
แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จัดซื้อเครื่องขยายเสียง 30,000.15 30,000.15 เฉพาะเจาะจง หจก. มณเทียร วอเตอร แอนด ซาวด ซิสเต็ม 30,000.15 หจก. มณเทียร วอเตอร แอนด ซาวด ซิสเต็ม 30,000.15 ราคาต่ําสุด 1102564

2 จัดซื้อลําโพง 24,000 24,000 เฉพาะเจาะจง หจก. มณเทียร วอเตอร แอนด ซาวด ซิสเต็ม 24,000 หจก. มณเทียร วอเตอร แอนด ซาวด ซิสเต็ม 24,000 ราคาต่ําสุด 7102564

3 จายเงินเดือนครูอัตราจาง 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ ผลดี 7,000 นายกิตติพงษ ผลดี 7,000 ราคาต่ําสุด 11012564

4 จายคาโทรศัพท 472 472 เฉพาะเจาะจง บริษัท TOT จํากัด 472 บริษัท TOT จํากัด 472 ราคาต่ําสุด 14012564

5 จายคาน้ําประปา 1,265 1,265 เฉพาะเจาะจง เทศบาลตําบลพุดซา 1,265 เทศบาลตําบลพุดซา 1,265 ราคาต่ําสุด 22012564

6 จายคานําสงเอกสาร 11 11 เฉพาะเจาะจง หจก. มณเทียร วอเตอร แอนด ซาวด ซิสเต็ม 11 หจก. มณเทียร วอเตอร แอนด ซาวด ซิสเต็ม 11 ราคาต่ําสุด 22012564

7 จายคาอินเตอรเน็ต 631 631 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเปล ทรี อินเทอรเน็ต 631 บริษัท ทริปเปล ทรี อินเทอรเน็ต 631 ราคาต่ําสุด 22012564

8 จายคาไฟ 8,163 8,163 เฉพาะเจาะจง การไฟฟาสวนภูมิภาค 8,163 การไฟฟาสวนภูมิภาค 8,163 ราคาต่ําสุด 22012564

9 จายคาเดินทางไปราชการ (นํานักเรียนฝกวิชาทหาร) 512 512 เฉพาะเจาะจง นายธนชัย แถมกลาง 512 นายธนชัย แถมกลาง 512 ราคาต่ําสุด 22012564

10 จายเงินเดือนครูอัตราจาง 2 คน 14,000 14,000 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ ผลดี และนางสาวจินดารักษ จันทพัฒน 14,000 นายกิตติพงษ ผลดี และนางสาวจินดารักษ จันทพัฒน 14,000 ราคาต่ําสุด 29012564

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2564

โรงเรียนพุดซาพิทยาคม อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ขอสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จางซอมรถยนต 47,000 47,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุญศิริ เอกภูม 47,000 นางสาวบุญศิริ เอกภูม 47,000 ราคาต่ําสุด 29112564

2 จางซอมรถยนต 32,000 32,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุญศิริ เอกภูม 32,000 นางสาวบุญศิริ เอกภูม 32,000 ราคาต่ําสุด 29112564

3 จัดซื้ออาหารวาง 2,185 2,185 เฉพาะเจาะจง นางมาลัย คุมพุดซา 2,185 นางมาลัย คุมพุดซา 2,185 ราคาต่ําสุด 1112564

4 จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิพรอมจายแอลกอฮอล 1,950 1,950 เฉพาะเจาะจง หจก. ธนกิต เภสัช 1,950 หจก. ธนกิต เภสัช 1,950 ราคาต่ําสุด 1112564

5 จัดซื้อวัสดุงานอาคารสถานที่ 472 472 เฉพาะเจาะจง รานทักษิณ 472 รานทักษิณ 472 ราคาต่ําสุด 4112564

6 จัดซื้อชุดตรวจ ATK 1,800 1,800 เฉพาะเจาะจง หจก. ธนกิต เภสัช 1,800 หจก. ธนกิต เภสัช 1,800 ราคาต่ําสุด 4112564

7 จัดซื้อปายไวนิลปองกันไวรัสโคโรนา 200 200 เฉพาะเจาะจง บริษัท รีฟลล โคราช จํากัด 200 บริษัท รีฟลล โคราช จํากัด 200 ราคาต่ําสุด 4112564

