
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ รำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

1 ปูนเสือซุปเปอร์ 1 ถุง 110 110 เฉพาะเจาะจง หจก.ก าภูวสัดุก่อสร้าง 110 หจก.ก าภูวสัดุก่อสร้าง อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีซ้ื่อ รายงานขอซ้ือที ่46/2563 

ลงวนัที ่2 มกราคม 2563

2 เหล็ก 3 หุน จ านวน 5 เส้น 625 625 เฉพาะเจาะจง หจก.ก าภูวสัดุก่อสร้าง 625 หจก.ก าภูวสัดุก่อสร้าง อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีซ้ื่อ รายงานขอซ้ือที ่47/2563 

ลงวนัที ่4 มกราคม 2563

3 วสัดุส านักงาน 3 รายการ 279 279 เฉพาะเจาะจง ร้านรักฮะ 279 ร้านรักฮะ อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีซ้ื่อ รายงานขอซ้ือที ่48/2563 

ลงวนัที ่8 มกราคม 2563

4 วสัดุส านักงาน 11 รายการ 1,184 1,184 เฉพาะเจาะจง ร้านรักฮะ 1,184 ร้านรักฮะ อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีซ้ื่อ รายงานขอซ้ือที ่49/2563 

ลงวนัที ่8 มกราคม 2563

5 ป้ายสต๊ิกเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด

 จ านวน 18 ป้าย

3,960 3,960 เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.เกอร์ดีไซน์ 3,960 ร้าน ก.เกอร์ดีไซน์ อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีจ่้าง รายงานขอจ้างที ่27/2563 

ลงวนัที ่8 มกราคม 2563

6 เข้าเล่มอัดสันกาวเอกสาร 

จ านวน 7 เล่ม

420 420 เฉพาะเจาะจง ศูนยถ์่ายเอกสาร "ร้านไทยแก้ว" 420 ศูนยถ์่ายเอกสาร "ร้านไทยแก้ว" อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีจ่้าง รายงานขอจ้างที ่28/2563 

ลงวนัที ่8 มกราคม 2563

7 กรอบรูป 2 อัน 750 750 เฉพาะเจาะจง ร้านฟิล์มคิดเลอร์ดิจิตอลแล็ป 750 ร้านฟิล์มคิดเลอร์ดิจิตอลแล็ป อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีซ้ื่อ รายงานขอซ้ือที ่50/2563 

ลงวนัที ่7 มกราคม 2563

8 ป้ายไวนิล จ านวน 2 ป้าย 2,715.66 2,715.66 เฉพาะเจาะจง ร้านดีเดยอ์ิงค์เจ็ท 2,715.66 ร้านดีเดยอ์ิงค์เจ็ท อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีจ่้าง รายงานขอจ้างที ่29/2563 

ลงวนัที ่8 มกราคม 2563

9 แฟรชไดรฟ์ 16 GB 980 980 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด แอดไวซ์ศีขรภูมิ 980 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด แอดไวซ์ศีขรภูมิ อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีซ้ื่อ รายงานขอซ้ือที ่51/2563 

ลงวนัที ่8 มกราคม 2563

10 มาลัยข้อมือและดอกไม้ 260 260 เฉพาะเจาะจง ร้านศีขรภูมิดอกไม้สด 260 ร้านศีขรภูมิดอกไม้สด อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีซ้ื่อ รายงานขอซ้ือที ่52/2563 

ลงวนัที ่7 มกราคม 2563

11 ค่าเคร่ืองเซ่นและผลไม้ไหวพ้ระ

ภูมิเจ้าที่

540 540 เฉพาะเจาะจง นางพรเพ็ญ มัน่ยนื 540 นางพรเพ็ญ มัน่ยนื อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีซ้ื่อ รายงานขอซ้ือที ่53/2563 

ลงวนัที ่8 มกราคม 2563

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม

โรงเรียนแตลศิริวิทยำ

วันที ่31 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2563 

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 มกรำคม พ.ศ. 2563 

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง12 วสัดุก่อสร้าง 4 รายการ 1,950 1,950 เฉพาะเจาะจง หจก.ก าภูวสัดุก่อสร้าง 1,950 หจก.ก าภูวสัดุก่อสร้าง อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีซ้ื่อ รายงานขอซ้ือที ่54/2563 

ลงวนัที ่6 มกราคม 2563

13 วสัดุก่อสร้าง 3 รายการ 480 480 เฉพาะเจาะจง หจก.ก าภูวสัดุก่อสร้าง 480 หจก.ก าภูวสัดุก่อสร้าง อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีซ้ื่อ รายงานขอซ้ือที ่56/2563 

