
แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

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

1 รายงานขอซ้ือวัสดุก่อสร้าง 3,888.38              3,888.38               เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.วัสดุภณัฑ์ ร้าน อ.วัสดุภณัฑ์ ราคาซ้ือ 3888.38 บาท เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 9 ตุลาคม 62

2 รายงานจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 1,400.00              1,400.00               เฉพาะเจาะจง ร้านไวกิงคอมพวิเตอร์ ร้านไวกิงคอมพวิเตอร์ ราคาซ้ือ 1400 บาท เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 28 มกราคม 63

3 รายงานขอซ้ือวัสดุก่อสร้าง 577.80 577.80 เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมโชคค้าวัสดุ ร้านอุดมโชคค้าวัสดุ ราคาซ้ือ 577.8 บาท เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 31 มกราคม 63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562

ชือ่หน่วยงาน  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562

ชือ่หน่วยงาน  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

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

1 รายงานขอซ้ือวัสดุส านักงาน 180.00                 180.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ปีแอนด์ ที ดีไซน์ ร้าน ปีแอนด์ ที ดีไซน์ ราคาซ้ือ 180 บาท เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 6 พฤศจิกายน 62

2 รายงานขอซ้ือวัสดุ กิจกรรมวันขึน้ปีใหม่ 2,358.00              2,358.00               เฉพาะเจาะจง บ.เอกชัย ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม บ.เอกชัย ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม ราคาซ้ือ 2358 บาทเป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 12 พฤศจิกายน 62

3 รายงานขอซ้ือวัสดุ กิจกรรมวันขึน้ปีใหม่ 577.80 577.80 เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมโชคค้าวัสดุ ร้านอุดมโชคค้าวัสดุ ราคาซ้ือ 577.8 บาท เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 14 พฤศจิกายน 62

4 รายงานขอซ้ือสารกรอง 6762.40 6762.40 เฉพาะเจาะจง ศ.โซเวเวล เสนอ 4,980 บาท ศ.โซเวเวล ราคาซ้ือ 6762.40 บาท เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 14 พฤศจิกายน 62

5 รายงานขอซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 230.00 230.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยนิตย์การพมิพ ์อิงค์เจ็ต ร้านชัยนิตย์การพมิพ ์อิงค์เจ็ต ราคาซ้ือ 230 บาทเป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 15 พฤศจิกายน 62

6 รายงานขอซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยนิตย์การพมิพ ์อิงค์เจ็ต ร้านชัยนิตย์การพมิพ ์อิงค์เจ็ต ราคาซ้ือ 300 บาทเป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 20 พฤศจิกายน 62

7 รายงานขอซ้ือวัสดุไฟฟา้ 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสินทร์กุญแจ ร้านสินทร์กุญแจ ราคาซ้ือ 400 บาท เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 26 พฤศจิกายน 62

8 รายงานขอซ้ือธงชาติ 1,600.00              1,600.00               เฉพาะเจาะจง น.ส.คนึงนิจ ภกัดีวงษ์ น.ส.คนึงนิจ ภกัดีวงษ ์ราคาซ้ือ 1600 บาท เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 27 พฤศจิกายน 62

9 รายงานขอซ้ือวัสดุก่อสร้าง 347.75                 347.75                 เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.วัสดุภณัฑ์ ร้าน อ.วัสดุภณัฑ์ ราคาซ้ือ 347.75 บาท เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 29 พฤศจิกายน 62

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562

ชือ่หน่วยงาน  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6

วันที ่......29........ เดือน ...พฤศจิกายน..... พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562

ชือ่หน่วยงาน  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6

วันที ่......29........ เดือน ...พฤศจิกายน..... พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

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

1 รายงานขอซ้ือเชือกแดง 378.00                 378.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านสยามภณัฑ์ ร้านสยามภณัฑ์ ราคาซ้ือ 378 บาท เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 3 ธันวาคม 62

2 รายงานขอซ้ือพานพุม่ดอกไม้ 3,760.00              3,760.00               เฉพาะเจาะจง นางจันทร์เพญ็ ขาววิเศษ นางจันทร์เพญ็ ขาววิเศษ ราคาซ้ือ 3760 บาท  เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 4 ธันวาคม 62

