
แบบ สขร.1 
 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ 2562 
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 

ลำดับ
ที่ 

งานจัดจัดจ้าง วงเงินที่
จัดจ้าง 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การจ้าง 
1 ปรับปรุงสถานที่ 5,550 5,550 เทพเจริญ เทพเจริญ ปรับปรุงสถานที่ 1/2563 : 31/10/2562 
2 ปรับปรุงห้องประชุม 18,500 18,500 ซี.เอส.แอร์เซอร์วิส ซี.เอส.แอร์เซอร์วิส ปรับปรุงห้องประชุม 2/2563 : 8/10/2562 

3 ปรับปรุงสำนักงาน 650 650 MW Design & Marketing MW Design & Marketing ปรับปรุงสำนักงาน 3/2563: 8/10/2562 

4 ปรับปรุงสำนักงาน 2,400 2,400 ซี.เอส.แอร์เซอร์วิส ซี.เอส.แอร์เซอร์วิส ปรับปรุงสำนักงาน 4/2563 :30/10/2562 

5 จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ 5,300 5,300 นายสรรค์ สารธิยากุล นายสรรค์ สารธิยากุล จ้างซอ่มแซม
ยานพาหนะ 

6/2563 : 29/10/2562 



แบบ สขร.1 
 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ 2562 
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 

ลำดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินที่
จัดซื้อจดั

จ้าง 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ/

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ในการ จ้าง 
1 เข้ารูปเล่มเอกสารงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
1,380 1,380 ร้านป้าอ้วน ก๊อปปี้ โอเอ ร้านป้าอ้วน ก๊อปปี้ โอเอ เข้ารูปเล่มเอกสารงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
8/2563 : 27/11/2562 

2 จ้างซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ (กจ-
393 อด) 

1,293 1,293 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพศรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพศรี จ้างซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ 
(กจ-393 อด) 

11/2563 : 19/11/2562 

3 จ้างทำตัวอักษรพลาสวู๊ด 1,600 1,600 ร้านป้ายกราฟฟิก ร้านป้ายกราฟฟิก จ้างทำตัวอักษรพลาสวู๊ด 5/2563 : 15/11/2562 

4 จ้างซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ 
(นข-6042 อด) 

1,300 1,300 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพศรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพศรี จ้างซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ 
(นข-6042 อด) 

8/2563 : 29/11/2562 

5 จ้างซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ 
(นข-4744 อด) 

1,293 1,293 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพศรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพศรี จ้างซอ่มแซมบำรุงรถยนต์ 
(นข-4744 อด) 

10/2563 : 18/11/2562 

6 จ้างประกอบอาหารสำหรับ
คณะครูบุคลากรและนักเรียนที่
เข้าร่วมโครงการกีฬาสี 

65,000 65,000 นางพิสมัย คำแสง นางพิสมัย คำแสง จ้างประกอบอาหารสำหรับ
คณะครูบุคลากรและ
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
กีฬาสี 

12/2563 : 12/11/2562 

7 เช่าเครื่องเสียงประเพณีกีฬาสี 3,000 3,000 นายสนธิ  อิทธิจันทร์ นายสนธิ  อิทธิจันทร์ ประเพณีกีฬาสี 17/2563 : 12/11/2562 

8 ทำป้ายไวนิลประเพณีกีฬาสี 1,673 1,673 MW Design & Marketing MW Design & 
Marketing 

ประเพณีกีฬาสี 16/2563 : 3/12/2562 
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9 จ้างส่งรูปเล่มเอกสารไปยัง

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา(YC) 
122 122 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 

(ศป.อุดรธานี) 
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 
(ศป.อุดรธานี) 

จ้างส่งรูปเล่มเอกสารไปยัง
โรงเรียนศรีรัตนวิทยา(YC) 

7/2563 : 5/12/2562 



แบบ สขร.1 
 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 

ลำดับ
ที่ 

งานจัดจ้าง วงเงินที่จดั
จ้าง 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่/วันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ในการจ้าง 
1 จ้างซ่อมแซมปริ้นเตอร์ 

