
แบบ สขร. 1

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

1 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 6,220 6,220 เฉพาะเจาะจง ร้านเนชั่นแนลการไฟฟ้า 6,220 ร้านเนชั่นแนลการไฟฟ้า 6,220 ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข egp19/2565

2 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 27,900 27,900 เฉพาะเจาะจง ร้านสุพจน์แอร์-มอเตอร์แอนต์เซอร์วิส27,900 ร้านสุพจน์แอร์-มอเตอร์แอนต์เซอร์วิส27,900 ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข egp18/2565

3 ซ้ือวัสดุส านักงาน 33,325 33,325 เฉพาะเจาะจง หจก.เจนวิทยาสราวุธ 33,250 หจก.เจนวิทยาสราวุธ 33,250 ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข egp17/2565

4 ซ้ือวัสดุส านักงาน 34,240 34,240 เฉพาะเจาะจง บ.ริโซ่ (ประเทศไทย) 34,240 บ.ริโซ่ (ประเทศไทย) 34,240 ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข egp16/2565

5 ซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน 9,802 9,802 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทนเพิ่มพูลโฮมช็อป

 เซ็นเตอร์ จ ากัด

9,802 บริษัท ไทนเพิ่มพูล

โฮมช็อป เซ็นเตอร์ 

จ ากัด

9,802 ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข egp15/2565

6 ซ้ือวัสดุกีฬา 63,500 63,500 เฉพาะเจาะจง หจก.เจนวิทยาสราวุธ 63,500 หจก.เจนวิทยาสราวุธ 63,500 ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข egp14/2565

7 ซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร 5,600 5,600 เฉพาะเจาะจง ร้านจงเจริญ 5,600 ร้านจงเจริญ 5,600 ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข egp13/2565

8 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 13,561 13,561 เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามโกลบอลเฮาส์  จ ากัด13,561 บริษัทสยามโกลบอลเฮาส์  จ ากัด13,561 ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข egp12/2565

9 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 7,230 7,230 เฉพาะเจาะจง หจก.เจนวิทยาสราวุธ 7,230 หจก.เจนวิทยาสราวุธ 7,230 ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข egp11/2565

10 ซ้ือวัสดุส านักงาน 5,699 5,699 เฉพาะเจาะจง หจก.เจนวิทยาสราวุธ 5,699 หจก.เจนวิทยาสราวุธ 5,699 ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข egp10/2565

11 ซ้ือวัสดุส านักงาน 6,386 6,386 เฉพาะเจาะจง หจก.เจนวิทยาสราวุธ 6,386 หจก.เจนวิทยาสราวุธ 6,386 ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข egp9/2565

12 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 5,825 5,825 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  รุ่งทรัพย์  โฮม5,825 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  รุ่งทรัพย์  โฮม5,825 ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข egp8/2565

13 ซ้ือวัสดุส านักงาน 45,890 45,890 เฉพาะเจาะจง หจก.เจนวิทยาสราวุธ 45,890 หจก.เจนวิทยาสราวุธ 45,890 ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข egp7/2565
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และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564

โรงเรยีนสุวรรณภมูิวิทยาลัย อ าเภอสุวรรณภมูิ จังหวัดรอ้ยเอ็ด

วันที่    เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร. 1

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

1 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 8,900 8,900 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอดไวซ์สุวรรณภูมิ 8,900 บริษัทแอดไวซ์สุวรรณภูมิ 8,900 ปฏิบัติถกูต้องตรงตามเง่ือนไข epg39/2565

2 ซ้ือวสัดุไฟฟ้า 6,920 6,920 เฉพาะเจาะจง ร้านเนชั่นแนลการไฟฟ้า 6,920 ร้านเนชั่นแนลการไฟฟ้า 6,920 ปฏิบัติถกูต้องตรงตามเง่ือนไข egp38/2565

