
กลุม่บริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือจัดหาพัสดรุายเดอืน 



แบบ สขร.1

ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วธิซ้ืีอ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 น้ ำมันเชื้อเพลิง 9,558.60              9,558.60    เฉพำะเจำะจง
หจก.ไพโรจน์บริกำร ศรีสะเกษ 

เสนอรำคำ 9,558.60

หจก.ไพโรจน์บริกำร        

ศรีสะเกษ รำคำ 9,558.60

มีเครดิตใหก้ับหน่วยงำน/

ผู้ประกอบกำรอยู่ในพื้นที่ต้ัง

ส ำนักงำน   เลขที่ - /1 ต.ค. 64

2

ค่ำจ้ำงบคุคลภำยนอกปฏบิติังำน 

(ค่ำยลูกเสือ) 90,000.00            90,000.00  
เฉพำะเจำะจง

นำยชิญนุเษก  ออมชมภ ูเสนอ

รำคำ 90,000

นำยชิญนุเษก  ออมชมภ ู

รำคำ 90,000

ลูกจ้ำงรำยเดิม/มีเครดิตให้

หน่วยงำน   เลขที่ -  1 ต.ค.64

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

หน่วยงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 1



แบบ สขร.1

ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วธิซ้ืีอ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้ำงเหมำบริกำร พนักงำนพมิพดี์ 9,900.00              9,900.00    เฉพำะเจำะจง
นำยภำณุ  ก้ำนทอง รำคำที่

เสนอ 9,900

นำยภำณุ  ก้ำนทอง รำคำ 

9,900
ลูกจ้ำงรำยเดิม/มีเครดิตให้

หน่วยงำน
  เลขที่ - 1 พ.ย.64

2
จ้ำงเหมำบริกำร พนักงำนพมิพดี์ 9,900.00              9,900.00    เฉพำะเจำะจง

นำงหนูเยี่ยม  กึ่งไกร รำคำที่

เสนอ 9,900

นำงหนูเยี่ยม  กึ่งไกร รำคำ 

9,900
ลูกจ้ำงรำยเดิม/มีเครดิตให้

หน่วยงำน
 เลขที่ - 1 พ.ย.64

3 น้ ำมันเชื้อเพลิง 12,797.40            12,797.40  เฉพำะเจำะจง
หจก.ไพโรจน์บริกำร ศรีสะเกษ 

เสนอรำคำ 12,797.40

หจก.ไพโรจน์บริกำร ศรีสะ

เกษ รำคำ 12,797.40

มีเครดิตใหก้ับหน่วยงำน/

ผู้ประกอบกำรอยู่ในพื้นที่ต้ัง

ส ำนักงำน

 เลขที่ - 1 พ.ย.64

4

ค่ำวสัดุ สนง.(SSK1) 888.00                888.00      เฉพำะเจำะจง หจก.แสงเจริญ กม.7 วสัดุ

กำรศึกษำ รำคำที่เสนอ 888

หจก.แสงเจริญ กม.7 วสัดุ

กำรศึกษำ รำคำ 888

มีเครดิตใหก้ับหน่วยงำน/

ผู้ประกอบกำรอยู่ในพื้นที่ต้ัง

ส ำนักงำน

  เลขที่ -24 พ.ย.64

5

ค่ำวสัดุ สนง.(SSK1) 2,400.00              2,400.00    เฉพำะเจำะจง หจก.แสงเจริญ กม.7 วสัดุ

กำรศึกษำ รำคำที่เสนอ 2,400

หจก.แสงเจริญ กม.7 วสัดุ

กำรศึกษำ รำคำ 2,400

มีเครดิตใหก้ับหน่วยงำน/

ผู้ประกอบกำรอยู่ในพื้นที่ต้ัง

ส ำนักงำน

 เลขที่ - 24 พ.ย.64

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564

หน่วยงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 1



แบบ สขร.1

ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วธิซ้ืีอ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ            และ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 น้ ำมันเชื้อเพลิง 14,694.10            14,694.10  เฉพำะเจำะจง
หจก.ไพโรจน์บริกำร ศรีสะเกษ 

เสนอรำคำ 14,694.10

หจก.ไพโรจน์บริกำร ศรีสะ

เกษ รำคำ 14,694.10

มีเครดิตใหก้ับหน่วยงำน/

ผู้ประกอบกำรอยู่ในพื้นที่ต้ัง

ส ำนักงำน

 เลขที่ -  1 ธ.ค. 64

2 จ้ำงจัดท ำเอกสำรอบรม 12,600.00            12,600.00  เฉพำะเจำะจง
ร้ำน เอส บ ีโอ เอ รำคำที่เสนอ 