ลงวนัที ่7 มกราคม 2563

14 วสัดุก่อสร้าง 3 รายการ 305 305 เฉพาะเจาะจง ร้านล้ าเลิศวสัดุก่อสร้าง 305 ร้านล้ าเลิศวสัดุก่อสร้าง อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีซ้ื่อ รายงานขอซ้ือที ่57/2563 

ลงวนัที ่6 มกราคม 2563

15 ค่าท ากระทงใบตองแห้ง 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง นายยทุธนา ปัญญาผล 1,000 นายยทุธนา ปัญญาผล อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีจ่้าง รายงานขอจ้างที ่30/2563 

ลงวนัที ่13 มกราคม 2563

16 เข้าเล่มเอกสาร            

จ านวน 10 เล่ม

2,200 2,200 เฉพาะเจาะจง ศูนยถ์่ายเอกสาร "ร้านไทยแก้ว" 2,200 ศูนยถ์่ายเอกสาร "ร้านไทยแก้ว" อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีจ่้าง รายงานขอจ้างที ่34/2563 

ลงวนัที ่7 มกราคม 2563

17 หมึก CANON 5 รายการ 2,370 2,370 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ไอทีศีขรภูมิ 2,370 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ไอทีศีขรภูมิ อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีซ้ื่อ รายงานขอซ้ือที ่58/2563 

ลงวนัที ่8 มกราคม 2563

18 เคร่ืองปร้ินเตอร์ CANON 

G2010 จ านวน 1 เคร่ือง

3,560 3,560 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ไอทีศีขรภูมิ 3,560 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ไอทีศีขรภูมิ อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีซ้ื่อ รายงานขอซ้ือที ่59/2563 

ลงวนัที ่8 มกราคม 2563

19 ซ่อมปร้ินเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 1,550 1,550 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด แอดไวซ์ศีขรภูมิ 1,550 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด แอดไวซ์ศีขรภูมิ อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีจ่้าง รายงานขอจ้างที ่35/2563 

ลงวนัที ่10 มกราคม 2563

20 ค่าเช่าต่ังและจาน 500 500 เฉพาะเจาะจง วา่ที ่ร.ต.มนัส คงปรีเปรม 500 วา่ที ่ร.ต.มนัส คงปรีเปรม อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีจ่้าง รายงานขอจ้างที ่36/2563 

ลงวนัที ่10 มกราคม 2563

21 ค่าเช่าพรมงานประเมินเพือ่

ขอรับรางวลัโรงเรียน

พระราชทาน

400 400 เฉพาะเจาะจง นายบุญล้ า จันไทย 400 นายบุญล้ า จันไทย อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีจ่้าง รายงานขอจ้างที ่37/2563 

ลงวนัที ่10 มกราคม 2563



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 มกรำคม พ.ศ. 2563 

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง22 ค่าเช่าชุดกูยการแสดงแกลมอ 700 700 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิตินันท์ อุสาห์ดี 700 นางสาวฐิตินันท์ อุสาห์ดี อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีจ่้าง รายงานขอจ้างที ่38/2563 

ลงวนัที ่8 มกราคม 2563

23 ธงยวุกาชาด 1 ผืน 150 150 เฉพาะเจาะจง ร้านคลังปัญญา สุรินทร์ 150 ร้านคลังปัญญา สุรินทร์ อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีซ้ื่อ รายงานขอซ้ือที ่60/2563 

ลงวนัที ่24 มกราคม 2563

24 วสัดุก่อสร้าง 3 รายการ 190 190 เฉพาะเจาะจง ร้านสามชัยวทิยุ 190 ร้านสามชัยวทิยุ อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีซ้ื่อ รายงานขอซ้ือที ่61/2563 

ลงวนัที ่22 มกราคม 2563

25 วสัดุก่อสร้าง 5 รายการ 345 345 เฉพาะเจาะจง หจก.ก าภูวสัดุก่อสร้าง 345 หจก.ก าภูวสัดุก่อสร้าง อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีซ้ื่อ รายงานขอซ้ือที ่62/2563 

ลงวนัที ่28 มกราคม 2563

26 ค่าจ้างเหมารถรับส่งนักเรียน

สายบ้านโนนแดง

4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายเอีย่ม บุญยงค์ 4,000 นายเอีย่ม บุญยงค์ อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีจ่้าง รายงานขอจ้างที ่40/2563 