3 ซ้ือวสัดุไฟฟ้า 5,200 5,200 เฉพาะเจาะจง ร้านเนชั่นแนลการไฟฟ้า 5,200 ร้านเนชั่นแนลการไฟฟ้า 5,200 ปฏิบัติถกูต้องตรงตามเง่ือนไข egp37/2565

4 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 18,900 18,900 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอดไวซ์สุวรรณภูมิ 18,900 บริษัทแอดไวซ์สุวรรณภูมิ 18,900 ปฏิบัติถกูต้องตรงตามเง่ือนไข egp36/2565

5 ซ้ือวสัดุส านักงาน 10,300 10,300 เฉพาะเจาะจง หจก.เจนวทิยาสราวธุ 10,300 หจก.เจนวทิยาสราวธุ 10,300 ปฏิบัติถกูต้องตรงตามเง่ือนไข egp35/2565

6 ซ้ือวสัดุส านักงาน 18,030 18,030 เฉพาะเจาะจง หจก.เจนวทิยาสราวธุ 18,030 หจก.เจนวทิยาสราวธุ 18,030 ปฏิบัติถกูต้องตรงตามเง่ือนไข egp34/2565

7 ซ้ือวสัดุส านักงาน 13,870 13,870 เฉพาะเจาะจง หจก.เจนวทิยาสราวธุ 13,870 หจก.เจนวทิยาสราวธุ 13,870 ปฏิบัติถกูต้องตรงตามเง่ือนไข egp33/2565

8 ซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 69,100 69,100 เฉพาะเจาะจง หจก.เจนวทิยาสราวธุ 69,100 หจก.เจนวทิยาสราวธุ 69,100 ปฏิบัติถกูต้องตรงตามเง่ือนไข egp32/2565

9 ซ้ือวสัดุส านักงาน 12,815 12,815 เฉพาะเจาะจง หจก.เจนวทิยาสราวธุ 12,815 หจก.เจนวทิยาสราวธุ 12,815 ปฏิบัติถกูต้องตรงตามเง่ือนไข egp31/2565

10 ซ้ือวสัดุไฟฟ้า 27,390 27,390 เฉพาะเจาะจง ร้านเนชั่นแนลการไฟฟ้า 27,390 ร้านเนชั่นแนลการไฟฟ้า 27,390 ปฏิบัติถกูต้องตรงตามเง่ือนไข egp30/2565

11 ซ้ือวสัดุครุภัณฑ์กฬีา 20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เจนวทิยาสราวธุ 20,000 หจก.เจนวทิยาสราวธุ 20,000 ปฏิบัติถกูต้องตรงตามเง่ือนไข egp29/2565

12 จา้งท าเส้ือค่ายกจิกรรม

ห้องเรียนพิเศษ

25,040 25,040 เฉพาะเจาะจง ร้านเทโร  สปอร์ต 25,040 ร้านเทโร สปอร์ต 25,040 ปฏิบัติถกูต้องตรงตามเง่ือนไข egp28/2565

13 ซ้ือวสัดุส านักงาน 9,946 9,946 เฉพาะเจาะจง หจก.เจนวทิยาสราวธุ 9,946 หจก.เจนวทิยาสราวธุ 9,946 ปฏิบัติถกูต้องตรงตามเง่ือนไข egp27/2565

14 ซ้ือวสัดุส านักงาน 22,129 22,129 เฉพาะเจาะจง หจก.เจนวทิยาสราวธุ 22,129 หจก.เจนวทิยาสราวธุ 22,129 ปฏิบัติถกูต้องตรงตามเง่ือนไข egp26/2565

15 ซ้ือวสัดุส านักงาน 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เจนวทิยาสราวธุ 7,000 หจก.เจนวทิยาสราวธุ 7,000 ปฏิบัติถกูต้องตรงตามเง่ือนไข egp25/2565

16 ซ้ือวสัดุส านักงาน 20,840 20,840 เฉพาะเจาะจง หจก.เจนวทิยาสราวธุ 20,840 หจก.เจนวทิยาสราวธุ 20,840 ปฏิบัติถกูต้องตรงตามเง่ือนไข egp24/2565

