
ช่วงเวลาที�ต้องเริ�มจัดหา เงินงบประมาณ จํานวนเงิน(บาท)1 11/10/2564 งานอารยเกษตรฯ เงินอุดหนุนรายหวั 240.00                 เฉพาะเจาะจง 5 วนั2 11/10/2564 งานอารยเกษตรฯ เงินอุดหนุนรายหวั 367.00                 เฉพาะเจาะจง 5วนั3 5/10/2564 e-GP กลุ่มบริหารงบประมาณ เงินอุดหนุนรายหวั 15,500.00            เฉพาะเจาะจง 5 วนั4 16/11/2564 e-GP หมึกเครื	องถ่ายเอกสาร เงินอุดหนุนรายหวั 13,200.00            เฉพาะเจาะจง 5 วนั5 11/10/2564 งานอารยเกษตรฯ เงินอุดหนุนรายหวั 367.00                 เฉพาะเจาะจง 5 วนั6 18/10/2564 งานยานพาหนะ เงินอุดหนุนรายหวั 2,000.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั7 25/10/2564 งานยานพาหนะ เงินอุดหนุนรายหวั 1,000.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั8 2/11/2564 งานยานพาหนะ เงินอุดหนุนรายหวั 1,000.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั9 4/11/2564 e-GPกระดาษ A4 80 แกรม เงินอุดหนุนรายหวั 67,500.00            เฉพาะเจาะจง 5 วนั10 11/10/2564 งานบุคลากร เงินอุดหนุนรายหวั 1,170.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั11 11/10/2564 งานบุคลากร เงินอุดหนุนรายหวั 2,000.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั12 4/11/2564 e-GP กระดาษ A4 80 แกรม เงินอุดหนุนรายหวั 67,500.00            เฉพาะเจาะจง 5 วนั

แผนการจัดซื�อ / จัดจ้าง / ประจําปีงบประมาณ 2565แผนการจดัซื�อ / จดัจ้าง โรงเรียนละหานทรายรัชดาภเิษก  สังกดัสํานักงานเขตพื�นที!การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
ประจาํปีงบประมาณ 2565

ลาํดับที� รายการ/โครงการ วธิีจัดจัดหา กาํหนดส่งมอบเงินงบประมาณ หมายเหตุ



ช่วงเวลาที�ต้องเริ�มจัดหา เงินงบประมาณ จํานวนเงิน(บาท)13 5/11/2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ เงินอุดหนุนรายหวั 9,142.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั14 4/11/2564 งานอนามยัโรงเรียน เงินอุดหนุนรายหวั 13,980.00            เฉพาะเจาะจง 5วนั15 4/11/2564 งานอนามยัโรงเรียน เงินอุดหนุนรายหวั 8,508.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั16 5/11/2564 พสัดุกลาง เงินอุดหนุนรายหวั 495.00                 เฉพาะเจาะจง 5 วนั17 8/11/2564 พสัดุกลาง เงินอุดหนุนรายหวั 2,400.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั18 2/11/2564 e-GPวสัดุสาํหรับตรวจสอบโควทิ-19 เงินอุดหนุนรายหวั 33,705.00            เฉพาะเจาะจง 60 วนั19 5/11/2564 กลุ่มบริหารทั	วไป เงินอุดหนุนรายหวั 7,096.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั20 8/11/2564 กลุ่มบริหารทั	วไป เงินอุดหนุนรายหวั 1,616.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั21 15/11/2564 e-GP กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล เงินอุดหนุนรายหวั 13,200.00            เฉพาะเจาะจง 30 วนั22 10/11/2564 e-GPคอมพิวเตอร์ เงินอุดหนุนรายหวั 96,540.00            เฉพาะเจาะจง 30 วนั23 29/10/2564 กลุ่มบริหารกิจการนกัเรียน เงินอุดหนุนรายหวั 5,291.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั24 29/10/2564 กลุ่มบริหารกิจการนกัเรียน เงินอุดหนุนรายหวั 1,180.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั25 11/11/2564 งานอาคารสถานที	 เงินอุดหนุนรายหวั 480.00                 เฉพาะเจาะจง 5 วนั26 11/11/2564 งานอาคารสถานที	 เงินอุดหนุนรายหวั 310.00                 เฉพาะเจาะจง 5 วนั

แผนการจดัซื�อ / จดัจ้าง โรงเรียนละหานทรายรัชดาภเิษก  สังกดัสํานักงานเขตพื�นที!การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
ประจาํปีงบประมาณ 2565

ลาํดับที� รายการ/โครงการ เงินงบประมาณ วธิีจัดจัดหา กาํหนดส่งมอบ หมายเหตุ



ช่วงเวลาที�ต้องเริ�มจัดหา เงินงบประมาณ จํานวนเงิน(บาท)27 12/11/2564 งานอาคารสถานที	 เงินอุดหนุนรายหวั 600.00                 เฉพาะเจาะจง 5 วนั28 12/11/2564 งานอาคารสถานที	 เงินอุดหนุนรายหวั 1,960.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั29 12/11/2564 งานอาคารสถานที	 เงินอุดหนุนรายหวั 945.00                 เฉพาะเจาะจง 5 วนั30 16/11/2564 งานโคงการอารยเกษตรฯ เงินอุดหนุนรายหวั 3,500.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั31 19/11/2564 บริหารงานในฝ่ายพสัดุกลาง เงินอุดหนุนรายหวั 6,560.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั32 18/11/2564 e-GPโตะ๊ทาํงานครู 5 ตวั เงินอุดหนุนรายหวั 19,000.00            เฉพาะเจาะจง 15 วนั33 22/11/2564 งานโภชนาการ เงินอุดหนุนรายหวั 583.00                 เฉพาะเจาะจง 5 วนั34 20/11/2564 e-GPคอมพิวเตอร์ เงินอุดหนุนรายหวั 224,400.00          เฉพาะเจาะจง 5 วนั35 10/11/2564 งานยานพาหนะ เงินอุดหนุนรายหวั 1,050.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั36 10/11/2564 งานยานพาหนะ เงินอุดหนุนรายหวั 1,000.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั37 30/11/2564 e-GPหมึกพิมพส์าํเนา RZ สีดาํ เงินอุดหนุนรายหวั 98,200.00            เฉพาะเจาะจง 15 วนั38 26/11/2564 กลุ่มบริหารทั	วไป เงินอุดหนุนรายหวั 250.00                 เฉพาะเจาะจง 5 วนั39 5/11/2564 งานยานพาหนะ เงินอุดหนุนรายหวั 200.00                 เฉพาะเจาะจง 5 วนั40 30/11/2564 e-GPวสัดุอาคารสถานที	 เงินอุดหนุนรายหวั 191,185.60          เฉพาะเจาะจง 5 วนั