3 รายงานขอซ้ือวัสดุก่อสร้าง 4,793.60              4,793.60               เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.วัสดุภณัฑ์ ร้าน อ.วัสดุภณัฑ์ ราคาซ้ือ 4793.6 บาท เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 6 ธันวาคม 62

4 รายงานขอซ้ือวัสดุก่อสร้าง 144.50                 144.50                 เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.วัสดุภณัฑ์ ร้าน อ.วัสดุภณัฑ์ ราคาซ้ือ 144.50 บาท เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 9 ธันวาคม 62

5 รายงานจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 450.00                 450.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านสามชุก.คอม ร้านสามชุก.คอม ราคาซ้ือ 450 บาท เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 11 ธันวาคม 62

6 รายงานขอซ้ือวัสดุก่อสร้าง 3,424.00              3,424.00               เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.วัสดุภณัฑ์ ร้าน อ.วัสดุภณัฑ์ ราคาซ้ือ 3424 บาท เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 18 ธันวาคม 62

7 รายงานขอซ้ือวัสดุก่อสร้าง 2,273.75              2,273.75               เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.วัสดุภณัฑ์ ร้าน อ.วัสดุภณัฑ์ ราคาซ้ือ 2273.75 บาท เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 18 ธันวาคม 62

8 รายงานขอซ้ือวัสดุไฟฟา้ 4,295.00              4,295.00               เฉพาะเจาะจง บ.เอกชัย ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม บ.เอกชัย ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม ราคาซ้ือ 4295 บาทเป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 18 ธันวาคม 62

9 รายงานขอซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1490.00 1490.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมโชคค้าวัสดุ ร้านอุดมโชคค้าวัสดุ ราคาซ้ือ 1490 บาท เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 23 ธันวาคม 62

10 รายงานขอซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1,180.00              1,180.00               เฉพาะเจาะจง หจก.ปิน่วิเศษ หจก.ปิน่วิเศษ ราคาซ้ือ 1180 บาท เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 24 ธันวาคม 62

11 รายงานจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 700.00                 700.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านไวกิงคอมพวิเตอร์ ร้านไวกิงคอมพวิเตอร์ ราคาซ้ือ 700 บาท เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 25 ธันวาคม 62

12 รายงานขอซ้ือวัสดุก่อสร้าง 3,900.00              3,900.00               เฉพาะเจาะจง นายจเร สอนท่าโก นายจเร สอนท่าโก ราคาซ้ือ 3900 บาท เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 27 ธันวาคม 62

13 รายงานขอซ้ือวัสดุกีฬา 3,600.00              3,600.00               เฉพาะเจาะจง ร้านแบงค์สปอร์ต ร้านแบงค์สปอร์ต ราคาซ้ือ 3600 บาท เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 27 ธันวาคม 62

14 รายงานขอซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,400.00              1,400.00               เฉพาะเจาะจง ร้านนมแอนด์เน็ต ร้านนมแอนด์เน็ต ราคาซ้ือ 1400 บาท เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 27 ธันวาคม 62

15 รายงานขอซ้ือวัสดุกีฬา 3,600.00              3,600.00               เฉพาะเจาะจง ร้านแบงค์สปอร์ต ร้านแบงค์สปอร์ต ราคาซ้ือ 3600 บาท เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 27 ธันวาคม 62

16 รายงานขอซ้ือวัสดุกีฬา 3,900.00              3,900.00               เฉพาะเจาะจง ร้านแบงค์สปอร์ต ร้านแบงค์สปอร์ต ราคาซ้ือ 3900 บาท เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 27 ธันวาคม 62

17 รายงานขอซ้ือวัสดุส านักงาน 1460.00 1460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแดงสามชุก ร้านแดงสามชุก ราคาซ้ือ 1460 บาท เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 27 ธันวาคม 62

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562

ชือ่หน่วยงาน  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6

วันที ่......27........ เดือน ...ธันวาคม..... พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562

ชือ่หน่วยงาน  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6

วันที ่......27........ เดือน ...ธันวาคม..... พ.ศ. 2562

18 รายงานขอซ้ือวัสดุส านักงาน 4540.00 4540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนมแอนด์เน็ต ร้านแบงค์สปอร์ต ราคาซ้ือ 4540 บาท เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 27 ธันวาคม 62

