
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ รำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

1 ค่าเช่าต่ังและผ้า 400 400 เฉพาะเจาะจง วา่ที ่ร.ต. มนัส คงปรีเปรม 400 วา่ที ่ร.ต. มนัส คงปรีเปรม อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีจ่้าง รายงานขอจ้าง ที ่9/2563 

ลงวนัที ่3 ธนัวาคม 2562

2 ป้ายโฟมงานประเมินเพือ่ขอรับ

รางวลัโรงเรียนพระราชทาน

2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง นายช่วงโชติ เจือจันทร์ 2,000 นายช่วงโชติ เจือจันทร์ อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีจ่้าง รายงานขอจ้างที ่10/2563 

ลงวนัที ่3 ธนัวาคม 2562

3 ป้ายสต๊ิกเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด 6,600 6,600 เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.เกอร์ ดีไซน์ 6,600 ร้าน ก.เกอร์ ดีไซน์ อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีจ่้าง รายงานขอจ้างที ่11/2563 

ลงวนัที ่2 ธนัวาคม 2562

4 ค่าเช่าพรมงานประเมินเพือ่

ขอรับรางวลัโรงเรียน

พระราชทาน

100 100 เฉพาะเจาะจง นายสุทัศน์ สีหาลุน 100 นายสุทัศน์ สีหาลุน อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีจ่้าง รายงานขอจ้างที ่12/2563 

ลงวนัที ่3 ธนัวาคม 2562

5 เข็มหมุด 2 กล่อง 140 140 เฉพาะเจาะจง ร้านรักฮะ 140 ร้านรักฮะ อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีซ้ื่อ รายงานขอซ้ือที ่34/2563 

ลงวนัที ่2 ธนัวาคม 2562

6 ค่าเช่าเคร่ืองเสียง 2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง นายสุวพันธ ์อุสาห์ดี 2,500 นายสุวพันธ ์อุสาห์ดี อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีจ่้าง รายงานขอจ้างที ่13/2563 

ลงวนัที ่3 ธนัวาคม 2562

7 ค่าอุปกรณ์จัดท าดอกกันเกรา 2,076 2,076 เฉพาะเจาะจง นายพีรพงษ์ โพธสิาร 2,076 นายพีรพงษ์ โพธสิาร อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีซ้ื่อ รายงานขอซ้ือที ่35/2563 

ลงวนัที ่6 ธนัวาคม 2562

8 วสัดุการเกษตร 2,300 2,300 เฉพาะเจาะจง ร้านสวนรักษ์ไม้ 2,300 ร้านสวนรักษ์ไม้ อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีซ้ื่อ รายงานขอซ้ือที ่45/2563 

ลงวนัที ่1 ธนัวาคม 2562

9 เข้าเล่มเอกสาร 5 เล่ม 600 600 เฉพาะเจาะจง ร้านพรทิพย ์C-ROX 600 ร้านพรทิพย ์C-ROX อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีจ่้าง รายงานขอจ้างที ่26/2563 

ลงวนัที ่2 ธนัวาคม 2562

10 วสัดุก่อสร้าง 4 รายการ 235 235 เฉพาะเจาะจง หจก.ก าภูวสัดุก่อสร้าง 235 หจก.ก าภูวสัดุก่อสร้าง อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีซ้ื่อ รายงานขอซ้ือที ่55/2563 

ลงวนัที ่29 ธนัวาคม 2562

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม

โรงเรียนแตลศิริวิทยำ

วันที ่31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562 

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ รำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม

โรงเรียนแตลศิริวิทยำ

วันที ่31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562 

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง11 ซ่อมรถโรงเรียน ทะเบียน     ก

4118

3,050 3,050 เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.แสวงทรัพยเ์จริญ 3,050 ร้าน ป.แสวงทรัพยเ์จริญ อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีจ่้าง รายงานขอจ้างที ่39/2563 