8 จัดซื้อปายอิงคเจ็ทปองกัน เฝาระวังไวรัสโคโรนา 520 520 เฉพาะเจาะจง บริษัท รีฟลล โคราช จํากัด 520 บริษัท รีฟลล โคราช จํากัด 520 ราคาต่ําสุด 4112564

9 จางเหมาจัดทําอาหาร 3,570 3,570 เฉพาะเจาะจง นางมาลัย คุมพุดซา 3,570 นางมาลัย คุมพุดซา 3,570 ราคาต่ําสุด 5112564

10 จายคาสาธารณูปโภค 4,951 4,951 เฉพาะเจาะจง การไฟฟาสวนภูมิภาค นครราชสีมา 4,951 การไฟฟาสวนภูมิภาค นครราชสีมา 4,951 ราคาต่ําสุด 9112564

11 จัดซื้อพลาสติกทําที่กั้นโตะโควิด 19 950 950 เฉพาะเจาะจง รานทักษิณ 950 รานทักษิณ 950 ราคาต่ําสุด 4112564

12 จัดซื้อสายรัดไฟ 570 570 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทวัสดุ จํากัด 570 บริษัท ไทวัสดุ จํากัด 570 ราคาต่ําสุด 9112564

13 จายคาซอมบํารุงแอร 5,500 5,500 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย ขําวงศ 5,500 นายสมชาย ขําวงศ 5,500 ราคาต่ําสุด 11112564

14 จางเหมาจัดทําอาหารวาง 975 975 เฉพาะเจาะจง นางมาลัย คุมพุดซา 975 นางมาลัย คุมพุดซา 975 ราคาต่ําสุด 112564

15 คาจัดสงไปรษณีย 26 26 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 26 บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 26 ราคาต่ําสุด 19112564

16 จัดซื้อกระดาษ 300 300 เฉพาะเจาะจง รานทักษิณ 300 รานทักษิณ 300 ราคาต่ําสุด 16112564

17 จางเหมารถปรับพื้นที่ 2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง นายเชื่อง นบพลกรัง 2,500 นายเชื่อง นบพลกรัง 2,500 ราคาต่ําสุด 22112564

18 จายเงินเดือนครูอัตราจาง 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ ผลดี 9,000 นายกิตติพงษ ผลดี 9,000 อยูในวงเงินงบประมาณ 29112564

19 จัดจางพนักงานสถานที่ 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายละมัย คุมพุดซา 8,000 นายละมัย คุมพุดซา 8,000 อยูในวงเงินงบประมาณ 29112564

20 คาน้ําประปา 895 895 เฉพาะเจาะจง เทศบาลตําบลพุดซา 895 เทศบาลตําบลพุดซา 895 ราคาต่ําสุด 29112564

21 คาอินเทอรเน็ต 1893.9 1893.9 เฉพาะเจาะจง บริษัท 3BB จํากัด 1893.9 บริษัท 3BB จํากัด 1893.9 ราคาต่ําสุด 29112564

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564

โรงเรียนพุดซาพิทยาคม อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ขอสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564

โรงเรียนพุดซาพิทยาคม อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง

22 จายเงินคาซื้อเทปกั้นเขตพื้นที่อันตราย 945 945 เฉพาะเจาะจง หจก. สิริสาสน อินเตอรกรุป 945 หจก. สิริสาสน อินเตอรกรุป 945 ราคาต่ําสุด 29112564

23 จายคาเขาเลมเอกสาร 1500 1500 เฉพาะเจาะจง รานบุญสง 1500 รานบุญสง 1500 ราคาต่ําสุด 27112564

24 คาอุปกรณซอมหองน้ํานักเรียน 3697 3697 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด 3697 บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด 3697 ราคาต่ําสุด 23112564

25 จัดซื้อประตูพีวีซี บานพับ แสตนเลส 2031 2031 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด 2031 บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด 2031 ราคาต่ําสุด 23112564

26 จัดซื้ออุปกรณทําความสะอาด 3,287 3,287 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทอฟฟ โฮลเซลล จํากัด 3,287 บริษัท ทอฟฟ โฮลเซลล จํากัด 3,287 ราคาต่ําสุด 30112564

27 จัดซื้อชุดตรวจ ATK 4000 4000 เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงสี เอคทรา จํากัด 4000 บริษัท โรงสี เอคทรา จํากัด 4000 ราคาต่ําสุด 30112564