19 รายงานขอซ้ือวัสดุงานบ้าน 4825.00 4825.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคุณนก ตลาดโรงเกลือกาญจนบุรีร้านคุณนก ตลาดโรงเกลือกาญจนบุรี ราคาซ้ือ 4825 บาทเป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 27 ธันวาคม 62

20 รายงานขอซ้ือตุ๊กตา กิจกรรมวันขึน้ปีใหม่ 4880.00 4880.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตุ๊กตาวุฒิเลเซอร์ ร้านตุ๊กตาวุฒิเลเซอร์ ราคาซ้ือ 4880 บาท เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 27 ธันวาคม 62

21 รายงานขอซ้ือวัสดุก่อสร้าง 963.00                 963.00                 เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.วัสดุภณัฑ์ ร้าน อ.วัสดุภณัฑ์ ราคาซ้ือ 963 บาท เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 28 ธันวาคม 62



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

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

1 รายงานขอซ้ือวัสดุงานบ้าน 1,963.00              1,963.00               เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร จ ากัด บ.สยามแม็คโคร จ ากัด ราคาซ้ือ 1963 บาทเป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 3มกราคม 63

2 รายงานขอซ้ือขนม กิจกรรมกีฬาสี 3,029.00              3,029.00               เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร จ ากัด บ.สยามแม็คโคร จ ากัด ราคาซ้ือ 3029 บาทเป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 3มกราคม 63

3 รายงานขอซ้ือวัสดุ กิจกรรมวันขึน้ปีใหม่ 600.00                 600.00                 เฉพาะเจาะจง ร้าน Fortune bakery ร้าน Fortune bakery ราคาซ้ือ 600 บาท เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 3มกราคม 63

4 รายงานขอซ้ือวัสดุ กิจกรรมวันขึน้ปีใหม่ 4,800.00              4,800.00               เฉพาะเจาะจง ร้าน Fortune bakery ร้าน Fortune bakery ราคาซ้ือ 4800 บาทเป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 7 มกราคม 63

5 รายงานขอซ้ือขนม กิจกรรมกีฬาสี 3,420.00              3,420.00               เฉพาะเจาะจง ร้าน สุเมธพาเจริญถาวร ร้าน สุเมธพาเจริญถาวร ราคาซ้ือ 3420 บาทเป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 9 มกราคม 63

6 รายงานจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 6,720.00              6,720.00               เฉพาะเจาะจง บ.ยูนิต้ี ไอที ซิสเตม จ ากัด บ.สยามแม็คโคร จ ากัด ราคาซ้ือ 1963 บาทเป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 9 มกราคม 63

7 รายงานจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 800.00                 800.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงสุวรรณ ร้านแสงสุวรรณราคาซ้ือ 800 บาท เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 9 มกราคม 63

8 รายงานจัดซ้ือวัสดุการเกษตร 1,500.00              1,500.00               เฉพาะเจาะจง นางจ าเนียน ส าเภาทอง นางจ าเนียน ส าเภาทอง ราคาซ้ือ 1500 บาทเป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 10 มกราคม 63

9 รายงานขอซ้ือวัสดุส านักงาน 250.00                 250.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ปีแอนด์ ที ดีไซน์ ร้าน ปีแอนด์ ที ดีไซน์ ราคาซ้ือ 250 บาท เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 14 มกราคม 63

10 รายงานจัดซ้ือวัสดุงานบ้าน 640.00                 640.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคนิมิต ร้านโชคนิมิต ราคาซ้ือ 640 บาท เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 17 มกราคม 63

11 รายงานจัดซ้ือวัสดุงานบ้าน 2,800.00              2,800.00               เฉพาะเจาะจง ร้านสุพรรณงา ร้านสุพรรณงา ราคาซ้ือ 2800 บาท เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 17 มกราคม 63

12 รายงานขอซ้ือวัสดุส านักงาน 13,025.00            13,025.00             เฉพาะเจาะจง ร้านนมแอนด์เน็ต ร้านนมแอนด์เน็ต ราคาซ้ือ 13025 บาท เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 17 มกราคม 63

13 รายงานขอซ้ือวัสดุส านักงาน 4,100.00              4,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนมแอนด์เน็ต ร้านนมแอนด์เน็ต ราคาซ้ือ 4100 บาท เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 17 มกราคม 63