ปรับปรุงสำนักงาน 
1,284 1,284 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล 

คอรเน็ต เทรต จำกัด 
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล 
คอรเน็ต เทรต จำกัด 

จ้างซ่อมแซมปริ้นเตอร์ 
ปรับปรุงสำนักงาน 

18/2563 

2 จ้างทำป้ายไวนิลระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

480 480 MW Design & Marketing MW Design & Marketing จ้างทำป้ายไวนิลระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

19/2563 

3 จ้างเหมารถนำคณะครู
นักเรียนร่วมแข่งขันกิจกรรม
ทักษะวิชาการ
ศิลปหัตถกรรม 

7,200 7,200 นายอภิชาติ  ชุมนุมมณี นายอภิชาติ  ชุมนุมมณี จ้างเหมารถนำคณะครู
นักเรียนร่วมแข่งขัน
กิจกรรมทักษะวิชาการ
ศิลปหัตถกรรม 

25/2563 

4 จ้างที่พักสำหรับคณะครู
นักเรียนร่วมแข่งขันกิจกรรม
ทักษะวิชาการ
ศิลปหัตถกรรม 

7,500 7,500 นางสุพิต ผ่องราษี นางสุพิต ผ่องราษี จ้างที่พักสำหรับคณะครู
นักเรียนร่วมแข่งขัน
กิจกรรมทักษะวิชาการ
ศิลปหัตถกรรม 

24/2563 

5 จ้างเหมารถนำคณะครู
นักเรียนร่วมแข่งขันกิจกรรม
ทักษะวิชาการ
ศิลปหัตถกรรม 
 
 

5,400 5,400 นายธนชาติ เจริญสุข นายธนชาติ เจริญสุข จ้างเหมารถนำคณะครู
นักเรียนร่วมแข่งขัน
กิจกรรมทักษะวิชาการ
ศิลปหัตถกรรม 

26/2563 
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6 จ้างที่พักสำหรับคณะครู
นักเรียนร่วมแข่งขันกิจกรรม
ทักษะวิชาการ
ศิลปหัตถกรรม 

3,000 3,000 นางสุพิต ผ่องราษี นางสุพิต ผ่องราษี จ้างที่พักสำหรับคณะครู
นักเรียนร่วมแข่งขัน
กิจกรรมทักษะวิชาการ
ศิลปหัตถกรรม 

24/2563 

7 จ้างซ่อมแซมยานพาหะนะ 
(ปะยางรถยนต์) 

180 180 ร้านรัศมีการยาง ร้านรัศมีการยาง จ้างซ่อมแซมยานพาหะนะ 
(ปะยางรถยนต์) 

23/2563 

8 จ้างประกอบอาหารและ
อาหารว่าง โครงการค่าย
คณิตศาสตร์ 

12,640 12,640 นางกันณิกา ศรีหามาลา นางกันณิกา ศรีหามาลา จ้างประกอบอาหารและ
อาหารว่าง โครงการค่าย
คณิตศาสตร์ 

42/2563 

9 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการ
ค่ายคณิตศาสตร์ 

720 720 MW Design & Marketing MW Design &Marketing จ้างทำป้ายไวนิลโครงการ
ค่ายคณิตศาสตร์ 

43/2563 

10 จ้างวิทยากรโครงการค่าย
คณิตศาสตร์ 

2,500 2,500 นายวัฒนะ  ซาเลน นายวัฒนะ  ซาเลน จ้างวิทยากรโครงการค่าย
คณิตศาสตร์ 

41/2563 

11 จ้างวิทยากรโครงการค่าย
คณิตศาสตร์ 

2,500 2,500 นายกิตติศักดิ์ เดือนจันทร์ นายกิตติศักดิ์ เดือนจันทร์ จ้างวิทยากรโครงการค่าย
คณิตศาสตร์ 

43/2563 

12 จ้างทำโครงสร้าง Backdrop 1,000 1,000 นางสาวสุภาวดี ฉลวยงาม นางสาวสุภาวดี ฉลวยงาม จ้างทำโครงสร้าง 
Backdrop 

