
                             แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

ลำดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง แผนงาน/โครงงาน วงเงินที่จัดซื้อหรือ
จัดจ้าง(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่นำเสนอ 

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การจัดซื้อหรือจัดจ้าง 

1 จ้างเหมาบริการสัญญาณ
อินเทอเน็ต 

งานบริหารงานทั่วไป 15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง 3BB 3BB เนื่องจากการจัดซื้อที่มีการ
ผลิต จำหน่ายกอ่สร้าง หรือ
ให้ บริการทัว่ไปและมีวงเงิน
ใน การจัดซ้ือจัดจา้งครั้ง
หนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่
กำหนดในกฎกระทรวง 

1/2565 
1 ตุลาคม 2564 

2 จ้างเหมาซ่อม
คอมพิวเตอร์งานธุรการ 

งานบริหารงานทั่วไป 3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง เอ็นทีคอมพิวเตอร์ เอ็นทีคอมพิวเตอร์ เนื่องจากการจัดซื้อที่มีการ
ผลิต จำหน่ายกอ่สร้าง หรือ
ให้ บริการทัว่ไปและมีวงเงิน
ใน การจัดซ้ือจัดจา้งครั้ง
หนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่
กำหนดในกฎกระทรวง 

2/2564 
5 ตุลาคม 2564 

                         

  

 

 

ลงช่ือ..............................................  ลงช่ือ..............................................  ลงช่ือ..............................................  ลงช่ือ.............................................. 

       (นายณฤทธิ์  บุญรอด)            (นางเพ็ญศินี  ศิริถาวรวงค์)              (นางธีรภัทร์  สุขไสยาสน์)                 (นายธรีะ  คนชุม) 

                        เจ้าหน้าท่ีพัสดุ           หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสด ุ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานงบประมาณ    ผู้อำนวยโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 
 

  

           
 

 



 

  แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 

ประจำเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2564 

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

ลำดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง แผนงาน/โครงงาน วงเงินที่จัดซื้อหรือ
จัดจ้าง(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่นำเสนอ 

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การจัดซื้อหรือจัดจ้าง 

1 จ้างเหมาซ่อมเครื่องกรอง
น้ำสระว่ายน้ำ 

งานบริหารงานทั่วไป 10,600 10,600 เฉพาะเจาะจง เอสพีมาร์เก็ตติ้ง เอสพีมาร์เก็ตติ้ง เนื่องจากการจัดซื้อที่มีการ
ผลิต จำหน่ายกอ่สร้าง หรือ
ให้ บริการทัว่ไปและมี
วงเงินใน การจัดซ้ือจัดจ้าง
ครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่
กำหนดในกฎกระทรวง 

3/2565 
11 พฤศจิกายน 2564 

2 จ้างเหมาทำเอกสาร
วิชาการ ป.พ. นกัเรียน 
(รอบสองภาคเรียนที่ 2 ) 

งานวิชาการ 36,750 36,750 เฉพาะเจาะจง สหมิตร  การพิมพ ์ สหมิตร  การพิมพ ์ เนื่องจากการจัดซื้อที่มีการ
ผลิต จำหน่ายกอ่สร้าง หรือ
ให้ บริการทัว่ไปและมี
วงเงินใน การจัดซ้ือจัดจ้าง
ครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่
กำหนดในกฎกระทรวง 

4/2565 
16 พฤศจิกายน 2564 

3 จ้างเหมาซ่อมเครื่องทำน้ำ
เย็นเครื่องนำน้ำดื่ม
นักเรียน 

บริหารงานทั่วไป 3,800 3,800 เฉพาะเจาะจง เอสพีมาร์เก็ตติ้ง เอสพีมาร์เก็ตติ้ง เนื่องจากการจัดซื้อที่มีการ
ผลิต จำหน่ายกอ่สร้าง หรือ
ให้ บริการทัว่ไปและมี
วงเงินใน การจัดซ้ือจัดจ้าง
ครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่
กำหนดในกฎกระทรวง 

5/2565 
18 พฤศจิกายน 2564 

4 จ้างเหมาติดต้ังผ้าม่าน
ห้องประชุม 

งานบริหารงานทั่วไป 13,500 13,500 เฉพาะเจาะจง กฤษเจริญผ้าม่าน กฤษเจริญผ้าม่าน เนื่องจากการจัดซื้อที่มีการ
ผลิต จำหน่ายกอ่สร้าง หรือ
ให้ บริการทัว่ไปและมี
วงเงินใน การจัดซ้ือจัดจ้าง
ครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่
กำหนดในกฎกระทรวง 

5/2565 
18 พฤศจิกายน 2564 



 

 

 

ลงช่ือ..............................................  ลงช่ือ..............................................  ลงช่ือ..............................................  ลงช่ือ.............................................. 

