
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ รำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

1 กระติกน ้ำร้อน 990 990 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุดฟ้ำ อิเล็กทริกส์ 990 ร้ำนสุดฟ้ำ อิเล็กทริกส์ อยูใ่นวงเงินงบประมำณทีซื่ อ รำยงำนขอซื อที ่63/2563 

ลงวนัที ่2 กุมภำพันธ ์2563

2 หมอนใยสังเครำะห์           

จ้ำนวน 2 ใบ

280 280 เฉพำะเจำะจง ร้ำนส้ำรวย 280 ร้ำนส้ำรวย อยูใ่นวงเงินงบประมำณทีซื่ อ รำยงำนขอซื อที ่64/2563 

ลงวนัที ่2 กุมภำพันธ ์2563

3 ชุดเวชภัณฑ์ 1,200 1,200 เฉพำะเจำะจง ร้ำนขำยยำเทียนตันอึง 1,200 ร้ำนขำยยำเทียนตันอึง อยูใ่นวงเงินงบประมำณทีซื่ อ รำยงำนขอซื อที ่65/2563 

ลงวนัที ่2 กุมภำพันธ ์2563

4 ป้ำยไวนิลค่ำยคณิตศำสตร์ 454 454 เฉพำะเจำะจง ร้ำนดีเดยอ์ิงค์เจ็ท 454 ร้ำนดีเดยอ์ิงค์เจ็ท อยูใ่นวงเงินงบประมำณทีจ่้ำง รำยงำนขอจ้ำงที ่53/2563 

ลงวนัที ่7 กุมภำพันธ ์2563

5 ค่ำอำหำรกิจกรรมค่ำย

คณิตศำสตร์ ประจ้ำปีกำรศึกษำ

 2562

13,000 13,000 เฉพำะเจำะจง นำงสำวผกำมำศ ศรีวเิศษ 13,000 นำงสำวผกำมำศ ศรีวเิศษ อยูใ่นวงเงินงบประมำณทีจ่้ำง รำยงำนขอจ้ำงที ่55/2563 

ลงวนัที ่5 กุมภำพันธ ์2563

6 วสัดุอุปโภคบริโภค 10 รำยกำร 2,706 2,706 เฉพำะเจำะจง บริษัท ตั งไล้ง้วน จ้ำกัด สำขำ 1 2,706 บริษัท ตั งไล้ง้วน จ้ำกัด สำขำ 1 อยูใ่นวงเงินงบประมำณทีซื่ อ รำยงำนขอซื อที ่75/2563 

ลงวนัที ่8 กุมภำพันธ ์2563

7 ขนมปังปีป๊ จ้ำนวน 5 ปีป๊ 650 650 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเคี ยงค้ำส่ง 650 ร้ำนเคี ยงค้ำส่ง อยูใ่นวงเงินงบประมำณทีซื่ อ รำยงำนขอซื อที ่76/2563 

ลงวนัที ่13กุมภำพันธ ์2563

8 ป้ำยรับสมัครนักเรียนเข้ำศึกษำ

ต่อ ระดับชั น ม.1และ 4 

ประจ้ำปีกำรศึกษำ 2563 

จ้ำนวน 12 ป้ำย

7,671 7,671 เฉพำะเจำะจง ร้ำนดีเดยอ์ิงค์เจ๊ท 7,671 ร้ำนดีเดยอ์ิงค์เจ๊ท อยูใ่นวงเงินงบประมำณทีจ่้ำง รำยงำนขอจ้ำงที ่78/2563 

ลงวนัที1่7กุมภำพันธ ์2563

9 ค่ำเช่ำจำน 200 200 เฉพำะเจำะจง นำยประนพ บรรลือทรัพย์ 200 นำยประนพ บรรลือทรัพย์ อยูใ่นวงเงินงบประมำณทีจ่้ำง รำยงำนขอจ้ำงที ่92/2563 

ลงวนัที2่1กุมภำพันธ ์2563

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม

โรงเรียนแตลศิริวิทยำ

วันที ่28 เดือน กุมภำพันธ์ 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 ่28 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง10 วสัดุส้ำนักงำน 3 รำยกำร 2,470 2,470 เฉพำะเจำะจง หจก.ไอโค คอมพิวเตอร์ 

(ส้ำนักงำนใหญ)่

2,479 หจก.ไอโค คอมพิวเตอร์ 

(ส้ำนักงำนใหญ)่

อยูใ่นวงเงินงบประมำณทีจ่้ำง รำยงำนขอจ้ำงที ่96/2563 

ลงวนัที2่7กุมภำพันธ ์2563

11 ค่ำเหมำรถรับส่งนักเรียนสำย

บ้ำนโนนแดง

4,000 4,000 เฉพำะเจำะจง นำยเอีย่ม บุญยง 4,000 นำยเอีย่ม บุญยง อยูใ่นวงเงินงบประมำณทีจ่้ำง รำยงำนขอจ้ำงที ่98/2563 

ลงวนัที2่9กุมภำพันธ ์2563

12 ค่ำเหมำรถรับส่งนักเรียนสำย

บ้ำนไพรษร-ส้ำโรง

3,000 3,000 เฉพำะเจำะจง นำยช้ำนำญ บุญเชิด 3,000 นำยช้ำนำญ บุญเชิด อยูใ่นวงเงินงบประมำณทีจ่้ำง รำยงำนขอจ้ำงที ่99/2563 