12,600

ร้ำน เอส บ ีโอ เอ เสนอ 

12,600

มีเครดิตใหก้ับหน่วยงำน/

ผู้ประกอบกำรอยู่ในพื้นที่ต้ัง

ส ำนักงำน

 เลขที่ - 22 ธ.ค. 64

3
ซ่อมรถยนต์ส่วนรำชกำร ทะเบยีน 

นข.1433
4,350.00              4,350.00    เฉพำะเจำะจง

นำยสิทธชิัย พรหมสิทธิ ์รำคำที่

เสนอ 4,350

นำยสิทธชิัย พรหมสิทธิ ์

รำคำ 4,350

มีเครดิตใหก้ับหน่วยงำน/

ผู้ประกอบกำรอยู่ในพื้นที่ต้ัง

ส ำนักงำน

 เลขที่ - 24 ธ.ค. 64

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564

หน่วยงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 1



แบบ สขร.1

ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วธิซ้ืีอ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 น้ ำมันเชื้อเพลิง 6,201.00              6,201.00    เฉพำะเจำะจง
หจก.ไพโรจน์บริกำร ศรีสะเกษ 

เสนอรำคำ 6,201

หจก.ไพโรจน์บริกำร        

ศรีสะเกษ รำคำ 6,201

มีเครดิตใหก้ับหน่วยงำน/

ผู้ประกอบกำรอยู่ในพื้นที่ต้ัง

ส ำนักงำน

 เลขที่ -  1 ม.ค. 65

2 ค่ำวสัดุปรับปรุงส ำนักงำน(SSK1) 15,730.00            15,730.00  เฉพำะเจำะจง
หจก.สิริรัพย์แอนด์โฮม เสนอ

รำคำ 15,730

หจก.สิริรัพย์แอนด์โฮม 

รำคำ 15,730

มีเครดิตใหก้ับหน่วยงำน/

ผู้ประกอบกำรอยู่ในพื้นที่ต้ัง

ส ำนักงำน

 เลขที่ -  24 ม.ค. 65

3 ค่ำวสัดุปอ้งกันโรคโควดิ-19(SSK1) 4,800.00              4,800.00    เฉพำะเจำะจง
หจก.ไพศำลวทิยำ เสนอรำคำ 

4,800

หจก.ไพศำลวทิยำ รำคำ 

4,800

มีเครดิตใหก้ับหน่วยงำน/

ผู้ประกอบกำรอยู่ในพื้นที่ต้ัง

ส ำนักงำน

 เลขที่ -  24 ม.ค. 65

4

ซ่อมรถยนต์ส่วนรำชกำร ทะเบยีน 

นข.1433
4,350.00              4,350.00    เฉพำะเจำะจง

นำยสิทธชิัย พรหมสิทธิ ์รำคำที่

เสนอ 4,350

นำยสิทธชิัย พรหมสิทธิ ์

รำคำ 4,350

มีเครดิตใหก้ับหน่วยงำน/

ผู้ประกอบกำรอยู่ในพื้นที่ต้ัง

ส ำนักงำน

 เลขที่ - 17 ม.ค. 65

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565

หน่วยงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 1



แบบ สขร.1

ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วธิซ้ืีอ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ            และ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 น้ ำมันเชื้อเพลิง 21,647.90            21,647.90  เฉพำะเจำะจง
หจก.ไพโรจน์บริกำร ศรีสะเกษ 

เสนอรำคำ 21,647.90

หจก.ไพโรจน์บริกำร        

 ศรีสะเกษ  รำคำ 

21,647.90

มีเครดิตใหก้ับหน่วยงำน/

ผู้ประกอบกำรอยู่ในพื้นที่ต้ัง

ส ำนักงำน

 เลขที่ -  1 ก.พ. 65

2
ค่ำวสัดุแอลกอฮอล์ปอ้งกันโควดิ 19 

โครงกำร ONET
6,000.00              6,000.00    เฉพำะเจำะจง

หจก.ไพศำลวทิยำ เสนอรำคำ 

6,000

หจก.ไพศำลวทิยำ  รำคำ 

6,000

มีเครดิตใหก้ับหน่วยงำน/

ผู้ประกอบกำรอยู่ในพื้นที่ต้ัง

ส ำนักงำน

 เลขที่ -  1 ก.พ. 65

3 ซ้ือวสัดุในกำรสอบครูผู้ช่วย 19,560.00            19,560.00  เฉพำะเจำะจง
บจ.พวีคีอม แอนด์ เทคโนโลยี 

เสนอรำคำ 19,560

บจ.พวีคีอม แอนด์ 

เทคโนโลยี  รำคำ 19,560

มีเครดิตใหก้ับหน่วยงำน/

ผู้ประกอบกำรอยู่ในพื้นที่ต้ัง

ส ำนักงำน
 เลขที่ -  1 ก.พ. 65

4 ซ้ือวสัดุในกำรสอบครูผู้ช่วย 98,603.00            98,603.00  เฉพำะเจำะจง
หจก.แสงเจริญ กม.7 วสัดุ

