
แบบ สขร. 1

ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังจ้าง สัญญา

1 ซ้ืออุปกรณ์ซ่อมออด 2,350           2,350      เฉพาะเจาะจง ร้านเด่นการไฟฟ้า 2,350      ร้านเด่นการไฟฟ้า
ราคาอยู่ในวงเงิน

งบประมาณ
56/2565    
 8 มี.ค. 65

2 ซ้ือ ปพ. 3,380           3,380      เฉพาะเจาะจง สกสค. 3,380      สกสค.
ราคาอยู่ในวงเงิน

งบประมาณ
57/2565    
 8 มี.ค. 65

3 ซ้ือหมึก ปร้ินเตอร์ 5,100           5,100      เฉพาะเจาะจง
หจก.คอมโมบาย
ไอทีอิเล็กทริก

5,100      
หจก.คอมโมบายไอทีอิ

เล็กทริก
ราคาอยู่ในวงเงิน

งบประมาณ
58/2565    
 8 มี.ค. 65

4 จ้างสูบส่ิงปฏิกูล 240             240         เฉพาะเจาะจง
นางดวงหทัย  

อ่ิมอารมย์
240         นางดวงหทัย  อ่ิมอารมย์

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

29/2565     
10 มี.ค. 65

5 จ้างท าป้ายปัจฉิมนิเทศ 1,000           1,000      เฉพาะเจาะจง
ร้าน

แก้งคร้อโฆษณา
1,000      ร้านแก้งคร้อโฆษณา

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

31/2565     
21 มี.ค. 65

6 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 1,000           1,000      เฉพาะเจาะจง
บ.ชัยภูมิศรีสม

วงศ์จ ากัด
1,000      บ.ชัยภูมิศรีสมวงศ์จ ากัด

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

61/2565    
 22 มี.ค. 65

7 จ้างครูธุรการ 54,000         54,000     เฉพาะเจาะจง
นายพงษ์สนัน  

ต่อพล
54,000     นายพงษ์สนัน  ต่อพล

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

32/2565     
28 มี.ค. 65

8 จ้างเหมาท าซุ้มดอกไม้ 14,000         14,000     เฉพาะเจาะจง
น.ส. วรรณทนา 

 กว้างทะเล
14,000     

น.ส. วรรณทนา  กว้าง
ทะเล

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

33/2565     
21 มี.ค. 65

9
จ้างเหมาจัดประชุม

พัฒนาบุคลากร
34,000         34,000     เฉพาะเจาะจง

น.ส. ปิยะนุช 
เสนผาบ

34,000     น.ส. ปิยะนุช เสนผาบ
ราคาอยู่ในวงเงิน

งบประมาณ
34/2565     
30 มี.ค. 65

10
ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง

(เบนซิน)
1,000           1,000      เฉพาะเจาะจง อภิชาติบริการ 1,000      อภิชาติบริการ

ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

62/2565    
 28 มี.ค. 65

ผุ้ท่ีได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี ของสัญญาหรือ  ขอตก
ลง ในการซ้ือหรือจาง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มีนาคม 2565
โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา  อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ี

จัดซ้ือหรือจัด
จ้าง (บาท)

 ราคา
กลาง(บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอ

ราคา
 ราคาท่ี
เสนอ
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11 ซ้ือวัสดุช่าง 2,345           2,345      เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.โสภาวัสดุ 2,345      ร้าน พ.โสภาวัสดุ
ราคาอยู่ในวงเงิน

งบประมาณ
63/2565    
 16 มี.ค. 65

12
ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงเดือน 

มีนาคม
12,980         12,980     เฉพาะเจาะจง

สหกรณ์
การเกษตร
แก้งคร้อ

12,980     สหกรณ์การเกษตรแก้งคร้อ
ราคาอยู่ในวงเงิน

งบประมาณ
64/2565    
 16 มี.ค. 65

ลงช่ือ.....................................ผู้จัดท า

ลงช่ือ..................................... ว่าท่ี ร.อ......................................

ผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยารองผู้อ านวยการโรงเรียน

ลงช่ือ.....................................ผู้จัดท า ลงช่ือ.....................................ผู้จัดท า
(นางขนิษฐา  หินประกอบ) (นางมลิวรรณ  มาตร์ไตร) (นางบุบผา    นันโท)

เจ้าหน้าท่ีพัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

(นายวุฒิชัย  รักหินลาด) (จีระศักด์ิ  แต่งผิว)


