
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง
หรือจัดจ้ำง หรือจัดจ้ำง(บำท) (บำท)

1 วัสดุท ำควำมสะอำด กิจกรรมท ำควำมสะอำด 16,606 16,606 เฉพำะเจำะจง บ.กิจเจริญ จ ำกัด บ.กิจเจริญ จ ำกัด เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
อำคำรเรียนห้องเรียน ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป

และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

2 วัสดุประปำ กิจกรรมซ่อมแซมระบบน้ ำ 1,000 1,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ป.เกษตร ร้ำน ป.เกษตร เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป
และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

3 วัสดุอำคำรสถำนท่ี กิจกรรมซ่อมแซมอำคำรเรียน 235 235 เฉพำะเจำะจง ร้ำน P.P. วัสดุ ร้ำน P.P. วัสดุ เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
และห้องเรียน ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป

และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

4 วัสดุบำยศรี กิจกรรมกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรม 8,200 8,200 เฉพำะเจำะจง ร้ำนขวัญดอกไม้ ร้ำนขวัญดอกไม้ เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
(แข่งทักษะฯ) ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป

และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

5 วัสดุโครงงำนคณิตฯ กิจกรรมกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรม 1,094 1,094 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเส่งเชียง ร้ำนเส่งเชียง เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
(แข่งทักษะฯ) ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป

และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

สรุปกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562 ปีงบประมำณ 2563                                                                                           แบบ สขร.1

โรงเรียนทัพพระยำพิทยำ อ ำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

แผนงำน/โครงกำร วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง
หรือจัดจ้ำง หรือจัดจ้ำง(บำท) (บำท)

6 วัสดุสวนถำด กิจกรรมกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรม 9,700 9,700 เฉพำะเจำะจง นำยสมใจ อำสนเทียะ นำยสมใจ อำสนเทียะ เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
(แข่งทักษะฯ) ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป

และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

7 วัสดุดนตรี กิจกรรมกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรม 5,126 5,126 เฉพำะเจำะจง ร้ำนปำกช่องกำรดนตรี ร้ำนปำกช่องกำรดนตรี เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
(แข่งทักษะฯ) ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป

และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

8 วัสดุโครงงำนวิทย์และ กิจกรรมกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรม 1,373 1,373 เฉพำะเจำะจง ลูกน้ ำพำณิชย์ ลูกน้ ำพำณิชย์ เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
เคร่ืองบินฯ ร้ำน Big hoppy ร้ำน Big hoppy ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป
(แข่งทักษะฯ) และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน

วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง
9 วัสดุกิจกรรมแข่งขันทักษะฯ กิจกรรมกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรม 12,525 12,525 เฉพำะเจำะจง ร้ำนมหำพันธ์ ร้ำนมหำพันธ์ เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร

ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป
และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

10 ค่ำเหมำรถแข่งทักษะฯ กิจกรรมกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรม 6,000 6,000 เฉพำะเจำะจง นำยวินัย  ศรีลำเลิศ นำยวินัย  ศรีลำเลิศ เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป
และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

สรุปกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562 ปีงบประมำณ 2563                                                                                       แบบ สขร.1
โรงเรียนทัพพระยำพิทยำ อ ำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

แผนงำน/โครงกำร วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง
หรือจัดจ้ำง หรือจัดจ้ำง(บำท) (บำท)

11 ดูดส่ิงปฏิกูล กิจกรรมท ำควำมสะอำดห้องน้ ำ 3,000 3,000 เฉพำะเจำะจง นำยพล  อินดี นำยพล  อินดี เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป
และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

12 จ้ำงท ำไวนิล โครงกำรเรียนรู้สุขภำวะทำงเพศท้อง 1,000 1,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เจพีพี คอมพิวเตอร์ ร้ำน เจพีพี คอมพิวเตอร์ เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
กิจกรรมท้องไม่พร้อม ไม่พร้อมไม่พร้อมในวัยเรียน ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป

และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

สรุปกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562 ปีงบประมำณ 2563                                                                                          แบบ สขร.1
โรงเรียนทัพพระยำพิทยำ อ ำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

แผนงำน/โครงกำร วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง
หรือจัดจ้ำง หรือจัดจ้ำง(บำท) (บำท)

1 จ้ำงท ำไวนิล โครงกำรคัดแยกขยะ 750 750 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เจพีพี คอมพิวเตอร์ ร้ำน เจพีพี คอมพิวเตอร์ เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
(คัดแยกขยะ) ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป

และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

สรุปกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2562 ปีงบประมำณ 2563                                                                                          แบบ สขร.1
โรงเรียนทัพพระยำพิทยำ อ ำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

แผนงำน/โครงกำร วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง
หรือจัดจ้ำง หรือจัดจ้ำง(บำท) (บำท)

1 วัสดุบำยศรี กิจกรรมกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรม 9,100 9,100 เฉพำะเจำะจง ร้ำนขวัญดอกไม้ ร้ำนขวัญดอกไม้ เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
(แข่งทักษะฯ) ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป

และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

2 วัสดุสวนถำดช้ืนและกำรจัด กิจกรรมกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรม 9,849 9,849 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมใจ ร้ำนสมใจ เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
สวนแก้ว (แข่งทักษะฯ) ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป

และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

3 วัสดุเคร่ืองบินพลังยำง กิจกรรมกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรม 706 706 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโฮมช็อป ร้ำนโฮมช็อป เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
(แข่งทักษะฯ) ร้ำนนันท์นภัส ร้ำนนันท์นภัส ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป

บริษัท เคทีเอสศูนย์เคร่ือง บริษัท เคทีเอสศูนย์เคร่ือง และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
เขียนจ ำจัด เขียนจ ำจัด วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

4 วัสดุดนตรี กิจกรรมกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรม 3,349 3,349 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแอนบิวต้ีช็อป ร้ำนแอนบิวต้ีช็อป เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
(แข่งทักษะฯ) ร้ำนรักศักด์ิวัสดุ ร้ำนรักศักด์ิวัสดุ ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป

และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

5 วัสดุกิจกรรมแข่งขันทักษะฯ กิจกรรมกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2,990 2,990 เฉพำะเจำะจง ร้ำนมหำพันธ์ ร้ำนมหำพันธ์ เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร

สรุปกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน  ธันวำคม พ.ศ. 2562 ปีงบประมำณ 2563                                                                                     แบบ สขร.1
โรงเรียนทัพพระยำพิทยำ อ ำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