28 จัดซื้อแอลกอฮอล 1960 1960 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุภา เฮลที จํากัด 1960 บริษัท สุภา เฮลที จํากัด 1960 ราคาต่ําสุด 30112564

29 จัดซื้อากรแสตมป 60 60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 60 บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 60 ราคาต่ําสุด 4112564

30 ซื้อวัสดุซอมอาคาร ก 904.5 904.5 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด 904.5 บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด 904.5 ราคาต่ําสุด 6112564



แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ขอสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 1,121 1,121 เฉพาะเจาะจง บริษัท พงษกิต จํากัด 1,121 บริษัท พงษกิต จํากัด 1,121 ราคาต่ําสุด 11122564

2 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 500 500 เฉพาะเจาะจง บริษัท พงษกิต จํากัด 500 บริษัท พงษกิต จํากัด 500 ราคาต่ําสุด 1122564

3 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 500 500 เฉพาะเจาะจง บริษัท พงษกิต จํากัด 500 บริษัท พงษกิต จํากัด 500 ราคาต่ําสุด 1122564

4 คาไฟฟา 6,428 6,428 เฉพาะเจาะจง กฟภ นครราชสีมา 6,428 กฟภ นครราชสีมา 6,428 ราคาต่ําสุด 3022564

5 ปายไวนิล 500 500 เฉพาะเจาะจง รานปายชางเอกซ 500 รานปายชางเอกซ 500 ราคาต่ําสุด 23122564

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2564

โรงเรียนพุดซาพิทยาคม อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จัดซื้อ ATK 1,600 1,600 เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงสี เอคทรา จํากัด 1,600 บริษัท โรงสี เอคทรา จํากัด 1,600 ราคาต่ําสุด 4012565

2 จัดซื้อคอม 19,830.00 19,830.00 เฉพาะเจาะจง บ ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จํากัด 19,830.00 บ ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จํากัด 19,830.00 ราคาต่ําสุด 26012565

3 จัดซื้อ ATK 1,926.00 1,926.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงสี เอคทรา จํากัด 1,926.00 บริษัท โรงสี เอคทรา จํากัด 1,926.00 ราคาต่ําสุด 17012565

4 คาวิทยากร 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทวี ทุเรียนไธสง 3,000.00 นายทวี ทุเรียนไธสง 3,000.00 ราคาต่ําสุด 20012565

5 คาไฟฟา 6,887.83 6,887.83 เฉพาะเจาะจง กฟภ นครราชสีมา 6,887.83 กฟภ นครราชสีมา 6,887.83 ราคาต่ําสุด 20012565

6 คาจัดซื้ออุปกรณกิจกรรมวันคริสตมาส 1,149.00 1,149.00 เฉพาะเจาะจง หจก. สิริสาสน อินเตอรกรุป 1,149.00 หจก. สิริสาสน อินเตอรกรุป 1,149.00 ราคาต่ําสุด 5012565

7 คาจัดซื้ออุปกรณกิจกรรมวันคริสตมาส 1,760.00 1,760.00 เฉพาะเจาะจง หจก. อ. อัษฎางค 1,760.00 หจก. อ. อัษฎางค 1,760.00 ราคาต่ําสุด 5012565

8 คาจางเหมาอาหาร 4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง นางวิลาวัลย เอื้อเฟอ 4,900.00 นางวิลาวัลย เอื้อเฟอ 4,900.00 ราคาต่ําสุด 5012565

9 คาเดินทางไปราชการ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤตภาส นิกรกุล 3,000.00 นายกฤตภาส นิกรกุล 3,000.00 ราคาต่ําสุด 10012565

10 คาเบี้ยเลี้ยง 720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤตภาส นิกรกุล 720.00 นายกฤตภาส นิกรกุล 720.00 ราคาต่ําสุด 10012565

11 คาที่พัก 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤตภาส นิกรกุล 4,800.00 นายกฤตภาส นิกรกุล 4,800.00 ราคาต่ําสุด 10012565

12 จายเงินไปราชการกรณีใชรถยนตสวนตัว 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤตภาส นิกรกุล 6,000.00 นายกฤตภาส นิกรกุล 6,000.00 ราคาต่ําสุด 10012565

13 จัดซื้อตูจัดเก็บเอกสาร 4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง นายประทีป มณีขัตย 4,300.00 นายประทีป มณีขัตย 4,300.00 ราคาต่ําสุด 10012565