47/2563 

13 เช่าฟางข้าวโครงการเปิดบ้าน
Open House 

810 810 นางกันณิกา ศรีหามาลา นางกันณิกา ศรีหามาลา เช่าฟางข้าวโครงการเปิด
บ้านOpen House 

49/2563 

14 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการ
เปิดบ้านOpen House 

900 900 MW Design & Marketing MW Design &Marketing จ้างทำป้ายไวนิลโครงการ
เปิดบ้านOpen House 

48/2563 

15 เช่าเครื่องเสียงโครงการเปิด
บ้านOpen House 

3,500 3,500 นายสนธิ  อิทธิจันทร์ นายสนธิ  อิทธิจันทร์ เช่าเครื่องเสียงโครงการ
เปิดบ้านOpen House 

50/2563 
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16 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการ
เปิดบ้านOpen House 

3,563 3,563 MW Design & Marketing MW Design &Marketing จ้างทำป้ายไวนิลโครงการ
เปิดบ้านOpen House 

51/2563 

17 จ้างเช่าชุดการแสดงมายากล 500 500 ร้านอ.สุเนตร ชุดเช่า ร้านอ.สุเนตร ชุดเช่า จ้างเช่าชุดการแสดงมายา
กล 

52/2563 

18 เช่าเครื่องเสียงโครงการเปิด
บ้านOpen House 

3,500 3,500 นายสนธิ  อิทธิจันทร์ นายสนธิ  อิทธิจันทร์ เช่าเครื่องเสียงโครงการ
เปิดบ้านOpen House 

50/2563 
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แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2563 
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 

ลำดับ
ที่ 

งานจัดจ้าง 
วงเงินที่จดั

จ้าง 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่/วันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจ้าง 

1 จ้างเหมารถนำคณะครูและ
นักเรียนไปศึกษาดูงาน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
จังหวัดเลย 

34,000 34,000 นางสมพิศ  ปานด้วง นางสมพิศ  ปานด้วง จ้างเหมารถนำคณะครูและ
นักเรียนไปศึกษาดูงาน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
จังหวัดเลย 

81/2563 

2 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการรับ
นักเรียน 

2,160 2,160 MW Design & Marketing MW Design &Marketing จ้างทำป้ายไวนิลโครงการรับ
นักเรียน 

44/2563 

3 จ้างเหมารถนำคณะครูและ
นักเรียนไปทัศนศึกษา สวน
สัตว์ขอนแก่น 

77,000 77,000 สำเภา  ฉายอรุณ สำเภา  ฉายอรุณ จ้างเหมารถนำคณะครูและ
นักเรียนไปทัศนศึกษา สวน
สัตว์ขอนแก่น 

82/2563 

4 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการ
ทัศนศึกษา 

360 360 MW Design & Marketing MW Design &Marketing จ้างทำป้ายไวนิลโครงการทัศน
ศึกษา 

83/2563 

5 จ้างเหมารถเพ่ือนำนักเรียน
เข้าร่วมโครงการศึกษาระบบ
นิเวศ 

8,500 8,500 นายสมจิตร  ศรีลานคร นายสมจิตร  ศรีลานคร จ้างเหมารถเพ่ือนำนักเรียน
เข้าร่วมโครงการศึกษาระบบ
นิเวศ 

54/2563 
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6 จ้างเหมารถเพ่ือนำนักเรียน
เข้าร่วมโครงการศึกษาระบบ
นิเวศ 

8,500 8,500 สมนึก  ไชยแสง สมนึก  ไชยแสง จ้างเหมารถเพ่ือนำนักเรียน
เข้าร่วมโครงการศึกษาระบบ
นิเวศ 

55/2563 : 17/1/2563 

7 จ้างวิทยากรสำหรับค่าย
วิทยาศาสตร์ 

3,700 3,700 นายพีระศักดิ์  ชาลีเชียงพิณ นายพีระศักดิ์  ชาลีเชียงพิณ จ้างวิทยากรสำหรับค่าย
วิทยาศาสตร์ 