17 ซ้ือวสัดุส านักงาน 16,993 16,993 เฉพาะเจาะจง หจก.เจนวทิยาสราวธุ 16,993 หจก.เจนวทิยาสราวธุ 16,993 ปฏิบัติถกูต้องตรงตามเง่ือนไข egp23/2565

18 ซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและ

เผยแพร่

5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เจนวทิยาสราวธุ 5,000 หจก.เจนวทิยาสราวธุ 5,000 ปฏิบัติถกูต้องตรงตามเง่ือนไข egp22/2565

19 ซ้ือวสัดุส านักงาน 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เจนวทิยาสราวธุ 10,000 หจก.เจนวทิยาสราวธุ 10,000 ปฏิบัติถกูต้องตรงตามเง่ือนไข egp21/2565
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และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน มกราคม 2565

โรงเรียนสวุรรณภมูวิิทยาลยั อ าเภอสวุรรณภมู ิจงัหวัดร้อยเอ็ด

วันที่    เดอืน  มกราคม  พ.ศ. 2565

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา



แบบ สขร. 1

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

1 ซ้ือวัสดุส านักงาน 16,269 16,269 เฉพาะเจาะจง หจก.เจนวิทยาสราวุธ 16,296 หจก.เจนวิทยาสราวุธ 16,296 ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข egp46/2565

2 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 9,681 9,681 เฉพาะเจาะจง หจก.เจนวิทยาสราวุธ 9,681 หจก.เจนวิทยาสราวุธ 9,681 ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข egp45/2565

3 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เจนวิทยาสราวุธ 5,000 หจก.เจนวิทยาสราวุธ 5,000 ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข egp44/2565
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และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565

โรงเรยีนสุวรรณภมูิวิทยาลัย อ าเภอสุวรรณภมูิ จังหวัดรอ้ยเอ็ด

วันที่    เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2565

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร. 1

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

1 ซ้ือวัสดุส านักงาน 19,302 19,302 เฉพาะเจาะจง หจก.เจนวิทยาสราวุธ 19,302 หจก.เจนวิทยาสราวุธ 19,302 ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข egp6/2565

2 ซ้ือวัสดุส านักงาน 5,775 5,775 เฉพาะเจาะจง หจก.เจนวิทยาสราวุธ 5,775 หจก.เจนวิทยาสราวุธ 5,775 ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข egp5/2565

3 ซ้ือวัสดุส านักงาน 7,047 7,047 เฉพาะเจาะจง หจก.เจนวิทยาสราวุธ 7,047 หจก.เจนวิทยาสราวุธ 7,047 ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข egp4/2565

4 ซ้ือวัสดุส านักงาน 5,940 5,940 เฉพาะเจาะจง หจก.เจนวิทยาสราวุธ 5,940 หจก.เจนวิทยาสราวุธ 5,940 ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข egp3/2565

5 ซ้ือวัสดุส านักงาน 8,133 8,133 เฉพาะเจาะจง หจก.เจนวิทยาสราวุธ 8,133 หจก.เจนวิทยาสราวุธ 8,133 ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข egp2/2565

6 ซ้ือวัสดุส านักงาน 196,000 19,600 เฉพาะเจาะจง พรพิพัฒน์คอมพิวเตอร์ 196,000 พรพิพัฒน์คอมพิวเตอร์ 196,000 ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข egp1/2565
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และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

โรงเรยีนสุวรรณภมูิวิทยาลัย อ าเภอสุวรรณภมูิ จังหวัดรอ้ยเอ็ด

วันที่    เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร. 1

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

1 ซ้ือครุภัณฑ์การศึกษา 17,850 17,850 เฉพาะเจาะจง บีบี เซอร์วิส 17,850 บีบี เซอร์วิส 17,850 ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข egp20/2565

2
3
4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564

โรงเรยีนสุวรรณภมูิวิทยาลัย อ าเภอสุวรรณภมูิ จังหวัดรอ้ยเอ็ด

วันที่    เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2564

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา


