
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ รำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

1 ซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์           

จ ำนวน 1 เคร่ือง

1,850 1,850 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด แอดไวซ์ศีขรภูมิ 1,850 ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด แอดไวซ์ศีขรภูมิ อยูใ่นวงเงินงบประมำณทีจ่้ำง รำยงำนขอจ้ำงที ่84/2563 

ลงวนัที ่25 มีนำคม 2563

2 ซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์           

จ ำนวน 1 เคร่ือง

1,100 1,100 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด แอดไวซ์ศีขรภูมิ 1,100 ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด แอดไวซ์ศีขรภูมิ อยูใ่นวงเงินงบประมำณทีจ่้ำง รำยงำนขอจ้ำงที ่85/2563 

ลงวนัที ่25 มีนำคม 2563

3 ตลับหมึกเคร่ืองปร้ิน Brothe 

จ ำนวน 1 ตลับ

490 490 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด แอดไวซ์ศีขรภูมิ 490 ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด แอดไวซ์ศีขรภูมิ อยูใ่นวงเงินงบประมำณทีซ้ื่อ รำยงำนขอซ้ือที ่115/2563 

ลงวนัที ่27 มีนำคม 2563

3 วสัดุก่อสร้ำง 11 รำยกำร เพือ่

ปรับปรุงโรงรถนักเรียน

36,100 36,100 เฉพำะเจำะจง หจก.ก ำภูวสัดุก่อสร้ำง 36,100 หจก.ก ำภูวสัดุก่อสร้ำง อยูใ่นวงเงินงบประมำณทีซ้ื่อ รำยงำนขอซ้ือที ่120/2563 

ลงวนัที ่23 มีนำคม 2563

4 เจลแอลกอฮอล์ 1,659 1,659 เฉพำะเจำะจง บริษัท หมอยำสุรินทร์ จ ำกัด 1,659 บริษัท หมอยำสุรินทร์ จ ำกัด อยูใ่นวงเงินงบประมำณทีซ้ื่อ รำยงำนขอซ้ือที ่124/2563 

ลงวนัที ่18 มีนำคม 2563

4 ค่ำเช่ำเคร่ืองเสียงและดนตรี

งำนปัจฉิมนิเทศ

10,000 10,000 เฉพำะเจำะจง นำยสุทธพิงศ์ ส ำนักนิตย์ 10,000 นำยสุทธพิงศ์ ส ำนักนิตย์ อยูใ่นวงเงินงบประมำณทีจ่้ำง รำยงำนขอจ้ำงที่ 107/2563 

ลงวนัที ่5 มีนำคม 2563

5 ค่ำจ้ำงจัดท ำอำหำรกลำงวนั

แบบเหมำจ่ำยงำนปัจฉิมนิเทศ

25,000 25,000 เฉพำะเจำะจง นำงเสนีย ์ศรีวเิศษ 25,000 นำงเสนีย ์ศรีวเิศษ อยูใ่นวงเงินงบประมำณทีจ่้ำง รำยงำนขอจ้ำงที่ 108/2563 

ลงวนัที ่5 มีนำคม 2563

5 โฟมและสีโปสเตอร์ 202 202 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรักฮะ 202 ร้ำนรักฮะ อยูใ่นวงเงินงบประมำณทีซ้ื่อ รำยงำนขอซ้ือที ่136/2563 

ลงวนัที ่5 มีนำคม 2563

6 ผ้ำซับใน จ ำนวน 20 เมตร 400 400 เฉพำะเจำะจง ร้ำนส ำรวย 400 ร้ำนส ำรวย อยูใ่นวงเงินงบประมำณทีซ้ื่อ รำยงำนขอซ้ือที ่137/2563 

ลงวนัที ่5 มีนำคม 2563

6 ค่ำเช่ำพรม 200 200 เฉพำะเจำะจง นำยพีรพล เผ่ำพันธุ์ 200 นำยพีรพล เผ่ำพันธุ์ อยูใ่นวงเงินงบประมำณทีจ่้ำง รำยงำนขอจ้ำงที่ 109/2563 

ลงวนัที ่5 มีนำคม 2563

7 ค่ำองค์บำยศรี 1,200 1,200 เฉพำะเจำะจง นำงแป้ง เจือจันทร์ 1,200 นำงแป้ง เจือจันทร์ อยูใ่นวงเงินงบประมำณทีจ่้ำง รำยงำนขอจ้ำงที่ 110/2563 

ลงวนัที ่6 มีนำคม 2563

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม

โรงเรียนแตลศิริวิทยำ

วันที ่31 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2563 

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง
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ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ รำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม

โรงเรียนแตลศิริวิทยำ

วันที ่31 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2563 

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง7 ค่ำพรำหมณ์ท ำพิธบีำยศรี 500 500 เฉพำะเจำะจง นำยดุสิต โองอินทร์ 500 นำยดุสิต โองอินทร์ อยูใ่นวงเงินงบประมำณทีจ่้ำง รำยงำนขอจ้ำงที่ 111/2563 

ลงวนัที ่6 มีนำคม 2563

8 เคร่ืองเซ่นบำยศรี 250 250 เฉพำะเจำะจง นำงบังอร จิตรหำญ 250 นำงบังอร จิตรหำญ อยูใ่นวงเงินงบประมำณทีซ้ื่อ รำยงำนขอซ้ือที ่139/2563 

ลงวนัที ่6 มีนำคม 2563