       (นายณฤทธิ์  บุญรอด)            (นางเพ็ญศินี  ศิริถาวรวงค์)              (นางธีรภัทร์  สุขไสยาสน์)                 (นายธรีะ  คนชุม) 

                        เจ้าหน้าท่ีพัสดุ           หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสด ุ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานงบประมาณ    ผู้อำนวยโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 

ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

ลำดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง แผนงาน/โครงงาน วงเงินที่จัดซื้อหรือ
จัดจ้าง(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่นำเสนอ 

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การจัดซื้อหรือจัดจ้าง 

1 จ้างเหมาซ่อมแอร์หอ้ง
ประชุมสัตบงกช 

งานบริหารงานทั่วไป 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง บุญเย็นการช่าง บุญเย็นการช่าง เนื่องจากการจัดซื้อที่มีการ
ผลิต จำหน่ายกอ่สร้าง หรือ
ให้ บริการทัว่ไปและมีวงเงิน
ใน การจัดซ้ือจัดจา้งครั้ง
หนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่
กำหนดในกฎกระทรวง 

7/2565 
1 ธันวาคม 2564 

2 จ้างเหมาทำที่กั้นดินถล่ม
อาคาร 212ล  

งานบริหารงานทั่วไป 69,000 69,000 เฉพาะเจาะจง นายชิด  ขำเอนก นายชิด  ขำเอนก เนื่องจากการจัดซื้อที่มีการ
ผลิต จำหน่ายกอ่สร้าง หรือ
ให้ บริการทัว่ไปและมีวงเงิน
ใน การจัดซ้ือจัดจา้งครั้ง
หนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่
กำหนดในกฎกระทรวง 

8/2565 
14 ธันวาคม 2564 

3 จ้างเหมาถ่ายเอกสารตวิ
ข้อสอบ O-NET ของ
นักเรียนรชั้น ป.6  

งานวิชาการ 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง ร้านขวัญขา้ว ร้านขวัญขา้ว เนื่องจากการจัดซื้อที่มีการ
ผลิต จำหน่ายกอ่สร้าง หรือ
ให้ บริการทัว่ไปและมีวงเงิน
ใน การจัดซ้ือจัดจา้งครั้ง
หนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่
กำหนดในกฎกระทรวง 

9/2565 
14 ธันวาคม 2564 

4 จ้างเหมาทำอาหารว่าง
นักเรียนชั้น ป.6 ติวโอเน็ต 
สัปดาห์ที่ 1  

งานวิชาการ 11,500 11,500 เฉพาะเจาะจง นายนพคุณ   
ผดุงศักดิ์ 

นายนพคุณ   
ผดุงศักดิ์ 

เนื่องจากการจัดซื้อที่มีการ
ผลิต จำหน่ายกอ่สร้าง หรือ
ให้ บริการทัว่ไปและมีวงเงิน
ใน การจัดซ้ือจัดจา้งครั้ง
หนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่
กำหนดในกฎกระทรวง 

10/2565 
15 ธันวาคม 2564 

  



  

                    แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 

ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

ลำดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง แผนงาน/โครงงาน วงเงินที่จัดซื้อหรือ
จัดจ้าง(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่นำเสนอ 

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การจัดซื้อหรือจัดจ้าง 

5 จ้างเหมาทำอาหารว่าง
นักเรียนชั้น ป.6 ติวโอเน็ต 
สัปดาห์ที่ 2  

งานวิชาการ 11,500 11,500 เฉพาะเจาะจง นายนพคุณ   
ผดุงศักดิ์ 

นายนพคุณ   
ผดุงศักดิ์ 

เนื่องจากการจัดซื้อที่มีการ
ผลิต จำหน่ายกอ่สร้าง หรือ
ให้ บริการทัว่ไปและมีวงเงิน
ใน การจัดซ้ือจัดจา้งครั้ง
หนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่
กำหนดในกฎกระทรวง 

11/2565 
23 ธันวาคม 2564 

6 จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่
หน้าอาคาร 212 ล  

งานบริหารงานทั่วไป 54,000 54,000 เฉพาะเจาะจง นายชิด  ขำเอนก นายชิด  ขำเอนก เนื่องจากการจัดซื้อที่มีการ
ผลิต จำหน่ายกอ่สร้าง หรือ
ให้ บริการทัว่ไปและมีวงเงิน
ใน การจัดซ้ือจัดจา้งครั้ง
หนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่
กำหนดในกฎกระทรวง 

12/2565 
23 ธันวาคม 2564 

7 จ้างเหมาปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
เอนกประสงค์  

งานบริหารงานทั่วไป 250,000 250,000 เฉพาะเจาะจง นายประหยัด  
เณรเกิด 

นายประหยัด  
เณรเกิด 

เนื่องจากการจัดซื้อที่มีการ
ผลิต จำหน่ายกอ่สร้าง หรือ
ให้ บริการทัว่ไปและมีวงเงิน
ใน การจัดซ้ือจัดจา้งครั้ง
หนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่
กำหนดในกฎกระทรวง 

