
แบบ สขร. 1

วงเงนิที�จัดซื�อ รายชื�อผู้เสนอราคา ราคาที�ตกลง เหตุผลที�คดัเลือกหรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที�เสนอ ซื�อหรือจ้าง โดยสรุป1 11/10/2564 งานอารยเกษตรฯ 240.00           240.00        เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพิวเตอร์ 240.00         ราคาตํ�าสุด ร.1/65      12/10/2564 น.ส.กฤษณา  ไสยาศรี2 11/10/2564 งานอารยเกษตรฯ 367.00           367.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเฮงพาณิชย์ 367.00         ราคาตํ�าสุด ร.2/65 12/10/2564 น.ส.กฤษณา  ไสยาศรี3 5/10/2564 e-GP กลุ่มบริหารงบประมาณ 15,500.00      15,500.00   เฉพาะเจาะจง ร้านสาํราญเฟอร์นิเจอร์ 15,500.00    ราคาตํ�าสุด ร.3/65 11/10/2564 น.ส.ไพวรรณ  ศกัดิ� สุระ4 16/11/2564 e-GP หมึกเครื�องถ่ายเอกสาร 13,200.00      13,200.00   เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์ เอส เซนเตอร์เซอวสิ 13,200.00    ราคาตํ�าสุด ร.4/65 19/141/2564 นายพิสิทธิ�   นอ้ยพลี5 11/10/2564 งานอารยเกษตรฯ 367.00           367.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเฮงพาณิชย์ 367.00         ราคาตํ�าสุด ร.5/65 12/10/2564 น.ส.กฤษณา  ไสยาศรี6 18/10/2564 งานยานพาหนะ 2,000.00        2,000.00     เฉพาะเจาะจง ปั� มนํ�ามนัจกัรพรรดิไผส่ีทอง(บุรีรัมย)์ 2,000.00      ราคาตํ�าสุด ร.6/65 18/10/2564 นายบญัชา  คงทน7 25/10/2564 งานยานพาหนะ 1,000.00        1,000.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรละหานทราย จาํกดั 1,000.00      ราคาตํ�าสุด ร.7/65 25/10/2564 นายสุเทพ  สหวฒันชาติ8 2/11/2564 งานยานพาหนะ 1,000.00        1,000.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรละหานทราย จาํกดั 1,000.00      ราคาตํ�าสุด ร.8/65 2/11/2564 นายสุเทพ  สหวฒันชาติ9 4/11/2564 e-GPกระดาษ A4 80 แกรม 67,500.00      67,500.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั ที เอ ว ีเทรดดิง แอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั 67,500.00    ราคาตํ�าสุด ร.9/65 8/11/2564 นายพิสิทธิ�   นอ้ยพลี

101,174.00  

วนัที�บันทึกขอซื�อ ผูต้รวจรับพสัดุ

1. สรุปผลการจัดซื�อจัดจ้างโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ในรอบปีงบประมาณ 2565 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564  ถึง  เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 ระยะเวลาแรกของปีงบประมาณ 2565แบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซื�อ ในรอบปี  2565โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  สังกดัสํานักงานเขตพื�นที%การศึกษามธัยมศึกษา บุรีรัมย์ประจําเดือน ตุลาคม 2564

รวมเงิน

ลาํดบัที� งานที�จัดซื�อ ราคากลาง วธิีจัดซื�อ เลขที�และวนัที�หรือข้อตกลงของสัญญาชื�อ



แบบ สขร. 1

วงเงนิที�จัดซื�อ รายชื�อผู้เสนอราคา ราคาที�ตกลง เหตุผลที�คดัเลือกหรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที�เสนอ ซื�อหรือจ้าง โดยสรุป1 11/10/2564 งานบุคลากร 1,170.00        1,170.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั รอแยล คอนเซ็ปท ์จาํกดั 1,170.00      ราคาตํ�าสุด ร.10/65 12/10/2564 นางพนาวนั แดงชาติ2 11/10/2564 งานบุคลากร 2,000.00        2,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านบุญชูดอกไม้ 2,000.00      ราคาตํ�าสุด ร.11/65 12/10/2564 นางพนาวนั แดงชาติ3 4/11/2564 e-GP กระดาษ A4 80 แกรม 67,500.00      67,500.00   เฉพาะเจาะจง  บริษทั ทีเอว ีเทรดดิ�ง จาํกดั 67,500.00    ราคาตํ�าสุด ร.12/65 8/11/2564 นายพิสิทธิ�   นอ้ยพลี4 5/11/2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 9,142.00        9,142.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอิน-เตอ-ช็อป 9,142.00      ราคาตํ�าสุด ร.13/65 8/11/2564 นายอาํนาจ  ศิลปักษา5 4/11/2564 งานอนามยัโรงเรียน 13,980.00      13,980.00   เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นยาสวาย 13,980.00    ราคาตํ�าสุด ร.14/65 7/11/2564 น.ส.เสาวนีย ์ สิงห์คาํ6 4/11/2564 งานอนามยัโรงเรียน 8,508.00        8,508.00     เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นยาสวาย 8,508.00      ราคาตํ�าสุด ร.15/65 7/11/2564 น.ส.เสาวนีย ์ สิงห์คาํ7 5/11/2564 พสัดุกลาง 495.00           495.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั เจริญสุข โฮมพลสั จาํกดั 495.00         ราคาตํ�าสุด ร.16/65 8/11/2564 นางศิราณี  แสงแดง8 8/11/2564 พสัดุกลาง 2,400.00        2,400.00     เฉพาะเจาะจง หจก.นางรองไฮเทค ออดิโอ 2,400.00      ราคาตํ�าสุด ร.17/65 8/11/2564 นางศิราณี  แสงแดง9 2/11/2564 e-GPวสัดุสาํหรับตรวจสอบโควทิ- 33,705.00      33,705.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดวานซ์ เพาเวอร์-เทค ฯ 33,705.00    ราคาตํ�าสุด ร.18/65 4/11/2564 นางสาวเสาวนีย ์ สิงคาํ10 5/11/2564 กลุ่มบริหารทั�วไป 7,096.00        7,096.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดวานซ์ เพาเวอร์-เทค ฯ 7,096.00      ราคาตํ�าสุด ร.18/65 10/11/2564 น.ส.เสาวนีย ์ สิงห์คาํ11 8/11/2564 กลุ่มบริหารทั�วไป 1,616.00        1,616.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเฮงวาณิชย์ 1,616.00      ราคาตํ�าสุด ร.20/65 10/11/2564 นายทวีศกัดิ�   ทวนัเวทย์12 15/11/2564 e-GP กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล13,200.00      13,200.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน อาร์ เอสเซนเตอร์เซอร์วสิ 13,200.00    ราคาตํ�าสุด ร.21/65 19/11/2564 นายพิสิทธิ�   นอ้ยพลี13 10/11/2564 e-GPคอมพิวเตอร์ 96,540.00      96,540.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จาํกดั 96,540.00    ราคาตํ�าสุด ร.22/65 11/11/2564 นายวีรพนัธ์  เสาเคหา14 29/10/2564 กลุ่มบริหารกิจการนกัเรียน 5,291.00        5,291.00     เฉพาะเจาะจง TC ทุน คอมพิวเตอร์ 5,291.00      ราคาตํ�าสุด ร.23/65 1/11/2564 น.ส.จุฑาทิพย ์ เลิศลํ�า15 29/10/2564 กลุ่มบริหารกิจการนกัเรียน 1,180.00        1,180.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามโกลบอลเฮา้ส์ จาํกดั 1,180.00      ราคาตํ�าสุด ร.24/65 1/11/2564 น.ส.จุฑาทิพย ์ เลิศลํ�า16 11/11/2564 งานอาคารสถานที� 480.00           480.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ธนัยบูรณ์สถาพร 9999 จาํกดั 480.00         ราคาตํ�าสุด ร.25/65 13/11/2564 นายสุเทพ  สหวฒันชาติ264,303.00  

เลขที�และวนัที� ผูต้รวจรับพสัดุหรือข้อตกลงของสัญญาชื�อ

รวมเงนิ

แบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซื�อ ในรอบปี  2565โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  สังกดัสํานักงานเขตพื�นที%การศึกษามธัยมศึกษา บุรีรัมย์ประจําเดือน พฤศจิกายน 2564
ลาํดบัที� วนัที�บันทึกขอซื�อ งานที�จัดซื�อ ราคากลาง วธิีจัดซื�อ