14 จายคาลงวินโดว 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง รานติ๊ก ดอทคอม 4,000.00 รานติ๊ก ดอทคอม 4,000.00 ราคาต่ําสุด 10012565

15 จายคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 15,300.00 15,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท JIB คอมพิวเตอร กรุป จํากัด 15,300.00 บริษัท JIB คอมพิวเตอร กรุป จํากัด 15,300.00 ราคาต่ําสุด 12012565

16 คาจางเหมาอาหารวาง 425.00 425.00 เฉพาะเจาะจง นางมาลัย คุมพุดซา 425.00 นางมาลัย คุมพุดซา 425.00 ราคาต่ําสุด 12012565

17 คาจางเหมาอาหารกลางวัน และอาหารวาง 3,750.00 3,750.00 เฉพาะเจาะจง นางมาลัย คุมพุดซา 3,750.00 นางมาลัย คุมพุดซา 3,750.00 ราคาต่ําสุด 10012565

18 คาวิทยากร 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร เลสูงเนิน 1,800.00 นายพงศกร เลสูงเนิน 1,800.00 ราคาต่ําสุด 12012565

19 คาทําปายอิงคเจ็ท 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง รานปายชางเอ็กซ 400.00 รานปายชางเอ็กซ 400.00 ราคาต่ําสุด 13012565

20 จัดซื้อตูจัดเก็บเอกสารเหล็ก 4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง นายประทีป มณีขัตย 4,300.00 นายประทีป มณีขัตย 4,300.00 ราคาต่ําสุด 13012565

21 จางเหมาทําตูเก็บโครงกระดูกหองวิทยาศาสตร 4,570.00 4,570.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพจน โตกพุดซา 4,570.00 นายสุพจน โตกพุดซา 4,570.00 ราคาต่ําสุด 12012565

22 จัดซื้อผาตวน 3,410.00 3,410.00 เฉพาะเจาะจง รานเดลี่ เทรดดิ้ง 3,410.00 รานเดลี่ เทรดดิ้ง 3,410.00 ราคาต่ําสุด 13012565

23 ผาปูโตะพลาสติก 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง รานเอกภัณฑ 1,200.00 รานเอกภัณฑ 1,200.00 ราคาต่ําสุด 13012565

24 จัดซื้อวัสดุอุปกรณในการแสดงผลงานนักเรียน 455.00 455.00 เฉพาะเจาะจง หจก. สิริสาสน อินเตอรกรุป 455.00 หจก. สิริสาสน อินเตอรกรุป 455.00 ราคาต่ําสุด 13012565

25 จัดซื้อกระจกเงา 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคราชแสงทวี 1991 จํากัด 300.00 บริษัท โคราชแสงทวี 1991 จํากัด 300.00 ราคาต่ําสุด 13012565

26 จัดซื้อดอกไม และหญาเทียม 4,833.00 4,833.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จํากัด มหาชน 4,833.00 บริษัท ดูโฮม จํากัด มหาชน 4,833.00 ราคาต่ําสุด 13012565

27 จายเงินคาเขาเลมเอกสาร 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน บุญสง 2,000.00 ราน บุญสง 2,000.00 ราคาต่ําสุด 13012565

28 คาจัดทําปายอิงคเจ็ท 2,672.00 2,672.00 เฉพาะเจาะจง รานปายชางเอ็กซ 2,672.00 รานปายชางเอ็กซ 2,672.00 ราคาต่ําสุด 13012565

29 จัดซื้อเข็มกลัดติดเสื้อ 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง รานมาลัยมงคล ดอกไมคุณปุ 400.00 รานมาลัยมงคล ดอกไมคุณปุ 400.00 ราคาต่ําสุด 13012565

30 คาจัดทําเหมาอาหารวาง 2,030.00 2,030.00 เฉพาะเจาะจง นางรวงทอง รอสูงเนิน 2,030.00 นางรวงทอง รอสูงเนิน 2,030.00 ราคาต่ําสุด 13012565

31 คาอินเตอรเน็ต 1,893.90 1,893.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท 3BB จํากัด 1,893.90 บริษัท 3BB จํากัด 1,893.90 ราคาต่ําสุด 14012565

32 คาจัดซื้อวัสดุ ทอพีวีซี 6,323.00 6,323.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด 6,323.00 บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด 6,323.00 ราคาต่ําสุด 14012565