56/2563 : 17/1/2563 

8 จ้างประกอบอาหารว่าง
สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาบุคลากร 

1,810 1,810 นางกันณิกา ศรีหามาลา นางกันณิกา ศรีหามาลา จ้างประกอบอาหารว่าง
สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาบุคลากร 

61/2563 : 29/1/2563 

9 ซ่อมแซมอาคารสถานที่ 21,500 21,500 นายศรีใคร เสนจันตะ นายศรีใคร เสนจันตะ ซ่อมแซมอาคารสถานที่ 59/2563:  29/1/2563 
10 จ้างประกอบอาหารว่าง

สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1,000 1,000 นางกันณิกา ศรีหามาลา นางกันณิกา ศรีหามาลา จ้างประกอบอาหารว่าง
สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

62/2563 : 29/1/2563 

11 ซ่อมแซมยานพาหนะ
โรงเรียน(รถยนต์) 

2,200 2,200 ร้านอานนท์เซอร์วิส ร้านอานนท์เซอร์วิส ซ่อมแซมยานพาหนะ
โรงเรียน(รถยนต์) 

57/2563 : 30/1/2563 

12 ซ่อมแซมยานพาหนะ
โรงเรียน(รถยนต์) 

2,000 2,000 แสงทองการช่าง แสงทองการช่าง ซ่อมแซมยานพาหนะ
โรงเรียน(รถยนต์) 

58/2563 : 30/1/2653 

13 จ้างเหมารถเพ่ือนำคณะครู
นักเรียนไปทัศนศึกษาดูงาน 
ณ งานเกษตรภาคอีสาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

22,500 22,500 นางสมพศิ  ปานด้วง นางสมพิศ  ปานด้วง จ้างเหมารถเพ่ือนำคณะครู
นักเรียนไปทัศนศึกษาดูงาน 
ณ งานเกษตรภาคอีสาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

87/2563 : 30/1/2563 



แบบ สขร.1 
 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 

ลำดับ
ที่ 

งานจัดจ้าง 
วงเงินที่จดั

จ้าง 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่/วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการ

จ้าง 
1 จ้างประกอบอาหารว่าง

สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 

28,000 28,000 นางกนัณิกา ศรีหามาลา นางกันณิกา ศรีหามาลา จ้างประกอบอาหารว่าง
สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการค่าย
ลูกเสือ-เนตรนารี 

79/2562 : 5/2/2562 

2 จ้างเหมารถนำคณะครูไป
แนะแนวศึกษาต่อชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 
(ฮบ5702) 

4,000 4,000 นายประเวช แก้วเนตร นายประเวช แก้วเนตร จ้างเหมารถนำคณะครูไปแนะ
แนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 และ 4 (ฮบ5702) 

85/2562 : 10/2/2562 

3 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการวัน
เกียรติยศและปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนระดับชั้นม.3 – ม.6 

960 960 MW Design & Marketing MW Design &Marketing จ้างทำป้ายไวนิลโครงการวัน
เกียรติยศและปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนระดับชั้นม.3 – ม.6 

76/2562 : 21/2/2562 

4 จ้างเหมารถนำนักเรียนชั้นม.
6 ไปสอบ O-Net  

3,000 3,000 นายรักเร่  อุชชิน นายรักเร่  อุชชิน จ้างเหมารถนำนักเรียนชั้นม.6 
ไปสอบ O-Net 

73/2562 : 29/2/2562 

5 จ้างทำบายศรีสู่ขวัญและค่า
พราหมณ์ 

1,600 1,600 นางวัชรี  สนิทประโค นางวัชรี  สนิทประโค จ้างทำบายศรีสู่ขวัญและค่า
พราหมณ์ 

77/2562 : 20/2/2562 

6 จ้างซ่อมแซมอาคารสถานที่ 11,520 11,520 นายสิงหราช  แก้วแสนชัย นายสิงหราช  แก้วแสนชัย จ้างซ่อมแซมอาคารสถานที่ 74/2562 : 27/2/2562 