14 รายงานจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 4,750.00              4,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนมแอนด์เน็ต ร้านนมแอนด์เน็ต ราคาซ้ือ 4750 บาท เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 17 มกราคม 63

15 รายงานขอซ้ือวัสดุส านักงาน 12,600.00            12,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนมแอนด์เน็ต ร้านนมแอนด์เน็ต ราคาซ้ือ 12600 บาท เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 17 มกราคม 63

16 รายงานขอซ้ือวัสดุส านักงาน 27,000.00            27,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนมแอนด์เน็ต ร้านนมแอนด์เน็ต ราคาซ้ือ 27000 บาท เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 17 มกราคม 63

17 รายงานขอซ้ือวัสดุส านักงาน 11,310.00            11,310.00             เฉพาะเจาะจง ร้านนมแอนด์เน็ต ร้านนมแอนด์เน็ต ราคาซ้ือ 11310 บาท เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 17 มกราคม 63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563

ชือ่หน่วยงาน  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6

วันที ่......31........ เดือน ...มกราคม..... พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563

ชือ่หน่วยงาน  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6

วันที ่......31........ เดือน ...มกราคม..... พ.ศ. 2563

18 รายงานขอซ้ือตุ๊กตา กิจกรรมวันขึน้ปีใหม่ 2,800.00              2,800.00               เฉพาะเจาะจง ร้านตุ๊กตาวุฒิเลเซอร์ ร้านตุ๊กตาวุฒิเลเซอร์ ราคาซ้ือ 2800 บาท เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 20 มกราคม 63

19 รายงานจัดซ้ือวัสดุการเกษตร 1,140.00              1,140.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษตร มัน่คง ร้านเกษตร มัน่คง ราคาซ้ือ 1140 บาท เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 22 มกราคม 63

20 รายงานขอซ้ือวัสดุส านักงาน 25,470.00            25,470.00             เฉพาะเจาะจง ร้านนมแอนด์เน็ต ร้านนมแอนด์เน็ต ราคาซ้ือ 25470 บาท เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 22 มกราคม 63

21 รายงานขอซ้ือเอกสารประกอบการสอน 1,500.00              1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนมแอนด์เน็ต ร้านนมแอนด์เน็ต ราคาซ้ือ 1500 บาท เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 23 มกราคม 63

22 รายงานขอซ้ือวัสดุส านักงาน 2,540.00              2,540.00               เฉพาะเจาะจง ร้านนมแอนด์เน็ต ร้านนมแอนด์เน็ต ราคาซ้ือ 2540 เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 23 มกราคม 63

23 รายงานขอซ้ือวัสดุส านักงาน 10,382.00            10,382.00             เฉพาะเจาะจง ร้านโรบอทคอมพวิเตอร์ ร้านโรบอทคอมพวิเตอร์ ราคาซ้ือ 10382 บาทเป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 24 มกราคม 63



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

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

1 รายงานขอซ้ือ ป.พ. 2,040.00              2,040.00               เฉพาะเจาะจง ร้าน องค์การค้าของ สกสค ร้าน องค์การค้าของ สกสค ราคาซ้ือ 2040 บาทเป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 6 กุมภาพนัธ์ 63

2 รายงานขอซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,669.20              1,669.20               เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.วัสดุภณัฑ์ ร้าน อ.วัสดุภณัฑ์ ราคาซ้ือ 1669.2 บาท เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 11 กุมภาพนัธ์ 63

3 รายงานขอซ้ือวัสดุก่อสร้าง 3,167.20              3,167.20               เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.วัสดุภณัฑ์ ร้าน อ.วัสดุภณัฑ์ ราคาซ้ือ 3167.2 บาท เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 12 กุมภาพนัธ์ 63

4 รายงานขอซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 760.00 760.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยนิตย์การพมิพ ์อิงค์เจ็ต ร้านชัยนิตย์การพมิพ ์อิงค์เจ็ต ราคาซ้ือ 760 บาทเป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 12 กุมภาพนัธ์ 63

5 รายงานจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 1,300.00              1,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสามชุก.คอม ร้านสามชุก.คอม ราคาซ้ือ 1300 บาท เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 12 กุมภาพนัธ์ 63