กำรศึกษำ เสนอรำคำ 98,603

หจก.แสงเจริญ กม.7 วสัดุ

กำรศึกษำ  รำคำ 98,603

มีเครดิตใหก้ับหน่วยงำน/

ผู้ประกอบกำรอยู่ในพื้นที่ต้ัง

ส ำนักงำน

 เลขที่ -  1 ก.พ. 65

5 ซ่อมรถยนต์ส่วนรำชกำร ทะเบยีน นข.1433 4,350.00              4,350.00    เฉพำะเจำะจง
นำยสิทธชิัย พรหมสิทธิ ์รำคำที่

เสนอ 4,350

นำยสิทธชิัย พรหมสิทธิ ์

รำคำที่เสนอ 4,350

มีเครดิตใหก้ับหน่วยงำน/

ผู้ประกอบกำรอยู่ในพื้นที่ต้ัง

ส ำนักงำน

 เลขที่ -  1 ก.พ. 65

6 จ้ำงท ำปำ้ยไวนิลส ำหรับสอบครูผู้ช่วย 6,642.00              6,642.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนก้ำวหน้ำมีเดีย เสนอรำคำ 

6,642

ร้ำนก้ำวหน้ำมีเดีย  รำคำ 

6,642

มีเครดิตใหก้ับหน่วยงำน/

ผู้ประกอบกำรอยู่ในพื้นที่ต้ัง

ส ำนักงำน

 เลขที่ -  1 ก.พ. 65

7 จ้ำงท ำปำ้ยไวนิลส ำหรับสอบครูผู้ช่วย 1,050.00              1,050.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนก้ำวหน้ำมีเดีย เสนอรำคำ 

1,050

ร้ำนก้ำวหน้ำมีเดีย  รำคำ 

1,050

มีเครดิตใหก้ับหน่วยงำน/

ผู้ประกอบกำรอยู่ในพื้นที่ต้ัง

ส ำนักงำน

 เลขที่ -  1 ก.พ. 65

หน่วยงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 1

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  2565



แบบ สขร.1

ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วธิซ้ืีอ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ            และ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

8 ค่ำจ้ำงจัดท ำเอสำร RT/NT 335.00                335.00      เฉพำะเจำะจง
ร้ำน เอส บ ีโอ เอ รำคำที่เสนอ

335

ร้ำน เอส บ ีโอ เอ รำคำ  

335

มีเครดิตใหก้ับหน่วยงำน/

ผู้ประกอบกำรอยู่ในพื้นที่ต้ัง

ส ำนักงำน

  เลขที่ - 25 ก.พ. 65

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  2565

หน่วยงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 1



แบบ สขร.1

ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วธิซ้ืีอ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ และรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลอง 20,039.70            20,039.70  เฉพำะเจำะจง หจก.ไพโรจน์ศรีสะเกษ เสนอ

รำคำ 20,039.70

หจก.ไพโรจน์ศรีสะเกษ 

รำคำ 20,039.70

มีเครดิตใหก้ับหน่วยงำน/

ผู้ประกอบกำรอยู่ในพื้นที่ต้ัง

ส ำนักงำน
 เลขที่ -  1 มี.ค. 65

2 ค่ำจ้ำงพมิพว์ำรสำร ประชำสัมพนัธ์ 22,000.00            22,000.00  เฉพำะเจำะจง บจ.ยงสวสัด์ิอินเตอร์กรุ๊ป เสนอ

รำคำ 22,000

บจ.ยงสวสัด์ิอินเตอร์กรุ๊ป 

รำคำ 22,000

มีเครดิตใหก้ับหน่วยงำน/ผู้รับ

จ้ำงอยู่ในพื้นที่ต้ังส ำนักงำน

 เลขที่ -  2 มี.ค. 65

3 ซ้ือเคร่ืองสูบน้ ำ รร.อนุบำลวดัพระโต 18,000.00            18,000.00  เฉพำะเจำะจง บจ.ศรีสะเกษไพศำล เสนอรำคำ

 18,000

บจ.ศรีสะเกษไพศำล รำคำ 

18,000

มีเครดิตใหก้ับหน่วยงำน/

ผู้ประกอบกำรอยู่ในพื้นที่ต้ัง

ส ำนักงำน
 เลขที่ -  4 มี.ค. 65

4 ซ้ือโต๊ะ-เก้ำอี้นักเรียนระดับมัธยมฯ 4 รร. 171,200.00          171,200.00 เฉพำะเจำะจง บจ.ศรีสะเกษไพศำล เสนอรำคำ

 171,200

บจ.ศรีสะเกษไพศำล รำคำ 

171,200

มีเครดิตใหก้ับหน่วยงำน/

ผู้ประกอบกำรอยู่ในพื้นที่ต้ัง

ส ำนักงำน
 เลขที่ -  4 มี.ค. 65

5 ซ้ือเคร่ืองเล่นสนำม รร.ในสังกัด 140,000.00          140,000.00 เฉพำะเจำะจง บจ.ศรีสะเกษไพศำล เสนอรำคำ