แบบ สขร.1 
 

7 จ้างเหมารถนำคณะครูและ
นักเรียนไปร่วมกิจกรรมสรง
น้ำพระบรมสารีริกธาตุ 

1,800 1,800 นายธนชาติ เจริญสุข นายธนชาติ เจริญสุข จ้างเหมารถนำคณะครูและ
นักเรียนไปร่วมกิจกรรมสรงน้ำ
พระบรมสารีริกธาตุ 

80/2562 : 3/2/2562 

8 จ้างประกอบอาหารสำหรับ
คณะครูนักเรียนผู้เข้าร่วม
โครงการค่ายศิลปะสู่ชุมชน 

10,170 10,170 นางพิสมัย  คำแสง นางพิสมัย  คำแสง จ้างประกอบอาหารสำหรับ
คณะครูนักเรียนผู้เข้าร่วม
โครงการค่ายศิลปะสู่ชุมชน 

75/2562 : 21/2/2562 

9 จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์
(ห้องงบประมาณ) 

700 700 ร้านอิเล็คทรอนิคส์คอม ร้านอิเล็คทรอนิคส์คอม จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์
(ห้องงบประมาณ) 

60/2562 : 14/2/2562 

8 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงงาน
อาคารและสถานที่ 

1,480 1,480 ร้านประดิษฐ์เจริญเซอร์วิส ร้านประดิษฐ์เจริญเซอร์วิส จ้างซ่อมแซมปรับปรุงงาน
อาคารและสถานที่ 

70/2562 : 4/2/2562 

9 จ้างสติ๊กเกอร์งานตัดต่อ
ตัวอักษร 

2,090 2,090 MW Design & Marketing MW Design &Marketing จ้างสติ๊กเกอร์งานตัดต่อ
ตัวอักษร 

71/2562 : 4/2/2562 

10 จ้างประกอบอาหารสำหรับ
ผู้เข้าร่วมโครงการวัยเรียนวัย
ใส ขับข่ีปลอดภัย รู้วินัย
จราจร 

5,500 5,500 นางกันณิกา ศรีหามาลา นางกันณิกา ศรีหามาลา จ้างประกอบอาหารสำหรับ
ผู้เข้าร่วมโครงการวัยเรียนวัยใส 
ขับข่ีปลอดภัย รู้วินัยจราจร 

72/2562 : 24/2/2562 

11 จ้างเหมารถนำนักเรียนไป
ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์
เมืองอุดรธานี (10-6511อด) 

1,200 1,200 นายสมาน  นนตรี นายสมาน  นนตรี จ้างเหมารถนำนักเรยีนไปทัศน
ศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เมือง
อุดรธานี (10-6511อด) 

65/2562 : 13/2/2562 

12 จ้างเหมารถนำนักเรียนไป
ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์
เมืองอุดรธานี  
 

1,200 1,200 นายพิชัย สุพรม นายพิชัย สุพรม จ้างเหมารถนำนักเรียนไปทัศน
ศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เมือง
อุดรธานี  

66/2562 : 13/2/2562 



แบบ สขร.1 
 

13 จ้างเหมารถนำนักเรียนไป
ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์
เมืองอุดรธานี  

1,200 1,200 นายสุพล  พรมเลิศ นายสุพล  พรมเลิศ จ้างเหมารถนำนักเรียนไปทัศน
ศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เมือง
อุดรธานี  

64/2562 : 13/2/2562 

14 จ้างรถไถ ทำทางกันไฟ 
พัฒนาอาคารและสถานที่ 

500 500 นายนราธิป  ดวงจันทร์โคตร นายนราธิป  ดวงจันทร์โคตร จ้างรถไถ ทำทางกันไฟ พัฒนา
อาคารและสถานที่ 