ลงวนัที ่31 มกราคม 2563

27 จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนสาย

บ้านหนองจิก

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายสุริวงษ์ ดวงดี 7,000 นายสุริวงษ์ ดวงดี อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีจ่้าง รายงานขอจ้างที ่41/2563 

ลงวนัที ่31มกราคม 2563

28 Adapter N/B acer 

5.5*1.7

450 450 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด แอดไวซ์ศีขรภูมิ 450 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด แอดไวซ์ศีขรภูมิ อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีซ้ื่อ รายงานขอซ้ือที ่66/2563 

ลงวนัที ่8 มกราคม 2563

29 ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสาร 200 200 เฉพาะเจาะจง ร้านพรทิพย ์C-ROX 200 ร้านพรทิพย ์C-ROX อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีจ่้าง รายงานขอจ้างที ่43/2563 

ลงวนัที ่7 มกราคม 2563

30 วสัดุส านักงาน 3 รายการ 1,055 1,055 เฉพาะเจาะจง ร้านรักฮะ 1,055 ร้านรักฮะ อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีซ้ื่อ รายงานขอซ้ือที ่67/2563 

ลงวนัที ่7 มกราคม 2563

31 ค่าจ้างเหมารถรับส่งนักเรียน

สายบ้านไพรษร-ส าโรง

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายช านาญ บุญเชิด 3,000 นายช านาญ บุญเชิด อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีจ่้าง รายงานขอจ้างที ่44/2563 

ลงวนัที ่31 มกราคม 2563



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 มกรำคม พ.ศ. 2563 

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง32 กระดาษหนังไก่ A4         

จ านวน 2 รีม

320 320 เฉพาะเจาะจง ร้านปกรณ์เคร่ืองเขียน 320 ร้านปกรณ์เคร่ืองเขียน อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีซ้ื่อ รายงานขอซ้ือที ่68/2563 

ลงวนัที ่5 มกราคม 2563

33 วสัดุส านักงาน 2 รายการ 155 155 เฉพาะเจาะจง ร้านรักฮะ 155 ร้านรักฮะ อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีซ้ื่อ รายงานขอซ้ือที ่69/2563 

ลงวนัที ่14 มกราคม 2563

34 วสัดุก่อสร้าง 2 รายการ 580 580 เฉพาะเจาะจง ร้านภาสดา วสัดุ 580 ร้านภาสดา วสัดุ อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีซ้ื่อ รายงานขอซ้ือที ่70/2563 

ลงวนัที ่9 มกราคม 2563

35 แก๊ส 4 กิโลกรัม จ านวน 1 ถัง 155 155 เฉพาะเจาะจง ร้านสามชัยวทิยุ 155 ร้านสามชัยวทิยุ อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีซ้ื่อ รายงานขอซ้ือที ่71/2563 

ลงวนัที ่29 มกราคม 2563

36 ค่าวสัดุอุปกรณ์กลุ่มสาระการ

เรียนรู้การงานอาชีพ

1,971 1,971 เฉพาะเจาะจง นางสาวอนงค์นาถ ศรีวเิศษ 1,971 นางสาวอนงค์นาถ ศรีวเิศษ อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีซ้ื่อ รายงานขอซ้ือที ่72/2563 

ลงวนัที ่14 มกราคม 2563

37 ค่าอาหารกลางวนั 425 425 เฉพาะเจาะจง นางชลนารถ สาทิพยจ์ันทร์ 425 นางชลนารถ สาทิพยจ์ันทร์ อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีจ่้าง รายงานขอจ้างที ่46/2563 

ลงวนัที ่10 มกราคม 2563

38 จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนสาย

บ้านสนวน

5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง นางประณี สมสวย 5,000 นางประณี สมสวย อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีจ่้าง รายงานขอจ้างที ่47/2563 

ลงวนัที ่31 มกราคม 2563

39 จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนสาย

บ้านอ าปึล

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา เจริญเสวสัด์ิ 7,000 นายบัญชา เจริญเสวสัด์ิ อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีจ่้าง รายงานขอจ้างที ่48/2563 

ลงวนัที ่31 มกราคม 2563

40 จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนสาย

บ้านโนนถ่อน

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายพลวฒัน์ บุญยง 8,000 นายพลวฒัน์ บุญยง อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีจ่้าง รายงานขอจ้างที ่49/2563 