 140,000

บจ.ศรีสะเกษไพศำล รำคำ 

140,000

มีเครดิตใหก้ับหน่วยงำน/ผู้รับ

จ้ำงอยู่ในพื้นที่ต้ังส ำนักงำน

 เลขที่ -  9 มี.ค. 65

6
ครุภณัฑ์โต๊ะเก้ำอี้ ก่อนประถม รร.ใน

สังกัด
326,200.00          326,200.00 เฉพำะเจำะจง บจ.ศรีสะเกษไพศำล เสนอรำคำ

 326,200

บจ.ศรีสะเกษไพศำล รำคำ 

326,200

มีเครดิตใหก้ับหน่วยงำน/ผู้รับ

จ้ำงอยู่ในพื้นที่ต้ังส ำนักงำน

 เลขที่ -  9 มี.ค. 65

7 ค่ำจ้ำงจัดท ำวำรสำรกำรนิเทศ ป ี65 4,996.00              4,996.00 เฉพำะเจำะจง
ร้ำน เอส บ ีโอ เอ รำคำที่เสนอ 

4,996

ร้ำน เอส บ ีโอ เอ รำคำ 

4,996
มีเครดิตใหก้ับหน่วยงำน/ผู้รับ

จ้ำงอยู่ในพื้นที่ต้ังส ำนักงำน

 เลขที่ - 21 มี.ค. 65

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565

หน่วยงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 1



แบบ สขร.1

ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วธิซ้ืีอ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ และรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

8 ซ้ือเคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ 165,600.00          165,600.00 เฉพำะเจำะจง บจ.ศรีสะเกษไพศำล เสนอรำคำ

 165,600

บจ.ศรีสะเกษไพศำล รำคำ 

165,600

มีเครดิตใหก้ับหน่วยงำน/ผู้รับ

จ้ำงอยู่ในพื้นที่ต้ังส ำนักงำน

 เลขที่ -  23 มี.ค. 65

9
ซ้ือเคร่ืองมัลติมิเดีย จอรับภำพ 

เคร่ืองฉำยภำพ 3 มิติ
310,200.00          310,200.00 เฉพำะเจำะจง บจ.ศรีสะเกษไพศำล เสนอรำคำ

 310,200

บจ.ศรีสะเกษไพศำล รำคำ 

310,200

มีเครดิตใหก้ับหน่วยงำน/ผู้รับ

จ้ำงอยู่ในพื้นที่ต้ังส ำนักงำน

 เลขที่ -  23 มี.ค. 65

10 ค่ำวสัดุ 10,150.00            10,150.00  เฉพำะเจำะจง
บจ.พวคีอม แอนด์ เทคโนโลยี 

เสนอรำคำ 10,150

บจ.พวคีอม แอนด์ 

เทคโนโลยี รำคำ 10,150

มีเครดิตใหก้ับหน่วยงำน/

ผู้ประกอบกำรอยู่ในพื้นที่ต้ัง

ส ำนักงำน

 เลขที่ -  25 มี.ค. 65

11 ค่ำวสัดุ 28,464.00            28,464.00  เฉพำะเจำะจง
หจก.แสงเจริญ กม.7 วสัดุ

กำรศึกษำ เสนอรำคำ 28,464

หจก.ไพศำลวทิยำ รำคำ 

28,464

มีเครดิตใหก้ับหน่วยงำน/

ผู้ประกอบกำรอยู่ในพื้นที่ต้ัง

ส ำนักงำน

 เลขที่ -  25 มี.ค. 65

12 ค่ำวสัดุ 20,700.00            20,700.00  เฉพำะเจำะจง
บจ.พวีคีอม แอนด์ เทคโนโลยี 

เสนอรำคำ 20,700

บจ.พวีคีอม แอนด์ 

เทคโนโลยี รำคำ 20,700
มีเครดิตใหก้ับหน่วยงำน/ผู้รับ

จ้ำงอยู่ในพื้นที่ต้ังส ำนักงำน

 เลขที่ -  28 มี.ค. 65

13 ค่ำวสัดุ 6,040.00              6,040.00    เฉพำะเจำะจง
บจ.ศรีสะเกษ ไพศำล เสนอ

รำคำ 6,040

บจ.ศรีสะเกษ ไพศำล รำคำ

 6,040
มีเครดิตใหก้ับหน่วยงำน/ผู้รับ

จ้ำงอยู่ในพื้นที่ต้ังส ำนักงำน

 เลขที่ -  28 มี.ค. 65

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565

หน่วยงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 1



แบบ สขร.1

ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วธิซ้ืีอ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ และรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

14 ค่ำวสัดุ 21,875.00            21,875.00  เฉพำะเจำะจง
หจก.แสงเจริญ กม.7 วสัดุ

กำรศึกษำ เสนอรำคำ 21,875

หจก.แสงเจริญ กม.7 วสัดุ

กำรศึกษำ รำคำ 21,875
มีเครดิตใหก้ับหน่วยงำน/ผู้รับ

จ้ำงอยู่ในพื้นที่ต้ังส ำนักงำน

 เลขที่ - 28 มี.ค. 65

15 ค่ำวสัดุหอ้งปฏบิติักำร GFMIS 2,850.00              2,850.00    เฉพำะเจำะจง หจก.ไพศำล วเิซ็นเตอร์ ก๊อปปี้