6 รายงานจัดซ้ือวัสดุกระเป๋าผ้าดิล 275.00                 275.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุพรรณบุค๊สเตชัน่เนอร่ี ร้านสุพรรณบุค๊สเตชัน่เนอร่ีราคาซ้ือ 275 บาทเป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 13 กุมภาพนัธ์ 63

7 รายงานขอซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,400.00              1,400.00               เฉพาะเจาะจง ร้านบีโฟร์ปร้ินท์ ร้านบีโฟร์ปร้ินท์ ราคาซ้ือ 1400 บาท เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 13 กุมภาพนัธ์ 63

8 รายงานจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 4,950.00              4,950.00               เฉพาะเจาะจง นายอากร แสงสุวรรณ นายอากร แสงสุวรรณ ราคาซ้ือ 4950 บาทเป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 14 กุมภาพนัธ์ 63

9 รายงานจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 600.00                 600.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านดีซี คอมพวิเตอร์ ร้านดีซี คอมพวิเตอร์ ราคาซ้ือ 600 บาท เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 21 กุมภาพนัธ์ 63

10 รายงานขอซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1700.00 1700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยนิตย์การพมิพ ์อิงค์เจ็ต ร้านชัยนิตย์การพมิพ ์อิงค์เจ็ต ราคาซ้ือ 1700 บาทเป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 27 กุมภาพนัธ์ 63

11 รายงานขอซ้ือดอกไม้แหง้ 2,000.00              2,000.00               เฉพาะเจาะจง ร้านภทัรา พอทเทอร่ี ร้านภทัรา พอทเทอร่ี ราคาซ้ือ 2000 บาท เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 28 กุมภาพนัธ์ 63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563

ชือ่หน่วยงาน  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6

วันที ่......28........ เดือน ...กุมภาพันธ.์.... พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563

ชือ่หน่วยงาน  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6

วันที ่......28........ เดือน ...กุมภาพันธ.์.... พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

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

1 รายงานขอซ้ือวัสดุส านักงาน 1,975.00              1,975.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโรบอทคอมพวิเตอร์ ร้านโรบอทคอมพวิเตอร์ ราคาซ้ือ 1975 บาทเป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 13 มีนาคม 63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563

ชือ่หน่วยงาน  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6

วันที ่......31........ เดือน ...มีนาคม..... พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563

ชือ่หน่วยงาน  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6

วันที ่......31........ เดือน ...มีนาคม..... พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

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

1 รายงานขอซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,200.00              2,200.00               เฉพาะเจาะจง ร้านเกษตรสมบูรณ์ ร้านเกษตรสมบูรณ์ ราคาซ้ือ 2200 บาท เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 13 เมษายน 63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563

ชือ่หน่วยงาน  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6

วันที ่......30........ เดือน ...เมษายน..... พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563

ชือ่หน่วยงาน  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6

วันที ่......30........ เดือน ...เมษายน..... พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

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

1 รายงานจัดซ้ือวัสดุการเกษตร 833.00                 833.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านคูหาวิจิตร ร้านคูหาวิจิตร ราคาซ้ือ 833 บาท เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 14 พฤษภาคม 63

2 รายงานจัดซ้ือวัสดุการเกษตร 3,055.00              3,055.00               เฉพาะเจาะจง ร้านคูหาวิจิตร ร้านคูหาวิจิตร ราคาซ้ือ 3055 บาท เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 18 พฤษภาคม 63

3 รายงานขอซ้ือวัสดุงานบ้าน 792.00                 792.00                 เฉพาะเจาะจง บ.เอกชัย ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม บ.เอกชัย ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม ราคาซ้ือ 792 บาทเป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 20 ธันวาคม 62

4 รายงานจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 3,490.00              3,490.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสามชุก.คอม ร้านสามชุก.คอม ราคาซ้ือ 3490 บาท เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 21 พฤษภาคม 63

5 รายงานจัดซ้ือโต๊ะ เก้าอี้ 2,019.00              2,019.00               เฉพาะเจาะจง บ.โฮมโปร เซ็นเตอร์ จ ากัด บ.โฮมโปร เซ็นเตอร์ จ ากัด ราคาซ้ือ 2019 บาทเป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 25 พฤษภาคม 63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563

ชือ่หน่วยงาน  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6

วันที ่......29........ เดือน ...พฤษภาคม..... พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563

