารถยนต์ โครงการกีฬา   37,500 ตกลงราคา นายสุรเดช ชูตรากูลกิจ / 37,500 บ. นายสุรเดช ชูตรากูลกิจ / 37,500 บ. ราคาต  าสุด 
36 จ้างเหมารถยนต์ โครงการกีฬา   37,500 ตกลงราคา นายประวิทย์ อินวงษา / 37,500 บ. นายประวิทย์ อินวงษา / 37,500 บ. ราคาต  าสุด 
37 จ้างเหมารถยนต์ โครงการกีฬา   8,500 ตกลงราคา นายอินแปลง ขวัญน้อย / 8,500 บ. นายอินแปลง ขวัญน้อย / 8,500 บ. ราคาต  าสุด 
38 จ้างเหมารถยนต์ โครงการกีฬา   8,500 ตกลงราคา นายสมบัติ พลบัว / 8,500 บ. นายสมบัติ พลบัว / 8,500 บ. ราคาต  าสุด 
39 ซื้อวัสดุโครงการ 4,290 ตกลงราคา บ.อิมเมจจิเนียริ ง / 4,290 บ. บ.อิมเมจจิเนียริ ง / 4,290 บ. ราคาต  าสุด 
40 ซื้อวัสดุโครงการ 200 ตกลงราคา บริษัทพีเอสวายเซอร์วิส จ ากัด/200 บ. บริษัทพีเอสวายเซอร์วิส จ ากัด/200 บ. ราคาต  าสุด 

 

 

 

 

 