แอนด์ซัพพลำย เสนอรำคำ2,850

หจก.ไพศำล วเิซ็นเตอร์ 

ก๊อปปี้แอนด์ซัพพลำย 

รำคำ2,850
มีเครดิตใหก้ับหน่วยงำน/ผู้รับ

จ้ำงอยู่ในพื้นที่ต้ังส ำนักงำน

 เลขที่ -  30 มี.ค. 65

หน่วยงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 1

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565



แบบ สขร.1

ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วธิซ้ืีอ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ            และ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 น้ ำมันเชื้อเพลิง 8,436.00              8,436.00    เฉพำะเจำะจง
หจก.ไพโรจน์บริกำร ศรีสะเกษ 

เสนอรำคำ 8,436

หจก.ไพโรจน์บริกำร ศรีสะ

เกษ รำคำ 8,436

มีเครดิตใหก้ับหน่วยงำน/

ผู้ประกอบกำรอยู่ในพื้นที่ต้ัง

ส ำนักงำน

เลขที่ -  1 เม.ย. 65

2
ค่ำจ้ำงบคุคลภำยนอกปฏบิติังำน 

(ค่ำยลูกเสือ) 90,000.00            90,000.00  
เฉพำะเจำะจง

นำยชิญนุเษก  ออมชมภ ูเสนอ

รำคำ 90,000

นำยชิญนุเษก  ออมชมภ ู

รำคำ 90,000

ลูกจ้ำงรำยเดิม/มีเครดิตให้

หน่วยงำน
 เลขที่ - 1 เม.ย. 65

3 ค่ำวสัดุปรับปรุง สนง. Ssk1 6,920.00              6,920.00    เฉพำะเจำะจง
บจ.ธนกรศรีสะเกษ เสนอรำคำ 

6,920

บจ.ธนกรศรีสะเกษ รำคำ 

6,920
มีเครดิตใหก้ับหน่วยงำน/ผู้รับ

จ้ำงอยู่ในพื้นที่ต้ังส ำนักงำน

เลขที่ - 1 เม.ย. 65

4
ค่ำจ้ำงจัดท ำเอกสำรแผนปฏบิติักำร 

ป ี2565
4,060.00              4,060.00    เฉพำะเจำะจง

นำยน ำศักด์ิ  เหล่ำนอก เสนอ

รำคำ 4,060

นำยน ำศักด์ิ  เหล่ำนอก 

รำคำ 4,060
มีเครดิตใหก้ับหน่วยงำน/ผู้รับ

จ้ำงอยู่ในพื้นที่ต้ังส ำนักงำน

เลขที่ - 20 เม.ย. 65

5 ค่ำจ้ำงซ่อมยำนพำหนะ นข.3132 37,200.00            37,200.00  เฉพำะเจำะจง
นำยสิทธชิัย  พรหมสิทธิ ์เสนอ

รำคำ 37,200

นำยสิทธชิัย  พรหมสิทธิ ์

รำคำ 37,200
มีเครดิตใหก้ับหน่วยงำน/ผู้รับ

จ้ำงอยู่ในพื้นที่ต้ังส ำนักงำน

 เลขที่ - 20 เม.ย. 65

6
ค่ำจ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ หอ้ง 

SERVER
2,600.00              2,600.00    เฉพำะเจำะจง

ร้ำนกฤษณะ เคร่ืองเย็น เสนอ

รำคำ 2,600

ร้ำนกฤษณะ เคร่ืองเย็น 

รำคำ 2,600
มีเครดิตใหก้ับหน่วยงำน/ผู้รับ

จ้ำงอยู่ในพื้นที่ต้ังส ำนักงำน

เลขที่ -  28 เม.ย. 65

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  2565

หน่วยงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 1



แบบ สขร.1

ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วธิซ้ืีอ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ และรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1
ค่ำจ้ำงจัดท ำปำ้ยไวนิล 

ประชำสัมพนัธก์ำรคัดแยกขยะ SSK1
780.00                780.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนก้ำวหน้ำมีเดีย เสนอรำคำ 

780

ร้ำนก้ำวหน้ำมีเดีย รำคำ 

780 มีเครดิตใหก้ับหน่วยงำน/ผู้รับ

จ้ำงอยู่ในพื้นที่ต้ังส ำนักงำน

 เลขที่ - 3 พ.ค. 65

2
ค่ำซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ หอ้งประชุม

เพชร/หอ้งกลุ่มกำรเงิน
13,000.00            13,000.00  เฉพำะเจำะจง

ร้ำนกฤษณะ เคร่ืองเย็น เสนอ

รำคำ 13,000

ร้ำนกฤษณะ เคร่ืองเย็น 

รำคำ 13,000
มีเครดิตใหก้ับหน่วยงำน/ผู้รับ

จ้ำงอยู่ในพื้นที่ต้ังส ำนักงำน

เลขที่ -  17 พ.ค. 65

3
ค่ำจ้ำงพมิพว์ำรสำร ประชำสัมพนัธ์

วำรสำรข่ำวครู
22,000.00            22,000.00  เฉพำะเจำะจง บจ.ยงสวสัด์ิอินเตอร์กรุ๊ป เสนอ