33 จางเหมาติดตั้งเครื่องปมน้ํา 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปุน ทําดี 3,000.00 นายปุน ทําดี 3,000.00 ราคาต่ําสุด 14012565

34 น้ํามันรถ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ประเสริฐศิลป ขามทะเลสอ จํากัด 500.00 บริษัท ประเสริฐศิลป ขามทะเลสอ จํากัด 500.00 ราคาต่ําสุด 20012565

35 คาซอมรถตัดหญา 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรศักดิ์ คงพาลา 1,200.00 นายสุรศักดิ์ คงพาลา 1,200.00 ราคาต่ําสุด 17012565

36 จัดซื้อปรินเตอร 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีคอม ปรินเตอร 5,000.00 บริษัท วีคอม ปรินเตอร 5,000.00 ราคาต่ําสุด 16012565

37 น้ํามันรถ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ประเสริฐศิลป ปโตรเลียม จํากัด 1,000.00 บริษัท ประเสริฐศิลป ปโตรเลียม จํากัด 1,000.00 ราคาต่ําสุด 28012565

38 น้ํามันรถ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ประเสริฐศิลป ขามทะเลสอ จํากัด 300.00 บริษัท ประเสริฐศิลป ขามทะเลสอ จํากัด 300.00 ราคาต่ําสุด 28012565

39 น้ํามันรถ 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ประเสริฐศิลป ขามทะเลสอ จํากัด 700.00 บริษัท ประเสริฐศิลป ขามทะเลสอ จํากัด 700.00 ราคาต่ําสุด 28012565

40 น้ํามันรถ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรกิต กิจรักษา 500.00 นายสุรกิต กิจรักษา 500.00 ราคาต่ําสุด 28012565

41 น้ํามันรถ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย บุญชู 500.00 นายอาทิตย บุญชู 500.00 ราคาต่ําสุด 28012565

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2565

โรงเรียนพุดซาพิทยาคม อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 คาอินเตอรเน็ต 1,893.90 1,893.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท 3BB จํากัด 1,893.90 บริษัท 3BB จํากัด 1,893.90 ราคาต่ําสุด 3022565

2 คาโทรศัพท 209 209 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จํากัด 209 บริษัท ทีโอที จํากัด 209 ราคาต่ําสุด 3022565

3 คาไฟฟา 7,793 7,793 เฉพาะเจาะจง กฟภ นครราชสีมา 7,793 กฟภ นครราชสีมา 7,793 ราคาต่ําสุด 3022565

4 น้ํามัน 500 500 เฉพาะเจาะจง บริษัท ประเสริฐศิลป ขามทะเลสอ จํากัด 500 บริษัท ประเสริฐศิลป ขามทะเลสอ จํากัด 500 ราคาต่ําสุด 8022565

5 น้ํามัน 500 500 เฉพาะเจาะจง บริษัท ประเสริฐศิลป ขามทะเลสอ จํากัด 500 บริษัท ประเสริฐศิลป ขามทะเลสอ จํากัด 500 ราคาต่ําสุด 8022565

6 เติมแกสหุงตม 700 700 เฉพาะเจาะจง นายกชเหม อักษรโกวิทย 700 นายกชเหม อักษรโกวิทย 700 ราคาต่ําสุด 8022565

7 จายคาซอมเครื่องทําทองมวน 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง นายอุทัย นาพุดซา 1,000 นายอุทัย นาพุดซา 1,000 ราคาต่ําสุด 422565

8 ซื้อชุดตรวจโควิด 4,494 4,494 เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงสี เอคทรา จํากัด 4,494 บริษัท โรงสี เอคทรา จํากัด 4,494 ราคาต่ําสุด 1022565

9 คาจัดซื้ออาหารวาง 525 525 เฉพาะเจาะจง นางกรรณิกา เคยพุดซา 525 นางกรรณิกา เคยพุดซา 525 ราคาต่ําสุด 14022565

10 จางเหมาอาหารวาง 2,185 2,185 เฉพาะเจาะจง นางมาลัย คุมพุดซา 2,185 นางมาลัย คุมพุดซา 2,185 ราคาต่ําสุด 11022565

11 น้ํามัน 500 500 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีดี ปโตเลียม จํากัด 500 บริษัท ทีดี ปโตเลียม จํากัด 500 ราคาต่ําสุด 13022565