แบบ สขร. 1

วงเงนิที�จัดซื�อ รายชื�อผู้เสนอราคา ราคาที�ตกลง เหตุผลที�คดัเลือกหรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที�เสนอ ซื�อหรือจ้าง โดยสรุป17 11/11/2564 งานอาคารสถานที� 310.00           310.00        เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ  สหวฒันชาติ 310.00         ราคาตํ�าสุด ร.26/65 13/11/2564 นายสุเทพ  สหวฒันชาติ18 12/11/2564 งานอาคารสถานที� 600.00           600.00        เฉพาะเจาะจง ร้านกิจแสงวสัดุ 600.00         ราคาตํ�าสุด ร.27/65 14/11/2564 นายสุเทพ  สหวฒันชาติ19 12/11/2564 งานอาคารสถานที� 1,960.00        1,960.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวทองเซ็นเตอร์ 1,960.00      ราคาตํ�าสุด ร.28/65 14/11/2564 นายสุเทพ  สหวฒันชาติ20 12/11/2564 งานอาคารสถานที� 945.00           945.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน พ. รุ่งเรืองโฮมแคร์ 945.00         ราคาตํ�าสุด ร.29/65 14/11/2564 นายสุเทพ  สหวฒันชาติ21 16/11/2564 งานโคงการอารยเกษตรฯ 3,500.00        3,500.00     เฉพาะเจาะจง นางบุปผา  คาํหอม 3,500.00      ราคาตํ�าสุด ร.30/65 17/11/2564 นางเขมิกา  วงเวียน22 19/11/2564 บริหารงานในฝ่ายพสัดุกลาง 6,560.00        6,560.00     เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพิวเตอร์ 6,560.00      ราคาตํ�าสุด ร.31/65 22/11/2564 นายทวีศกัดิ�   ทวนัเวทย์23 18/11/2564 e-GPโตะ๊ทาํงานครู 5 ตวั 19,000.00      19,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านสาํราญเฟอร์นิเจอร์ 19,000.00    ราคาตํ�าสุด ร.32/65 22/11/2564 นายมานพ  ทองคาํ24 22/11/2564 งานโภชนาการ 583.00           583.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮงวาณิชย ์โฮมมาร์ท จาํกดั 583.00         ราคาตํ�าสุด ร.20/65 24/11/2564 น.ส.พชัรี  โคแสงรักษา25 20/11/2564 e-GPคอมพิวเตอร์ 224,400.00    224,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ยนูิตี�  ไอที ซิสเตม็ จาํกดั 224,400.00  ราคาตํ�าสุด ร.34/65 25/11/2564 นายวีระพงษ ์ ปะวะระ

257,858.00  
522,161.00  

แบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซื�อ ในรอบปี  2565

ผูต้รวจรับพสัดุ

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  สังกดัสํานักงานเขตพื�นที%การศึกษามธัยมศึกษา บุรีรัมย์ประจําเดือน พฤศจิกายน 2564
ลาํดบัที� งานที�จัดซื�อ ราคากลาง วธิีจัดซื�อ เลขที�และวนัที�หรือข้อตกลงของสัญญาชื�อวนัที�บันทึกขอซื�อ

รวมเงินทั�งสิ�นรวมเงนิ



แบบ สขร. 1

วงเงนิที�จัดซื�อ รายชื�อผู้เสนอราคา ราคาที�ตกลง เหตุผลที�คดัเลือกหรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที�เสนอ ซื�อหรือจ้าง โดยสรุป1 10/11/2564 งานยานพาหนะ 1,050.00        1,050.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพนูเดชเครื�องมือช่าง 1,050.00      ราคาตํ�าสุด ร.35/65 10/11/2564 นายบญัชา  คงทน2 10/11/2564 งานยานพาหนะ 1,000.00        1,000.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรละหานทราย 1,000.00      ราคาตํ�าสุด ร.36/65 10/11/2564 นายบญัชา  คงทน3 30/11/2564 e-GPหมึกพิมพส์าํเนา RZ สีดาํ 98,200.00      98,200.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั ที เอ ว ีเทรดดิ�ง แอนดฯ์ 98,200.00    ราคาตํ�าสุด ร.37/65 2/12/2564 นายพิสิทธิ�   นอ้ยพลี4 26/11/2564 กลุ่มบริหารทั�วไป 250.00           250.00        เฉพาะเจาะจง นายศกัดิ- สิทธิ-   โวหาร 250.00         ราคาตํ�าสุด ร.38/65 29/11/2564 น.ส.เสาวนีย ์ สิงห์คาํ5 5/11/2564 งานยานพาหนะ 200.00           200.00        เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรละหานทราย 200.00         ราคาตํ�าสุด ร.39/65 5/11/2564 นายสุเทพ  สหวฒันชาติ6 30/11/2564 e-GPวสัดุอาคารสถานที� 191,185.60    191,185.60 เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮงวาณิชย ์โฮมมาร์ท 191,185.60  ราคาตํ�าสุด ร.40/65 3/12/2564 นายสุเทพ  สหวฒันชาติ7 29/11/2564 กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 1,000.00        1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ทโฟน 1,000.00      ราคาตํ�าสุด ร.41/65 30/11/2564 น.ส.เสาวนีย ์ สิงห์คาํ8 29/11/2564 กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 8,500.00        8,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านกา้วหนา้อลูมิเนี�ยม-กระจก ล 8,500.00      ราคาตํ�าสุด ร.42/65 1/12/2564 นางรัมภา   สุดาจนัทร์9 26/11/2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 4,000.00        4,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านมงคล อิเลค็ทรอนิคส์ 4,000.00      ราคาตํ�าสุด ร.43/65 30/11/2564 นายอาํนาจ  ศิลปักษา10 30/11/2564 e-GP วสัดุซ่อมแซมอาคารสถานที� 191,185.60    191,185.60 เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮงวาณิชย ์โฮมมาร์ท จาํกดั 191,185.60  ราคาตํ�าสุด ร.44/65 3/25/2564 นายสุเทพ  สหวฒันชาติ11 1/12/2564 งานอาคารสถานที� 10,000.00      10,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านสมปองพนัธุ์ไม้ 10,000.00    ราคาตํ�าสุด ร.45/65 2/12/2564 นายสุเทพ  สหวฒันชาติ12 2/12/2564 e-GPวสัดุพสัดุกลาง 72,167.00      72,167.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พาณิชย์ 72,167.00    ราคาตํ�าสุด ร.46/65 7/12/2564 น.ส.ไพวรรณ  ศกัดิ� สุระ13 24/11/2564 e-GPอุปกณณ์วดัอุณหภูมิและแอลกอฮอล์41,336.03      41,336.03   เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดวานซ์ เพาเวอร์-เทคฯ 41,336.03    ราคาตํ�าสุด ร.47/65 29/11/2564 นางสาวเสาวนีย ์ สิงคาํ14 8/12/2564 งานยานพาหนะ 200.00           200.00        เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรละหานทราย 200.00         ราคาตํ�าสุด ร.48/65 8/12/2564 นายสุเทพ  สหวฒันชาติ15 10/12/2564 งานโภชนาการ 15,000.00      15,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านนุกลู 15,000.00    ราคาตํ�าสุด ร.49/65 13/12/2564 น.ส.พชัรี  โคแสงรักษา16 11/12/2564 งานยานพาหนะ 1,173.00        1,173.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรละหานทราย 1,173.00      ราคาตํ�าสุด ร.50/65 11/12/2564 นายบญัชา  คงทน636,447.23  

วนัที�บันทึกขอซื�อ ผูต้รวจรับพสัดุ

แบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซื�อ ในรอบปี  2565โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  สังกดัสํานักงานเขตพื�นที%การศึกษามธัยมศึกษา บุรีรัมย์ประจําเดือน ธันวาคม 2564
ราคากลาง วธิีจัดซื�อ เลขที�และวนัที�หรือข้อตกลงของสัญญาชื�อ