แผนงำน/โครงกำร วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก



ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป
และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง
หรือจัดจ้ำง หรือจัดจ้ำง(บำท) (บำท)

6 กระดำษ โครงกำรพัฒนำงำนวิชำกำร 46,000 46,000 เฉพำะเจำะจง บริษัท ริโก้ จ ำกัด บริษัท ริโก้ จ ำกัด เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป
และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

7 วัสดุวันพ่อแห่งชำติ โครงกำรวันพ่อแห่งชำติ 1,134 1,134 เฉพำะเจำะจง ร้ำนมหำพันธ์ ร้ำนมหำพันธ์ เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
และวันสถำปนำโรงเรียน และวันสถำปนำโรงเรียน ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป

และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

8 วันพ่อแห่งชำติ โครงกำรวันพ่อแห่งชำติ 4,980 4,980 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ป.เกษตรภัณฑ์ ร้ำน ป.เกษตรภัณฑ์ เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
และวันสถำปนำโรงเรียน และวันสถำปนำโรงเรียน ร้ำน รอนดอกไม้สด ร้ำน รอนดอกไม้สด ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป

นำงพัชรำภรณ์ ลำน้ ำเท่ียง นำงพัชรำภรณ์ ลำน้ ำเท่ียง และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

9 วันคริสมำสต์ กิจกรรมวันคริสต์มำส 13,645 13,645 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เฮง เฮง เฮง ร้ำน เฮง เฮง เฮง เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
ร้ำนบุญสว่ำง ร้ำนบุญสว่ำง ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป
ร้ำนคลังวิทยำ ร้ำนคลังวิทยำ และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน

วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

สรุปกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน  ธันวำคม  พ.ศ. 2563 ปีงบประมำณ 2563                                                                                       แบบ สขร.1
โรงเรียนทัพพระยำพิทยำ อ ำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

แผนงำน/โครงกำร วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก



10 วัสดุวันคริสต์มำส กิจกรรมวันคริสต์มำส 1,356 1,356 เฉพำะเจำะจง ร้ำนมหำพันธ์ ร้ำนมหำพันธ์ เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป
และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง
หรือจัดจ้ำง หรือจัดจ้ำง(บำท) (บำท)

11 วัสดุวันพ่อและวันสถำปนำฯ กิจกรรมวันพ่อแห่งชำติและ 760 760 เฉพำะเจำะจง ร้ำนดอกแก้ว ร้ำนดอกแก้ว เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
วันสถำปนำโรงเรียน ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป

และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

12 ค่ำเหมำรถแข่งทักษะฯ กิจกรรมกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรม 14,000 14,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.สรัญญำ อันทะปัญญำ น.ส.สรัญญำ อันทะปัญญำ เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
ไปจังหวัดสมุทรปรำกำร ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป

และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

13 เหมำรถทัศนศึกษำ ม.1-6 กิจกรรมทัศนศึกษำ 292,000 292,000 เฉพำะเจำะจง นำงเรืองรอง  พลแสน นำงเรืองรอง  พลแสน เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป
และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

14 ค่ำเช่ำชุดกำรแสดง กิจกรรมกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรม 16,000 16,000 เฉพำะเจำะจง นำงสุมิตรำ สำยสังข์ นำงสุมิตรำ สำยสังข์ เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
(วงดนตรีลูกทุ่ง) ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป

และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน

แผนงำน/โครงกำร วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

สรุปกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน  ธันวำคม  พ.ศ. 2563 ปีงบประมำณ 2563                                                                                                   แบบ สขร.1
โรงเรียนทัพพระยำพิทยำ อ ำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว



วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง
15 ติดต้ังเคร่ืองปรับอำกำศ กิจกรรมซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้ำ 31,500 31,500 เฉพำะเจำะจง ร้ำน พุทธชำติซัพพลำย ร้ำน พุทธชำติซัพพลำย เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร

ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป
และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง
หรือจัดจ้ำง หรือจัดจ้ำง(บำท) (บำท)

16 ซ่อมบ ำรุงรถโรงเรียน กิจกรรมซ่อมแซมยำนพำหนะ 12,379 12,379 เฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำสระแก้วฯ บ.โตโยต้ำสระแก้วฯ เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป
และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

17 ป้ำยอักษรพลำสวูด เวทีคนกล้ำ กิจกรรมซ่อมแซมอำคำรเรียน 4,500 4,500 เฉพำะเจำะจง ร้ำนป้ำยบ้ำนอุไรไร่สุนทร ร้ำนป้ำยบ้ำนอุไรไร่สุนทร เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป
และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

สรุปกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน  ธันวำคม  พ.ศ. 2563 ปีงบประมำณ 2563                                                                                                   แบบ สขร.1
โรงเรียนทัพพระยำพิทยำ อ ำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

แผนงำน/โครงกำร วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง
หรือจัดจ้ำง หรือจัดจ้ำง(บำท) (บำท)

1 โต๊ะประชุม 22 ท่ีน่ัง กิจกรรมต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวกับประชุม 27,000 27,000 เฉพำะเจำะจง นำยสมหมำย   บริสุทธ์ิ นำยสมหมำย   บริสุทธ์ิ เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป
และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

2 วัสดุครุภัณฑ์ โครงกำรพัฒนำงำนวิชำกำร 24,600 24,600 เฉพำะเจำะจง ร้ำน PS สมำร์ทเทคฯ ร้ำน PS สมำร์ทเทคฯ เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
(เคร่ืองฉำยภำพข้ำมศีรษะ) ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป

และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

3 ถังดับเพลิง ควำมปลอดภัยภำยในสถำนศึกษำ 20,670 20,670 เฉพำะเจำะจง บริษัท เมกำโฮมฯจ ำกัด บริษัท เมกำโฮมฯจ ำกัด เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
เงินทดรองรำชกำร ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป

และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

4 วัสดุซ่อมแซมอำคำร โครงกำรซ่อมแซมอำคำรเรียน 19,195 19,195 เฉพำะเจำะจง หจก.พีพีคอนกรีตโปรดักท์ หจก.พีพีคอนกรีตโปรดักท์ เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
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อินเตอร์เนต ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป
และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

5 เคร่ืองตัดหญ้ำ กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซม 7,160 7,160 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอ็ม ดี ไดนำโม ร้ำน เอ็ม ดี ไดนำโม เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
อำคำรสถำนท่ี ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป

และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง
หรือจัดจ้ำง หรือจัดจ้ำง(บำท) (บำท)

6 ป้ำยอักษรพลำสวูด เวทีคนกล้ำ กิจกรรมซ่อมแซมอำคำรเรียน 4,500 4,500 เฉพำะเจำะจง ร้ำนป้ำยบ้ำนอุไรไร่สุนทร ร้ำนป้ำยบ้ำนอุไรไร่สุนทร เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป
และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

สรุปกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน  มกรำคม   พ.ศ. 2563 ปีงบประมำณ 2563                                                                                        แบบ สขร.1
โรงเรียนทัพพระยำพิทยำ อ ำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง
หรือจัดจ้ำง หรือจัดจ้ำง(บำท) (บำท)

1 วัสดุเข้ำค่ำยลูกเสือ กิจกรรมเข้ำค่ำยพักแรม 535 535 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ป.เกษตรภัณฑ์ ร้ำน ป.เกษตรภัณฑ์ เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
ลูกเสือ-เนตรนำรี ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป

และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

2 ตู้เอกสำร งำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 12,800 12,800 เฉพำะเจำะจง ร้ำน อรัญเฟอร์นิเจอร์ ร้ำน อรัญเฟอร์นิเจอร์ เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป
และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

3 เก้ำอ้ีกลมหัวโล้น กิจกรรมจัดหำแหล่งเรียนรู้ 40,000 40,000 เฉพำะเจำะจง นำยสมหมำย บริสุทธ์ิ นำยสมหมำย บริสุทธ์ิ เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
เพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้ ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป

และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน

สรุปกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน  กุมภำพันธ์   พ.ศ. 2563 ปีงบประมำณ 2563                                                                                          แบบ สขร.1
โรงเรียนทัพพระยำพิทยำ อ ำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

แผนงำน/โครงกำร วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก



วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง
4 หมึกเคร่ืองพิมพ์ พัฒนำงำนธุรกำร 4,550 4,550 เฉพำะเจำะจง บริษัทดวงคอมพิวเตอร์ฯ บริษัทดวงคอมพิวเตอร์ฯ เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร

ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป
และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

5 วัสดุงำนสำรบรรณวิชำกำร กิจกรรมงำนสำรบรรณวิชำกำร 18,712 18,712 เฉพำะเจำะจง ร้ำนมหำพันธ์ ร้ำนมหำพันธ์ เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป
และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง
หรือจัดจ้ำง หรือจัดจ้ำง(บำท) (บำท)

6 วัสดุท ำควำมสะอำด กิจกรรมท ำควำมสะอำดอำคำรเรียน 11,468 11,468 เฉพำะเจำะจง บ.กิจเจริญ จ ำกัด บ.กิจเจริญ จ ำกัด เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
และห้องเรียน ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป

และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

7 วัสดุกำรงำนอำชีพ งำนจัดกำรกิจกรรมกำรเรียนรู้ 9,000 9,000 เฉพำะเจำะจง บ.กิจเจริญ จ ำกัด บ.กิจเจริญ จ ำกัด เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป
และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

8 วัสดุวิชำกำร กิจกรรมกำรรับสมัครนักเรียน 1,787 1,787 เฉพำะเจำะจง ร้ำนมหำพันธ์ ร้ำนมหำพันธ์ เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป

สรุปกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน  กุมภำพันธ์   พ.ศ. 2563 ปีงบประมำณ 2563                                                                                                   แบบ สขร.1
โรงเรียนทัพพระยำพิทยำ อ ำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

แผนงำน/โครงกำร วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก



และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

9 วัสดุงำนวิชำกำร กิจกรรมจัดท ำทะเบียนนักเรียน 3,793 3,793 เฉพำะเจำะจง ร้ำนมหำพันธ์ ร้ำนมหำพันธ์ เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป
และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

10 วัสดุส่ือกำรสอน กิจกรรมงำนจัดกำรกิจกรรมกำรเรียนรู้ 2,804 2,804 เฉพำะเจำะจง ร้ำนมหำพันธ์ ร้ำนมหำพันธ์ เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
(กำรงำนอำชีพฯ) ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป

และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง
หรือจัดจ้ำง หรือจัดจ้ำง(บำท) (บำท)

11 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว กิจกรรมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 9,000 9,000 เฉพำะเจำะจง บ.กิจเจริญ จ ำกัด บ.กิจเจริญ จ ำกัด เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป
และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

12 กระดำษและหมึกพิมพ์ กำรวัดผลประเมินผล 78,400 78,400 เฉพำะเจำะจง RICOH RICOH เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
(งำนวัดผล) ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป

และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

13 ปกประกำศนียบัตร งำนทะเบียนนักเรียน 18,090 18,090 เฉพำะเจำะจง บริษัท ป.โปรพิทส์ จ ำกัด บริษัท ป.โปรพิทส์ จ ำกัด เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร

สรุปกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน  กุมภำพันธ์   พ.ศ. 2563 ปีงบประมำณ 2563                                                                                                   แบบ สขร.1
โรงเรียนทัพพระยำพิทยำ อ ำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

แผนงำน/โครงกำร วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก



ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป
และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

14 อุปกรณ์และสำรเคมีวิทยำศำสตร์ กิจกรรมจัดซ้ืออุปกรณ์และสำรเคมี 29,931 29,931 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทีชเทค จ ำกัด บริษัท ทีชเทค จ ำกัด เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป
และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

15 แก๊สหุงต้ม กิจกรรมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 800 800 เฉพำะเจำะจง นำงสมร   ทองจอก นำงสมร   ทองจอก เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป
และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง
หรือจัดจ้ำง หรือจัดจ้ำง(บำท) (บำท)

16 จ้ำงจัดท ำชุดเอกสำรประกอบ กิจกรรมEnglish Camp 2,600 2,600 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโคกสูงคอมพิวเตอร์ฯ ร้ำนโคกสูงคอมพิวเตอร์ฯ เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
กำรอบรม ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป
(ค่ำยวิชำกำร ภำษำอังกฤษ) และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน

วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง
17 จ้ำงเหมำรถน ำนักเรียน พัฒนำวิชำกำร/Onet 14,000 14,000 เฉพำะเจำะจง นำยสมำน เลิศสุวรรณ์ นำยสมำน เลิศสุวรรณ์ เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร

ไปสอบระดับชำติ ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป
และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

สรุปกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน  กุมภำพันธ์   พ.ศ. 2563 ปีงบประมำณ 2563                                                                                        แบบ สขร.1
โรงเรียนทัพพระยำพิทยำ อ ำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

แผนงำน/โครงกำร วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก



18 ติดต้ังผ้ำม่ำน กิจกรรมซ่อมแซมอำคำรเรียน 40,000 40,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำน รุ่ง เหง่ำศรี ร้ำน รุ่ง เหง่ำศรี เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
และห้องเรียน ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป

และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

19 เปล่ียนยำง กิจกรรมซ่อมแซมยำนพำหนะ 12,000 12,000 เฉพำะเจำะจง บ.เอสพีซี ออโต้  จ ำกัด บ.เอสพีซี ออโต้  จ ำกัด เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป
และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง
หรือจัดจ้ำง หรือจัดจ้ำง(บำท) (บำท)

1 หมึกเคร่ืองพิมพ์ พัฒนำงำนธุรกำร 4,800 4,800 เฉพำะเจำะจง ร้ำน P.S.ครุภัณฑ์ ร้ำน P.S.ครุภัณฑ์ เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป
และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

2 หมึกเคร่ืองพิมพ์ พัสดุกลำง 3,800 3,800 เฉพำะเจำะจง ร้ำน P.S.ครุภัณฑ์ ร้ำน P.S.ครุภัณฑ์ เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป
และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน

สรุปกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน  มีนำคม   พ.ศ. 2563 ปีงบประมำณ 2563                                                                                        แบบ สขร.1
โรงเรียนทัพพระยำพิทยำ อ ำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

แผนงำน/โครงกำร วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก



วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง
4 วัสดุซ่อมแซมอำคำรเรียน กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซม 23,775 23,775 เฉพำะเจำะจง หจก.พีพีคอนกรีตโปรดักส์ หจก.พีพีคอนกรีตโปรดักส์ เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร

สร้ำงอำคำรสถำนท่ี ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป
และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

5 วัสดุกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ โครงกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้มุ่งสู่ 4,914 4,914 เฉพำะเจำะจง ร้ำน มหำพันธ์ ร้ำน มหำพันธ์ เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
มำตรฐำนสำกล ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน

วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง
6 วัสดุอุปกรณ์งำนธุรกำร พัฒนำงำนธุรกำร 5,190 5,190 เฉพำะเจำะจง ร้ำน มหำพันธ์ ร้ำน มหำพันธ์ เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร

ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป
และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง
หรือจัดจ้ำง หรือจัดจ้ำง(บำท) (บำท)

7 วัสดุอุปกรณ์กีฬำ โครงกำรพัฒนำงำนวิชำกำร 18,190 18,190 เฉพำะเจำะจง บริษัท ณัฐ สปอร์ต จ ำกัด บริษัท ณัฐ สปอร์ต จ ำกัด เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
กิจกรรมกำรจัดหำ จัดท ำ ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป
 และพัฒนำศ่ือกำรเรียนรู้ และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน

วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง
8 ฮำร์ดดิส กิจกรรมจัดท ำทะเบียนนักเรียนฯ 1,590 1,590 เฉพำะเจำะจง บริษัทดวงคอมพิวเตอร์ฯ บริษัทดวงคอมพิวเตอร์ฯ เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร

ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป

สรุปกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน  มีนำคม   พ.ศ. 2563 ปีงบประมำณ 2563                                                                                                   แบบ สขร.1
โรงเรียนทัพพระยำพิทยำ อ ำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

แผนงำน/โครงกำร วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก



และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

9 หมึกเคร่ืองพิมพ์ กิจกรรมจัดท ำทะเบียนนักเรียนฯ 11,490 11,490 เฉพำะเจำะจง ร้ำน P.S.ครุภัณฑ์ ร้ำน P.S.ครุภัณฑ์ เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป
และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

10 ปัจฉิมนิเทศ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 2,463 2,463 เฉพำะเจำะจง ร้ำนมหำพันธ์ ร้ำนมหำพันธ์ เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป
และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

11 กระดำษ พัฒนำงำนวิชำกำร 1,215 1,215 เฉพำะเจำะจง ร้ำน มหำพันธ์ ร้ำน มหำพันธ์ เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป
และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง
หรือจัดจ้ำง หรือจัดจ้ำง(บำท) (บำท)

12 ปพ. กิจกรรมจัดท ำทะเบียนนักเรียน 6,800 6,800 เฉพำะเจำะจง องค์กำรค้ำของ สกสค. องค์กำรค้ำของ สกสค. เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป
และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

13 วัสดุปัจฉิมนิเทศ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 7,424 7,424 เฉพำะเจำะจง ร้ำนขวัญดอกไม้ ร้ำนขวัญดอกไม้ เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร

สรุปกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน  มีนำคม   พ.ศ. 2563 ปีงบประมำณ 2563                                                                                                   แบบ สขร.1
โรงเรียนทัพพระยำพิทยำ อ ำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

แผนงำน/โครงกำร วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก



บมจ.ซีพีออลล์ บมจ.ซีพีออลล์ ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป
และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

14 หมึกปร๊ินเตอร์ Epson 003 โครงกำรพัฒนำแผนงำน 2,463 2,463 เฉพำะเจำะจง ร้ำนมหำพันธ์ ร้ำนมหำพันธ์ เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
และประกันคุณภำพ ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป
กิจกรรมจัดซ้ืออุปกรณ์ส ำนักงำน และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน

วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง
15 จ้ำงซ่อมประตูห้องวิชำกำร กิจกรรมซ่อมแซมอำคำรเรียน 600 600 เฉพำะเจำะจง นำยสุทน  สำรทอน นำยสุทน  สำรทอน เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร

และห้องรียน ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป
และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง
หรือจัดจ้ำง หรือจัดจ้ำง(บำท) (บำท)

1 ครุภัณฑ์ห้องสมุด กิจกรรมส่งเสริมศักยภำพใน 343,600 343,600 เฉพำะเจำะจง หจก.เพ็ญพงษ์ หจก.เพ็ญพงษ์ เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
(งบเขต) กำรเรียนระดับมัธยมศึกษำ ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป

และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

สรุปกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน  เมษำยน   พ.ศ. 2563 ปีงบประมำณ 2563                                                                                                   แบบ สขร.1
โรงเรียนทัพพระยำพิทยำ อ ำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

แผนงำน/โครงกำร วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก



2 คอมเพสเซอร์ป๊ัมน้ ำ กิจกรรมปรับปรุงห้องน้ ำ 800 800 เฉพำะเจำะจง โชคอนันต์ โชคอนันต์ เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป
และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง
หรือจัดจ้ำง หรือจัดจ้ำง(บำท) (บำท)

1 ถ่ำนส ำหรับวัดอุณหภูมิ กิจกรรมส่งเสริมสุขภำพอนำมัย 4,460 4,460 เฉพำะเจำะจง บริษัทเอก-ชัย ฯ จ ำกัด บริษัทเอก-ชัย ฯ จ ำกัด เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
หน้ำกำอนำมัย ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป
แอลกอฮอล์ และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน

สรุปกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน  พฤษภำคม   พ.ศ. 2563 ปีงบประมำณ 2563                                                                                                   แบบ สขร.1
โรงเรียนทัพพระยำพิทยำ อ ำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

แผนงำน/โครงกำร วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก



วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง
2 วัสดุก่อสร้ำงโรงจอดรถ กิจกรรมก่อสร้ำงโรงจอดรถ 127,216 127,216 เฉพำะเจำะจง หจก.พีพี คอนกรีตโปรดักท์ หจก.พีพี คอนกรีตโปรดักท์ เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร

จักรยำนยนต์ส ำหรับนักเรียน ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป
และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

3 ถุงมือผ้ำ,บล็อค กิจกรรมก่อสร้ำงโรงจอดรถ 165 165 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ป.เกษตรภัณฑ์ ร้ำน ป.เกษตรภัณฑ์ เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
จักรยำนยนต์ส ำหรับนักเรียน ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป

และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

4 จ้ำงท ำป้ำยไม้ต้ังโต๊ะแบบ กิจกรรมจัดแสดงผลงำนนักเรียน 1,500 1,500 เฉพำะเจำะจง ร้ำน Nat ดีไซน์ ร้ำน Nat ดีไซน์ เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
ขำกลึง ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป
โรงเรียนทัพพระยำพิทยำ และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน

วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง
หรือจัดจ้ำง หรือจัดจ้ำง(บำท) (บำท)

1 ตู้เก็บเอกสำร 2 บำนเปิดทึบ โครงกำรพัฒนำแผนงำน 9,400 9,400 เฉพำะเจำะจง ร้ำน อรัญเฟอร์นิเจอร์ ร้ำน อรัญเฟอร์นิเจอร์ เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
และประกันคุณภำพ ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป

สรุปกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน  มิถุนำยน   พ.ศ. 2563 ปีงบประมำณ 2563                                                                                                   แบบ สขร.1
โรงเรียนทัพพระยำพิทยำ อ ำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

แผนงำน/โครงกำร วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก



กิจกรรมจัดซ้ืออุปกรณ์ส ำนักงำน และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

2 ตู้เอกสำรตู้ล็อคเกอร์ 3 ช่อง โครงกำรพัฒนำระบบงำนกำรเงิน 10,100 10,100 เฉพำะเจำะจง ร้ำน อรัญเฟอร์นิเจอร์ ร้ำน อรัญเฟอร์นิเจอร์ เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
และพัสดุ ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป
กิจกรรมพัฒนำระบบงำนกำรเงิน และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
และพัสดุ วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

3 วัสดุกำรเงินและพัสดุ โครงกำรพัฒนำระบบงำนกำรเงิน 10,039 10,039 เฉพำะเจำะจง ร้ำนมหำพันธ์ ร้ำนมหำพันธ์ เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
และพัสดุ ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป
กิจกรรมพัฒนำระบบงำนกำรเงิน และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
และพัสดุ วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

4 วัสดุงำนอนำมัย กิจกรรมส่งเสริมสุขภำพอนำมัย 325 325 เฉพำะเจำะจง ร้ำนมหำพันธ์ ร้ำนมหำพันธ์ เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป
และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

5 ครุภัณฑ์เพ่ือกำรเรียนกำรสอน ส่งเสริมกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 482,930 482,930 เฉพำะเจำะจง บ.พีเอสสมำร์ทเทคโนโลยี บ.พีเอสสมำร์ทเทคโนโลยี เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
(โทรทัศน์และโปรเจกเตอร์) ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป

และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

6 หมึกเคร่ืองพิมพ์  กลุ่มงำนบริหำรท่ัวไป 1,400 1,400 เฉพำะเจำะจง บ.เอ็นเตอร์ไพรส์ ฯ บ.เอ็นเตอร์ไพรส์ ฯ เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป
และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

สรุปกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน  มิถุนำยน   พ.ศ. 2563 ปีงบประมำณ 2563                                                                                      แบบ สขร.1
โรงเรียนทัพพระยำพิทยำ อ ำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว



7 อุปกรณ์ตัดหญ้ำ กิจกรรมท ำควำมสะอำดของบริเวณ 680 680 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ป.เกษตรภัณฑ์ ร้ำน ป.เกษตรภัณฑ์ เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
สนำมโรงเรียน ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป

และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

8 อุปกรณ์ซ่อมโรงอำหำร กิจกรรมส่งเสริมสุขภำพอนำมัย 1,130 1,130 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโตประเสริฐฯ ร้ำนโตประเสริฐฯ เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
ร้ำน ป.เกษตรภัณฑ์ ร้ำน ป.เกษตรภัณฑ์ ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป

และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

9 วัสดุซ่อมเคร่ืองตัดหญ้ำ กิจกรรมท ำควำมสะอำดของบริเวณ 300 300 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ป.เกษตรภัณฑ์ ร้ำน ป.เกษตรภัณฑ์ เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
สนำมโรงเรียน ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป

และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

10 อุปกรณ์ท ำควำมสะอำด กิจกรรมท ำควำมสะอำด 36,000 36,000 เฉพำะเจำะจง บ.กิจเจริญ จ ำกัด บ.กิจเจริญ จ ำกัด เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
อำคำรเรียนห้องเรียน ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป

และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

11 ทะเบียนนักเรียน(ปกแข็ง) กิจกรรมจัดท ำทะเบียนนักเรียน 1,425 1,425 เฉพำะเจำะจง องค์กำรค้ำของ สกสค. องค์กำรค้ำของ สกสค. เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป
และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง
หรือจัดจ้ำง หรือจัดจ้ำง(บำท) (บำท)

สรุปกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน  มิถุนำยน   พ.ศ. 2563 ปีงบประมำณ 2563                                                                                       แบบ สขร.1
โรงเรียนทัพพระยำพิทยำ อ ำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

แผนงำน/โครงกำร วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก



12 เจลล้ำงมือ สบู่เหลวล้ำงมือ กิจกรรมส่งเสริมสุขภำพอนำมัย 3,550 3,550 เฉพำะเจำะจง บ.กิจเจริญ จ ำกัด บ.กิจเจริญ จ ำกัด เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป
และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

13 วัสดุท ำโรงรถ กิจกรรมก่อสร้ำงโรงจอดรถ 21,395 21,395 เฉพำะเจำะจง หจก.พีพี คอนกรีตโปรดักส์ หจก.พีพี คอนกรีตโปรดักส์ เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
จักรยำนยนต์ส ำหรับนักเรียน ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป

และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

14 อุปกรณ์ทำสี สีน้ ำมัน กิจกรรมก่อสร้ำงโรงจอดรถ 3,110 3,110 เฉพำะเจำะจง ร้ำน คลังสีโคกสูง ร้ำน คลังสีโคกสูง เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
จักรยำนยนต์ส ำหรับนักเรียน ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป

และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

15 วัสดุป๊ัมน้ ำ กิจกรรมกำรซ่อมแซมระบบน้ ำ 2,845 2,845 เฉพำะเจำะจง ร้ำน น้ ำด่ืมต้นน้ ำ ร้ำน น้ ำด่ืมต้นน้ ำ เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
ร้ำน ป.เกษตรภัณฑ์ ร้ำน ป.เกษตรภัณฑ์ ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป

และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

16 ติดต้ังเคร่ืองกรองน้ ำนักเรียน กิจกรรมกำรซ่อมแซมระบบน้ ำด่ืม 124,100 124,100 เฉพำะเจำะจง นำยณัฐธัญ  สว่ำงศรี นำยณัฐธัญ  สว่ำงศรี เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป
และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง
หรือจัดจ้ำง หรือจัดจ้ำง(บำท) (บำท)

สรุปกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน  มิถุนำยน   พ.ศ. 2563 ปีงบประมำณ 2563                                                                                         แบบ สขร.1
โรงเรียนทัพพระยำพิทยำ อ ำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

แผนงำน/โครงกำร วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก



17 ไวนิลมอบตัวนักเรียน กิจกรรมรำยงำนตัวนักเรียน 900 900 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เจพีพี คอมพิวเตอร์ ร้ำน เจพีพี คอมพิวเตอร์ เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป
และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

18 วัสดุท ำโรงรถ กิจกรรมก่อสร้ำงโรงจอดรถ 21,395 21,395 เฉพำะเจำะจง หจก.พีพี คอนกรีตโปรดักส์ หจก.พีพี คอนกรีตโปรดักส์ เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
จักรยำนยนต์ส ำหรับนักเรียน ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป

และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง
วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

แผนงำน/โครงกำร วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

สรุปกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน  กรกฎำคม   พ.ศ. 2563 ปีงบประมำณ 2563                                                                                      แบบ สขร.1
โรงเรียนทัพพระยำพิทยำ อ ำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

แผนงำน/โครงกำร



หรือจัดจ้ำง หรือจัดจ้ำง(บำท) (บำท)

1 เจลล้ำงมือ กิจกรรมส่งเสริมสุขภำพอนำมัย 14,160 14,160 เฉพำะเจำะจง บ.กิจเจริญ จ ำกัด บ.กิจเจริญ จ ำกัด เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป
และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

2 วัสดุกองทุน กสศ. กิจกรรมงำนกองทุนกำรศึกษำ 1,000 1,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโคกสูงคอมพิวเตอร์ฯ ร้ำนโคกสูงคอมพิวเตอร์ฯ เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป
และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

3 วัสดุลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด กิจกรรมลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด 3,000 3,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำน มหำพันธ์ ร้ำน มหำพันธ์ เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
(เบิกเขต) ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป

และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

4 ป้ำยไวนิลพร้อมขำต้ัง งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5,400 5,400 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เจพีพี คอมพิวเตอร์ ร้ำน เจพีพี คอมพิวเตอร์ เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป
และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

สรุปกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน  สิงหำคม   พ.ศ. 2563 ปีงบประมำณ 2563                                                                                      แบบ สขร.1
โรงเรียนทัพพระยำพิทยำ อ ำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

แผนงำน/โครงกำร



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง
หรือจัดจ้ำง หรือจัดจ้ำง(บำท) (บำท)

1 อุปกรณ์ซ่อมป๊ัมน้ ำ กิจกรรมกำรซ่อมแซมระบบน้ ำ 2,845 2,845 เฉพำะเจำะจง ร้ำน น้ ำด่ืมต้นน้ ำ ร้ำน น้ ำด่ืมต้นน้ ำ เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
ร้ำน ป.เกษตรภัณฑ์ ร้ำน ป.เกษตรภัณฑ์ ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป

และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

2 หมึกเคร่ืองพิมพ์ พัสดุกลำง 1,840 1,840 เฉพำะเจำะจง บ.ดวงคอมพิวเตอร์ฯ บ.ดวงคอมพิวเตอร์ฯ เน่ืองจำกกำรซ้ือพัสดุท่ีมีกำร
ผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำงหรือให้บริกำรท่ัวไป
และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังหน่ึงเกิน
วงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

แผนงำน/โครงกำร วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

เลขท่ี 1/2563  
วันท่ี  7 ตุลำคม 2562

เลขท่ี 2/2563  
วันท่ี  3 ตุลำคม 2562

เลขท่ี 3/2563  
วันท่ี  7 ตุลำคม 2562

เลขท่ี 4/2563  
วันท่ี  1 ตุลำคม 2562

เลขท่ี 5/2563  
วันท่ี  1 ตุลำคม 2562

สรุปกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562 ปีงบประมำณ 2563                                                                                           แบบ สขร.1