ลงวนัที ่19 ธนัวาคม 2562

12 ค่าเหมารถรับส่งนักเรียนสาย

บ้านส าโรง-ไพษร

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายช านาญ บุญเชิด 3,000 นายช านาญ บุญเชิด อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีจ่้าง รายงานขอจ้างที ่56/2563 

ลงวนัที ่27 ธนัวาคม 2562

13 ค่าเหมารถรับส่งนักเรียนสาย

บ้านโนนแดง

4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายเอีย่ม บุญยง 4,000 นายเอีย่ม บุญยง อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีจ่้าง รายงานขอจ้างที ่57/2563 

ลงวนัที ่27 ธนัวาคม 2562

14 จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนสาย

บ้านโนนถ่อน

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายพลวฒัน์ บุญยง 8,000 นายพลวฒัน์ บุญยง อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีจ่้าง รายงานขอจ้างที ่58/2563 

ลงวนัที ่31 ธนัวาคม 2562

15 จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนสาย

บ้านสังแก

5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง นายเน็ด บรรลือทรัพย์ 5,000 นายเน็ด บรรลือทรัพย์ อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีจ่้าง รายงานขอจ้างที ่59/2563 

ลงวนัที ่31 ธนัวาคม 2562

16 จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนสาย

บ้านประทุนอายอง

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ ์มัน่ยนื 7,000 นายประสิทธิ ์มัน่ยนื อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีจ่้าง รายงานขอจ้างที ่60/2563 

ลงวนัที ่31 ธนัวาคม 2562

17 จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนสาย

บ้านหนองจิก

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายสุริวงษ์ ดวงดี 7,000 นายสุริวงษ์ ดวงดี อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีจ่้าง รายงานขอจ้างที ่61/2563 

ลงวนัที ่31 ธนัวาคม 2562

18 จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนสาย

บ้านสนวน

5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง นางประณี สมสวย 5,000 นางประณี สมสวย อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีจ่้าง รายงานขอจ้างที ่62/2563 

ลงวนัที ่31 ธนัวาคม 2562

19 จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนสาย

บ้านอ าปึล

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา เจริญเสวสัด์ิ 7,000 นายบัญชา เจริญเสวสัด์ิ อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีจ่้าง รายงานขอจ้างที ่63/2563 

ลงวนัที ่31 ธนัวาคม 2562

20 จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนสาย

บ้านหนองผือโนนแคน

5,500 5,500 เฉพาะเจาะจง นายสุพล บุญเหมาะ 5,500 นายสุพล บุญเหมาะ อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีจ่้าง รายงานขอจ้างที ่64/2563 

ลงวนัที ่31 ธนัวาคม 2562



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ รำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม

โรงเรียนแตลศิริวิทยำ

วันที ่31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562 

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง21 ป้ายไวนิลกิจกรรมวนัคริสต์มาส

 ขนาด 3*1.5 ม.

818.55 818.55 เฉพาะเจาะจง ร้านดีเดยอ์ิงค์เจ็ท 818.55 ร้านดีเดยอ์ิงค์เจ็ท อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีจ่้าง รายงานขอจ้างที ่65/2563 

ลงวนัที ่24 ธนัวาคม 2562

22 น้ าด่ืม 40 ถัง 400 400 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด สุวรรณทิพย ์27 400 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด สุวรรณทิพย ์27 อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีซ้ื่อ รายงานขอซ้ือที ่88/2563 

ลงวนัที ่26 ธนัวาคม 2562

23 ค่าเช่าเคร่ืองเสียงกิจกรรมวนั

คริสต์มาส

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายเรวฒัน์ เสนาะเสียง 3,000 นายเรวฒัน์ เสนาะเสียง อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีจ่้าง รายงานขอจ้างที ่67/2563 

ลงวนัที ่27 ธนัวาคม 2562

24 แก้วน้ า 3 โหลคร่ึง 927 927 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊ตุ๊กตา 927 ร้านเจ๊ตุ๊กตา อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีซ้ื่อ รายงานขอซ้ือที ่92/2563 