รำคำ 22,000

บจ.ยงสวสัด์ิอินเตอร์กรุ๊ป

รำคำ 22,000

มีเครดิตใหก้ับหน่วยงำน/ผู้รับ

จ้ำงอยู่ในพื้นที่ต้ังส ำนักงำน

 เลขที่ - 19 พ.ค. 65

4

ค่ำวสัดุ กลุ่มอ ำนวยกำร 750.00                750.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนก้ำวหน้ำมีเดีย เสนอรำคำ 

750

ร้ำนก้ำวหน้ำมีเดีย รำคำ 

750 มีเครดิตใหก้ับหน่วยงำน/ผู้รับ

จ้ำงอยู่ในพื้นที่ต้ังส ำนักงำน

เลขที่ -  19 พ.ค. 65

5

ค่ำวสัดุ กลุ่มกำรเงินฯ 1,100.00              1,100.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนก้ำวหน้ำมีเดีย เสนอรำคำ 

1,100

ร้ำนก้ำวหน้ำมีเดีย รำคำ 

1,100

มีเครดิตใหก้ับหน่วยงำน/ผู้รับ

จ้ำงอยู่ในพื้นที่ต้ังส ำนักงำน เลขที่ -  25 พ.ค. 65

6

ค่ำซ่อมเคร่ืองปร้ิน กลุ่มอ ำนวยกำร 1,100.00              1,100.00    เฉพำะเจำะจง บจ.พวีคีอม แอนด์ เทคโนโลยี 

เสนอรำคำ 1,100

บจ.พวีคีอม แอนด์ 

เทคโนโลยี รำคำ 1,100

มีเครดิตใหก้ับหน่วยงำน/ผู้รับ

จ้ำงอยู่ในพื้นที่ต้ังส ำนักงำน  เลขที่ - 27 พ.ค. 65

หน่วยงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 1

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565



แบบ สขร.1

ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วธิซ้ืีอ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ และรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

7

ค่ำซ่อมเคร่ืองปร้ิน กลุ่มอ ำนวยกำร 7,500.00              7,500.00    เฉพำะเจำะจง บจ.พวีคีอม แอนด์ เทคโนโลยี 

เสนอรำคำ 7,500

บจ.พวีคีอม แอนด์ 

เทคโนโลยี รำคำ 7,500

มีเครดิตใหก้ับหน่วยงำน/ผู้รับ

จ้ำงอยู่ในพื้นที่ต้ังส ำนักงำน เลขที่ -  27 พ.ค. 65

8

ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง 10,450.35            10,450.35  

เฉพำะเจำะจง

หจก.ไพโรจน์ศรีสะเกษ เสนอ

รำคำ 10,450.35

หจก.ไพโรจน์ศรีสะเกษ 

รำคำ 10,450.35

มีเครดิตใหก้ับหน่วยงำน/ผู้รับ

จ้ำงอยู่ในพื้นที่ต้ังส ำนักงำน เลขที่ - 1 พ.ค. 65

9 ค่ำวสัดุส ำนักงำน 17,290.00            17,290.00  เฉพำะเจำะจง
บจ.พวีคีอมแอนด์ เทคโนโลยี 

เสนอรำคำ 17,290

บจ.พวีคีอมแอนด์ 

เทคโนโลยี รำคำ 17,290
มีเครดิตใหก้ับหน่วยงำน/ผู้รับ

จ้ำงอยู่ในพื้นที่ต้ังส ำนักงำน

เลขที่ -  10 พ.ค. 65

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

หน่วยงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 1



แบบ สขร.1

ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วธิซ้ืีอ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ และรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

10 ค่ำวสัดุ โครงกำร SSK1 3,542.00              3,542.00    เฉพำะเจำะจง
หจก.แสงเจริญ กม.7 วสัดุ

กำรศึกษำ เสนอรำคำ 3,542

หจก.แสงเจริญ กม.7 วสัดุ

กำรศึกษำ รำคำ 3,542
มีเครดิตใหก้ับหน่วยงำน/ผู้รับ

จ้ำงอยู่ในพื้นที่ต้ังส ำนักงำน

เลขที่ - 10 พ.ค. 65

11 ค่ำวสัดุส ำนักงำน กลุ่มพฒันำครู 10,603.00            10,603.00  เฉพำะเจำะจง
หจก.แสงเจริญ กม.7 วสัดุ