ชือ่หน่วยงาน  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6

วันที ่......29........ เดือน ...พฤษภาคม..... พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

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

1 วัสดุอุปกรณ์กีฬา  จ านวน 1 รายการ 4950.00 4950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสามชุกสปร์ต เสนอ 4,950 บาท ร้านสามชุกสปร์ต ราคาซ้ือ   4,950 บาท เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 5 มิถุนายน 62

2 อุปกรณ์ป้องกันโควิด 2240.10 2240.10 เฉพาะเจาะจง บ.โฮมโปร เสนอ  2240  บาท บ.โฮมโปร ราคาซ้ือ  2,240  บาท เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 8 มิถุนายน 62

3 อุปกรณ์งานอาคารสถานที่ 1280.00 1280.00 เฉพาะเจาะจง คูหาวิจิตร เสนอ 1280 คูหาวิจิตร ราคาซ้ือ 1,280 เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 8 มิถุนายน 62

4 จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา จ านวน 1 รายการ 4250.00 4250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสามชุกสปร์ต เสนอ 4250 บาท ร้านสามชุกสปร์ต ราคาซ้ือ   4,250 บาท เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 8 มิถุนายน 62

5 วัสดุอุปกรณ์งานอุตสาหกกรม   6 รายการ 4531.00 4531.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เส็งพาณิชย์เหล็กไทย เสนอราคา หจก.เส็งพาณิชย์เหล็กไทย ราคาซ้ือ เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 10 มิถุนายน 62

4,531 บาท 4,531 บาท

6 วัสดุอุปกรณ์กีฬา  จ านวน 1 รายการ 4920.00 4920.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสามชุกสปร์ต เสนอ 4,920 บาท ร้านสามชุกสปร์ต ราคาซ้ือ   4,920 บาท เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 11 มิถุนายน 62

7 วัสดุอุปกรณ์กีฬา  จ านวน 1 รายการ 3850.00 3850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสามชุกสปร์ต เสนอ 3,850 บาท ร้านสามชุกสปร์ต ราคาซ้ือ 3,850 บาท เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 22 มิถุนายน 62

8 วัสดุอุปกรณ์กีฬา  จ านวน 1 รายการ 4040.00 4040.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสามชุกสปร์ต เสนอ 4040 บาท ร้านสามชุกสปร์ต ราคาซ้ือ 4040  บาท เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 26 มิถุนายน 62

9 อุปกรณ์ป้องกันโควิด 2,208.00              2,208.00               เฉพาะเจาะจง ร้านบีโฟร์ปร้ินท์ เสนอ 2208 บาท ร้านบีโฟร์ปร้ินท์ ราคาซ้ือ 2208  บาท เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 29 มิถุนายน 62

10 รายงานขอซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,000.00              2,000.00               เฉพาะเจาะจง ร้านทิพมาสการพมิพ ์เสนอ 2000 บาทร้านทิพมาสการพมิพ ์ ราคาซ้ือ 2000  บาทเป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 29 มิถุนายน 62

11 รายงานจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 1,500.00              1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสามชุก.คอม เสนอ 1500 บาท ร้านสามชุก.คอม ราคาซ้ือ 1500 บาท เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 30 มิถุนายน 62

12 รายงานขอซ้ือธงชาติ 1,700.00              1,700.00               เฉพาะเจาะจง น.ส.คนึงนิจ ภกัดีวงษ ์เสนอ 1700 บาทน.ส.คนึงนิจ ภกัดีวงษ ์ราคาซ้ือ 1700 บาท เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 30 มิถุนายน 62

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563

ชือ่หน่วยงาน  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6

วันที ่......30........ เดือน ..มิถุนายน..... พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

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

1 รายงานขอซ้ือเทียน ดอกไม้ 4,900.00              4,900.00               เฉพาะเจาะจง ร้านสุเมธ พาเจริญ ร้านสุเมธ พาเจริญ ราคาซ้ือ 4900 บาท  เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 2 กรกฎาคม 63

2 รายงานขอซ้ือกระจก 205.00                 205.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านทองเปลวอลูมิเนียม ร้านทองเปลวอลูมิเนียม ราคาซ้ือ 205 บาท  เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 3 กรกฎาคม 63