13/2565 
24 ธันวาคม 2564 

8 จ้างเหมาทำไวนิลกจิกรรม
วันคริตส์มาส  

งานวิชาการ 2,230 2,230 เฉพาะเจาะจง วุฒิศักดิ์ปริ๊น วุฒิศักดิ์ปริ๊น เนื่องจากการจัดซื้อที่มีการ
ผลิต จำหน่ายกอ่สร้าง หรือ
ให้ บริการทัว่ไปและมีวงเงิน
ใน การจัดซ้ือจัดจา้งครั้ง
หนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่
กำหนดในกฎกระทรวง 

14/2565 
24 ธันวาคม 2564 



  

 

                   แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 

ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

ลำดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง แผนงาน/โครงงาน วงเงินที่จัดซื้อหรือ
จัดจ้าง(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่นำเสนอ 

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การจัดซื้อหรือจัดจ้าง 

9 จ้างเหมาถมดินบริเวณ
อาคาร 105   

งานบริหารงานทั่วไป 22,050 22,050 เฉพาะเจาะจง นายจำลอง   
จันทร์จะบวก 

นายจำลอง   
จันทร์จะบวก 

เนื่องจากการจัดซื้อที่มีการ
ผลิต จำหน่ายกอ่สร้าง หรือ
ให้ บริการทัว่ไปและมีวงเงิน
ใน การจัดซ้ือจัดจา้งครั้ง
หนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่
กำหนดในกฎกระทรวง 

15/2565 
24 ธันวาคม 2564 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ..............................................  ลงช่ือ..............................................  ลงช่ือ..............................................  ลงช่ือ.............................................. 

       (นายณฤทธิ์  บุญรอด)            (นางเพ็ญศินี  ศิริถาวรวงค์)              (นางธีรภัทร์  สุขไสยาสน์)                 (นายธรีะ  คนชุม) 

                        เจ้าหน้าท่ีพัสดุ           หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสด ุ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานงบประมาณ    ผู้อำนวยโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 
 

 

                      

 

 

 



                  แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2565 

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

ลำดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง แผนงาน/โครงงาน วงเงินที่จัดซื้อหรือ
จัดจ้าง(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่นำเสนอ 

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การจัดซื้อหรือจัดจ้าง 

1 จ้างเหมาทำอาหารว่าง
นักเรียนชั้น ป.6 ติวโอเน็ต 
สัปดาห์ที่ 3  

งานวิชาการ 11,500 11,500 เฉพาะเจาะจง นายนพคุณ   
ผดุงศักดิ์ 

นายนพคุณ   
ผดุงศักดิ์ 

เนื่องจากการจัดซื้อที่มีการ
ผลิต จำหน่ายกอ่สร้าง หรือ
ให้ บริการทัว่ไปและมี
วงเงินใน การจัดซ้ือจัดจ้าง
ครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่
กำหนดในกฎกระทรวง 

16/2565 
26 มกราคม 2565 

2 จ้างเหมาถ่ายเอกสารตวิ
ข้อสอบ O-NET ของ
นักเรียนรชั้น ป.6  

งานวิชาการ 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง ร้านขวัญขา้ว ร้านขวัญขา้ว เนื่องจากการจัดซื้อที่มีการ
ผลิต จำหน่ายกอ่สร้าง หรือ
ให้ บริการทัว่ไปและมี
วงเงินใน การจัดซ้ือจัดจ้าง
ครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่
กำหนดในกฎกระทรวง 

17/2565 
26 มกราคม 2565 

3 จ้างเหมาทำอาหารว่างติว
สอบ NT นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาที ่3 

งานวิชาการ 11,500 11,500 เฉพาะเจาะจง นางตุ๊  อนันต ์ นางตุ๊  อนันต ์ เนื่องจากการจัดซื้อที่มีการ
ผลิต จำหน่ายกอ่สร้าง หรือ
ให้ บริการทัว่ไปและมี
วงเงินใน การจัดซ้ือจัดจ้าง
ครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่
กำหนดในกฎกระทรวง 

18/2565 
27 มกราคม 2565 

4 จ้างเหมาทำอาหารว่าง
นักเรียนเข้าค่าย ECD 
สาระการเรียนรู้
ภาษาตา่งประเทศ 

งานวิชาการ 12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง นางกรองแก้ว  
มาตา 

นางกรองแก้ว  
มาตา 

เนื่องจากการจัดซื้อที่มีการ
ผลิต จำหน่ายกอ่สร้าง หรือ
ให้ บริการทัว่ไปและมี
วงเงินใน การจัดซ้ือจัดจ้าง
ครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่
กำหนดในกฎกระทรวง 

19/2565 
27 มกราคม 2565 

 



                  แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2565 

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

ลำดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง แผนงาน/โครงงาน วงเงินที่จัดซื้อหรือ
จัดจ้าง(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่นำเสนอ 

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การจัดซื้อหรือจัดจ้าง 

5 จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง
นักเรียนเข้าค่าย ECD 
สาระการเรียนรู้
ภาษาตา่งประเทศ 

งานวิชาการ 3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง นายจกัรินทร์  
ตรีเมฆ 

นายจกัรินทร์  
ตรีเมฆ 

เนื่องจากการจัดซื้อที่มีการ
ผลิต จำหน่ายกอ่สร้าง หรือ
ให้ บริการทัว่ไปและมี
วงเงินใน การจัดซ้ือจัดจ้าง
ครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่
กำหนดในกฎกระทรวง 

20/2565 
27 มกราคม 2565 

6 จ้างเหมาถ่ายเอกสารตวิ
ข้อสอบ O-NET ของ
นักเรียนรชั้น ป.6  

งานวิชาการ 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง ร้านขวัญขา้ว ร้านขวัญขา้ว เนื่องจากการจัดซื้อที่มีการ
ผลิต จำหน่ายกอ่สร้าง หรือ
ให้ บริการทัว่ไปและมี
วงเงินใน การจัดซ้ือจัดจ้าง
ครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่
กำหนดในกฎกระทรวง 

17/2565 
26 มกราคม 2565 

7 จ้างเหมาทำอาหารว่างติว
สอบ NT นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่3 

งานวิชาการ 11,500 11,500 เฉพาะเจาะจง นางตุ๊  อนันต ์ นางตุ๊  อนันต ์ เนื่องจากการจัดซื้อที่มีการ
ผลิต จำหน่ายกอ่สร้าง หรือ
ให้ บริการทัว่ไปและมี
วงเงินใน การจัดซ้ือจัดจ้าง
ครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่
กำหนดในกฎกระทรวง 

18/2565 
27 มกราคม 2565 

8 จ้างเหมาทำอาหารว่าง
นักเรียนเข้าค่าย ECD 
สาระการเรียนรู้
ภาษาตา่งประเทศ 

งานวิชาการ 12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง นางกรองแก้ว  
มาตา 

นางกรองแก้ว  
มาตา 

เนื่องจากการจัดซื้อที่มีการ
ผลิต จำหน่ายกอ่สร้าง หรือ
ให้ บริการทัว่ไปและมี
วงเงินใน การจัดซ้ือจัดจ้าง
ครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่
กำหนดในกฎกระทรวง 

19/2565 
27 มกราคม 2565 

 



                  แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2565 

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

ลำดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง แผนงาน/โครงงาน วงเงินที่จัดซื้อหรือ
จัดจ้าง(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่นำเสนอ 

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การจัดซื้อหรือจัดจ้าง 

9 จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง
นักเรียนเข้าค่าย ECD 
สาระการเรียนรู้
ภาษาตา่งประเทศ 

งานวิชาการ 3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง นายจกัรินทร์  
ตรีเมฆ 

นายจกัรินทร์  
ตรีเมฆ 

เนื่องจากการจัดซื้อที่มีการ
ผลิต จำหน่ายกอ่สร้าง หรือ
ให้ บริการทัว่ไปและมี
วงเงินใน การจัดซ้ือจัดจ้าง
ครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่
กำหนดในกฎกระทรวง 

20/2565 
27 มกราคม 2565 

10 จ้างเหมาทำอาหารว่าง
นักเรียนชั้น ป.6 ติวโอเน็ต 
สัปดาห์ที่ 2  

งานวิชาการ 11,500 11,500 เฉพาะเจาะจง นายนพคุณ   
ผดุงศักดิ์ 

นายนพคุณ   
ผดุงศักดิ์ 

เนื่องจากการจัดซื้อที่มีการ
ผลิต จำหน่ายกอ่สร้าง หรือ
ให้ บริการทัว่ไปและมี
วงเงินใน การจัดซ้ือจัดจ้าง
ครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่
กำหนดในกฎกระทรวง 

21/2565 
27 มกราคม 2565 

11 จ้างเหมาทำอาหารว่างติว
สอบ NT นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่3 คร้ังที่ 
2 

งานวิชาการ 11,500 11,500 เฉพาะเจาะจง นางตุ๊  อนันต ์ นางตุ๊  อนันต ์ เนื่องจากการจัดซื้อที่มีการ
ผลิต จำหน่ายกอ่สร้าง หรือ
ให้ บริการทัว่ไปและมี
วงเงินใน การจัดซ้ือจัดจ้าง
ครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่
กำหนดในกฎกระทรวง 

22/2565 
31 มกราคม 2565 

 

 

 

 

 ลงช่ือ..............................................  ลงช่ือ..............................................  ลงช่ือ..............................................  ลงช่ือ.............................................. 