37/2562 : 01/2/2562 

15 จ้างทำป้ายไวนิลการแข่งขัน
ส้มตำลีลา 

960 960 บ้านป้ายกราฟฟิก บ้านป้ายกราฟฟิก จ้างทำป้ายไวนิลการแข่งขัน
ส้มตำลีลา 

42/2562 : 11/2/2562 

16 จ้างเช่าชุดฮันบก 920 920 ร้านมุกบิวตี้ ร้านมุกบิวตี้ จ้างเช่าชุดฮันบก 43/2562 : 12/2/2562 
17 จ้างเช่าชุดการแสดง 1,200 1,200 ร้านเพ็ญศูนย์รวมเช่าครบ

วงจร 
ร้านเพ็ญ ศูนย์รวมเช่าครบ
วงจร 

จ้างเช่าชุดการแสดง 40/2562 : 12/2/2562 

18 เข้าเล่มสันกาวเคลือบมัน
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

225 225 ร้านตะเกียง ร้านตะเกียง เข้าเล่มสันกาวเคลือบมัน
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

62/2562 : 12/2/2562 

19 จ้างประกอบอาหารกลางวัน
และอาหาร โครงการ Open 
House 

5,500 5,500 นางกันณิกา ศรีหามาลา นางกันณิกา ศรีหามาลา จ้างประกอบอาหารกลางวัน
และอาหาร โครงการ Open 
House 

61/2562 : 13/2/2562 

20 เช่าเครื่องเสียงและรถเครื่อง
เสียงเปิดบ้านงานวิชาการ 

5,500 5,500 นายสนธิ  อิทธิจันทร์ นายสนธิ  อิทธิจันทร์ เช่าเครื่องเสียงและรถเครื่อง
เสียงเปิดบ้านงานวิชาการ 

68/2562 : 13/2/2562 



แบบ สขร.1 
 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2563 
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 

ลำดับ
ที่ 

งานจัดจ้าง 
วงเงินที่
จัดจ้าง 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่/วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการ

จ้าง 
1 ประกอบอาหารกลางวัน 

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร 
10,000 10,000 นางสมควร ประเสริฐไทย นางสมควร ประเสริฐไทย สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม 88/2563 : 12/3/2563 

2 ประกอบอาหารว่างโครงการ
อบรมพัฒนาบุคลากร 

500 500 นางกันณิกา  ศรีหามาลา นางกันณิกา  ศรีหามาลา สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม 102/2563 : 12/3/2563 

3 ประกอบอาหารกลางวัน 
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร 

6,000 6,000 นางกันณิกา  ศรีหามาลา นางกันณิกา  ศรีหามาลา สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม 91/2563 : 13/3/2563 

4 เหมารถนำคณะครูศึกษาดูงาน 
ณ จังหวัดนครพนม 

17,000 17,000 นายสมนึก ไชยแสง นายสมนึก ไชยแสง เพ่ือนำคณะครูศึกษาดูงาน ณ 
จังหวัดนครพนม 

86/2563 : 13/3/2563 

5 วิทยากรโครงการอบรมพัฒนา
บุคลากร  

3,000 3,000 นายธวัชชัย  มั่งสูงเนิน นายธวัชชัย  มั่งสูงเนิน เพ่ือเป็นวิทยากรโครงการ
พัฒนาบุคลากร 

90/2563 : 13/3/2563 

6 เขา้เล่มสันกาวแผนงาน 510 510 ร้านตะเกียง ร้านตะเกียง เพ่ือปรับปรุงงานแผนงาน 89/2563 : 17/3/2563 
7 เขา้เล่มสันกาวเล่มประเมินผอ. 676 676 ร้านสมาท์ก๊อปปี้ ร้านสมาท์ก๊อปปี้ เพ่ือใช้ในการประเมนิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
94/2563 : 17/3/2563 

8 ทำป้ายไวนิล 600 600 MW Design & Marketing MW Design &Marketing เพ่ือใช้ในการประเมนิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

95/2563 : 17/3/2563 

 
 



แบบ สขร.1 
 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 

ลำดับ
ที่ 

งานจัดจ้าง 
วงเงินที่
จัดจ้าง 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่/วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการ

จ้าง 
1 จ้างทำป้ายไวนิล 648 648 MW Design & Marketing MW Design &Marketing จ้างทำป้ายไวนิล 96/2563 : 24/5/2562 