3 รายงานขอซ้ือวัสดุก่อสร้าง 4,647.01              4,647.01               เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.วัสดุภณัฑ์ ร้าน อ.วัสดุภณัฑ์ ราคาซ้ือ 4647.01 บาท เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 8 กรกฎาคม 63

4 รายงานขอซ้ือของขวัญ 4,894.00              4,894.00               เฉพาะเจาะจง บ.เอกชัย ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม บ.เอกชัย ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม ราคาซ้ือ 4894 บาทเป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 9 กรกฎาคม 63

5 รายงานขอซ้ือวัสดุก่อสร้าง 3,306.30              3,306.30               เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.วัสดุภณัฑ์ ร้าน อ.วัสดุภณัฑ์ ราคาซ้ือ 3306.30 บาท เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 9 กรกฎาคม 63

6 รายงานขอซ้ือวัสดุก่อสร้าง 4,868.50              4,868.50               เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.วัสดุภณัฑ์ ร้าน อ.วัสดุภณัฑ์ ราคาซ้ือ 4868.50 บาท เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 9 กรกฎาคม 63

7 รายงานจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 3,531.00              3,531.00 เฉพาะเจาะจง บ.อีคอมสยาม ดอทคอม จ ากัดบ.อีคอมสยาม ดอทคอม จ ากัด ราคาซ้ือ 3531 บาทเป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 16 กรกฎาคม 63

8 รายงานขอซ้ือวัสดุก่อสร้าง 2,458.86              2,458.86               เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.วัสดุภณัฑ์ ร้าน อ.วัสดุภณัฑ์ ราคาซ้ือ 2458.86 บาท เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 17 กรกฎาคม 63

9 รายงานจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 476.47                 476.47                 เฉพาะเจาะจง บ. แซนดิจิตอล ร้าน อ.วัสดุภณัฑ์ ราคาซ้ือ 476.47 บาท เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 21 กรกฎาคม 63

10 รายงานจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 468.00                 468.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านไวกิงคอมพวิเตอร์กล้องวงจรปิดร้านไวกิงคอมพวิเตอร์กล้องวงจรปิด ราคาซ้ือ 468 บาทเป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 29 กรกฎาคม 63

11 รายงานขอซ้ือของขวัญ 1,494.00              1,494.00               เฉพาะเจาะจง บ.เซนทรัลฟูด้รีเทล สาขาสุพรรณบุรีบ.เซนทรัลฟูด้รีเทล สาขาสุพรรณบุรี ราคาซ้ือ 1494 บาทเป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 30 กรกฎาคม 63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

ชือ่หน่วยงาน  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6

วันที ่......31........ เดือน ...กรกฎาคม..... พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

ชือ่หน่วยงาน  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6

วันที ่......31........ เดือน ...กรกฎาคม..... พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

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

1 รายงานขอซ้ือพวงมาลัย ดอกไม้ 3,600.00              3,600.00               เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญชัยดอกไม้ ร้านเจริญชัยดอกไม้ราคาซ้ือ 3600 บาท  เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 10 สิงหาคม 63

2 รายงานขอซ้ือของทีร่ะลึก 4,050.00              4,050.00               เฉพาะเจาะจง ร้าน Fortune bakery ร้าน Fortune bakery ราคาซ้ือ 4050 บาทเป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 10 สิงหาคม 63

3 รายงานขอซ้ือเครืองแต่งกาย 3,000.00              3,000.00               เฉพาะเจาะจง ร้านรัตติยาร าไทย ร้านรัตติยาร าไทย ราคาซ้ือ 3000 บาท เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 10 สิงหาคม 63

4 รายงานขอซ้ือเครืองแต่งกาย 795.00                 795.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านจ่าเจีย๊บ ร้านจ่าเจีย๊บ ราคาซ้ือ 795 บาท เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 10 สิงหาคม 63

5 รายงานขอซ้ืองานบ้าน 755.00                 755.00                 เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร จ ากัด บ.สยามแม็คโคร จ ากัด ราคาซ้ือ 755 บาท เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 10 สิงหาคม 63

6 รายงานจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 700.00                 700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสามชุก.คอม ร้านสามชุก.คอม ราคาซ้ือ 700 บาท เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 13 สิงหาคม 63