ลงวนัที ่31 มกราคม 2563

41 จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนสาย

บ้านหนองผือโนนแคน

5,500 5,500 เฉพาะเจาะจง นายสุพล บุญเหมาะ 5,500 นายสุพล บุญเหมาะ อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีจ่้าง รายงานขอจ้างที ่50/2563 

ลงวนัที ่31 มกราคม 2563



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 มกรำคม พ.ศ. 2563 

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง42 จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนสาย

บ้านประทุนอายอง

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ ์มัน่ยนื 7,000 นายประสิทธิ ์มัน่ยนื อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีจ่้าง รายงานขอจ้างที ่51/2563 

ลงวนัที ่31 มกราคม 2563

43 จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนสาย

บ้านสังแก

5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง นายเน็ด บรรลือทรัพย์ 5,000 นายเน็ด บรรลือทรัพย์ อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีจ่้าง รายงานขอจ้างที ่52/2563 

ลงวนัที ่31 มกราคม 2563

44 ตัดชุดวงดุริยางค์โรงเรียน

แตลศิริวทิยา จ านวน 48 ตัว

7,680 7,680 เฉพาะเจาะจง นางสาวอนงค์นาถ ศรีวเิศษ 7,680 นางสาวอนงค์นาถ ศรีวเิศษ อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีจ่้าง รายงานขอจ้างที ่66/2563 

ลงวนัที ่2 มกราคม 2563

45 โอเอซีส จ านวน 3 กล่อง 1,050 1,050 เฉพาะเจาะจง ร้านศีขรภูมิอินเตอร์เน็ต 1,050 ร้านศีขรภูมิอินเตอร์เน็ต อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีซ้ื่อ รายงานขอซ้ือที ่79/2563 

ลงวนัที ่8 มกราคม 2563

46 ผ้าสแลน 100 เมตร 1,900 1,900 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคพานิช 321 1,900 ร้านโชคพานิช 321 อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีซ้ื่อ รายงานขอซ้ือที ่80/2563 

ลงวนัที ่8 มกราคม 2563

47 วสัดุงานบ้านงานครัว           2

 รายการ

391 391 เฉพาะเจาะจง ร้านรักฮะ 391 ร้านรักฮะ อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีซ้ื่อ รายงานขอซ้ือที ่81/2563 

ลงวนัที ่8 มกราคม 2563

48 ดอกคัตเตอร์และดอกดาวเรือง 400 400 เฉพาะเจาะจง ร้านศีขรภูมิดอกไม้สด 400 ร้านศีขรภูมิดอกไม้สด อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีซ้ื่อ รายงานขอซ้ือที ่82/2563 

ลงวนัที ่8 มกราคม 2563

49 วสัดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ๘

 รายการ

11,025 11,025 เฉพาะเจาะจง นางจันทร์ฟอง อนานู 11,025 นางจันทร์ฟอง อนานู อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีซ้ื่อ รายงานขอซ้ือที ่86/2563 

ลงวนัที ่2 มกราคม 2563

50 กาต้มน้ าร้อน 20 ลิตร 2,940 2,940 เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามแม็คโคร จ ากัด 

(มหาชน)

2,940 บริษัทสยามแม็คโคร จ ากัด 

(มหาชน)

อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีซ้ื่อ รายงานขอซ้ือที ่89/2563 

ลงวนัที ่13 มกราคม 2563

51 ตะปู ขนาด 1 นิว้               

จ านวนคร่ึงกิโลกรัม

50 50 เฉพาะเจาะจง หจก.ก าภูวสัดุก่อสร้าง 50 หจก.ก าภูวสัดุก่อสร้าง อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีซ้ื่อ รายงานขอซ้ือที ่90/2563 

ลงวนัที ่8 มกราคม 2563

52 ขนมเสริฟอาหารวา่ง  (ข้าวต้ม

มัด) จ านวน 75 ชิน้

375 375 เฉพาะเจาะจง นางบุญธรรม พันธุพ์ิมาย 375 นางบุญธรรม พันธุพ์ิมาย อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีซ้ื่อ รายงานขอซ้ือที ่95/2563 

ลงวนัที ่9 มกราคม 2563



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 มกรำคม พ.ศ. 2563 

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง53 น้ าด่ืม จ านวน 2 โหล 80 80 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โรงเรียนแตลศิริวทิยา 80 สหกรณ์โรงเรียนแตลศิริวทิยา อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีซ้ื่อ รายงานขอซ้ือที ่96/2563 