รวมเงนิ

ลาํดบัที� งานที�จัดซื�อ



แบบ สขร. 1

วงเงนิที�จัดซื�อ รายชื�อผู้เสนอราคา ราคาที�ตกลง เหตุผลที�คดัเลือกหรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที�เสนอ ซื�อหรือจ้าง โดยสรุป17 9/12/2564 งานยานพาหนะ 4,999.00        4,999.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพนูเดชเครื�องมือช่าง 4,999.00      ราคาตํ�าสุด ร.51/65 11/12/2564 นายบญัชา  คงทน18 1/11/2564 งานสภานกัเรียน 570.00           570.00        เฉพาะเจาะจง ร้านบุญชูดอกไม้ 570.00         ราคาตํ�าสุด ร.52/65 1/11/2564 น.ส.สิตาพชัญ ์  ไชยอาํพรวชัร์19 9/11/2564 e-GPเครื�องปรับอากาศ 3 เครื�อง 202,500.00    202,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.พี.แอร์ แอนด ์อิเลคทรอนิคส์202,500.00  ราคาตํ�าสุด ร.53/65 14/12/2564 นายวีระพงษ ์ ปะวะระ20 10/11/2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 18,000.00      18,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านสาํราญเฟอร์นิเจอร์ 18,000.00    ราคาตํ�าสุด ร.54/65 12/11/2564 นางณฐัญาดา  ภู่ระยา้21 17/11/2564 e-GPโปรเจคเตอร์ 6 เครื�อง 69,900.00      69,900.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จาํกดั 69,900.00    ราคาตํ�าสุด ร.55/65 23/11/2564 นายวีรพนัธ์  เสาเคหา22 17/11/2564 e-GPโปรเจคเตอร์ 9 เครื�อง 104,850.00    104,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จาํกดั104,850.00  ราคาตํ�าสุด ร.56/65 23/11/2564 นายวีรพนัธ์  เสาเคหา23 13/12/2564 งานอาคารสถานที� 145.00           145.00        เฉพาะเจาะจง หจก.อี0ดการไฟฟ้า 145.00         ราคาตํ�าสุด ร.57/65 14/12/2564 นายกุศล  จนัทร์วนั24 13/12/2564 งานอาคารสถานที� 100.00           100.00        เฉพาะเจาะจง ร้านอนนัตซ์าวด์ 100.00         ราคาตํ�าสุด ร.58/65 14/12/2564 นายกุศล  จนัทร์วนั25 13/12/2564 งานอาคารสถานที� 1,400.00        1,400.00     เฉพาะเจาะจง ร้านแหลมทองวทิยา 1,400.00      ราคาตํ�าสุด ร.59/65 15/12/2564 นายสุเทพ  สหวฒันชาติ26 15/12/2564 กลุ่มบริหารกิจการนกัเรียน 70.00             70.00          เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พาณิชย์ 70.00           ราคาตํ�าสุด ร.60/65 17/12/2564 นางนนัทยา  ศรีกุลนารา27 19/12/2564 งานยานพาหนะ 2,000.00        2,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทัปิโตเลี�ยมไทยคอร์ปอเรชั�น จาํกดั2,000.00      ราคาตํ�าสุด ร.61/65 19/12/2564 นายบญัชา  คงทน28 23/12/2564 กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 3,582.00        3,582.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั โฮมโปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั 3,582.00      ราคาตํ�าสุด ร.62/65 25/12/1964 น.ส.ไพวรรณ  ศกัดิ� สุระ29 22/12/2564 e-GP วสัดุสาํหรับจดัการเรียนการสอน108,000.00    108,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแหลมทองวทิยา 108,000.00  ราคาตํ�าสุด ร.63/65 22/12/2564 นายสุเทพ  สหวฒันชาติ30 23/12/2564 กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 4,038.00        4,038.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั โฮมโปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั 4,038.00      ราคาตํ�าสุด ร.64/65 25/12/1964 น.ส.ไพวรรณ  ศกัดิ� สุระ31 22/12/2564 e-GPหมึกเครื�องถ่ายเอกสาร 27,620.00      27,620.00   เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์ เอส เซนเตอร์เซอวสิ 27,620.00    ราคาตํ�าสุด ร.65/65 22/12/2564 นายพิสิทธิ�   นอ้ยพลี32 22/2564 e-GPจดัซื�อถงัขยะ 50,000.00      50,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านแหลมทองวทิยา 50,000.00    ราคาตํ�าสุด ร.66/65 22/12/2564 นายสุเทพ  สหวฒันชาติ597,774.00  รวมเงนิ

ลาํดบัที� วนัที�บันทึกขอซื�อ งานที�จัดซื�อ ราคากลาง วธิีจัดซื�อ เลขที�และวนัที� ผูต้รวจรับพสัดุหรือข้อตกลงของสัญญาชื�อ

แบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซื�อ ในรอบปี  2565โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  สังกดัสํานักงานเขตพื�นที%การศึกษามธัยมศึกษา บุรีรัมย์ประจําเดือน ธันวาคม 2564



แบบ สขร. 1

วงเงนิที�จัดซื�อ รายชื�อผู้เสนอราคา ราคาที�ตกลง เหตุผลที�คดัเลือกหรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที�เสนอ ซื�อหรือจ้าง โดยสรุป33 13/12/2564 ค่ายคณิตศาสตร์ 2,700.00        2,700.00     เฉพาะเจาะจง ร้านนางรองอีเลคโทรนิค 2,700.00      ราคาตํ�าสุด ร.69/65 15/12/2564 น.ส.นิตยา  สาละ34 1/12/2564 กลุ่มบริหารทั�วไป 5,021.00        5,021.00     เฉพาะเจาะจง ร้านโชคดีเซ็นเตอร์  ละหานทราย 5,021.00      ราคาตํ�าสุด ร.68/65 3/12/2564 น.ส.นิตยา  สาละ35 15/12/2564 ค่ายคณิตศาสตร์ 500.00           500.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั รอแยล คอนเซ็ปท ์จาํกดั 500.00         ราคาตํ�าสุด ร.70/65 17/12/2564 น.ส.นิตยา  สาละ36 23/12/2565 e-GP วสัดุปรับปรุงงานอาคารสถานที� 36,726.00      36,726.00   เฉพาะเจาะจง บริษทับุญถาวรจาํกดั 36,726.00    ราคาตํ�าสุด ร.71/65 28/12/2564 น.ส.ไพวรรณ  ศกัดิ� สุระ37 27/12/2564 งานยานพาหนะ 2,000.00        2,000.00     เฉพาะเจาะจง ปั� มนํ� ามนัจกัรพรรดิไผส่ีทอง 2,000.00      ราคาตํ�าสุด ร.72/65 27/12/2564 นายบญัชา  คงทน38 24/12/2564 งานอาคารสถานที� 11,501.00      11,501.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั เจริญสุข โฮมพลสั จาํกดั 11,501.00    ราคาตํ�าสุด ร.73/65 27/12/2564 น.ส.ไพวรรณ  ศกัดิ� สุระ39 24/12/2564 งานอาคารสถานที� 11,552.00      11,552.00   เฉพาะเจาะจง บจก.นางรองเคหะภณั์ โฮมมาร์ท 11,552.00    ราคาตํ�าสุด ร.74/65 27/12/2564 น.ส.ไพวรรณ  ศกัดิ� สุระ40 24/12/2564 งานอาคารสถานที� 1,240.00        1,240.00     เฉพาะเจาะจง บจก.นางรองเคหะภณั์ โฮมมาร์ท 1,240.00      ราคาตํ�าสุด ร.75/65 27/12/2564 น.ส.ไพวรรณ  ศกัดิ� สุระ41 24/12/2564 งานอาคารสถานที� 7,390.00        7,390.00     เฉพาะเจาะจง บจก.นางรองเคหะภณั์ โฮมมาร์ท 7,390.00      ราคาตํ�าสุด ร.76/65 27/12/2564 น.ส.ไพวรรณ  ศกัดิ� สุระ42 13/12/2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 6,480.00        6,480.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จาํกดั 6,480.00      ราคาตํ�าสุด ร.77/65 16/12/2564 นายวีรพนัธ์  เสาเคหา43 24/12/2564 หมึกเครื�องปริ�นเตอร์ 5,000.00        5,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพิวเตอร์ 5,000.00      ราคาตํ�าสุด ร.78/65 27/11/2564 นางศิราณี  แสงแดง44 1/12/2564 e-GPตูเ้หลก็เก็บเอกสาร 35,000.00      35,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านประสงคเ์ฟอร์นิเจอร์ 35,000.00    ราคาตํ�าสุด ร.79/65 3/12/2564 น.ส.นิตยา  สาละ45 23/12/2564 กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 8,800.00        8,800.00     เฉพาะเจาะจง บา้นเบญจรงค์ 8,800.00      ราคาตํ�าสุด ร.80/65 26/12/2564 น.ส.ไพวรรณ  ศกัดิ� สุระ46 23/12/2564 กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 5,400.00        5,400.00     เฉพาะเจาะจง บา้นเบญจรงค์ 5,400.00      ราคาตํ�าสุด ร.81/65 26/12/2564 น.ส.ไพวรรณ  ศกัดิ� สุระ47 27/12/2564 งานอาคารสถานที� 5,710.00        5,710.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามโกลบอลเฮา้ส์ จาํกดั 5,710.00      ราคาตํ�าสุด ร.82/65 28/12/2564 น.ส.ไพวรรณ  ศกัดิ� สุระ48 27/12/2564 งานพสัดุกลาง 2,010.00        2,010.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ศรีไทยชุปเปอร์แวร์ โคราช จาํกดั2,010.00      ราคาตํ�าสุด ร.83/65 28/12/2564 น.ส.ไพวรรณ  ศกัดิ� สุระ147,030.00  รวมเงนิ