 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมิภนุายน พ.ศ.2563 

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 

ลำดับ
ที่ 

งานจัดจ้าง 
วงเงินที่
จัดจ้าง 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่/วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการ

จ้าง 
1 ปรับปรุงห้องพยาบาล 25,000 25,000 นายศรีใคร  เสนจันตะ นายศรีใคร  เสนจันตะ เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของ

โรคโรน่า 2019 
93/2563 : 9/6/2563 

2 ปรับปรุงสำนักงาน
(เครื่องปรับอากาศ) 

1,200 1,200 ร้านซี.เอส แอร์เซอร์วิส ร้านซี.เอส แอร์เซอร์วิส เพ่ือปรับปรุงสำนักงาน
(เครื่องปรับอากาศ) 

96/2563 : 10/6/2563 

3 ทำป้ายไวนิล 960 960 MW Design & Marketing MW Design 
&Marketing 

จ้างทำป้ายไวนิลโครงการวัน
ปฐมนิเทศนักเรียน ปี 2563 

98/2563 : 26/6/2563 

4 โปรมแกรมแบบพัฒนาผู้เรียน 6,000 6,000 สกลนคร ซอฟต์แวร์ สกลนคร ซอฟต์แวร์ เพ่ือปรับปรุงระบบดูแล 100/2563 : 26/6/2563 
5 ประกอบอาหารกลางวัน โครงการ

อบรมพัฒนาบุคลากร 
4,000 4,000 นางกันณิกา  ศรีหามาลา นางกันณิกา  ศรีหามาลา สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม 99/2563 : 26/6/2563 

6 ปรับปรุงสำนักงานอาคารสถานที่ 52,600 52,600 เอ.ดับบลิว.ดีชัพพลาย เอ.ดับบลิว.ดีชัพพลาย ปรับปรุงสำนักงานอาคารสถานที่ 98/2563 : 26/6/2563 



แบบ สขร.1 
 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 

ลำดับ
ที่ 

งานจัดจ้าง 
วงเงินที่
จัดจ้าง 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่/วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการ

จ้าง 
1 ปรับปรุงสำนักงานอาคารสถานที่ 

(ทำป้ายไวนิล) 
540 540 MW Design & Marketing MW Design & Marketing ปรับปรุงสำนักงานอาคาร

สถานที่ 
97/2563 : 1/7/2563 

2 ปรับปรุงสำนักงาน
(เครื่องปรับอากาศ) 

3,000 3,000 ร้านซี.เอส แอร์เซอร์วิส ร้านซี.เอส แอร์เซอร์วิส เพ่ือปรับปรุงสำนักงาน
(เครื่องปรับอากาศ) 

103/2563 : 10/7/2563 

3 ประกอบอาหารว่าง โครงการ
ประชุมผู้ปกครอง 

4,200 4,200 นางกันณิกา  ศรีหามาลา นางกันณิกา  ศรีหามาลา สำหรับประชุมผู้ปกครอง 108/2563 : 26/7/2563 

4 ซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ 3,531 3,531 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ 105/2563 : 22/7/2563 
5 ซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ 3,500 3,500 รา้นแสงทองการช่าง รา้นแสงทองการช่าง ซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ 108/2563 : 22/7/2563 
6 เข้าเล่มเอกสารโครงการพัฒนา

คุณธรรม 
280 280 ป้านอ้วน ก๊อปปี้ ป้านอ้วน ก๊อปปี้ เข้าเล่มเอกสารโครงการ

พัฒนาคุณธรรม 
109/2563 : 30/7/2563 

 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 

ลำดับ
ที่ 

งานจัดจ้าง 
วงเงินที่
จัดจ้าง 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่/วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการ

จ้าง 
1 เข้าเล่มโครงการประกันคุณภาพ 493 493 ป้านอ้วน ก๊อปปี้ ป้านอ้วน ก๊อปปี้ เข้าเล่มโครงการประกันคุณภาพ 109/2563 : 30/7/2563 



แบบ สขร.1 
 

 