กำรศึกษำ เสนอรำคำ 10,603

หจก.แสงเจริญ กม.7 วสัดุ

กำรศึกษำ รำคำ 10,603
มีเครดิตใหก้ับหน่วยงำน/ผู้รับ

จ้ำงอยู่ในพื้นที่ต้ังส ำนักงำน

เลขที่ -  17 พ.ค. 65

12
ค่ำวสัดุส ำนักงำน กลุ่มบริหำรงำน

บคุคล
28,727.00            28,727.00  เฉพำะเจำะจง

หจก.แสงเจริญ กม.7 วสัดุ

กำรศึกษำ เสนอรำคำ 28,727

หจก.แสงเจริญ กม.7 วสัดุ

กำรศึกษำ รำคำ 28,727
มีเครดิตใหก้ับหน่วยงำน/ผู้รับ

จ้ำงอยู่ในพื้นที่ต้ังส ำนักงำน

เลขที่ -  17 พ.ค. 65

13
ค่ำวสัดุส ำนักงำน กลุ่มกฎหมำยและ

นิติกร
4,195.00              4,195.00    เฉพำะเจำะจง

หจก.แสงเจริญ กม.7 วสัดุ

กำรศึกษำ เสนอรำคำ 4,195

หจก.แสงเจริญ กม.7 วสัดุ

กำรศึกษำ เสนอรำคำ 4,195
มีเครดิตใหก้ับหน่วยงำน/ผู้รับ

จ้ำงอยู่ในพื้นที่ต้ังส ำนักงำน

เลขที่ -  17 พ.ค. 65

14
ค่ำวสัดุส ำนักงำน กลุ่มบริหำรงำน

กำรเงิน
6,370.00              6,370.00    เฉพำะเจำะจง

บจ.พวีคีอมแอนด์ เทคโนโลยี 

เสนอรำคำ 6,370

บจ.พวีคีอมแอนด์ 

เทคโนโลยี รำคำ 6,370
มีเครดิตใหก้ับหน่วยงำน/ผู้รับ

จ้ำงอยู่ในพื้นที่ต้ังส ำนักงำน

เลขที่ -  18 พ.ค. 65

15 ค่ำวสัดุส ำนักงำน กลุ่มอ ำนวยกำร 20,400.00            20,400.00  เฉพำะเจำะจง
บจ.พวีคีอมแอนด์ เทคโนโลยี 

เสนอรำคำ 20,400

บจ.พวีคีอมแอนด์ 

เทคโนโลยี รำคำ 20,400
มีเครดิตใหก้ับหน่วยงำน/ผู้รับ

จ้ำงอยู่ในพื้นที่ต้ังส ำนักงำน

เลขที่ -  18 พ.ค. 65

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

หน่วยงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 1



แบบ สขร.1

ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วธิซ้ืีอ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ และรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

16
ค่ำวสัดุส ำนักงำน กลุ่มนโยบำยและ

แผน
11,700.00            11,700.00  เฉพำะเจำะจง

บจ.พวีคีอมแอนด์ เทคโนโลยี 

เสนอรำคำ 11,700

บจ.พวีคีอมแอนด์ 

เทคโนโลยี รำคำ 11,700
มีเครดิตใหก้ับหน่วยงำน/ผู้รับ

จ้ำงอยู่ในพื้นที่ต้ังส ำนักงำน

เลขที่ -  18 พ.ค. 65

17 ค่ำวสัดุส ำนักงำน กลุ่มอ ำนวยกำร 9,950.00              9,950.00    เฉพำะเจำะจง
บจ.พวีคีอมแอนด์ เทคโนโลยี 

เสนอรำคำ 9,950

บจ.พวีคีอมแอนด์ 

เทคโนโลยี รำคำ 9,950
มีเครดิตใหก้ับหน่วยงำน/ผู้รับ

จ้ำงอยู่ในพื้นที่ต้ังส ำนักงำน

เลขที่ -  18 พ.ค. 65

18 ค่ำวสัดุส ำนักงำน กลุ่มอ ำนวยกำร 9,600.00              9,600.00    เฉพำะเจำะจง
บจ.พวีคีอมแอนด์ เทคโนโลยี 

เสนอรำคำ 9,600

บจ.พวีคีอมแอนด์ 

เทคโนโลยี รำคำ 9,600
มีเครดิตใหก้ับหน่วยงำน/ผู้รับ

จ้ำงอยู่ในพื้นที่ต้ังส ำนักงำน

เลขที่ -  18 พ.ค. 65

19 ค่ำวสัดุส ำนักงำน กลุ่มอ ำนวยกำร 1,414.00              1,414.00    เฉพำะเจำะจง
หจก.ไพศำลวทิยำ เสนอรำคำ 

1,414

หจก.ไพศำลวทิยำ รำคำ 

1,414
มีเครดิตใหก้ับหน่วยงำน/ผู้รับ

จ้ำงอยู่ในพื้นที่ต้ังส ำนักงำน

  เลขที่ -30 พ.ค. 65

20 ค่ำวสัดุ โครงกำรวนัส ำคัญ 1,992.00              1,992.00    เฉพำะเจำะจง
หจก.ไพศำลวทิยำ เสนอรำคำ 