ลาํดบัที� วนัที�บันทึกขอซื�อ งานที�จัดซื�อ ราคากลาง วธิีจัดซื�อ เลขที�และวนัที� ผูต้รวจรับพสัดุหรือข้อตกลงของสัญญาชื�อ

แบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซื�อ ในรอบปี  2565โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  สังกดัสํานักงานเขตพื�นที%การศึกษามธัยมศึกษา บุรีรัมย์ประจําเดือน ธันวาคม 2564



แบบ สขร. 1

วงเงนิที�จัดซื�อ รายชื�อผู้เสนอราคา ราคาที�ตกลง เหตุผลที�คดัเลือกหรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที�เสนอ ซื�อหรือจ้าง โดยสรุป49 27/12/2564 งานพสัดุกลาง 7,500.00        7,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ศรีสยาม มาร์เก็ตติ�ง แอนด ์ฯ 7,500.00      ราคาตํ�าสุด ร.84/65 28/12/2564 น.ส.ไพวรรณ  ศกัดิ� สุระ50 27/12/2564 งานพสัดุกลาง 7,624.00        7,624.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ศรีสยาม มาร์เก็ตติ�ง แอนด ์ฯ 7,624.00      ราคาตํ�าสุด ร.85/65 28/12/2564 น.ส.ไพวรรณ  ศกัดิ� สุระ51 15/12/2564 การจดัค่ายวทิยาศาสตร์ 4,614.00        4,614.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเฮงพาณิชย์ 4,614.00      ราคาตํ�าสุด ร.86/65 17/12/2564 นางเรณู  วงคป์ินตา52 28/12/2564 งานยานพาหนะ 1,500.00        1,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิโตรเลี)ยมไทยคอร์ปอเรชั)นฯ 1,500.00      ราคาตํ�าสุด ร.87/65 28/12/2564 นายดวงเนตร  แพร่งสุวรรณ์53 22/12/2564 e-GP ชุดโชฟากาํมะหยี� 99,510.00      99,510.00   เฉพาะเจาะจง บริษทัรอฟฟ์เฟอร์นิเจอร์ 99,510.00    ราคาตํ�าสุด ร.88/65 25/12/2564 นายสุเทพ  สหวฒันชาติ54 23/12/2564 e-GP ผา้ออแกนซ่า 90,000.00      90,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านแหลมทองวทิยา 90,000.00    ราคาตํ�าสุด ร.89/65 29/12/2564 นายสุเทพ  สหวฒันชาติ

210,748.00  1,591,999.23   รวมเงนิรวมเงนิทั
งสิ
น

ลาํดบัที� วนัที�บันทึกขอซื�อ งานที�จัดซื�อ ราคากลาง วธิีจัดซื�อ เลขที�และวนัที� ผูต้รวจรับพสัดุหรือข้อตกลงของสัญญาชื�อ

แบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซื�อ ในรอบปี  2565โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  สังกดัสํานักงานเขตพื�นที%การศึกษามธัยมศึกษา บุรีรัมย์ประจําเดือน ธันวาม 2564



แบบ สขร. 1

วงเงนิที�จัดซื�อ รายชื�อผู้เสนอราคา ราคาที�ตกลง เหตุผลที�คดัเลือกหรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที�เสนอ ซื�อหรือจ้าง โดยสรุป1 27/12/2564 งานอาคารสถานที� 6,000.00        6,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านแหลมทองวทิยา 6,000.00      ราคาตํ�าสุด ร.90/65 29/12/2564 น.ส.ไพวรรณ  ศกัดิ� สุระ2 27/12/2564 งานอาคารสถานที� 2,310.00        2,310.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เจริญสุข โฮมพลสั จาํกดั 2,310.00      ราคาตํ�าสุด จ.91/65 29/12/2564 นายสุเทพ  สหวฒันชาติ3 29/12/2564 งานยานพาหนะ 1,000.00        1,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.มานะ-เสริมพลปิโตรเลี�ยม 1,000.00      ราคาตํ�าสุด ร.92/65 29/12/2564 นายบญัชา  คงทน4 28/12/2564 งานอาคารสถานที� 6,000.00        6,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านแหลมทองวทิยา 6,000.00      ราคาตํ�าสุด ร.93/65 30/12/2564 น.ส.ไพวรรณ  ศกัดิ� สุระ5 30/12/2564 งานยานพาหนะ 1,000.00        1,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิโตรเลี)ยมไทยคอร์ปอเรชั)น จาํกดั 1,000.00      ราคาตํ�าสุด ร.94/65 30/12/2564 นายดวงเนตร  แพร่งสุวรรณ์6 28/12/2564 พสัดุกลาง 1,637.10        1,637.10     เฉพาะเจาะจง บริษทั นางรองรุ่งเรือง 9999 จาํกดั 1,637.10      ราคาตํ�าสุด ร.95/65 30/12/2564 น.ส.สุกญัญา  หารโกทา7 30/12/2564 พสัดุกลาง 1,640.00        1,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านนางรองกิ0ฟช็อป 1,640.00      ราคาตํ�าสุด ร.96/65 2/1/2565 น.ส.สุกญัญา  หารโกทา8 30/12/2564 พสัดุกลาง 79.00             79.00          เฉพาะเจาะจง ร้านโชคดีเซ็นเตอร์  ละหานทราย 79.00           ราคาตํ�าสุด ร.97/65 2/1/2565 น.ส.วิรัตน์  สวายพล9 3/1/2565 งานยานพาหนะ 500.00           500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.สมนึกบริการละหานทราย 500.00         ราคาตํ�าสุด ร.98/65 3/1/2565 นายสุเทพ  สหวฒันชาติ10 13/12/2564 e-GP วสัดุซ่อมแซมงานอาคารสถานที�212,029.50    212,029.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮงวาณิชย ์โฮมมาร์ทฯ 212,029.50  ราคาตํ�าสุด ร.99/65 20/12/2564 นายสุเทพ  สหวฒันชาติ11 23/12/2564 e-GP วสัดุงานอาคารสถานที� 437,381.40    437,381.40 เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮงวาณิชย ์โฮมมาร์ท ฯ 437,381.40  ราคาตํ�าสุด ร.100/65 27/12/2564 นายสุเทพ  สหวฒันชาติ12 29/12/2564 e-GP วสัดุงานอาคารสถานที� 98,825.00      98,825.00   เฉพาะเจาะจง ร้านสมปองพนัธุ์ไม้ 98,825.00    ราคาตํ�าสุด ร.101/65 3/1/2565 นายสุเทพ  สหวฒันชาติ13 29/12/2564 e-GP วสัดุงานอาคารสถานที� 86,913.00      86,913.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮงวาณิชย ์โฮมมาร์ทฯ 86,913.00    ราคาตํ�าสุด ร.102/65 3/1/2565 นายสุเทพ  สหวฒันชาติ14 30/12/2564 งานอาคารสถานที� 3,500.00        3,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านตี5ประตูเหลก็ 3,500.00      ราคาตํ�าสุด ร.103/65 4/1/2565 นายสุเทพ  สหวฒันชาติ15 10/1/2565 งานยานพาหนะ 800.00           800.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิโตรเลี�ยมไทยคอร์ปอเรชั�น จาํกดั 800.00         ราคาตํ�าสุด ร.104/65 10/1/2565 นายดวงเนตร  แพร่งสุวรรณ์16 11/1/2565 งานยานพาหนะ 600.00           600.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิโตรเลี�ยมไทยคอร์ปอเรชั�น จาํกดั 600.00         ราคาตํ�าสุด ร.105/65 11/1/2565 นายดวงเนตร  แพร่งสุวรรณ์860,215.00  รวมเงนิ