12 น้ํามัน 500 500 เฉพาะเจาะจง บริษัท พงษกิต จํากัด 500 บริษัท พงษกิต จํากัด 500 ราคาต่ําสุด 15022565

13 จัดทําปายไวนิลรับสมัครนักเรียน 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง รานปายชางเอ็กซ 3,000 รานปายชางเอ็กซ 3,000 ราคาต่ําสุด 14022565

14 น้ํามัน 500 500 เฉพาะเจาะจง หจก. พิศลัดดา บริการ 500 หจก. พิศลัดดา บริการ 500 ราคาต่ําสุด 28022565

15 น้ํามัน 500 500 เฉพาะเจาะจง บริษัท ประเสริฐศิลป ขามทะเลสอ จํากัด 500 บริษัท ประเสริฐศิลป ขามทะเลสอ จํากัด 500 ราคาต่ําสุด 23022565

16 จายเงินเดือนครูอัตราจาง 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง ครูกิตติพงษ ผลดี 9,000 ครูกิตติพงษ ผลดี 9,000 ราคาต่ําสุด 28022565

17 จายเงินเดือนพนักงานสถานที่ 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายละมัย คุมพุดซา 8,000 นายละมัย คุมพุดซา 8,000 ราคาต่ําสุด 28022565

18 คาน้ําประปา 870 870 เฉพาะเจาะจง เทศบาลตําบลพุดซา 870 เทศบาลตําบลพุดซา 870 ราคาต่ําสุด 28022565

19 จางเหมาอาหารวาง 2,700 2,700 เฉพาะเจาะจง นางรวงทอง รอสูงเนิน 2,700 นางรวงทอง รอสูงเนิน 2,700 ราคาต่ําสุด 28022565

20 จัดทําปายกิจกรรม 180 180 เฉพาะเจาะจง รานปายชางเอ็กซ 180 รานปายชางเอ็กซ 180 ราคาต่ําสุด 28022565

21 จัดซื้ออาหารวาง 3,080 3,080 เฉพาะเจาะจง นางสาวหนึ่งฤทัย จีนกลาง 3,080 นางสาวหนึ่งฤทัย จีนกลาง 3,080 ราคาต่ําสุด 28022565

22 จัดซื้ออาหารวาง 8,100 8,100 เฉพาะเจาะจง นางรวงทอง รอสูงเนิน 8,100 นางรวงทอง รอสูงเนิน 8,100 ราคาต่ําสุด 3022565

23 คาน้ําประปา 1,010 1,010 เฉพาะเจาะจง เทศบาลตําบลพุดซา 1,010 เทศบาลตําบลพุดซา 1,010 ราคาต่ําสุด 28022565

24 จายเงินเดือนครูอัตรจาง 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง ครูกิตติพงษ ผลดี 9,000 ครูกิตติพงษ ผลดี 9,000 ราคาต่ําสุด 3022565

25 จายเงินเดือนพนักงานสถานที่ 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายละมัย คุมพุดซา 8,000 นายละมัย คุมพุดซา 8,000 ราคาต่ําสุด 3022565

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2565

โรงเรียนพุดซาพิทยาคม อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 น้ํามัน 890 890 เฉพาะเจาะจง บริษัท พงษกิต จํากัด 890 บริษัท พงษกิต จํากัด 890 ราคาต่ําสุด 7032565

2 จัดซื้ออาหารวาง 510 510 เฉพาะเจาะจง นายศรัณย สัมพันธอภัย 510 นายศรัณย สัมพันธอภัย 510 ราคาต่ําสุด 17032565

3 จัดซื้อ ATK 4,920.00 4,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงสี เอคทรา จํากัด 4,920.00 บริษัท โรงสี เอคทรา จํากัด 4,920.00 ราคาต่ําสุด 31032565

4 คาไฟฟา 7,563.50 7,563.50 เฉพาะเจาะจง กฟภ นครราชสีมา 7,563.50 กฟภ นครราชสีมา 7,563.50 ราคาต่ําสุด 14032565

5 ครุภัณฑหองวิทยาศาสตร 2,420.00 2,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิโรฒ วิทยาภัณฑ จํากัด 2,420.00 บริษัท วิโรฒ วิทยาภัณฑ จํากัด 2,420.00 ราคาต่ําสุด 24032565

 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2565

โรงเรียนพุดซาพิทยาคม อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง
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