1,992

หจก.ไพศำลวทิยำ รำคำ 

1,992
มีเครดิตใหก้ับหน่วยงำน/ผู้รับ

จ้ำงอยู่ในพื้นที่ต้ังส ำนักงำน

เลขที่ -  30 พ.ค. 65

21 ค่ำวสัดุ โครงกำร SSK1 1,190.00              1,190.00    เฉพำะเจำะจง
หจก.ไพศำลวทิยำ เสนอรำคำ 

1,190

หจก.ไพศำลวทิยำ รำคำ 

1,190
มีเครดิตใหก้ับหน่วยงำน/ผู้รับ

จ้ำงอยู่ในพื้นที่ต้ังส ำนักงำน

 เลขที่ - 30 พ.ค. 65

22
ค่ำจัดซ้ือหนังสือพระรำชนิพนธ(์กลุ่ม

นิเทศฯ)
40,000.00            40,000.00  เฉพำะเจำะจง

มูลนิธสิมเด็จพระเทพฯ เสนอ

รำคำ 40,000

มูลนิธสิมเด็จพระเทพฯ 

รำคำ 40,000
มีเครดิตใหก้ับหน่วยงำน/ผู้รับ

จ้ำงอยู่ในพื้นที่ต้ังส ำนักงำน

 เลขที่ - 31 พ.ค. 65

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

หน่วยงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 1



แบบ สขร.1

ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วธิซ้ืีอ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ            และ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ค่ำวสัดุส ำนักงำนกลุ่มส่งเสริมฯ 9,070.00              9,070.00    เฉพำะเจำะจง หจก.ไพศำลวทิยำ เสนอรำคำ 

9,070

หจก.ไพศำลวทิยำ รำคำ 

9,070

มีเครดิตใหก้ับหน่วยงำน/ผู้รับ

จ้ำงอยู่ในพื้นที่ต้ังส ำนักงำน

เลขที่ -  1 มิ.ย. 65

2

ค่ำจ้ำงจัดท ำเอกสำรโครงกำรอบรม

พนักงำนฯส่งเสริมควำมประเพฤติ

นักเรียน

980.00                980.00      เฉพำะเจำะจง

นำยน ำศักด์ิ  เหล่ำนอก เสนอ

รำคำ 980

นำยน ำศักด์ิ  เหล่ำนอก  

รำคำ 980 มีเครดิตใหก้ับหน่วยงำน/ผู้รับ

จ้ำงอยู่ในพื้นที่ต้ังส ำนักงำน

เลขที่ -  1 มิ.ย. 65

3

ค่ำจ้ำงจัดท ำปำ้ยไวนิลโครงกำร

อบรมพนักงำนฯส่งเสริมควำม    

ประพฤตินักเรียน

540.00                540.00      เฉพำะเจำะจง

ร้ำนก้ำวหน้ำมีเดีย เสนอรำคำ 

540

ร้ำนก้ำวหน้ำมีเดีย รำคำ 

540 มีเครดิตใหก้ับหน่วยงำน/ผู้รับ

จ้ำงอยู่ในพื้นที่ต้ังส ำนักงำน

เลขที่ -  1 มิ.ย. 65

4

ค่ำจ้ำงจัดท ำปำ้ยไวนิลโครงกำรพฒันำ

เครือข่ำยนวตักรรมคุณภำพ

สถำนศึกษำ

485.00                485.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนก้ำวหน้ำมีเดีย เสนอรำคำ 

485

ร้ำนก้ำวหน้ำมีเดีย รำคำ 

485 มีเครดิตใหก้ับหน่วยงำน/ผู้รับ

จ้ำงอยู่ในพื้นที่ต้ังส ำนักงำน

 เลขที่ - 30 มิ.ย. 65

5

ค่ำจ้ำงเคร่ืองเสียง ในกำรจัดงำนวนั

คล้ำยวนัสถำปนำลูกเสือ

3,500.00              3,500.00    เฉพำะเจำะจง นำยพทิกัษ ์ บญุมำ เสนอรำคำ 

3,500

นำยพทิกัษ ์ บญุมำ รำคำ 

3,500

มีเครดิตใหก้ับหน่วยงำน/ผู้รับ

จ้ำงอยู่ในพื้นที่ต้ังส ำนักงำน   เลขที่ -30 มิ.ย. 65

6

ค่ำจ้ำงท ำเกีรยติบตัรและจัดท ำ

รูปเล่มรำยงำน วนัลูกเสือฯ

2,000.00              2,000.00    เฉพำะเจำะจง นำยณพฒัน์  วงศ์วชิรนุกูลรำคำ

 2,000

นำยณพฒัน์  วงศ์วชิรนุกูล

รำคำ 2,000

มีเครดิตใหก้ับหน่วยงำน/ผู้รับ

จ้ำงอยู่ในพื้นที่ต้ังส ำนักงำน เลขที่ -  30 มิ.ย. 65

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565

หน่วยงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 1
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