       (นายณฤทธิ์  บุญรอด)            (นางเพ็ญศินี  ศิริถาวรวงค์)              (นางธีรภัทร์  สุขไสยาสน์)                 (นายธรีะ  คนชุม) 

                        เจ้าหน้าท่ีพัสดุ           หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสด ุ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานงบประมาณ    ผู้อำนวยโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 



                   แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

ลำดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง แผนงาน/โครงงาน วงเงินที่จัดซื้อหรือ
จัดจ้าง(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่นำเสนอ 

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การจัดซื้อหรือจัดจ้าง 

1 จ้างเหมาทำอาหารว่าง
ค่าย IEP  

งานวิชาการ 37,440 37,440 เฉพาะเจาะจง นางกรองแก้ว 
มาตา 

นางกรองแก้ว 
มาตา 

เนื่องจากการจัดซื้อที่มีการ
ผลิต จำหน่ายกอ่สร้าง หรือ
ให้ บริการทัว่ไปและมี
วงเงินใน การจัดซ้ือจัดจ้าง
ครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่
กำหนดในกฎกระทรวง 

23/2565 
1 กุมภาพันธ ์2565 

2 จ้างเหมาทำอาหารว่าง
นักเรียนสอบ O-NET 
ชั้น ป.6 

งานวิชาการ 11,500 11,500 เฉพาะเจาะจง นายนพคุณ   
ผดุงศักดิ์ 

นายนพคุณ   
ผดุงศักดิ์ 

เนื่องจากการจัดซื้อที่มีการ
ผลิต จำหน่ายกอ่สร้าง หรือ
ให้ บริการทัว่ไปและมี
วงเงินใน การจัดซ้ือจัดจ้าง
ครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่
กำหนดในกฎกระทรวง 

24/2565 
11 กุมภาพันธ์ 2565 

3 จ้างเหมาซ่อมเครื่องทำน้ำ
เย็นเครื่องนำน้ำดื่ม
นักเรียน 

บริหารงานทั่วไป 3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง เอสพีมาร์เก็ตติ้ง เอสพีมาร์เก็ตติ้ง เนื่องจากการจัดซื้อที่มีการ
ผลิต จำหน่ายกอ่สร้าง หรือ
ให้ บริการทัว่ไปและมี
วงเงินใน การจัดซ้ือจัดจ้าง
ครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่
กำหนดในกฎกระทรวง 

25/2564 
11 กุมภาพันธ์ 2564 

4 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร
ข้อสอบ 

งานวิชาการ 9,649.50 9,649.50 เฉพาะเจาะจง ร้านขวัญขา้ว ร้านขวัญขา้ว เนื่องจากการจัดซื้อที่มีการ
ผลิต จำหน่ายกอ่สร้าง หรือ
ให้ บริการทัว่ไปและมี
วงเงินใน การจัดซ้ือจัดจ้าง
ครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่
กำหนดในกฎกระทรวง 

26/2565 
11 กุมภาพันธ์ 2565 

 



          แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

ลำดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง แผนงาน/โครงงาน วงเงินที่จัดซื้อหรือ
จัดจ้าง(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่นำเสนอ 

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การจัดซื้อหรือจัดจ้าง 

5 จ้างเหมาถ่ายเอกสารงาน
โครงการ สะเต็มศึกษา 

งานวิชาการ 860 860 เฉพาะเจาะจง ร้านขวัญขา้ว ร้านขวัญขา้ว เนื่องจากการจัดซื้อที่มีการ
ผลิต จำหน่ายกอ่สร้าง หรือ
ให้ บริการทัว่ไปและมี
วงเงินใน การจัดซ้ือจัดจ้าง
ครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่
กำหนดในกฎกระทรวง 

27/2565 
17 กุมภาพันธ์ 2565 

6 จ้างเหมาบริการสัญญาณ
อินเทอเน็ต 

งานบริหารงานทั่วไป 15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง 3BB 3BB เนื่องจากการจัดซื้อที่มีการ
ผลิต จำหน่ายกอ่สร้าง หรือ
ให้ บริการทัว่ไปและมี
วงเงินใน การจัดซ้ือจัดจ้าง
ครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่
กำหนดในกฎกระทรวง 

28/2565 
17 กุมภาพันธ์ 2565 

7 จ้างเหมาถ่ายเอกสารงาน
โครงการ สะเต็มศึกษา 

งานวิชาการ 780 780 เฉพาะเจาะจง ร้านขวัญขา้ว ร้านขวัญขา้ว เนื่องจากการจัดซื้อที่มีการ
ผลิต จำหน่ายกอ่สร้าง หรือ
ให้ บริการทัว่ไปและมี
วงเงินใน การจัดซ้ือจัดจ้าง
ครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่
กำหนดในกฎกระทรวง 

29/2565 
18 กุมภาพันธ์ 2565 

 

 

 

 ลงช่ือ..............................................  ลงช่ือ..............................................  ลงช่ือ..............................................  ลงช่ือ.............................................. 