ลาํดบัที� วนัที�บันทึกขอซื�อ งานที�จัดซื�อ ราคากลาง วธิีจัดซื�อ เลขที�และวนัที� ผูต้รวจรับพสัดุหรือข้อตกลงของสัญญาชื�อ

แบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซื�อจัดจ้าง ในรอบปี  2565โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  สังกดัสํานักงานเขตพื�นที%การศึกษามธัยมศึกษา บุรีรัมย์แบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซื�อ ในรอบปี  2565



แบบ สขร. 1

วงเงนิที�จัดซื�อ รายชื�อผู้เสนอราคา ราคาที�ตกลง เหตุผลที�คดัเลือกหรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที�เสนอ ซื�อหรือจ้าง โดยสรุป17 11/1/2565 งานยานพาหนะ 1,500.00        1,500.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรละหานทราย 1,500.00      ราคาตํ�าสุด ร.106/65 11/1/2565 นายบญัชา  คงทน18 10/1/2565 งานโคงการอารยเกษตรฯ 700.00           700.00        เฉพาะเจาะจง บริษทัจิรการเกษตร 2019 จาํกดั 700.00         ราคาตํ�าสุด ร.107/65 12/1/2565 นางชนนัทภ์สัร์  ธีรเสริมพงศ์19 10/1/2565 งานโคงการอารยเกษตรฯ 315.00           315.00        เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรละหานทราย 315.00         ราคาตํ�าสุด ร.108/65 12/1/2565 นางชนนัทภ์สัร์  ธีรเสริมพงศ์20 1/1/2565 งานยานพาหนะ 2,000.00        2,000.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรละหานทราย 2,000.00      ราคาตํ�าสุด ร.109/65 1/1/2565 นายสุเทพ  สหวฒันชาติ21 30/12/2564 งานอาคารสถานที� 1,000.00        1,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั รอแยล คอนเซ็ปท ์จาํกดั 1,000.00      ราคาตํ�าสุด ร.110/65 1/1/2565 น.ส.สุกญัญา  หารโกทา22 2/1/2565 งานยานพาหนะ 1,000.00        1,000.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรละหานทราย ฯ 1,000.00      ราคาตํ�าสุด ร.111/65 2/1/2565 นายสุเทพ  สหวฒันชาติ23 30/12/2564 งานอาคารสถานที� 1,815.00        1,815.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั โฮมโปรดกัส์ เซ็นเตอร์ ฯ 1,815.00      ราคาตํ�าสุด ร.112/65 2/1/2565 น.ส.ไพวรรณ  ศกัดิ� สุระ24 30/12/2564 งานอาคารสถานที� 500.00           500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสวงดอกไม้ 500.00         ราคาตํ�าสุด ร.113/65 2/1/2565 นายสุเทพ  สหวฒันชาติ25 30/12/2564 งานอาคารสถานที� 4,000.00        4,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสมใจจกัรยาน 4,000.00      ราคาตํ�าสุด ร.114/65 2/1/2565 นายสุเทพ  สหวฒันชาติ26 30/12/2564 งานอาคารสถานที� 951.00           951.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั มิสเตอร์.ดี.ไอ.วายฯ 951.00         ราคาตํ�าสุด ร.115/65 2/1/2565 นายสุเทพ  สหวฒันชาติ27 1/1/2565 งานอาคารสถานที� 500.00           500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสมปองพนัธุ์ไม้ 500.00         ราคาตํ�าสุด ร.116/65 3/1/2565 นายสุเทพ  สหวฒันชาติ28 1/1/2565 งานอาคารสถานที� 1,648.00        1,648.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเฮงวาณิชย์ 1,648.00      ราคาตํ�าสุด ร.117/65 3/1/2565 นางหทัยา  มีพวงผล29 1/1/2565 พสัดุกลาง 390.00           390.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเฮงวาณิชย์ 390.00         ราคาตํ�าสุด ร.118/65 3/1/2565 น.ส.วิรัตน์  สวายพล30 1/1/2565 พสัดุกลาง 459.00           459.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั รอแยล คอนเซ็ปท ์จาํกดั 459.00         ราคาตํ�าสุด ร.119/65 3/1/2565 น.ส.วิรัตน์  สวายพล31 1/1/2565 กลุ่มบริหารทั�วไป 2,200.00        2,200.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสาํราญเฟอร์นิเจอร์ 2,200.00      ราคาตํ�าสุด ร.120/65 3/1/2565 นางหทัยา  มีพวงผล32 1/1/2565 งานอาคารสถานที� 800.00           800.00        เฉพาะเจาะจง ร้านยทุธนา พนัธุ์ไม้ 800.00         ราคาตํ�าสุด ร.121/65 3/1/2565 นายสุเทพ  สหวฒันชาติ19,778.00    รวมเงนิ

แบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซื�อจัดจ้าง ในรอบปี  2565แบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซื�อ ในรอบปี  2565ประจําเดือน มกราคม 2565
วนัที�บันทึกขอซื�อ ผูต้รวจรับพสัดุลาํดบัที� งานที�จัดซื�อ ราคากลาง วธิีจัดซื�อ เลขที�และวนัที�หรือข้อตกลงของสัญญาชื�อ



แบบ สขร. 1

วงเงนิที�จัดซื�อ รายชื�อผู้เสนอราคา ราคาที�ตกลง เหตุผลที�คดัเลือกหรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที�เสนอ ซื�อหรือจ้าง โดยสรุป33 1/1/2565 งานอาคารสถานที� 500.00           500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสมปองพนัธุ์ไม้ 500.00         ราคาตํ�าสุด ร.122/65 3/1/2565 นายสุเทพ  สหวฒันชาติ34 1/1/2565 งานอาคารสถานที� 980.00           980.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั รอแยล คอนเซ็ปท ์จาํกดั 980.00         ราคาตํ�าสุด ร.123/65 3/1/2565 นายสุเทพ  สหวฒันชาติ35 1/1/2565 กลุ่มบริหารทั�วไป 5,864.00        5,864.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามโกลบอลเฮา้ส์ จาํกดัฯ 5,864.00      ราคาตํ�าสุด ร.124/65 3/1/2565 น.ส.ไพวรรณ  ศกัดิ� สุระ36 2/1/2565 งานอาคารสถานที� 295.00           295.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั รอแยล คอนเซ็ปท ์จาํกดั 295.00         ราคาตํ�าสุด ร.125/65 4/1/2565 นายสุเทพ  สหวฒันชาติ37 2/1/2565 กลุ่มบริหารทั�วไป 333.00           333.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเฮงวาณิชย์ 333.00         ราคาตํ�าสุด ร.126/65 4/1/2565 นางหทัยา  มีพวงผล38 2/1/2565 งานอาคารสถานที� 748.00           748.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเฮงวาณิชย์ 748.00         ราคาตํ�าสุด ร.127/65 4/1/2565 นายสุเทพ  สหวฒันชาติ39 2/1/2565 พสัดุกลาง 470.80           470.80        เฉพาะเจาะจง บริษทั นางรองรุ่งเรือง 9999 จาํกดั 470.80         ราคาตํ�าสุด ร.128/65 4/1/2564 น.ส.วิรัตน์  สวายพล40 2/1/2565 กลุ่มบริหารทั�วไป 915.00           915.00        เฉพาะเจาะจง ร้านโชคดีเซ็นเตอร์  ละหานทราย 915.00         ราคาตํ�าสุด ร.129/65 4/1/2565 น.ส.วิรัตน์  สวายพล41 2/1/2565 กลุ่มบริหารทั�วไป 226.00           226.00        เฉพาะเจาะจง ร้านโชคดีเซ็นเตอร์  ละหานทราย 226.00         ราคาตํ�าสุด ร.130/65 4/1/2565 น.ส.วิรัตน์  สวายพล42 4/1/2565 กลุ่มบริหารทั�วไป 314.58           314.58        เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามโกลบอลเฮา้ส์ จาํกดั ฯ 314.58         ราคาตํ�าสุด ร.131/65 6/1/2565 นางหทัยา  มีพวงผล43 14/1/2565 e-GP เครื�องปั� มนูนไฟฟ้า 203,300.00    203,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อีเลคโตรแมค 203,300.00  ราคาตํ�าสุด ร.132/65 19/1/2565 นายพิสิทธิ�   นอ้ยพลี44 17/1/2565 งานยานพาหนะ 1,500.00        1,500.00     เฉพาะเจาะจง ปั� มนํ� ามนัจกัรพรรดิไผส่ีทอง 1,500.00      ราคาตํ�าสุด ร.133/65 17/1/2565 นายบญัชา  คงทน45 14/1/2565 e-Gp หมึกปริ�นเตอร์ 15,000.00      15,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพิวเตอร์ 15,000.00    ราคาตํ�าสุด ร.134/65 20/1/2565 นางศิราณี  แสงแดง46 19/1/2565 e-GP อุปกรณ์ต่อพว่งคอมพิวเตอร์ 28,290.00      28,290.00   เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพิวเตอร์ 28,290.00    ราคาตํ�าสุด ร.135/65 24/1/2565 นายกอ้งเกียรติชยั  ทบวงศรี47 21/1/2565 งานอาคารสถานที� 1,500.00        1,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเฮงบริการ 1,500.00      ราคาตํ�าสุด ร.136/65 24/1/2565 นายสุเทพ  สหวฒันชาติ48 21/1/2565 งานอาคารสถานที� 7,200.00        7,200.00     เฉพาะเจาะจง ดบัเพลิงไฟร์แมน เซฟตี�ชงัรืปรดกัส์ 7,200.00      ราคาตํ�าสุด ร.137/65 24/1/2565 นายสุเทพ  สหวฒันชาติ5,797,036.38   6,677,029.38   รวมเงนิรวมเงนิทั
งสิ
น