แผนการจดัซื�อ / จดัจ้าง โรงเรียนละหานทรายรัชดาภเิษก  สังกดัสํานักงานเขตพื�นที!การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
ประจาํปีงบประมาณ 2565

ลาํดับที� รายการ/โครงการ เงินงบประมาณ วธิีจัดจัดหา กาํหนดส่งมอบ หมายเหตุ



ช่วงเวลาที�ต้องเริ�มจัดหา เงินงบประมาณ จํานวนเงิน(บาท)41 29/11/2564 กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล เงินอุดหนุนรายหวั 1,000.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั42 29/11/2564 กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล เงินอุดหนุนรายหวั 8,500.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั43 26/11/2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ เงินอุดหนุนรายหวั 4,000.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั44 30/11/2564 e-GP วสัดุซ่อมแซมอาคารสถานที	 เงินอุดหนุนรายหวั 191,185.60          เฉพาะเจาะจง 60 วนั45 1/12/2564 งานอาคารสถานที	 เงินอุดหนุนรายหวั 10,000.00            เฉพาะเจาะจง 5 วนั46 2/12/2564 e-GPวสัดุพสัดุกลาง เงินอุดหนุนรายหวั 72,167.00            เฉพาะเจาะจง 5 วนั47 24/11/2564 e-GPอุปกณณ์วดัอุณหภูมิและแอลกอฮอล์ เงินอุดหนุนรายหวั 41,336.03            เฉพาะเจาะจง 30 วนั48 8/12/2564 งานยานพาหนะ เงินอุดหนุนรายหวั 200.00                 เฉพาะเจาะจง 5 วนั49 10/12/2564 งานโภชนาการ เงินอุดหนุนรายหวั 15,000.00            เฉพาะเจาะจง 5 วนั50 11/12/2564 งานยานพาหนะ เงินอุดหนุนรายหวั 1,173.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั51 9/12/2564 งานยานพาหนะ เงินอุดหนุนรายหวั 4,999.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั52 1/11/2564 งานสภานกัเรียน เงินอุดหนุนรายหวั 570.00                 เฉพาะเจาะจง 5 วนั53 9/11/2564 e-GPเครื	องปรับอากาศ 3 เครื	อง เงินอุดหนุนรายหวั 202,500.00          เฉพาะเจาะจง 60 วนั54 10/11/2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เงินอุดหนุนรายหวั 18,000.00            เฉพาะเจาะจง 5 วนั

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภเิษก  สังกดัสํานักงานเขตพื�นที!การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
ประจาํปีงบประมาณ 2565
แผนการจดัซื�อ / จดัจ้าง 

ลาํดับที� รายการ/โครงการ เงินงบประมาณ วธิีจัดจัดหา กาํหนดส่งมอบ หมายเหตุ



ช่วงเวลาที�ต้องเริ�มจัดหา เงินงบประมาณ จํานวนเงิน(บาท)55 17/11/2564 e-GPโปรเจคเตอร์ 6 เครื	อง เงินอุดหนุนรายหวั 69,900.00            เฉพาะเจาะจง 30 วนั56 17/11/2564 e-GPโปรเจคเตอร์ 9 เครื	อง เงินอุดหนุนรายหวั 104,850.00          เฉพาะเจาะจง 30 วนั57 13/12/2564 งานอาคารสถานที	 เงินอุดหนุนรายหวั 145.00                 เฉพาะเจาะจง 5 วนั58 13/12/2564 งานอาคารสถานที	 เงินอุดหนุนรายหวั 100.00                 เฉพาะเจาะจง 5 วนั59 13/12/2564 งานอาคารสถานที	 เงินอุดหนุนรายหวั 1,400.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั60 15/12/2564 กลุ่มบริหารกิจการนกัเรียน เงินอุดหนุนรายหวั 70.00                   เฉพาะเจาะจง 5 วนั61 19/12/2564 งานยานพาหนะ เงินอุดหนุนรายหวั 2,000.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั62 23/12/2564 กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล เงินอุดหนุนรายหวั 3,582.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั63 22/12/2564 e-GP วสัดุสาํหรับจดัการเรียนการสอน เงินอุดหนุนรายหวั 108,000.00          เฉพาะเจาะจง 5 วนั64 23/12/2564 กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล เงินอุดหนุนรายหวั 4,038.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั65 22/12/2564 e-GPหมึกเครื	องถ่ายเอกสาร เงินอุดหนุนรายหวั 27,620.00            เฉพาะเจาะจง 30 วนั66 22/12/2564 e-GPจดัซื"อถงัขยะ เงินอุดหนุนรายหวั 50,000.00            เฉพาะเจาะจง 30 วนั67 13/12/2564 ค่ายคณิตศาสตร์ เงินอุดหนุนรายหวั 2,700.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั68 1/12/2564 กลุ่มบริหารทั	วไป เงินอุดหนุนรายหวั 5,021.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั

แผนการจดัซื�อ / จดัจ้าง โรงเรียนละหานทรายรัชดาภเิษก  สังกดัสํานักงานเขตพื�นที!การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
ประจาํปีงบประมาณ 2565

ลาํดับที� รายการ/โครงการ เงินงบประมาณ วธิีจัดจัดหา กาํหนดส่งมอบ หมายเหตุ



ช่วงเวลาที�ต้องเริ�มจัดหา เงินงบประมาณ จํานวนเงิน(บาท)69 15/12/2564 ค่ายคณิตศาสตร์ เงินอุดหนุนรายหวั 500.00                 เฉพาะเจาะจง 5 วนั70 23/12/2565 e-GP วสัดุปรับปรุงงานอาคารสถานที	 เงินอุดหนุนรายหวั 36,726.00            เฉพาะเจาะจง 30 วนั71 27/12/2564 งานยานพาหนะ เงินอุดหนุนรายหวั 2,000.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั72 24/12/2564 งานอาคารสถานที	 เงินอุดหนุนรายหวั 11,501.00            เฉพาะเจาะจง 30 วนั73 24/12/2564 งานอาคารสถานที	 เงินอุดหนุนรายหวั 11,552.00            เฉพาะเจาะจง 30 วนั74 24/12/2564 งานอาคารสถานที	 เงินอุดหนุนรายหวั 1,240.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั75 24/12/2564 งานอาคารสถานที	 เงินอุดหนุนรายหวั 7,390.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั76 13/12/2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ(คอม) เงินอุดหนุนรายหวั 6,480.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั77 24/12/2564 หมึกเครื	องปริ"นเตอร์ เงินอุดหนุนรายหวั 5,000.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั78 1/12/2564 e-GPตูเ้หล็กเก็บเอกสาร เงินอุดหนุนรายหวั 35,000.00            เฉพาะเจาะจง 30 วนั79 23/12/2564 กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล เงินอุดหนุนรายหวั 8,800.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั80 23/12/2564 กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล เงินอุดหนุนรายหวั 5,400.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั81 27/12/2564 งานอาคารสถานที	 เงินอุดหนุนรายหวั 5,710.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั82 27/12/2564 งานพสัดุกลาง เงินอุดหนุนรายหวั 2,010.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั

แผนการจดัซื�อ / จดัจ้าง โรงเรียนละหานทรายรัชดาภเิษก  สังกดัสํานักงานเขตพื�นที!การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
ประจาํปีงบประมาณ 2565

ลาํดับที� รายการ/โครงการ เงินงบประมาณ วธิีจัดจัดหา กาํหนดส่งมอบ หมายเหตุ



ช่วงเวลาที�ต้องเริ�มจัดหา เงินงบประมาณ จํานวนเงิน(บาท)83 27/12/2564 งานพสัดุกลาง เงินอุดหนุนรายหวั 7,500.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั84 27/12/2564 งานพสัดุกลาง เงินอุดหนุนรายหวั 7,624.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั85 15/12/2564 การจดัค่ายวทิยาศาสตร์ เงินอุดหนุนรายหวั 4,614.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั86 28/12/2564 งานยานพาหนะ เงินอุดหนุนรายหวั 1,500.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั87 22/12/2564 e-GP ชุดโชฟากาํมะหยี	 เงินอุดหนุนรายหวั 99,510.00            เฉพาะเจาะจง 60 วนั88 23/12/2564 e-GP ผา้ออแกนซ่า เงินอุดหนุนรายหวั 90,000.00            เฉพาะเจาะจง 60 วนั89 27/12/2564 งานอาคารสถานที	 เงินอุดหนุนรายหวั 6,000.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั90 27/12/2564 งานอาคารสถานที	 เงินอุดหนุนรายหวั 2,310.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั91 29/12/2564 งานยานพาหนะ เงินอุดหนุนรายหวั 1,000.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั92 28/12/2564 งานอาคารสถานที	 เงินอุดหนุนรายหวั 6,000.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั93 30/12/2564 งานยานพาหนะ เงินอุดหนุนรายหวั 1,000.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั94 28/12/2564 พสัดุกลาง เงินอุดหนุนรายหวั 1,637.10              เฉพาะเจาะจง 5 วนั95 30/12/2564 พสัดุกลาง เงินอุดหนุนรายหวั 1,640.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั96 30/12/2564 พสัดุกลาง เงินอุดหนุนรายหวั 79.00                   เฉพาะเจาะจง 5 วนั97 3/1/2565 งานยานพาหนะ เงินอุดหนุนรายหวั 500.00                 เฉพาะเจาะจง 5 วนั

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภเิษก  สังกดัสํานักงานเขตพื�นที!การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
ประจาํปีงบประมาณ 2565

ลาํดับที� รายการ/โครงการ เงินงบประมาณ วธิีจัดจัดหา กาํหนดส่งมอบ หมายเหตุ

แผนการจดัซื�อ / จดัจ้าง 



ช่วงเวลาที�ต้องเริ�มจัดหา เงินงบประมาณ จํานวนเงิน(บาท)98 13/12/2564 e-GP วสัดุซ่อมแซมงานอาคารสถานที	 เงินอุดหนุนรายหวั 212,029.50          เฉพาะเจาะจง 60 วนั99 23/12/2564 e-GP วสัดุงานอาคารสถานที	 เงินอุดหนุนรายหวั 437,381.40          เฉพาะเจาะจง 60 วนั100 29/12/2564 e-GP วสัดุงานอาคารสถานที	 เงินอุดหนุนรายหวั 98,825.00            เฉพาะเจาะจง 60 วนั101 29/12/2564 e-GP วสัดุงานอาคารสถานที	 เงินอุดหนุนรายหวั 86,913.00            เฉพาะเจาะจง 60 วนั102 30/12/2564 งานอาคารสถานที	 เงินอุดหนุนรายหวั 3,500.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั103 10/1/2565 งานยานพาหนะ เงินอุดหนุนรายหวั 800.00                 เฉพาะเจาะจง 5 วนั104 11/1/2565 งานยานพาหนะ เงินอุดหนุนรายหวั 600.00                 เฉพาะเจาะจง 5 วนั105 11/1/2565 งานยานพาหนะ เงินอุดหนุนรายหวั 1,500.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั106 10/1/2565 งานโคงการอารยเกษตรฯ เงินอุดหนุนรายหวั 700.00                 เฉพาะเจาะจง 5 วนั107 10/1/2565 งานโคงการอารยเกษตรฯ เงินอุดหนุนรายหวั 315.00                 เฉพาะเจาะจง 5 วนั108 1/1/2565 งานยานพาหนะ เงินอุดหนุนรายหวั 2,000.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั109 30/12/2564 งานอาคารสถานที	 เงินอุดหนุนรายหวั 1,000.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั110 2/1/2565 งานยานพาหนะ เงินอุดหนุนรายหวั 1,000.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั111 30/12/2564 งานอาคารสถานที	 เงินอุดหนุนรายหวั 1,815.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั112 30/12/2564 งานอาคารสถานที	 เงินอุดหนุนรายหวั 500.00                 เฉพาะเจาะจง 5 วนั113 30/12/2564 งานอาคารสถานที	 เงินอุดหนุนรายหวั 4,000.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั114 30/12/2564 งานอาคารสถานที	 เงินอุดหนุนรายหวั 951.00                 เฉพาะเจาะจง 5 วนั

แผนการจดัซื�อ / จดัจ้าง โรงเรียนละหานทรายรัชดาภเิษก  สังกดัสํานักงานเขตพื�นที!การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ประจาํปีงบประมาณ 2565ลาํดับที� รายการ/โครงการ เงินงบประมาณ วธิีจัดจัดหา กาํหนดส่งมอบ หมายเหตุ