       (นายณฤทธิ์  บุญรอด)            (นางเพ็ญศินี  ศิริถาวรวงค์)              (นางธีรภัทร์  สุขไสยาสน์)                 (นายธรีะ  คนชุม) 

                        เจ้าหน้าท่ีพัสดุ           หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสด ุ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานงบประมาณ    ผู้อำนวยโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 



                  แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565 

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ลำดับ

ที่ 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง แผนงาน/โครงงาน วงเงินที่จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง(บาท) 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซื้อ 

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่นำเสนอ 

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การจัดซื้อหรือจัดจ้าง 

1 จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าอาคาร
บัวบูชา 

งานบริหารงานทั่วไป 5,990 5,990 เฉพาะเจาะจง ทวิซอิเล็กทริก ทวิซอิเล็กทริก เนื่องจากการจัดซื้อที่มีการ
ผลิต จำหน่ายกอ่สร้าง หรือ
ให้ บริการทัว่ไปและมี
วงเงินใน การจัดซ้ือจัดจ้าง
ครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่
กำหนดในกฎกระทรวง 

30/25654 
9 มีนาคม 2565 

2 จ้างเหมาถ่ายเอกสารตวิ
สอบ NT 

งานวิชาการ 4,995 4,995 เฉพาะเจาะจง ร้านขวัญขา้ว ร้านขวัญขา้ว เนื่องจากการจัดซื้อที่มีการ
ผลิต จำหน่ายกอ่สร้าง หรือ
ให้ บริการทัว่ไปและมี
วงเงินใน การจัดซ้ือจัดจ้าง
ครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่
กำหนดในกฎกระทรวง 

31/2565 
14 มีนาคม 2565 

3 จ้างเหมาติดต้ังผ้าม่าน
ห้องประชุม 

งานบริหารงานทั่วไป 13,500 13,500 เฉพาะเจาะจง กฤษเจริญผ้าม่าน กฤษเจริญผ้าม่าน เนื่องจากการจัดซื้อที่มีการ
ผลิต จำหน่ายกอ่สร้าง หรือ
ให้ บริการทัว่ไปและมี
วงเงินใน การจัดซ้ือจัดจ้าง
ครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่
กำหนดในกฎกระทรวง 

32/2565 
15 มีนาคม 2565 

4 จ้างเหมาจัดสถานที ่งาน
บัณฑิต ป.6 

งานวิชาการ 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายแดง  ยินด ี นายแดง  ยินด ี เนื่องจากการจัดซื้อที่มีการ
ผลิต จำหน่ายกอ่สร้าง หรือ
ให้ บริการทัว่ไปและมี
วงเงินใน การจัดซ้ือจัดจ้าง
ครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่
กำหนดในกฎกระทรวง 

33/2565 
18 มีนาคม 2565 

 

 



                  แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565 

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ลำดับ

ที่ 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง แผนงาน/โครงงาน วงเงินที่จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง(บาท) 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซื้อ 

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่นำเสนอ 

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การจัดซื้อหรือจัดจ้าง 

5 จ้างเหมาทำอาหารงาน
แสดงความยินดี รับ
วุฒิบัตรชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6  

งานวิชาการ 11,500 11,500 เฉพาะเจาะจง นายนพคุณ   
ผดุงศักดิ์ 

นายนพคุณ   
ผดุงศักดิ์ 

เนื่องจากการจัดซื้อที่มีการ
ผลิต จำหน่ายกอ่สร้าง หรือ
ให้ บริการทัว่ไปและมี
วงเงินใน การจัดซ้ือจัดจ้าง
ครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่
กำหนดในกฎกระทรวง 

34/2565 
18มีนาคม 2565 

6 จ้างเหมาทำไวนิลแสดง
ความยินดี รับวุฒิบัตรชั้น
ประถมศึกษาปีที ่6 

งานวิชาการ 2,470 2,470 เฉพาะเจาะจง วุฒิศักดิ์ปริ๊น วุฒิศักดิ์ปริ๊น เนื่องจากการจัดซื้อที่มีการ
ผลิต จำหน่ายกอ่สร้าง หรือ
ให้ บริการทัว่ไปและมี
วงเงินใน การจัดซ้ือจัดจ้าง
ครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่
กำหนดในกฎกระทรวง 

35/2565 
22 มีนาคม 2565 

7 จ้างเหมาถ่ายเอกสารงาน
วิชาการ(ธุรการชั้นเรียน) 

งานวิชาการ 30,628 30,628 เฉพาะเจาะจง ร้านขวัญขา้ว ร้านขวัญชขา้ว เนื่องจากการจัดซื้อที่มีการ
ผลิต จำหน่ายกอ่สร้าง หรือ
ให้ บริการทัว่ไปและมี
วงเงินใน การจัดซ้ือจัดจ้าง
ครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่
กำหนดในกฎกระทรวง 

36/2565 
22 มีนาคม 2565 

 

 

ลงช่ือ..............................................  ลงช่ือ..............................................  ลงช่ือ..............................................  ลงช่ือ.............................................. 