ลาํดบัที� วนัที�บันทึกขอซื�อ งานที�จัดซื�อ ราคากลาง วธิีจัดซื�อ เลขที�และวนัที� ผูต้รวจรับพสัดุหรือข้อตกลงของสัญญาชื�อ

แบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซื�อ ในรอบปี  2565โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  สังกดัสํานักงานเขตพื�นที%การศึกษามธัยมศึกษา บุรีรัมย์ประจําเดือน มกราคม 2565



แบบ สขร. 1

วงเงนิที�จัดซื�อ รายชื�อผู้เสนอราคา ราคาที�ตกลง เหตุผลที�คดัเลือกหรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที�เสนอ ซื�อหรือจ้าง โดยสรุป1 20/1/2565 e-GP วสัดุจดัการเรียนการสอน 88,025.00      88,025.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พาณิชย์ 88,025.00    ราคาตํ�าสุด ร.138/65 25/1/2565 นายสุเทพ  สหวฒันชาติ2 21/1/2565 งานอาคารสถานที� 2,025.00        2,025.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน จานจิน 2,025.00      ราคาตํ�าสุด ร.139/65 24/1/2565 นายสุเทพ  สหวฒันชาติ3 29/1/2565 e-GP หมึกเครื�องถ่ายเอกสาร 13,800.00      13,800.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน อาร์ เอสเซนเตอร์เซอร์วสิ 13,800.00    ราคาตํ�าสุด ร.140/65 2/2/2565 นายพิสิทธิ�   นอ้ยพลี4 20/12/2564 การจดักิจกรรมวนัคริสตม์าส 5,030.00        5,030.00     เฉพาะเจาะจง บริษทัฮกกี�ซุปเปอร์มาร์ท จาํกดั 5,030.00      ราคาตํ�าสุด ร.141/65 22/12/2564 นางพนาวนั แดงชาติ5 21/12/2564 การจดักิจกรรมวนัคริสตม์าส 886.00           886.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเฮงวาณิชย์ 886.00         ราคาตํ�าสุด ร.142/65 23/12/2564 นางพนาวนั แดงชาติ6 21/12/2564 การจดักิจกรรมวนัคริสตม์าส 276.00           276.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั รอแยล คอนเซ็ปท ์จาํกดั 276.00         ราคาตํ�าสุด ร.143/65 24/12/2564 นางพนาวนั แดงชาติ7 21/12/2564 การจดักิจกรรมวนัคริสตม์าส 189.00           189.00        เฉพาะเจาะจง ร้านโชคดีเซ็นเตอร์  ละหานทราย 189.00         ราคาตํ�าสุด ร.144/65 23/12/2564 นางพนาวนั แดงชาติ8 21/12/2564 การจดักิจกรรมวนัคริสตม์าส 820.00           820.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงเจริญบิวตี� 820.00         ราคาตํ�าสุด ร.145/65 23/12/2564 นางพนาวนั แดงชาติ9 21/12/2564 การจดักิจกรรมวนัคริสตม์าส 961.00           961.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพงเจริญบิวตี� 961.00         ราคาตํ�าสุด ร.146/65 23/12/2564 นางพนาวนั แดงชาติ10 21/12/2564 การจดักิจกรรมวนัคริสตม์าส 400.00           400.00        เฉพาะเจาะจง ร้านแม่จ๋าเบเกอรี� 400.00         ราคาตํ�าสุด ร.147/65 24/12/2564 นางพนาวนั แดงชาติ11 23/12/2564 การจดักิจกรรมวนัคริสตม์าส 352.00           352.00        เฉพาะเจาะจง ร้านคา้เจริญ 352.00         ราคาตํ�าสุด ร.148/65 25/12/2564 นางพนาวนั แดงชาติ12 3/2/2565 e-GP วสัดุจดัการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์104,203.00    104,203.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแหลมทองวทิยา 104,203.00  ราคาตํ�าสุด ร.149/65 9/2/2565 นางเบญจรัต ์ ใจภพ13 7/2/2565 งานอาคารสถานที� 1,800.00        1,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.การคา้ มีดโคราช 1,800.00      ราคาตํ�าสุด ร.150/65 9/2/2565 นายสุเทพ  สหวฒันชาติ14 24/1/2565 งานโคงการอารยเกษตรฯ 3,800.00        3,800.00     เฉพาะเจาะจง นายหาญ  แกว้กลม 3,800.00      ราคาตํ�าสุด ร.151/65 16/1/2565 นายจาํรูญ   สมจิต15 8/2/2565 งานยานพาหนะ 1,000.00        1,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทัปิโตเลี�ยมไทยคอร์ปอเรชั�น จาํกดั 1,000.00      ราคาตํ�าสุด ร.152/65 8/2/2565 นายดวงเนตร  แพร่งสุวรรณ์16 10/2/2565 e-GP วสัดุครุภณัฑด์นตรีสากล 20,000.00      20,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านบีเอสมิวสิค 20,000.00    ราคาตํ�าสุด ร.153/65 17/2/2565 นายมานพ  ทองคาํ243,567.00  รวมเงนิ

ลาํดบัที� วนัที�บันทึกขอซื�อ งานที�จัดซื�อ ราคากลาง วธิีจัดซื�อ เลขที�และวนัที� ผูต้รวจรับพสัดุหรือข้อตกลงของสัญญาชื�อ

แบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซื�อ ในรอบปี  2565โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  สังกดัสํานักงานเขตพื�นที%การศึกษามธัยมศึกษา บุรีรัมย์ประจําเดือนกมุภาพนัธ์ 2565