7 รายงานขอซ้ือวัสดุก่อสร้าง 680.00                 680.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านรังสีวัสดุภณัฑ์ ร้านรังสีวัสดุภณัฑ์ ราคาซ้ือ 680 บาท เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 14 สิงหาคม 63

8 รายงานขอซ้ือวัสดุก่อสร้าง 330.00                 330.00                 เฉพาะเจาะจง หขก.ช.กุหลาบชัย หขก.ช.กุหลาบชัย ราคาซ้ือ 330 บาท เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 17 สิงหาคม 63

9 รายงานขอซ้ือวัสดุงานส่ิงแวดล้อม 1,450.00              1,450.00               เฉพาะเจาะจง บ.เกียรติเกษม จ ากัด บ.เกียรติเกษม จ ากัด ราคาซ้ือ 1450 บาท เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 17 สิงหาคม 63

10 รายงานขอซ้ือวัสดุส านักงาน 750.00                 750.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านศศิธรเคร่ืองเขียน ร้านศศิธรเคร่ืองเขียน ราคาซ้ือ 750 บาท เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 19 สิงหาคม 63

11 รายงานขอซ้ือวัสดุส านักงาน 3,951.00              3,951.00               เฉพาะเจาะจง ร้านศศิธรเคร่ืองเขียน ร้านศศิธรเคร่ืองเขียน ราคาซ้ือ 3951 บาท เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 20 สิงหาคม 63

12 รายงานขอซ้ือวัสดุงานบ้าน 2,149.00              2,149.00               เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร จ ากัด บ.สยามแม็คโคร จ ากัด ราคาซ้ือ 2149 บาทเป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 21 สิงหาคม 63

13 รายงานขอซ้ือวัสดุส านักงาน 14,150.00            14,150.00             เฉพาะเจาะจง ร้านโรบอทคอมพวิเตอร์ ร้านโรบอทคอมพวิเตอร์ ราคาซ้ือ 14150 บาทเป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 27 สิงหาคม 63

14 รายงานขอซ้ือวัสดุส านักงาน 11,290.00            11,290.00             เฉพาะเจาะจง ร้านโรบอทคอมพวิเตอร์ ร้านโรบอทคอมพวิเตอร์ ราคาซ้ือ 11290 บาทเป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 27 สิงหาคม 63

15 รายงานขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 7,282.00              7,282.00               เฉพาะเจาะจง บ.เกียรติเกษม จ ากัด บ.เกียรติเกษม จ ากัด ราคาซ้ือ 7282 บาท เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 17 สิงหาคม 63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563

ชือ่หน่วยงาน  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6

วันที ่......31....... เดือน ..สิงหาคม..... พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563

ชือ่หน่วยงาน  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6

วันที ่......31....... เดือน ..สิงหาคม..... พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

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

1 รายงานขอซ้ือวัสดุงานบ้าน 18,228.00            18,228.00             เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร จ ากัด บ.สยามแม็คโคร จ ากัด ราคาซ้ือ 18228 บาทเป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 2 กันยายน 63

2 รายงานขอซ้ือวัสดุส านักงาน 3,980.00              3,980.00               เฉพาะเจาะจง ร้านวาณิช ร้านวาณิช ราคาซ้ือ 3980 บาท เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 8 กันยายน 63

3 รายงานขอซ้ือวัสดุครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์ 149,976.00           149,976.00           เฉพาะเจาะจง บ.เกียรติเกษม จ ากัด บ.เกียรติเกษม จ ากัด ราคาซ้ือ 149976 บาทเป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 9 กันยายน 63

4 รายงานขอซ้ือวัสดุส านักงาน 4,960.00              4,960.00               เฉพาะเจาะจง ร้านเรียนดีบุค๊ ร้านเรียนดีบุค๊ ราคาซ้ือ 4960 บาท เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 9 กันยายน 63

5 รายงานขอซ้ือวัสดุโฆษณษและเผยแพร่ 3,440.00              3,440.00               เฉพาะเจาะจง ร้านจินดาสวัสด์ิ ร้านจินดาสวัสด์ิ ราคาซ้ือ 3440 บาท เป็นราคาท้องตลาดเหน็ควรจัดซ้ือได้  ส่งของ 15 กันยายน 63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563

ชือ่หน่วยงาน  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6

วันที ่......30........ เดือน ...กันยายน..... พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563

ชือ่หน่วยงาน  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6
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