ช่วงเวลาที�ต้องเริ�มจัดหา เงินงบประมาณ จํานวนเงิน(บาท)115 1/1/2565 งานอาคารสถานที	 เงินอุดหนุนรายหวั 500.00                 เฉพาะเจาะจง 5 วนั116 1/1/2565 งานอาคารสถานที	 เงินอุดหนุนรายหวั 1,648.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั117 1/1/2565 พสัดุกลาง เงินอุดหนุนรายหวั 390.00                 เฉพาะเจาะจง 5 วนั118 1/1/2565 พสัดุกลาง เงินอุดหนุนรายหวั 459.00                 เฉพาะเจาะจง 5 วนั119 1/1/2565 กลุ่มบริหารทั	วไป เงินอุดหนุนรายหวั 2,200.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั120 1/1/2565 งานอาคารสถานที	 เงินอุดหนุนรายหวั 800.00                 เฉพาะเจาะจง 5 วนั121 1/1/2565 งานอาคารสถานที	 เงินอุดหนุนรายหวั 500.00                 เฉพาะเจาะจง 5 วนั122 1/1/2565 งานอาคารสถานที	 เงินอุดหนุนรายหวั 980.00                 เฉพาะเจาะจง 5 วนั123 1/1/2565 กลุ่มบริหารทั	วไป เงินอุดหนุนรายหวั 5,864.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั124 2/1/2565 งานอาคารสถานที	 เงินอุดหนุนรายหวั 295.00                 เฉพาะเจาะจง 5 วนั125 2/1/2565 กลุ่มบริหารทั	วไป เงินอุดหนุนรายหวั 333.00                 เฉพาะเจาะจง 5 วนั126 2/1/2565 งานอาคารสถานที	 เงินอุดหนุนรายหวั 748.00                 เฉพาะเจาะจง 5 วนั127 2/1/2565 พสัดุกลาง เงินอุดหนุนรายหวั 470.80                 เฉพาะเจาะจง 5 วนั128 2/1/2565 กลุ่มบริหารทั	วไป เงินอุดหนุนรายหวั 915.00                 เฉพาะเจาะจง 5 วนั

แผนการจดัซื�อ / จดัจ้าง โรงเรียนละหานทรายรัชดาภเิษก  สังกดัสํานักงานเขตพื�นที!การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
ประจาํปีงบประมาณ 2565

ลาํดับที� รายการ/โครงการ เงินงบประมาณ วธิีจัดจัดหา กาํหนดส่งมอบ หมายเหตุ



ช่วงเวลาที�ต้องเริ�มจัดหา เงินงบประมาณ จํานวนเงิน(บาท)129 2/1/2565 กลุ่มบริหารทั	วไป เงินอุดหนุนรายหวั 226.00                 เฉพาะเจาะจง 5 วนั130 4/1/2565 กลุ่มบริหารทั	วไป เงินอุดหนุนรายหวั 314.58                 เฉพาะเจาะจง 5 วนั131 14/1/2565 e-GP เครื	องปั" มนูนไฟฟ้า เงินอุดหนุนรายหวั 203,300.00          เฉพาะเจาะจง 60 วนั132 17/1/2565 งานยานพาหนะ เงินอุดหนุนรายหวั 1,500.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั133 14/1/2565 e-Gp หมึกปริ"นเตอร์ เงินอุดหนุนรายหวั 15,000.00            เฉพาะเจาะจง 30 วนั134 19/1/2565 e-GP อุปกรณ์ต่อพว่งคอมพิวเตอร์ เงินอุดหนุนรายหวั 28,290.00            เฉพาะเจาะจง 30 วนั135 21/1/2565 งานอาคารสถานที	 เงินอุดหนุนรายหวั 1,500.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั136 21/1/2565 งานอาคารสถานที	 เงินอุดหนุนรายหวั 7,200.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั137 20/1/2565 e-GP วสัดุจดัการเรียนการสอน เงินอุดหนุนรายหวั 88,025.00            เฉพาะเจาะจง 60 วนั138 21/1/2565 งานอาคารสถานที	 เงินอุดหนุนรายหวั 2,025.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั139 29/1/2565 e-GP หมึกเครื	องถ่ายเอกสาร เงินอุดหนุนรายหวั 13,800.00            เฉพาะเจาะจง 30 วนั140 20/12/2564 การจดักิจกรรมวนัคริสตม์าส เงินอุดหนุนรายหวั 5,030.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั141 21/12/2564 การจดักิจกรรมวนัคริสตม์าส เงินอุดหนุนรายหวั 886.00                 เฉพาะเจาะจง 5 วนั142 21/12/2564 การจดักิจกรรมวนัคริสตม์าส เงินอุดหนุนรายหวั 276.00                 เฉพาะเจาะจง 5 วนั

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภเิษก  สังกดัสํานักงานเขตพื�นที!การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์แผนการจดัซื�อ / จดัจ้าง 

ลาํดับที� รายการ/โครงการ เงินงบประมาณ วธิีจัดจัดหา กาํหนดส่งมอบ หมายเหตุ
ประจาํปีงบประมาณ 2565



ช่วงเวลาที�ต้องเริ�มจัดหา เงินงบประมาณ จํานวนเงิน(บาท)143 21/12/2564 การจดักิจกรรมวนัคริสตม์าส เงินอุดหนุนรายหวั 189.00                 เฉพาะเจาะจง 5 วนั144 21/12/2564 การจดักิจกรรมวนัคริสตม์าส เงินอุดหนุนรายหวั 820.00                 เฉพาะเจาะจง 5 วนั145 21/12/2564 การจดักิจกรรมวนัคริสตม์าส เงินอุดหนุนรายหวั 961.00                 เฉพาะเจาะจง 5 วนั146 21/12/2564 การจดักิจกรรมวนัคริสตม์าส เงินอุดหนุนรายหวั 400.00                 เฉพาะเจาะจง 5 วนั147 23/12/2564 การจดักิจกรรมวนัคริสตม์าส เงินอุดหนุนรายหวั 352.00                 เฉพาะเจาะจง 5 วนั148 3/2/2565 e-GP วสัดุจดัการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ เงินอุดหนุนรายหวั 104,203.00          เฉพาะเจาะจง 60 วนั149 7/2/2565 งานอาคารสถานที	 เงินอุดหนุนรายหวั 1,800.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั150 24/1/2565 งานโคงการอารยเกษตรฯ เงินอุดหนุนรายหวั 3,800.00              เฉพาะเจาะจง 15 วนั151 8/2/2565 งานยานพาหนะ เงินอุดหนุนรายหวั 1,000.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั152 10/2/2565 e-GP วสัดุครุภณัฑด์นตรีสากล เงินอุดหนุนรายหวั 20,000.00            เฉพาะเจาะจง 30 วนั153 27/1/2565 e-GP วสัดุงานอาคารสถานที	 เงินอุดหนุนรายหวั 55,713.00            เฉพาะเจาะจง 60 วนั154 21/1/2565 กิจกรรมวนัตรุษจีน เงินอุดหนุนรายหวั 2,357.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั155 28/1/2565 กิจกรรมวนัตรุษจีน เงินอุดหนุนรายหวั 108.00                 เฉพาะเจาะจง 5 วนั156 31/1/2565 กิจกรรมวนัตรุษจีน เงินอุดหนุนรายหวั 1,567.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั

ประจาํปีงบประมาณ 2565
ลาํดับที� รายการ/โครงการ เงินงบประมาณ วธิีจัดจัดหา กาํหนดส่งมอบ หมายเหตุ

แผนการจดัซื�อ / จดัจ้าง โรงเรียนละหานทรายรัชดาภเิษก  สังกดัสํานักงานเขตพื�นที!การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์



ช่วงเวลาที�ต้องเริ�มจัดหา เงินงบประมาณ จํานวนเงิน(บาท)157 31/1/2565 กิจกรรมวนัตรุษจีน เงินอุดหนุนรายหวั 2,580.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั158 23/1/2565 งานยานพาหนะ เงินอุดหนุนรายหวั 1,500.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั159 28/1/2565 งานโคงการอารยเกษตรฯ เงินอุดหนุนรายหวั 7,000.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั160 14/2/2565 งานโคงการอารยเกษตรฯ เงินอุดหนุนรายหวั 1,800.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั161 18/2/2565 e-GP วสัดุจดัการเรียนการสอนนาฏศิลป์ เงินอุดหนุนรายหวั 50,000.00            เฉพาะเจาะจง 30 วนั162 17/2/2565 e-GPกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล เงินอุดหนุนรายหวั 97,500.00            เฉพาะเจาะจง 30 วนั163 1/2/2565 e-GPกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล เงินอุดหนุนรายหวั 10,860.00            เฉพาะเจาะจง 30 วนั164 24/2/2565 กลุ่มบริหารกิจการนกัเรียน เงินอุดหนุนรายหวั 3,380.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั165 23/2/2565 e-GPกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล เงินอุดหนุนรายหวั 13,200.00            เฉพาะเจาะจง 30 วนั166 23/2/2565 การดาํเนินการสอน O-net ม.6 เงินอุดหนุนรายหวั 110.00                 เฉพาะเจาะจง 5 วนั167 1/3/2565 งานธนาคารโรงเรียน เงินอุดหนุนรายหวั 5,200.00              เฉพาะเจาะจง 15 วนั168 28/2/2565 กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล เงินอุดหนุนรายหวั 4,000.00              เฉพาะเจาะจง 15 วนั169 24/2/2565 งานยานพาหนะ เงินอุดหนุนรายหวั 2,000.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั170 27/2/2565 งานยานพาหนะ เงินอุดหนุนรายหวั 1,600.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั

แผนการจดัซื�อ / จดัจ้าง โรงเรียนละหานทรายรัชดาภเิษก  สังกดัสํานักงานเขตพื�นที!การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
ประจาํปีงบประมาณ 2565

ลาํดับที� รายการ/โครงการ เงินงบประมาณ วธิีจัดจัดหา กาํหนดส่งมอบ หมายเหตุ



ช่วงเวลาที�ต้องเริ�มจัดหา เงินงบประมาณ จํานวนเงิน(บาท)171 24/2/2565 e-GP ครุภณัฺฑด์นตรีสากล เงินอุดหนุนรายหวั 20,000.00            เฉพาะเจาะจง 30 วนั172 25/2/2565 งานยานพาหนะ เงินอุดหนุนรายหวั 1,200.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั173 27/2/2565 งานยานพาหนะ เงินอุดหนุนรายหวั 1,200.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั174 1/3/2565 e-GP ครุภณัฑง์านโสตทศันูปกรณ์ เงินอุดหนุนรายหวั 40,000.00            เฉพาะเจาะจง 30 วนั175 26/1/2565 งานยานพาหนะ เงินอุดหนุนรายหวั 500.00                 เฉพาะเจาะจง 5 วนั176 25/2/2565 e-GP ชุดตรวจ ATK เงินอุดหนุนรายหวั 22,470.00            เฉพาะเจาะจง 15 วนั177 2/3/2565 งานโคงการอารยเกษตรฯ เงินอุดหนุนรายหวั 5,310.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั178 21/3/2565 กิจกรรมคบลูกรัชดาสร้างบา้น เงินอุดหนุนรายหวั 1,402.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั179 23/2/2565 e-GP วสัดุซ่อมแซมเรือนธรรม เงินอุดหนุนรายหวั 155,628.00          เฉพาะเจาะจง 60 วนั180 23/3/2565 e-GP หมึกเครื	องถ่ายเอกสาร เงินอุดหนุนรายหวั 13,200.00            เฉพาะเจาะจง 30 วนั181 24/3/2565 e-GP วสัดุงานพสัดุกลาง เงินอุดหนุนรายหวั 42,088.00            เฉพาะเจาะจง 45 วนั182 22/3/2565 กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เงินอุดหนุนรายหวั 5,470.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั183 1/2/2565 กิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศ เงินอุดหนุนรายหวั 1,185.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั184 1/2/2565 กิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศ เงินอุดหนุนรายหวั 3,670.00              เฉพาะเจาะจง 15 วนั

แผนการจดัซื�อ / จดัจ้าง โรงเรียนละหานทรายรัชดาภเิษก  สังกดัสํานักงานเขตพื�นที!การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
ประจาํปีงบประมาณ 2565

ลาํดับที� รายการ/โครงการ เงินงบประมาณ วธิีจัดจัดหา กาํหนดส่งมอบ หมายเหตุ



ช่วงเวลาที�ต้องเริ�มจัดหา เงินงบประมาณ จํานวนเงิน(บาท)185 1/3/2565 กิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศ เงินอุดหนุนรายหวั 51.00                   เฉพาะเจาะจง 5 วนั186 2/2/2565 กิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศ เงินอุดหนุนรายหวั 10,200.00            เฉพาะเจาะจง 35 วนั187 2/2/2565 กิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศ เงินอุดหนุนรายหวั 1,000.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั188 19/3/2565 e-GP หมึกเครื	องถ่ายเอกสารและเครื	องพิมเ์ลเซอร์เงินอุดหนุนรายหวั 24,700.00            เฉพาะเจาะจง 45 วนั189 25/3/2565 e-GP วสัดุซ่อมแซมอาคารสถานที	 เงินอุดหนุนรายหวั 112,143.60          เฉพาะเจาะจง 60 วนั190 2/5/2565 กลุ่มบริหารวชิาการ เงินอุดหนุนรายหวั 8,000.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั191 3//5/2565 e-GP ไมก้วาดดอกหญา้ ทางมะพร้าว เงินอุดหนุนรายหวั 42,500.00            เฉพาะเจาะจง 35 วนั192 2/5/2565 กลุ่มบริหารงบประมาณ เงินอุดหนุนรายหวั 4,000.00              เฉพาะเจาะจง 15 วนั193 10/5/2565 กระดาษไขเครื	องพิมพร์ิโซ่ เงินอุดหนุนรายหวั 22,890.00            เฉพาะเจาะจง 45 วนั194 21/3/2565 งานยานพาหนะ เงินอุดหนุนรายหวั 1,000.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั195 4/5/2565 งานอาคารสถานที	 เงินอุดหนุนรายหวั 13,300.00            เฉพาะเจาะจง 30 วนั196 5/5/2565 งานอาคารสถานที	 เงินอุดหนุนรายหวั 683.00                 เฉพาะเจาะจง 5 วนั197 16/10/2563 ซ่อมรถอเนกประสงค์ เงินอุดหนุนรายหวั 1,050.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั198 14/10/2563 งานประกนัคุณภาพการศึกษา เงินอุดหนุนรายหวั 1,575.00              เฉพาะเจาะจง 15 วนั