      (นายณฤทธิ์  บุญรอด)            (นางเพ็ญศินี  ศิริถาวรวงค์)              (นางธีรภัทร์  สุขไสยาสน์)                 (นายธรีะ  คนชุม) 

                  เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ          หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสด ุ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานงบประมาณ    ผู้อำนวยโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 
 

แบบ สขร. 1 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565 

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

ลงช่ือ..............................................  ลงช่ือ..............................................  ลงช่ือ..............................................  ลงช่ือ......... ..................................... 

         (นายณฤทธิ์  บุญรอด)            (นางเพ็ญศินี  ศิริถาวรวงค์)              (นางธีรภัทร์  สุขไสยาสน์)                 (นายธรีะ  คนชุม) 

                  เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ          หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสด ุ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานงบประมาณ    ผู้อำนวยโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 
 

 

 

ลำดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง แผนงาน/โครงงาน วงเงินที่จัดซื้อหรือ
จัดจ้าง(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่นำเสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การจัดซื้อหรือจัดจ้าง 

1 จ้างเหมาปูกระเบือ้งอาคาร 
อาคาร สปช.105 /29
ปรับปรุง 2 ชั้น 5 
ห้องเรียน 

งานบริหารงานทั่วไป 75,650 75,650 เฉพาะเจาะจง นายประหยัด 
เณรเกิด 

นายประหยัด 
เณรเกิด 

เนื่องจากการจัดซื้อที่มีการ
ผลิต จำหน่ายกอ่สร้าง หรือ
ให้ บริการทัว่ไปและมีวงเงิน
ใน การจัดซ้ือจัดจา้งครั้งหนึ่ง
ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดใน
กฎกระทรวง 

37/2565 
2  เมษายน 2565 

2 จ้างเหมาติดต้ังสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตห้องเรียน 
STEM ระดับชั้น ป.4 

งานบริหารงานทั่วไป 5,690 5,690 เฉพาะเจาะจง เอ็นทีคอมพิวเตอร์ เอ็นทีคอมพิวเตอร์ เนื่องจากการจัดซื้อที่มีการ
ผลิต จำหนา่ยกอ่สร้าง หรือ
ให้ บริการทัว่ไปและมีวงเงิน
ใน การจัดซ้ือจัดจา้งครั้งหนึ่ง
ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดใน
กฎกระทรวง 

38/2565 
6 เมษายน 2565 

3 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม
สระว่ายนำ้(สระใหญ่) 

งานบริหารงานทั่วไป 137,000 137,000 เฉพาะเจาะจง นายบรรพต  
 เลือดกุมภา 

นายบรรพต  
 เลือดกุมภา 

เนื่องจากการจัดซื้อที่มีการ
ผลิต จำหนา่ยกอ่สร้าง หรือ
ให้ บริการทัว่ไปและมีวงเงิน
ใน การจัดซ้ือจัดจา้งครั้งหนึ่ง
ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดใน
กฎกระทรวง 

39/2565 
26  เมษายน 2565 



แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 

ประจำ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

ลำดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง แผนงาน/โครงงาน วงเงินที่จัดซื้อหรือ
จัดจ้าง(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่นำเสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การจัดซื้อหรือจัดจ้าง 

1 จ้างเหมาบริการสถานีวิทยุ
ประชาสัมพันธก์ารรับ
นักเรียนเข้าศึกษาตอ่ 

งานบริหารงานทั่วไป 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง อ.อะไหล่กรุ๊บ อ.อะไหล่กรุ๊บ เนื่องจากการจัดซื้อที่มีการ
ผลิต จำหน่ายกอ่สร้าง หรือ
ให้ บริการทัว่ไปและมีวงเงิน
ใน การจัดซ้ือจัดจา้งครั้งหนึ่ง
ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดใน
กฎกระทรวง 

40/2565 
12  พฤษภาคม 2565 

2 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ๊น
งานธุรการ 

งานบริหารงานทั่วไป 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง เอ็นทีคอมพิวเตอร์ เอ็นทีคอมพิวเตอร์ เนื่องจากการจัดซื้อที่มีการ
ผลิต จำหนา่ยกอ่สร้าง หรือ
ให้ บริการทัว่ไปและมีวงเงิน
ใน การจัดซ้ือจัดจา้งครั้งหนึ่ง
ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดใน
กฎกระทรวง 