ลงวนัที ่1 ธนัวาคม 2562

25 ขนมปัง 100 ชิน้ 400 400 เฉพาะเจาะจง ร้านศิริรัตน์ 400 ร้านศิริรัตน์ อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีซ้ื่อ รายงานขอซ้ือที ่98/2563 

ลงวนัที ่3 ธนัวาคม 2562

26 ตรวจสภาพรถยนต์โรงเรียน 

ทะเบียน นข 5205 สุรินทร์

4,326.88 4,326.88 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าสุรินทร์ (1991) 

จ ากัด

4,326.88 บริษัท โตโยต้าสุรินทร์ (1991) 

จ ากัด

อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีจ่้าง รายงานขอจ้างที ่68/2563 

ลงวนัที ่13 ธนัวาคม 2562

27 ค่าแต่งหน้านักแสดงกิจกรรม

วนัคริสต์มาส

500 500 เฉพาะเจาะจง นายพีรพงษ์ โพธสิาร 500 นายพีรพงษ์ โพธสิาร อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีจ่้าง รายงานขอจ้างที ่72/2563 

ลงวนัที ่27 ธนัวาคม 2562

28 ค่าวสัดุท าธงเดินพาเหรด 240 240 เฉพาะเจาะจง นางสาววชิราพรรณ หาญพิทักษ์ 240 นางสาววชิราพรรณ หาญพิทักษ์ อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีซ้ื่อ รายงานขอซ้ือที ่127/2563 

ลงวนัที ่23 ธนัวาคม 2562

29 วสัดุส านักงาน 5,780 5,780 เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองช้างกรอบรูป 5,780 ร้านเมืองช้างกรอบรูป อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีซ้ื่อ รายงานขอซ้ือที ่128/2563 

ลงวนัที ่25 ธนัวาคม 2562

30 ขนมขาไก่ทรงเคร่ือง 15 ปิบ๊ 2,520 2,520 เฉพาะเจาะจง ร้านมีตัง มาร์ท 2,520 ร้านมีตัง มาร์ท อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีซ้ื่อ รายงานขอซ้ือที ่145/2563 

ลงวนัที ่24 ธนัวาคม 2562



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ รำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม

โรงเรียนแตลศิริวิทยำ

วันที ่31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562 

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง31 สมุดเงินสดและสมุดคงเหลือ 140 140 เฉพาะเจาะจง ร้านรักฮะ 140 ร้านรักฮะ อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีซ้ื่อ รายงานขอซ้ือที ่147/2563 

ลงวนัที ่17 ธนัวาคม 2562

32 ค่าอุปกรณ์ท าพวงมาลัย 1,816 1,816 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริวรรณ เกตุดิษฐ์ 1,816 นางสาวศิริวรรณ เกตุดิษฐ์ อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีซ้ื่อ รายงานขอซ้ือที ่148/2563 

ลงวนัที ่12 ธนัวาคม 2562

33 วสัดุก่อสร้าง 955 955 เฉพาะเจาะจง ร้านอมรวสัดุก่อสร้าง 955 ร้านอมรวสัดุก่อสร้าง อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีซ้ื่อ รายงานขอซ้ือที ่152/2563 

ลงวนัที ่26 ธนัวาคม 2562

34 ธงรัชกาลที ่10 720 720 เฉพาะเจาะจง ร้านรักฮะ 720 ร้านรักฮะ อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีซ้ื่อ รายงานขอซ้ือที ่118/2563 

ลงวนัที ่25 ธนัวาคม 2562

35 ข้อต่อตรงเกลียวในและฝาปิด 240 240 เฉพาะเจาะจง หจก.ก าภูวสัดุก่อสร้าง 240 หจก.ก าภูวสัดุก่อสร้าง อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีซ้ื่อ รายงานขอซ้ือที ่153/2563 

ลงวนัที ่24 ธนัวาคม 2562