ลงวนัที ่9 มกราคม 2563

54 น้ ามันดีเซล 120 120 เฉพาะเจาะจง ปัม๊บ้านโนนจารย์ 120 ปัม๊บ้านโนนจารย์ อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีซ้ื่อ รายงานขอซ้ือที ่100/2563 

ลงวนัที ่10 มกราคม 2563

55 วสัดุก่อสร้าง 3 รายการ 236 236 เฉพาะเจาะจง ร้านระเบียบ 236 ร้านระเบียบ อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีซ้ื่อ รายงานขอซ้ือที ่101/2563 

ลงวนัที ่8 มกราคม 2563

56 ผ้าแดง จ านวน 1 ม้วน 800 800 เฉพาะเจาะจง ร้านต้ังเอีย่มเส็งพาณิชย์ 800 ร้านต้ังเอีย่มเส็งพาณิชย์ อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีซ้ื่อ รายงานขอซ้ือที ่102/2563 

ลงวนัที ่8 มกราคม 2563

57 เช่าชุดหรีด จ านวน 6 ชุด 900 900 เฉพาะเจาะจง ร้านอาโป เวดด้ิง 900 ร้านอาโป เวดด้ิง อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีจ่้าง รายงานขอจ้างที ่69/2563 

ลงวนัที ่9 มกราคม 2563

58 วสัดุงานบ้านงานครัว           8

 รายการ

1,135 1,135 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊ตุ๊กตา 1,135 ร้านเจ๊ตุ๊กตา อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีซ้ื่อ รายงานขอซ้ือที ่104/2563 

ลงวนัที ่8 มกราคม 2563

59 ผ้าขาวม้าลายสก็อตและกล่อง

ใส่ของช าร่วย จ านวน           

3 รายการ

11,820 11,820 เฉพาะเจาะจง นางประกอบ จ าปาทอง 11,820 นางประกอบ จ าปาทอง อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีซ้ื่อ รายงานขอซ้ือที ่110/2563 

ลงวนัที ่9 มกราคม 2563

60 วสัดุก่อสร้าง 9 รายการ 7,374 7,374 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมรวสัดุ จ ากัด 7,374 บริษัท อมรวสัดุ จ ากัด อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีซ้ื่อ รายงานขอซ้ือที ่111/2563 

ลงวนัที ่6 มกราคม 2563

61 ท าป้ายสต๊ิกเกอร์ติดฟิวเจอร์

บอร์ดและป้ายไวนิล จ านวน 71

 ป้าย

18,400 18,400 เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.เกอร์ดีไซน์ 18,400 ร้าน ก.เกอร์ดีไซน์ อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีจ่้าง รายงานขอจ้างที ่77/2563 

ลงวนัที ่2 มกราคม 2563



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 มกรำคม พ.ศ. 2563 

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง62 ค่าห้องพักและอาหาร

คณะกรรมการ

4,150 4,150 เฉพาะเจาะจง ริมระว ีรีสอร์ท 4,150 ริมระว ีรีสอร์ท อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีจ่้าง รายงานขอจ้างที ่79/2563 

ลงวนัที ่9 มกราคม 2563

63 วสัดุงานบ้านงานครัว           8

 รายการ

1,558 1,558 เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามแม็คโคร จ ากัด 

(มหาชน)

1,558 บริษัทสยามแม็คโคร จ ากัด 

(มหาชน)

อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีซ้ื่อ รายงานขอซ้ือที ่122/2563 

ลงวนัที ่9 มกราคม 2563

64 วสัดุก่อสร้าง 3 รายการ 3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง ร้าน AMWAD 3,500 ร้าน AMWAD อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีซ้ื่อ รายงานขอซ้ือที ่144/2563 

ลงวนัที ่7 มกราคม 2563

65 กรอบรูป ขนาด A4           

จ านวน 20 อัน

1,700 1,700 เฉพาะเจาะจง ร้านโยพาณิชย์ 1,700 ร้านโยพาณิชย์ อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีซ้ื่อ รายงานขอซ้ือที ่149/2563 

ลงวนัที ่7 มกราคม 2563

66 ป้ายไวนิลและป้ายสต๊ิกเกอร์ติด

โฟมบอร์ด

3,308.98 3,308.98 เฉพาะเจาะจง ร้านดีเดยอ์ิงค์เจ็ท 3,308.98 ร้านดีเดยอ์ิงค์เจ็ท อยูใ่นวงเงินงบประมาณทีจ่้าง รายงานขอจ้างที ่116/2563 

ลงวนัที ่7 มกราคม 2563