ลงวนัที2่9กุมภำพันธ ์2563

13 เชือก จ้ำนวน 1 ม้วน 1,500 1,500 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเลียงกี่ 1,500 ร้ำนเลียงกี่ อยูใ่นวงเงินงบประมำณทีซื่ อ รำยงำนขอซื อที ่156/2563 

ลงวนัที ่19กุมภำพันธ ์2563

14 ขันพลำสติก จ้ำนวน 36 ใบ 288 288 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจ๊ตุ๊กตำ 288 ร้ำนเจ๊ตุ๊กตำ อยูใ่นวงเงินงบประมำณทีซื่ อ รำยงำนขอซื อที ่157/2563 

ลงวนัที ่20กุมภำพันธ ์2563

15 วสัดุเชื อเพลิง 3 รำยกำร 2,047 2,047 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ้ำกัด เจริญสุข       ปิ

โตเลียม

2,047 ห้ำงหุน้ส่วนจ้ำกัด เจริญสุข       ปิ

โตเลียม

อยูใ่นวงเงินงบประมำณทีซื่ อ รำยงำนขอซื อที ่158/2563 

ลงวนัที ่19กุมภำพันธ ์2563

16 จ้ำงเหมำรถรับ-ส่งนักเรียนสำย

บ้ำนโนนถ่อน

8,000 8,000 เฉพำะเจำะจง นำยพลวฒัน์ บุญยง 8,000 นำยพลวฒัน์ บุญยง อยูใ่นวงเงินงบประมำณทีจ่้ำง รำยงำนขอจ้ำงที ่100/2563 

ลงวนัที2่8กุมภำพันธ ์2563

17 จ้ำงเหมำรถรับ-ส่งนักเรียนสำย

บ้ำนหนองผือโนนแคน

5,500 5,500 เฉพำะเจำะจง นำยสุพล บุญเหมำะ 5,500 นำยสุพล บุญเหมำะ อยูใ่นวงเงินงบประมำณทีจ่้ำง รำยงำนขอจ้ำงที ่101/2563 

ลงวนัที2่8กุมภำพันธ ์2563

18 จ้ำงเหมำรถรับ-ส่งนักเรียนสำย

บ้ำนสนวน

5,000 5,000 เฉพำะเจำะจง นำงประณี สมสวย 5,000 นำงประณี สมสวย อยูใ่นวงเงินงบประมำณทีจ่้ำง รำยงำนขอจ้ำงที ่102/2563 

ลงวนัที2่8กุมภำพันธ ์2563

19 จ้ำงเหมำรถรับ-ส่งนักเรียนสำย

บ้ำนสังแก

5,000 5,000 เฉพำะเจำะจง นำยเน็ด บรรลือทรัพย์ 5,000 นำยเน็ด บรรลือทรัพย์ อยูใ่นวงเงินงบประมำณทีจ่้ำง รำยงำนขอจ้ำงที ่103/2563 

ลงวนัที2่8กุมภำพันธ ์2563



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ รำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม

โรงเรียนแตลศิริวิทยำ

วันที ่28 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง20 จ้ำงเหมำรถรับ-ส่งนักเรียนสำย

บ้ำนหนองจิก

7,000 7,000 เฉพำะเจำะจง นำยสุริวงษ์ ดวงดี 7,000 นำยสุริวงษ์ ดวงดี อยูใ่นวงเงินงบประมำณทีจ่้ำง รำยงำนขอจ้ำงที ่104/2563 

ลงวนัที2่8กุมภำพันธ ์2563

21 จ้ำงเหมำรถรับ-ส่งนักเรียนสำย

บ้ำนประทุนอำยอง

7,000 7,000 เฉพำะเจำะจง นำยประสิทธิ ์มัน่ยนื 7,000 นำยประสิทธิ ์มัน่ยนื อยูใ่นวงเงินงบประมำณทีจ่้ำง รำยงำนขอจ้ำงที ่105/2563 

ลงวนัที2่8กุมภำพันธ ์2563

22 จ้ำงเหมำรถรับ-ส่งนักเรียนสำย

บ้ำนอ้ำปึล

7,000 7,000 เฉพำะเจำะจง นำยบัญชำ เจริญเสวสัด์ิ 7,000 นำยบัญชำ เจริญเสวสัด์ิ อยูใ่นวงเงินงบประมำณทีจ่้ำง รำยงำนขอจ้ำงที ่106/2563 

ลงวนัที2่8กุมภำพันธ ์2563

23 ค่ำตอบแทนวทิยำกรลูกเสือ

เนตรนำรี

4,000 4,000 เฉพำะเจำะจง นำยพีรพล เผ่ำพันธุ์ 4,000 นำยพีรพล เผ่ำพันธุ์ อยูใ่นวงเงินงบประมำณทีจ่้ำง รำยงำนขอจ้ำงที ่120/2563 

ลงวนัที2่1กุมภำพันธ ์2563

24 วสัดุก่อสร้ำง 7 รำยกำร 590 590 เฉพำะเจำะจง หจก.ก้ำภูวสัดุก่อสร้ำง 590 หจก.ก้ำภูวสัดุก่อสร้ำง อยูใ่นวงเงินงบประมำณทีซื่ อ รำยงำนขอซื อที ่159/2563 

ลงวนัที ่29กุมภำพันธ ์2563

25 ลวด จ้ำนวน 3 ขด 180 180 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเลียงกี่ 180 ร้ำนเลียงกี่ อยูใ่นวงเงินงบประมำณทีซื่ อ รำยงำนขอซื อที ่161/2563 

ลงวนัที ่19กุมภำพันธ ์2563