41/2565 
19 พฤษภาคม 2565 

3 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม
สะว่ายน้ำเปลี่ยนเหลก็สระ
ว่ายนำ้ 

งานบริหารงานทั่วไป 150,000 150,000 เฉพาะเจาะจง นายบรรพต  
 เลือดกุมภา 

นายบรรพต  
 เลือดกุมภา 

เนื่องจากการจัดซื้อที่มีการ
ผลิต จำหนา่ยกอ่สร้าง หรือ
ให้ บริการทัว่ไปและมีวงเงิน
ใน การจัดซ้ือจัดจา้งครั้งหนึ่ง
ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดใน
กฎกระทรวง 

41/2565 
27 พฤษภาคม 2565 

4 จ้างเหมาทำเอกสารสมุด
ประจำตัวนกัเรียน ปพ.6  
ภาคเรียนที่ 1  

งานวิชาการ 56,000 56,000  เฉพาะเจาะจง สหมิตรการพิมพ ์ สหมิตรการพิมพ ์ เนื่องจากการจัดซื้อที่มีการ
ผลิต จำหนา่ยกอ่สร้าง หรือ
ให้ บริการทัว่ไปและมีวงเงิน
ใน การจัดซ้ือจัดจา้งครั้งหนึ่ง
ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดใน
กฎกระทรวง 

42/2565 
27  พฤษภาคม 2564 



 

แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

 

 

ลงช่ือ..............................................  ลงช่ือ..............................................  ลงช่ือ..............................................  ลงช่ือ.............................................. 

                (นายณฤทธิ์  บุญรอด)            (นางเพ็ญศินี  ศิริถาวรวงค์)              (นางธีรภัทร์  สุขไสยาสน์)                 (นายธรีะ  คนชุม) 

                  เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ             หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสด ุ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานงบประมาณ    ผู้อำนวยโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 
 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง แผนงาน/โครงงาน วงเงินที่จัดซื้อหรือ
จัดจ้าง(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่นำเสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การจัดซื้อหรือจัดจ้าง 

5 จ้างเหมาติดเหล็กดัด
อาคาร สปช.105 /29  

งานบริหารงานทั่วไป 80,000 80,000 
  

เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.ทวีทรัพย ์ ร้าน ส.ทวีทรัพย ์ เนื่องจากการจัดซื้อที่มีการ
ผลิต จำหน่ายกอ่สร้าง หรือ
ให้ บริการทัว่ไปและมีวงเงิน
ใน การจัดซ้ือจัดจา้งครั้งหนึ่ง
ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดใน
กฎกระทรวง 

43/2565 
27  พฤษภาคม 2564 



 

           แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 

ประจำ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ลำดับ

ที่ 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง แผนงาน/โครงงาน วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจ้าง
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่นำเสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การจัดซื้อหรือจัดจ้าง 

1 จ้างเหมาติดต้ังระบบ
ลำโพงงานประชาสัมพันธ์
โรงเรียน 

งานบริหารงานทั่วไป 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง ดี ดี คอมพิวเตอร ์  ดี ดี คอมพวิเตอร์ เนื่องจากการจัดซื้อที่มีการ
ผลิต จำหน่ายกอ่สร้าง หรือ
ให้ บริการทัว่ไปและมีวงเงิน
ใน การจัดซ้ือจัดจา้งครั้งหนึ่ง
ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดใน
กฎกระทรวง 

45/2565 
7  มิถุนายน 2565 

2 จ้างเหมารถบัสศึกษาดูงาน งานบริหารงานบุคคล 70,000 70,000 เฉพาะเจาะจง พนาวันทวัร์ พนาวันทวัร์ เนื่องจากการจัดซื้อที่มีการ
ผลิต จำหน่ายกอ่สร้าง หรือ
ให้ บริการทั่วไปและมวีงเงิน
ใน การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง
ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดใน
กฎกระทรวง 

46/2565 
8  มิถุนายน 2565 

3 จ้างเหมาทำที่กั้นดินถล่ม
อาคาร สปช.105/29  

งานบริหารงานทั่วไป 56,602 56,602 เฉพาะเจาะจง นายบรรพต   
เลือดกุมภา 

นายบรรพต   
เลือดกุมภา 

เนื่องจากการจัดซื้อที่มีการ
ผลิต จำหน่ายกอ่สร้าง หรือ
ให้ บริการทั่วไปและมวีงเงิน
ใน การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง
ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดใน
กฎกระทรวง 

47/2565 
9 มิถุนายน 2565 
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         (นายณฤทธิ์  บุญรอด)            (นางเพ็ญศินี  ศิริถาวรวงค์)              (นางธีรภัทร์  สุขไสยาสน์)                 (นายธรีะ  คนชุม) 

                  เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ          หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสด ุ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานงบประมาณ    ผู้อำนวยโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 
 



 

 