โรงเรียนทัพพระยำพิทยำ อ ำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

เลขท่ี 6/2563  
วันท่ี  1 ตุลำคม 2562

เลขท่ี 7/2563  
วันท่ี  1  ตุลำคม 2562

เลขท่ี 8/2563  
วันท่ี  1 ตุลำคม 2562

เลขท่ี 9/2563  
วันท่ี  1 ตุลำคม 2562

เลขท่ี 1/2563 
วันท่ี 1 ตุลำคม 2562

สรุปกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562 ปีงบประมำณ 2563                                                                                       แบบ สขร.1
โรงเรียนทัพพระยำพิทยำ อ ำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

เลขท่ี 2/2563 
วันท่ี 4 ตุลำคม 2562

เลขท่ี 3/2563  
วันท่ี 4 ตุลำคม 2562

สรุปกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562 ปีงบประมำณ 2563                                                                                          แบบ สขร.1
โรงเรียนทัพพระยำพิทยำ อ ำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

เลขท่ี 4/2563  
วันท่ี 7พฤศจิกำยน 2562

สรุปกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2562 ปีงบประมำณ 2563                                                                                          แบบ สขร.1
โรงเรียนทัพพระยำพิทยำ อ ำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

เลขท่ี 10/2563  
วันท่ี  2 ธันวำคม 2562

เลขท่ี 11/2563  
วันท่ี  2 ธันวำคม 2562

เลขท่ี 12/2563  
วันท่ี  2 ธันวำคม 2562

เลขท่ี 13/2563  
วันท่ี  2 ธันวำคม 2562

เลขท่ี 14/2563  

สรุปกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน  ธันวำคม พ.ศ. 2562 ปีงบประมำณ 2563                                                                                     แบบ สขร.1
โรงเรียนทัพพระยำพิทยำ อ ำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว



วันท่ี  2 ธันวำคม 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

เลขท่ี 17/2563  
วันท่ี  13 ธันวำคม 2562

เลขท่ี 18/2563  
วันท่ี  2 ธันวำคม 2562

เลขท่ี 19/2563  
วันท่ี  2 ธันวำคม 2562

เลขท่ี 24/2563  
วันท่ี  16 ธันวำคม 2563

สรุปกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน  ธันวำคม  พ.ศ. 2563 ปีงบประมำณ 2563                                                                                       แบบ สขร.1
โรงเรียนทัพพระยำพิทยำ อ ำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว



เลขท่ี 30/2563  
วันท่ี  20 ธันวำคม 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

เลขท่ี 43/2563  
วันท่ี  2 ธันวำคม 2563

เลขท่ี 5/2563  
วันท่ี 3 ธันวำคม 2562

เลขท่ี 6/2563  
วันท่ี 9 ธันวำคม 2562

เลขท่ี 7/2563  
วันท่ี 2 ธันวำคม 2562

สรุปกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน  ธันวำคม  พ.ศ. 2563 ปีงบประมำณ 2563                                                                                                   แบบ สขร.1
โรงเรียนทัพพระยำพิทยำ อ ำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว



เลขท่ี 8/2563  
วันท่ี 17 ธันวำคม 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

เลขท่ี 9/2563  
วันท่ี 17 ธันวำคม 2562

เลขท่ี 10/2563  
วันท่ี 9 มกรำคม 2563

สรุปกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน  ธันวำคม  พ.ศ. 2563 ปีงบประมำณ 2563                                                                                                   แบบ สขร.1
โรงเรียนทัพพระยำพิทยำ อ ำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

เลขท่ี 15/2563  
วันท่ี  9 มกรำคม 2563

เลขท่ี 20/2563  
วันท่ี  21 มกรำคม 2563

เลขท่ี 21/2563  
วันท่ี  27 มกรำคม 2563

เลขท่ี 26/2563  

สรุปกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน  มกรำคม   พ.ศ. 2563 ปีงบประมำณ 2563                                                                                              แบบ สขร.1
โรงเรียนทัพพระยำพิทยำ อ ำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว



วันท่ี  2 มกรำคม 2563

เลขท่ี 48/2563  
วันท่ี  6 มกรำคม 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

เลขท่ี 10/2563  
วันท่ี 9 มกรำคม 2563

สรุปกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน  มกรำคม   พ.ศ. 2563 ปีงบประมำณ 2563                                                                                        แบบ สขร.1
โรงเรียนทัพพระยำพิทยำ อ ำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

เลขท่ี 25/2563  
วันท่ี  3 กุมภำพันธ์ 2563

เลขท่ี 27/2563  
วันท่ี  11 กุมภำพันธ์ 2563

เลขท่ี 28/2563  
วันท่ี  19 กุมภำพันธ์ 2563

สรุปกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน  กุมภำพันธ์   พ.ศ. 2563 ปีงบประมำณ 2563                                                                                          แบบ สขร.1
โรงเรียนทัพพระยำพิทยำ อ ำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว



เลขท่ี 29/2563  
วันท่ี  5 กุมภำพันธ์ 2563

เลขท่ี 31/2563  
วันท่ี  5 กุมภำพันธ์ 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

เลขท่ี 32/2563  
วันท่ี  12 กุมภำพันธ์ 2563

เลขท่ี 33/2563  
วันท่ี  12 กุมภำพันธ์ 2563

เลขท่ี 34/2563  
วันท่ี  14 กุมภำพันธ์ 2563

สรุปกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน  กุมภำพันธ์   พ.ศ. 2563 ปีงบประมำณ 2563                                                                                                   แบบ สขร.1
โรงเรียนทัพพระยำพิทยำ อ ำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว



เลขท่ี 35/2563  
วันท่ี  4 กุมภำพันธ์ 2563

เลขท่ี 36/2563  
วันท่ี  14 กุมภำพันธ์ 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

เลขท่ี 37/2563  
วันท่ี  14 กุมภำพันธ์ 2563

เลขท่ี 38/2563  
วันท่ี  24 กุมภำพันธ์ 2563

เลขท่ี 39/2563  

สรุปกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน  กุมภำพันธ์   พ.ศ. 2563 ปีงบประมำณ 2563                                                                                                   แบบ สขร.1
โรงเรียนทัพพระยำพิทยำ อ ำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว



วันท่ี  20 กุมภำพันธ์ 2563

เลขท่ี 40/2563  
วันท่ี  24 กุมภำพันธ์ 2563

เลขท่ี 49/2563  
วันท่ี  24 กุมภำพันธ์ 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

เลขท่ี 11/2563  
วันท่ี 5 กุมภำพันธ์  2563

เลขท่ี 12/2563  
วันท่ี 26 กุมภำพันธ์  2563

สรุปกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน  กุมภำพันธ์   พ.ศ. 2563 ปีงบประมำณ 2563                                                                                        แบบ สขร.1
โรงเรียนทัพพระยำพิทยำ อ ำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว



เลขท่ี 13/2563  
วันท่ี 17 กุมภำพันธ์  2562

เลขท่ี 14/2563  
วันท่ี 3 กุมภำพันธ์  2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

เลขท่ี 41/2563  
วันท่ี  2 มีนำคม 2563

เลขท่ี 42/2563  
วันท่ี  2 มีนำคม 2563

สรุปกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน  มีนำคม   พ.ศ. 2563 ปีงบประมำณ 2563                                                                                        แบบ สขร.1
โรงเรียนทัพพระยำพิทยำ อ ำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว



เลขท่ี 44/2563  
วันท่ี  2 มีนำคม 2563

เลขท่ี 45/2563  
วันท่ี  2 มีนำคม 2563

เลขท่ี 46/2563  
วันท่ี  2 มีนำคม 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

เลขท่ี 47/2563  
วันท่ี  2 มีนำคม 2563

เลขท่ี 50/2563  
วันท่ี  9 มีนำคม  2563

สรุปกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน  มีนำคม   พ.ศ. 2563 ปีงบประมำณ 2563                                                                                                   แบบ สขร.1
โรงเรียนทัพพระยำพิทยำ อ ำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว



เลขท่ี 51/2563  
วันท่ี  12  มีนำคม  2563

เลขท่ี 52/2563  
วันท่ี  2  มีนำคม  2563

เลขท่ี 53/2563  
วันท่ี  2  มีนำคม  2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

เลขท่ี 54/2563  
วันท่ี  4  มีนำคม  2563

เลขท่ี 55/2563  

สรุปกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน  มีนำคม   พ.ศ. 2563 ปีงบประมำณ 2563                                                                                                   แบบ สขร.1
โรงเรียนทัพพระยำพิทยำ อ ำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว



วันท่ี  2  มีนำคม  2563

เลขท่ี 58/2563  
วันท่ี  19  มีนำคม  2563

เลขท่ี 15/2563  
วันท่ี  5 มีนำคม  2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

เลขท่ี 001/2563  
วันท่ี  23 เมษำยน  2563

สรุปกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน  เมษำยน   พ.ศ. 2563 ปีงบประมำณ 2563                                                                                                   แบบ สขร.1
โรงเรียนทัพพระยำพิทยำ อ ำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว



เลขท่ี 61/2563  
วันท่ี  24 เมษำยน  2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

เลขท่ี 59/2563  
วันท่ี  27  พฤษภำคม  2563

สรุปกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน  พฤษภำคม   พ.ศ. 2563 ปีงบประมำณ 2563                                                                                                   แบบ สขร.1
โรงเรียนทัพพระยำพิทยำ อ ำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว



เลขท่ี 64/2563  
วันท่ี  29 พฤษภำคม  2563

เลขท่ี 62/2563  
วันท่ี  15 พฤษภำคม  2563

เลขท่ี 17/2563  
วันท่ี  28 พฤษภำคม 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

เลขท่ี 60/2563  
วันท่ี  2 มิถุนำยน  2563

สรุปกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน  มิถุนำยน   พ.ศ. 2563 ปีงบประมำณ 2563                                                                                                   แบบ สขร.1
โรงเรียนทัพพระยำพิทยำ อ ำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว



เลขท่ี 63/2563  
วันท่ี  2 มิถุนำยน  2563

เลขท่ี 65/2563  
วันท่ี  2 มิถุนำยน  2563

เลขท่ี 66/2563  
วันท่ี  2 มิถุนำยน  2563

เลขท่ี 002/2563  
วันท่ี  19 มิถุนำยน  2563

เลขท่ี 68/2563  
วันท่ี  8 มิถุนำยน  2563

สรุปกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน  มิถุนำยน   พ.ศ. 2563 ปีงบประมำณ 2563                                                                                      แบบ สขร.1
โรงเรียนทัพพระยำพิทยำ อ ำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว



เลขท่ี 69/2563  
วันท่ี  18 มิถุนำยน  2563

เลขท่ี 70/2563  
วันท่ี  22  มิถุนำยน  2563

เลขท่ี 71/2563  
วันท่ี  26  มิถุนำยน  2563

เลขท่ี 72/2563  
วันท่ี  26  มิถุนำยน  2563

เลขท่ี 73/2563  
วันท่ี  15  มิถุนำยน  2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน  มิถุนำยน   พ.ศ. 2563 ปีงบประมำณ 2563                                                                                       แบบ สขร.1
โรงเรียนทัพพระยำพิทยำ อ ำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว



เลขท่ี 74/2563  
วันท่ี  26  มิถุนำยน  2563

เลขท่ี 75/2563  
วันท่ี  18  มิถุนำยน  2563

เลขท่ี 76/2563  
วันท่ี  18  มิถุนำยน  2563

เลขท่ี 82/2563  
วันท่ี  29 มิถุนำยน  2563

เลขท่ี 19/2563  
วันท่ี  4 มิถุนำยน  2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงใน

สรุปกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน  มิถุนำยน   พ.ศ. 2563 ปีงบประมำณ 2563                                                                                         แบบ สขร.1
โรงเรียนทัพพระยำพิทยำ อ ำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว



กำรซ้ือหรือจ้ำง
เลขท่ี 20/2563  
วันท่ี  5 มิถุนำยน  2563

เลขท่ี 75/2563  
วันท่ี  25 มิถุนำยน  2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

สรุปกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน  กรกฎำคม   พ.ศ. 2563 ปีงบประมำณ 2563                                                                                      แบบ สขร.1
โรงเรียนทัพพระยำพิทยำ อ ำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว



หรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

เลขท่ี 77/2563  
วันท่ี  23 กรกฎำคม  2563

เลขท่ี 80/2563  
วันท่ี  26 กรกฎำคม  2563

เลขท่ี 81/2563  
วันท่ี  13 กรกฎำคม  2563

เลขท่ี 21/2563  
วันท่ี  29 กรกฎำคม 2563

สรุปกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน  สิงหำคม   พ.ศ. 2563 ปีงบประมำณ 2563                                                                                      แบบ สขร.1
โรงเรียนทัพพระยำพิทยำ อ ำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

เลขท่ี 78/2563  
วันท่ี  3 สิงหำคม  2563

เลขท่ี 79/2563  
วันท่ี  3 สิงหำคม  2563