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภเิษก  สังกดัสํานักงานเขตพื�นที!การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์แผนการจดัซื�อ / จดัจ้าง 
ประจาํปีงบประมาณ 2565

ลาํดับที� รายการ/โครงการ เงินงบประมาณ วธิีจัดจัดหา กาํหนดส่งมอบ หมายเหตุ



ช่วงเวลาที�ต้องเริ�มจัดหา เงินงบประมาณ จํานวนเงิน(บาท)199 9/10/1963 คหกรรม เงินอุดหนุนรายหวั 4,000.00              เฉพาะเจาะจง 15 วนั200 20/10/2563 ซ่อมรถตดัหญา้ เงินอุดหนุนรายหวั 720.00                 เฉพาะเจาะจง 15 วนั201 22/10/2563 ติดตั"งประตูบานแขวนพร้อมกระจก เงินอุดหนุนรายหวั 8,000.00              เฉพาะเจาะจง 15 วนั202 23/10/2563 ซ่อมหลงัคา3 เงินอุดหนุนรายหวั 11,000.00            เฉพาะเจาะจง 30 วนั203 23/10/2563 พิมพป์้ายวทิยาลยัชุมชนบุรีรัมย์ เงินอุดหนุนรายหวั 315.00                 เฉพาะเจาะจง 5 วนั204 23/10/2563 ซ่อมรถอเนกประสงค์ เงินอุดหนุนรายหวั 5,635.00              เฉพาะเจาะจง 15 วนั205 26/10/2563 ซ่อมบาํรุงสาย Fiber obtic เงินอุดหนุนรายหวั 1,000.00              เฉพาะเจาะจง 15 วนั206 21/10/2563 เปลี	ยนพดัลมเพดานรถสองแถว เงินอุดหนุนรายหวั 4,300.00              เฉพาะเจาะจง 15 วนั207 30/10/2563 ซ่อมเครื	องพิมพด์ีดไทย-องักฤษ เงินอุดหนุนรายหวั 8,200.00              เฉพาะเจาะจง 15 วนั208 11/11/2563 ซ่อมเครื	องพิมพด์ีดภาษาไทย เงินอุดหนุนรายหวั 5,950.00              เฉพาะเจาะจง 20 วนั209 4/11/2563 ป้ายอะคลิลิค เงินอุดหนุนรายหวั 3,000.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั210 16/11/2563 เปลี	ยกุญแจและซ่อมประตู เงินอุดหนุนรายหวั 1,200.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั211 4/11/2563 เขา้เล่มแผนประจาํปีงบประมาณ 2564 เงินอุดหนุนรายหวั 1,364.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั212 23/11/2563 บริการโดเมน.ac.th(lro.ac.th) เงินอุดหนุนรายหวั 1,926.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั213 27/11/2563 ซ่อมฝ้าเพดานอาคารอุตสาหกรรม เงินอุดหนุนรายหวั 4,000.00              เฉพาะเจาะจง 20 วนั214 27/11/2563 ปูกระเบื"องอาคาร 5 เงินอุดหนุนรายหวั 8,550.00              เฉพาะเจาะจง 30 วนั

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภเิษก  สังกดัสํานักงานเขตพื�นที!การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
ประจาํปีงบประมาณ 2565

ลาํดับที� รายการ/โครงการ เงินงบประมาณ วธิีจัดจัดหา กาํหนดส่งมอบ หมายเหตุ



ช่วงเวลาที�ต้องเริ�มจัดหา เงินงบประมาณ จํานวนเงิน(บาท)215 16/12/2563 e-GP จา้งปูกระเบื"องโรงอาหาร เงินอุดหนุนรายหวั 43,830.00            เฉพาะเจาะจง 60 วนั216 8/12/2563 e-GP จา้งปรับปรุงถนนคอนกรีต เงินอุดหนุนรายหวั 80,310.00            เฉพาะเจาะจง 60 วนั217 7/12/2563 ซ่อมปริ"นเตอร์และคอมพิวเตอร์ เงินอุดหนุนรายหวั 1,650.00              เฉพาะเจาะจง 15 วนั218 14/12/2563 จา้งเหมาตดัหญา้สนามฟุตบอล เงินอุดหนุนรายหวั 2,400.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั219 14/12/2563 จา้งเหมาซ่อมประตูฟุตบอล เงินอุดหนุนรายหวั 2,000.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั220 14/12/2563 กุญแจประตูหอ้งสภานกัเรียน เงินอุดหนุนรายหวั 300.00                 เฉพาะเจาะจง 5 วนั221 15/12/2563 e-GP (ทศันศึกษา ม.4) เงินอุดหนุนรายหวั 10,475.00            เฉพาะเจาะจง 5 วนั222 15/12/2563 e-GP (ทศันศึกษา ม.4) เงินอุดหนุนรายหวั 10,475.00            เฉพาะเจาะจง 5 วนั223 15/12/2563 e-GP (ทศันศึกษา ม.4) เงินอุดหนุนรายหวั 10,475.00            เฉพาะเจาะจง 5 วนั224 15/12/2563 e-GP (ทศันศึกษา ม.4) เงินอุดหนุนรายหวั 10,475.00            เฉพาะเจาะจง 5 วนั225 15/12/2563 e-GP (ทศันศึกษา ม.4) เงินอุดหนุนรายหวั 10,475.00            เฉพาะเจาะจง 5 วนั226 15/12/2563 e-GP (ทศันศึกษา ม.4) เงินอุดหนุนรายหวั 10,475.00            เฉพาะเจาะจง 5 วนั227 15/12/2563 e-GP (ทศันศึกษา ม.4) เงินอุดหนุนรายหวั 10,475.00            เฉพาะเจาะจง 5 วนั228 15/12/2563 e-GP (ทศันศึกษา ม.4) เงินอุดหนุนรายหวั 10,475.00            เฉพาะเจาะจง 5 วนั229 15/12/2563 e-GP (ทศันศึกษา ม.4) เงินอุดหนุนรายหวั 10,475.00            เฉพาะเจาะจง 5 วนั230 15/12/2563 e-GP (ทศันศึกษา ม.4) เงินอุดหนุนรายหวั 10,475.00            เฉพาะเจาะจง 5 วนั

