แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2564
โรงเรียนบ้ำนคำหัวช้ำงโนนตุ่นป่ำมะนำว อำเภอบ้ำนฝำง จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 30 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2564

2

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง (บำท)
ซื้ออุปกรณ์การรจัดการเรียนการ
4,850
สอนจานวน 26 รายการ
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร
639

3

ซื้อกระดาษจานวน 4 รายการ

3,985

3,985

เฉพาะเจาะจง

4

ซื้อแปรงสีฟันจานวน 6 รายการ

1,015

1,015

เฉพาะเจาะจง

5

ซื้อถาดหลุมใส่อาหาร

4,547.50

4,547.50

เฉพาะเจาะจง

6

ซื้อถาดหลุมใส่อาหาร

2,947.85

2,947.85

เฉพาะเจาะจง ร้านชัยอนันต์

7

ซื้อสาย HDMI ขนาด 5 เมตร

2,100

2,100

เฉพาะเจาะจง ร้านโอเว่น คอมพิวเตอร์

8

ซื้อหมึกเครื่องปริ้น

1,890

1,890

เฉพาะเจาะจง ร้านเดลต้า คอมพิวเตอร์ 1,890

9

ซื้อปริ้นเตอร์ canon จานวน 2
รายการ
จ้างเหมาทาป้ายไวนิลพิธีมอบ
ทุนการศึกษา
จ้างเหมาลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์

9,000

9,000

เฉพาะเจาะจง ร้านเดลต้า คอมพิวเตอร์ 9,000

480

480

เฉพาะเจาะจง ร้านคอม แอนด์อิงเจ็ท

480

900

900

เฉพาะเจาะจง ร้านโอเว่น คอมพิวเตอร์

900

ลำดับ
1

10
11

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง
(บำท)
4,850

วิธีซื้อหรือจ้ำง

639

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ
บริษัทขอนแก่น คลัง
4,850
นานาธรรม จากัด
บริษัทก๊อปปี้วัน 2547
639
จากัด
บริษัทขอนแก่น คลัง
3,985
นานาธรรม จากัด
บริษัททสุขสมพร้อม
1,015
การค้า จากัด
ร้านชัยอนันต์
4,547.50
2,947.85
2,100

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
โดยสรุป
บริษัทขอนแก่น คลัง
4,850
คุณสมบัตติ รง
นานาธรรม จากัด
ตามข้อกาหนด
บริษัทก๊อปปี้วัน 2547
639
คุณสมบัตติ รง
จากัด
ตามข้อกาหนด
บริษัทขอนแก่น คลัง
3,985
คุณสมบัตติ รง
นานาธรรม จากัด
ตามข้อกาหนด
บริษัททสุขสมพร้อม
1,015
คุณสมบัตติ รง
การค้า จากัด
ตามข้อกาหนด
ร้านชัยอนันต์
4,547.50 คุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด
ร้านชัยอนันต์
2,947.85 คุณสมบัติตรง
ตามข้อกาหนด
ร้านโอเว่น คอมพิวเตอร์ 2,100
คุณสมบัติตรง
ตามข้อกาหนด
ร้านเดลต้า คอมพิวเตอร์ 1,890
คุณสมบัติตรง
ตามข้อกาหนด
ร้านเดลต้า คอมพิวเตอร์ 9,000
คุณสมบัติตรง
ตามข้อกาหนด
ร้านคอม แอนด์อิงเจ็ท
480
คุณสมบัติตรง
ตามข้อกาหนด
ร้านโอเว่น คอมพิวเตอร์
900
คุณสมบัติตรง
ตามข้อกาหนด

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

เลข ซ 29/2564
ลงวันที่ 1 มิ.ย. 2564
เลข จ 25/2564
ลงวันที่ 1 มิ.ย. 2564
เลข ซ 30/2564
ลงวันที่ 1 มิ.ย. 2564
เลข ซ 31/2564
ลงวันที่ 1 มิ.ย. 2564
เลข ซ 32/2564
ลงวันที่ 2 มิ.ย. 2564
เลข ซ 33/2564
ลงวันที่ 4 มิ.ย. 2564
เลข ซ 34/2564
ลงวันที่ 14 มิ.ย. 2564
เลข ซ 35/2564
ลงวันที่ 14 มิ.ย. 2564
เลข ซ 36/2564
ลงวันที่ 14 มิ.ย. 2564
เลข จ 32/2564
ลงวันที่ 14 มิ.ย. 2564
เลข จ 33/2564
ลงวันที่ 14 มิ.ย. 2564

12
13

ซื้ออุปกรณ์การรจัดการเรียนการ
สอนจานวน 23 รายการ
ซื้อโต๊ะเก้าอี้มัธยม

4,620

4,620

50,400

50,400

เฉพาะเจาะจง บริษัทขอนแก่น คลัง
นานาธรรม จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท เค แอนด์ เค
พาราวู้ด จากัด

4,620 บริษัทขอนแก่น คลัง
นานาธรรม จากัด
50,400 บริษัท เค แอนด์ เค
พาราวู้ด จากัด

4,620
50,400

คุณสมบัติตรง
ตามข้อกาหนด
คุณสมบัติตรง
ตามข้อกาหนด

เลข ซ 37/2564
ลงวันที่ 22 มิ.ย. 2564
เลข ซ 38/2564
ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2564