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภเิษก  สังกดัสํานักงานเขตพื�นที!การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ประจาํปีงบประมาณ 2565
ลาํดับที� รายการ/โครงการ เงินงบประมาณ วธิีจัดจัดหา กาํหนดส่งมอบ หมายเหตุ



ช่วงเวลาที�ต้องเริ�มจัดหา เงินงบประมาณ จํานวนเงิน(บาท)231 17/12/2563 e-GP (ทศันศึกษา ม.2/1) เงินอุดหนุนรายหวั 10,649.00            เฉพาะเจาะจง 5 วนั232 17/12/2563 e-GP (ทศันศึกษา ม.2/2) เงินอุดหนุนรายหวั 10,649.00            เฉพาะเจาะจง 5 วนั233 17/12/2563 e-GP (ทศันศึกษา ม.2/3) เงินอุดหนุนรายหวั 10,649.00            เฉพาะเจาะจง 5 วนั234 17/12/2563 e-GP (ทศันศึกษา ม.2/4) เงินอุดหนุนรายหวั 10,649.00            เฉพาะเจาะจง 5 วนั235 17/12/2563 e-GP (ทศันศึกษา ม.2/5) เงินอุดหนุนรายหวั 10,649.00            เฉพาะเจาะจง 5 วนั236 17/12/2563 e-GP (ทศันศึกษา ม.2/6) เงินอุดหนุนรายหวั 10,649.00            เฉพาะเจาะจง 5 วนั237 17/12/2563 e-GP (ทศันศึกษา ม.2/7) เงินอุดหนุนรายหวั 10,649.00            เฉพาะเจาะจง 5 วนั238 17/12/2563 e-GP (ทศันศึกษา ม.2/8) เงินอุดหนุนรายหวั 10,649.00            เฉพาะเจาะจง 5 วนั239 17/12/2563 e-GP (ทศันศึกษา ม.2/9) เงินอุดหนุนรายหวั 10,649.00            เฉพาะเจาะจง 5 วนั240 17/12/2563 e-GP (ทศันศึกษา ม.2/10) เงินอุดหนุนรายหวั 10,649.00            เฉพาะเจาะจง 5 วนั241 21/12/2563 e-GP (ทศันศึกษา ม.3/1) เงินอุดหนุนรายหวั 10,074.00            เฉพาะเจาะจง 5 วนั242 21/12/2563 e-GP (ทศันศึกษา ม.3/2) เงินอุดหนุนรายหวั 10,074.00            เฉพาะเจาะจง 5 วนั243 21/12/2563 e-GP (ทศันศึกษา ม.3/3) เงินอุดหนุนรายหวั 10,074.00            เฉพาะเจาะจง 5 วนั244 21/12/2563 e-GP (ทศันศึกษา ม.3/4) เงินอุดหนุนรายหวั 10,074.00            เฉพาะเจาะจง 5 วนั245 21/12/2563 e-GP (ทศันศึกษา ม.3/5) เงินอุดหนุนรายหวั 10,074.00            เฉพาะเจาะจง 5 วนั246 21/12/2563 e-GP (ทศันศึกษา ม.3/6) เงินอุดหนุนรายหวั 10,074.00            เฉพาะเจาะจง 5 วนั

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภเิษก  สังกดัสํานักงานเขตพื�นที!การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
ประจาํปีงบประมาณ 2565

ลาํดับที� รายการ/โครงการ เงินงบประมาณ วธิีจัดจัดหา กาํหนดส่งมอบ หมายเหตุ



ช่วงเวลาที�ต้องเริ�มจัดหา เงินงบประมาณ จํานวนเงิน(บาท)247 21/12/2563 e-GP (ทศันศึกษา ม.3/7) เงินอุดหนุนรายหวั 10,074.00            เฉพาะเจาะจง 5 วนั248 21/12/2563 e-GP (ทศันศึกษา ม.3/8) เงินอุดหนุนรายหวั 10,074.00            เฉพาะเจาะจง 5 วนั249 21/12/2563 e-GP (ทศันศึกษา ม.3/9) เงินอุดหนุนรายหวั 10,074.00            เฉพาะเจาะจง 5 วนั250 21/12/2563 e-GP (ทศันศึกษา ม.3/10) เงินอุดหนุนรายหวั 10,074.00            เฉพาะเจาะจง 5 วนั251 26/12/2563 e-GP ค่าแรงจา้งทาํบนัไดขึ"นป้อมยาม เงินอุดหนุนรายหวั 12,000.00            เฉพาะเจาะจง 5 วนั252 25/12/2563 ถมดินดา้นหนา้โรงเรียน เงินอุดหนุนรายหวั 1,080.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั253 18/12/2563 ทาํระบบไฟรถสองแถว เงินอุดหนุนรายหวั 8,700.00              เฉพาะเจาะจง 15 วนั254 16/12/2563 ค่ายคณิตศาสตร์ เงินอุดหนุนรายหวั 450.00                 เฉพาะเจาะจง 5 วนั255 22/12/2563 วนัคริสมาตส์และวนัตรุษจีน เงินอุดหนุนรายหวั 2,400.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั256 29/12/2563 e-GP จา้งปรับปรุงหอ้งใตด้ินอาคาร1 เงินอุดหนุนรายหวั 14,000.00            เฉพาะเจาะจง 30 วนั257 29/12/2563 e-GP ต่อเติมโรงจอดรถ เงินอุดหนุนรายหวั 14,400.00            เฉพาะเจาะจง 30 วนั258 9/1/2564 ติดตั"งประตูมว้น เงินอุดหนุนรายหวั 6,501.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั259 29/1/2564 e-GPต่อเติมกลุ่มสาระสุขพละ เงินอุดหนุนรายหวั 19,000.00            เฉพาะเจาะจง 30 วนั260 28/1/2564 e-GPจา้งทาํเรือนแปดเหลี	ยม เงินอุดหนุนรายหวั 22,000.00            เฉพาะเจาะจง 30วนั261 19/1/2564 พิมพป์้ายไวนิล เงินอุดหนุนรายหวั 1,410.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั262 4/2/2564 e-GP ติดตั"งโปรเจคเตอร์ เงินอุดหนุนรายหวั 16,000.00            เฉพาะเจาะจง 30 วนั

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภเิษก  สังกดัสํานักงานเขตพื�นที!การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
ประจาํปีงบประมาณ 2565

ลาํดับที� รายการ/โครงการ เงินงบประมาณ วธิีจัดจัดหา กาํหนดส่งมอบ หมายเหตุ



ช่วงเวลาที�ต้องเริ�มจัดหา เงินงบประมาณ จํานวนเงิน(บาท)263 2/2/2564 ซ่อมเครื	องถ่ายเอกสารเคียวเซร่า เงินอุดหนุนรายหวั 4,800.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั264 25/12/2563 วนัคริสมาตส์และวนัตรุษจีน เงินอุดหนุนรายหวั 5,000.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั265 12/2/2564 ซ่อมปั" มนํ"า เงินอุดหนุนรายหวั 3,500.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั266 8/2/2564 ซ่อมรถตดัหญา้ เงินอุดหนุนรายหวั 240.00                 เฉพาะเจาะจง 5 วนั267 25/2/2564 e-GP ปรับพื"นที	เศรษฐกิจพอเพียง เงินอุดหนุนรายหวั 38,000.00            เฉพาะเจาะจง 5 วนั268 15/2/2564 ซ่อมรถอเนกประสงค์ เงินอุดหนุนรายหวั 180.00                 เฉพาะเจาะจง 5 วนั269 22/2/2564 จดัทาํป้ายโครงเหล็กเครื	องแบบนกัเรียน เงินอุดหนุนรายหวั 14,850.00            เฉพาะเจาะจง 30 วนั270 18/2/2564 กลุ่มบริหารกิจการนกัเรียน เงินอุดหนุนรายหวั 3,300.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั271 19/2/2564 ซ่อมตูล้าํโพงขยายงานนิทรรศการศิลปะ เงินอุดหนุนรายหวั 1,560.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั272 22/2/2564 เช่าชุดการแสดงงานนิทรรศการศิลปะ เงินอุดหนุนรายหวั 1,350.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั273 23/2/2564 เช่าชุดการแสดงงานนิทรรศการศิลปะ เงินอุดหนุนรายหวั 5,400.00              เฉพาะเจาะจง 15 วนั274 24/2/2564 เช่าเครื	องเสียงงานนิทรรศการศิลปะ เงินอุดหนุนรายหวั 3,500.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั275 26/2/2564 ค่าแรงทาํรั" วคอนกรีต 2*2.5 ม. 73ช่อง เงินอุดหนุนรายหวั 36,500.00            เฉพาะเจาะจง 30 วนั276 1/3/2564 ติดตั"งจอโปรเจคเตอร์ เงินอุดหนุนรายหวั 2,000.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั277 3/3/2564 ติดตั"งกลอ้งวงจรปิดหนา้โรงเรียน เงินอุดหนุนรายหวั 800.00                 เฉพาะเจาะจง 5 วนั278 1/3/2564 ค่าแรงก่สร้างรั" วหนา้โรงเรียน เงินอุดหนุนรายหวั 40,000.00            เฉพาะเจาะจง 30 วนั

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภเิษก  สังกดัสํานักงานเขตพื�นที!การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
ประจาํปีงบประมาณ 2565

ลาํดับที� รายการ/โครงการ เงินงบประมาณ วธิีจัดจัดหา กาํหนดส่งมอบ หมายเหตุ



ช่วงเวลาที�ต้องเริ�มจัดหา เงินงบประมาณ จํานวนเงิน(บาท)279 1/3/2564 ค่าแรงก่สร้างรั" วหนา้โรงเรียน เงินอุดหนุนรายหวั 40,000.00            เฉพาะเจาะจง 60 วนั280 10/3/2564 ตดัสติ3กเกอร์หอ้งพยาบาล เงินอุดหนุนรายหวั 6,140.00              เฉพาะเจาะจง 10 วนั281 1/3/2564 ซ่อมผา้เวทีมวย เงินอุดหนุนรายหวั 3,800.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั282 5/3/2564 ก่อสร้างบนัไดเหล็กขึ"นเวทีมวย เงินอุดหนุนรายหวั 1,000.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั283 19/3/2564 ตดัสติ3กเกอร์พร้อมติดตั"ง เงินอุดหนุนรายหวั 5,640.00              เฉพาะเจาะจง 10 วนั284 15/3/2564 ทาํป้ายชื	อมหาวทิยาลยั เงินอุดหนุนรายหวั 2,050.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั285 22/3/2564 พิมพป์้ายรับสมคัรนกัเรียน ปีการศึกษา 2564 เงินอุดหนุนรายหวั 1,300.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั286 22/3/2564 ถมดินพร้อมไถปรับพื"นที	 เงินอุดหนุนรายหวั 4,470.00 เฉพาะเจาะจง 10 วนั287 29/3/2564 ซ่อมเครื	องตดัหญา้แบบสะพาย เงินอุดหนุนรายหวั 265.00                 เฉพาะเจาะจง 5 วนั288 25/3/2564 จดัทาํป้ายไวนิล O-NET เงินอุดหนุนรายหวั 675.00                 เฉพาะเจาะจง 5 วนั289 15/3/2564 พิมพป์้ายไวนิลคณิตศาสตร์ เงินอุดหนุนรายหวั 1,000.00              เฉพาะเจาะจง 5 วนั

ประจาํปีงบประมาณ 2565
ลาํดับที� รายการ/โครงการ เงินงบประมาณ วธิีจัดจัดหา กาํหนดส่งมอบ หมายเหตุ

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภเิษก  สังกดัสํานักงานเขตพื�นที!การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์



ช่วงเวลาที�ต้องเริ�มจัดหา เงินงบประมาณ จํานวนเงิน(บาท)
1 10 มกราคม 2565 จา้งปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ หน่วยงานตน้สังกดั 5,529,600.00 โดยคดัเลือก 3 สิงหาคม 2565

อาคารประกอบ สิ�งก่อสร้างอื�น จาํนวน 4 รายการ (สพฐ)2 29 เมษายน2565 จดัซื�อหนงัสือเรียน ปีงบประมาณ 2565 เงินอุดหนุด 3,071,409.00       โดยคดัเลือก 13 พฤษภาคม 2565

แผนการจัดซื�อ / จัดจ้าง / ประจําปีงบประมาณ 2565 วงเงนิเกนิ  500,000แผนการจดัซื�อ / จดัจ้าง โรงเรียนละหานทรายรัชดาภเิษก  สังกดัสํานักงานเขตพื�นที!การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
ประจาํปีงบประมาณ 2565

ลาํดับที� รายการ/โครงการ วธิีจัดจัดหา กาํหนดส่งมอบเงินงบประมาณ หมายเหตุ