แบบ สขร. 1

วงเงนิที�จัดซื�อ รายชื�อผู้เสนอราคา ราคาที�ตกลง เหตุผลที�คดัเลือกหรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที�เสนอ ซื�อหรือจ้าง โดยสรุป17 27/1/2565 e-GP วสัดุงานอาคารสถานที� 55,713.00      55,713.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮงวาณิชย ์โฮมมาร์ท จาํกดั 55,713.00    ราคาตํ�าสุด ร.154/65 31/1/2565 นายสุเทพ  สหวฒันชาติ18 21/1/2565 กิจกรรมวนัตรุษจีน 2,357.00        2,357.00     เฉพาะเจาะจง บริษทัฮกกี�ซุปเปอร์มาร์ท จาํกดั(สาขาที� 00001) 2,357.00      ราคาตํ�าสุด ร.155/65 23/1/2565 น.ส.พรเพญ็  มาศวรรณา19 28/1/2565 กิจกรรมวนัตรุษจีน 108.00           108.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเฮงวาณิชย์ 108.00         ราคาตํ�าสุด ร.156/65 31/1/2565 น.ส.พรเพญ็  มาศวรรณา20 31/1/2565 กิจกรรมวนัตรุษจีน 1,567.00        1,567.00     เฉพาะเจาะจง ร้านโชคดีเซ็นเตอร์  ละหานทราย 1,567.00      ราคาตํ�าสุด ร.157/65 1/2/2565 น.ส.พรเพญ็  มาศวรรณา21 31/1/2565 กิจกรรมวนัตรุษจีน 2,580.00        2,580.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.สุวมิล วทิยาภาเลิศ 2,580.00      ราคาตํ�าสุด ร.158/65 1/2/2565 น.ส.พรเพญ็  มาศวรรณา22 23/1/2565 งานยานพาหนะ 1,500.00        1,500.00     เฉพาะเจาะจง ปั� มนํ�ามนัจกัรพรรดิไผส่ีทอง(บุรีรัมย)์ 1,500.00      ราคาตํ�าสุด ร.159/65 23/1/2565 นายบญัชา  คงทน23 28/1/2565 งานโคงการอารยเกษตรฯ 7,000.00        7,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพิวเตอร์ 7,000.00      ราคาตํ�าสุด ร.160/65 31/1/2565 นายวีระพงษ ์ ปะวะระ24 14/2/2565 งานโคงการอารยเกษตรฯ 1,800.00        1,800.00     เฉพาะเจาะจง นายบุญมา  สุภศร 1,800.00      ราคาตํ�าสุด ร.161/65 15/2/2565 นายอาํนาจ  ตอบกุลกิติกร25 18/2/2565 e-GP วสัดุจดัการเรียนการสอนนาฏศิลป์50,000.00      50,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน พีพีเอส ศึกษาภณัฑ์ 50,000.00    ราคาตํ�าสุด ร.162/65 24/2/2565 นางชลนาฎ   โชคสุขเพิ�มทวี26 17/2/2565 e-GPกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล97,500.00      97,500.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั ที เอ วี เทรดดิ�ง แอนด ์เซอร์วิส ฯ 97,500.00    ราคาตํ�าสุด ร.163/65 24/2/2565 นายพิสิทธิ�   นอ้ยพลี27 1/2/2565 e-GPกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล10,860.00      10,860.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั วโิรจน์วทิยาภณัฑ์ 10,860.00    ราคาตํ�าสุด ร.164/65 8/2/2565 นางณฐัญาดา  ภู่ระยา้28 24/2/2565 กลุ่มบริหารกิจการนกัเรียน 3,380.00        3,380.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงเจริญบิวตี� 3,380.00      ราคาตํ�าสุด ร.165/65 28/2/2565 น.ส.จุฑาทิพย ์ เลิศลํ�า29 23/2/2565 e-GPกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล13,200.00      13,200.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน อาร์ เอสเซนเตอร์เซอร์วสิ 13,200.00    ราคาตํ�าสุด ร.166/65 8/2/2565 นายพิสิทธิ�   นอ้ยพลี30 23/2/2565 การดาํเนินการสอน O-net ม.6 110.00           110.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พาณิชย์ 110.00         ราคาตํ�าสุด ร.167/65 25/3/2565 นางศิราณี  แสงแดง31 1/3/2565 งานธนาคารโรงเรียน 5,200.00        5,200.00     เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพิวเตอร์ 5,200.00      ราคาตํ�าสุด ร.168/65 28/2/2565 นางวงจนัทร์  เพช็รรัตน์32 28/2/2565 กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 4,000.00        4,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพิวเตอร์ 4,000.00      ราคาตํ�าสุด ร.169/65 1/3/2565 นางศิราณี  แสงแดง256,875.00  รวมเงนิ

ลาํดบัที� วนัที�บันทึกขอซื�อ งานที�จัดซื�อ ราคากลาง วธิีจัดซื�อ เลขที�และวนัที� ผูต้รวจรับพสัดุหรือข้อตกลงของสัญญาชื�อ

แบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซื�อ ในรอบปี  2565โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  สังกดัสํานักงานเขตพื�นที%การศึกษามธัยมศึกษา บุรีรัมย์ประจําเดือนกมุภาพนัธ์ 2565



แบบ สขร. 1

วงเงนิที�จัดซื�อ รายชื�อผู้เสนอราคา ราคาที�ตกลง เหตุผลที�คดัเลือกหรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที�เสนอ ซื�อหรือจ้าง โดยสรุป33 24/2/2565 งานยานพาหนะ 2,000.00        2,000.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรละหานทราย 2,000.00      ราคาตํ�าสุด ร.171/65 24/2/2565 นายบญัชา  คงทน34 27/2/2565 งานยานพาหนะ 1,600.00        1,600.00     เฉพาะเจาะจง ปั� มนํ� ามนั ธมกรปิโตรเลี�ยม 1,600.00      ราคาตํ�าสุด ร.172/65 27/3/2565 นายบญัชา  คงทน35 24/2/2565 e-GP ครุภณัฺฑด์นตรีสากล 20,000.00      20,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านบุรีรัมยม์ิวสิคซาวด์ 20,000.00    ราคาตํ�าสุด ร.173/65 27/2/2565 นายมานพ  ทองคาํ

23,600.00    524,042.00  รวมเงนิทั
งสิ
น

ลาํดบัที� วนัที�บันทึกขอซื�อ งานที�จัดซื�อ ราคากลาง วธิีจัดซื�อ เลขที�และวนัที� ผูต้รวจรับพสัดุหรือข้อตกลงของสัญญาชื�อ

แบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซื�อ ในรอบปี  2565โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  สังกดัสํานักงานเขตพื�นที%การศึกษามธัยมศึกษา บุรีรัมย์ประจําเดือน กมุภาพนัธ์ 2565

รวมเงนิ



แบบ สขร. 1

วงเงนิที�จัดซื�อ รายชื�อผู้เสนอราคา ราคาที�ตกลง เหตุผลที�คดัเลือกหรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที�เสนอ ซื�อหรือจ้าง โดยสรุป1 25/2/2565 งานยานพาหนะ 1,200.00        1,200.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิโตรเลี�ยมไทยคอร์ปอเรชั�น จาํกดั1,200.00      ราคาตํ�าสุด ร.174/65 25/2/2565 นายดวงเนตร  แพร่งสุวรรณ์2 27/2/2565 งานยานพาหนะ 1,200.00        1,200.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิโตรเลี�ยมไทยคอร์ปอเรชั�น จาํกดั1,200.00      ราคาตํ�าสุด ร.175/65 27/2/2565 นายดวงเนตร  แพร่งสุวรรณ์3 1/3/2565 e-GP ครุภณัฑง์านโสตทศันูปกรณ์ 40,000.00      40,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษทับุรีรัมยม์ิวสิคซาวด์ 40,000.00    ราคาตํ�าสุด ร.176/65 3/3/2565 นายกุศล  จนัทร์วนั4 26/1/2565 งานยานพาหนะ 500.00           500.00        เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรละหานทราย จาํกดั 500.00         ราคาตํ�าสุด ร.177/65 26/1/2565 นายบญัชา  คงทน5 25/2/2565 e-GP ชุดตรวจ ATK 22,470.00      22,470.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดวานซ์ เพาเวอร์-เทค เซ็นเตอร์ จาํกดั22,470.00    ราคาตํ�าสุด ร.178/65 2/3/2565 น.ส.เสาวนีย ์ สิงห์คาํ6 2/3/2565 งานโคงการอารยเกษตรฯ 5,310.00        5,310.00     เฉพาะเจาะจง ร้านดาวทอง แพคเกจจิ�ง 5,310.00      ราคาตํ�าสุด ร.179/65 4/3/2565 น.ส.วิภวานี  สุริยนัต์7 21/3/2565 กิจกรรมคบลูกรัชดาสร้างบา้น 1,402.00        1,402.00     เฉพาะเจาะจง ร้านโชคดีเซ็นเตอร์  ละหานทราย 1,402.00      ราคาตํ�าสุด ร.180/65 2/3/2565 น.ส.วิภวานี  สุริยนัต์8 23/2/2565 e-GP วสัดุซ่อมแซมเรือนธรรม 155,628.00    155,628.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮงวาณิชย ์โฮมมาร์ท จาํกดั 155,628.00  ราคาตํ�าสุด ร.181/65 28/2/2565 นายสุเทพ  สหวฒันชาติ9 23/3/2565 e-GP หมึกเครื�องถ่ายเอกสาร 13,200.00      13,200.00   เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์ เอส เซนเตอร์เซอวสิ 13,200.00    ราคาตํ�าสุด ร.182/65 28/3/2565 นายพิสิทธิ�   นอ้ยพลี10 24/3/2565 e-GP วสัดุงานพสัดุกลาง 42,088.00      42,088.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พาณิชย์ 42,088.00    ราคาตํ�าสุด ร.183/65 28/3/2565 นางศิราณี  แสงแดง11 22/3/2565 กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน5,470.00        5,470.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ออฟฟิศเมท(ไทย)จาํกดั 5,470.00      ราคาตํ�าสุด ร.184/65 26/3/2565 นายสุเทพ  สหวฒันชาติ12 1/2/2565 กิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศ 1,185.00        1,185.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเฮงวาณิชย์ 1,185.00      ราคาตํ�าสุด ร.185/65 3/2/2565 นางพนาวนั แดงชาติ13 1/2/2565 กิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศ 3,670.00        3,670.00     เฉพาะเจาะจง บริษทัฮกกี�ซุปเปอร์มาร์ท จาํกดั(สาขาที� 00001) 3,670.00      ราคาตํ�าสุด ร.186/65 3/2/2565 นางพนาวนั แดงชาติ14 1/3/2565 กิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศ 51.00             51.00          เฉพาะเจาะจง บริษทัฮกกี�ซุปเปอร์มาร์ท จาํกดั(สาขาที� 00001) 51.00           ราคาตํ�าสุด ร.187/65 3/2/2565 นางพนาวนั แดงชาติ15 2/2/2565 กิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศ 10,200.00      10,200.00   เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพิวเตอร์ 10,200.00    ราคาตํ�าสุด ร.188/65 4/2/2565 นางพนาวนั แดงชาติ16 2/2/2565 กิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศ 1,000.00        1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านโชคดีเซ็นเตอร์  ละหานทราย 1,000.00      ราคาตํ�าสุด ร.189/65 4/2/2565 นางพนาวนั แดงชาติ304,574.00  

แบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซื�อ ในรอบปี  2565โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  สังกดัสํานักงานเขตพื�นที%การศึกษามธัยมศึกษา บุรีรัมย์ประจําเดือน มนีาคม 2565
ลาํดบัที� วนัที�บันทึกขอซื�อ งานที�จัดซื�อ ราคากลาง วธิีจัดซื�อ เลขที�และวนัที� ผูต้รวจรับพสัดุหรือข้อตกลงของสัญญาชื�อ

รวมเงนิ



แบบ สขร. 1

วงเงนิที�จัดซื�อ รายชื�อผู้เสนอราคา ราคาที�ตกลง เหตุผลที�คดัเลือกหรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที�เสนอ ซื�อหรือจ้าง โดยสรุป17 19/3/2565 e-GP หมึกเครื�องถ่ายเอกสารและเครื�องพิมเ์ลเซอร์ 24,700.00      24,700.00   เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์ เอส เซนเตอร์เซอวสิ 24,700.00    ราคาตํ�าสุด ร.190/65 22/3/2565 นายพิสิทธิ�   นอ้ยพลี18 25/3/2565 e-GP วสัดุซ่อมแซมอาคารสถานที� 112,143.60    112,143.60 เฉพาะเจาะจง บริษทัเฮงวาณิชย ์โฮมมาร์ท 112,143.60  ราคาตํ�าสุด ร.191/65 29/3/2565 นายสุเทพ  สหวฒันชาติ19 2/5/2565 กลุ่มบริหารวชิาการ 8,000.00        8,000.00     เฉพาะเจาะจง แสงไทยก่อสร้างและคอมพิวเตอร์ 8,000.00      ราคาตํ�าสุด ร.192/65 5/5/2565 น.ส.บุญเรือง  อมัพาพฒันะนนัท์20 3//5/2565 e-GP ไมก้วาดดอกหญา้ ทางมะพร้าว 42,500.00      42,500.00   เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา  รักษาพล 42,500.00    ราคาตํ�าสุด ร.193/65 9/5/2565 นายสุเทพ  สหวฒันชาติ21 2/5/2565 กลุ่มบริหารงบประมาณ 4,000.00        4,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพิวเตอร์ 4,000.00      ราคาตํ�าสุด ร.194/65 9/5/2565 นางศิราณี  แสงแดง22 10/5/2565 กระดาษไขเครื�องพิมพร์ิโซ่ 22,890.00      22,890.00   เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์ เอส เซนเตอร์เซอวสิ 22,890.00    ราคาตํ�าสุด ร.195/65 12/5/2565 นายพิสิทธิ�   นอ้ยพลี23 21/3/2565 งานยานพาหนะ 1,000.00        1,000.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรละหานทราย 1,000.00      ราคาตํ�าสุด ร.196/65 21/3/2564 นายบญัชา  คงทน24 4/5/2565 งานอาคารสถานที� 13,300.00      13,300.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน จานจิน 13,300.00    ราคาตํ�าสุด ร.197/65 10/5/2565 นายสุเทพ  สหวฒันชาติ25 5/5/2565 งานอาคารสถานที� 683.00           683.00        เฉพาะเจาะจง ร้านโชคดีเซ็นเตอร์  ละหานทราย 683.00         ราคาตํ�าสุด ร.198/65 7/5/2565 นายสุเทพ  สหวฒันชาติ

229,216.60  533,790.60  

เลขที�และวนัที� ผูต้รวจรับพสัดุหรือข้อตกลงของสัญญาชื�อ

รวมเงนิรวมเงนิทั
งสิ
น

ลาํดบัที� วนัที�บันทึกขอซื�อ งานที�จัดซื�อ ราคากลาง วธิีจัดซื�อ

แบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซื�อ ในรอบปี  2565โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  สังกดัสํานักงานเขตพื�นที%การศึกษามธัยมศึกษา บุรีรัมย์ประจําเดือน มนีาคม 2565



แบบ สขร. 1

วงเงนิที�จัดซื�อ รายชื�อผู้เสนอราคา ราคาที�ตกลง เหตุผลที�คดัเลือกหรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที�เสนอ ซื�อหรือจ้าง โดยสรุป1 16/10/2563 ซ่อมรถอเนกประสงค์ 1,050.00        1,050.00     เฉพาะเจาะจง อู่ช่างเจ๊ยบ 1,050.00      ราคาตํ�าสุด จ.2/64 18/10/2563 นายสุเทพ  สหวฒันชาติ2 14/10/2563 งานประกนัคุณภาพการศึกษา 1,575.00        1,575.00     เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายอิงเจ็ท 1,575.00      ราคาตํ�าสุด จ.3/64 16/10/2563 นายวีระพงษ ์ ปะวะระ3 9/10/1963 คหกรรม 4,000.00        4,000.00     เฉพาะเจาะจง จา้งเหมาทาํท่อระบายนํ�าและก๊อกนํ�า 4,000.00      ราคาตํ�าสุด จ.4/64 12/10/1963 นางส่องศรี    เหล็กสี4 20/10/2563 ซ่อมรถตดัหญา้ 720.00           720.00        เฉพาะเจาะจง ร้านช่างแอร์ซ่อมมอเตอร์ไซด์ 720.00         ราคาตํ�าสุด จ.6/64 21/10/2563 นายสุเทพ  สหวฒันชาติ5 22/10/2563 ติดตั�งประตูบานแขวนพร้อมกระจก 8,000.00        8,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านกา้วหนา้อลูมิเนี)ยม-กระจก 8,000.00      ราคาตํ�าสุด จ.7/64 24/10/2563 น.ส.ปฤษณา   สาลี6 23/10/2563 ซ่อมหลงัคา3 11,000.00      11,000.00   เฉพาะเจาะจง นายอาํนวย  ราฎธรรมา 11,000.00    ราคาตํ�าสุด จ.8/64 26/10/2563 นายสุเทพ  สหวฒันชาติ7 23/10/2563 พิมพป์้ายวทิยาลยัชุมชนบุรีรัมย์ 315.00           315.00        เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายอิงเจ็ท 315.00         ราคาตํ�าสุด จ.9/64 26/10/2563 นายวีระพงษ ์ ปะวะระ8 23/10/2563 ซ่อมรถอเนกประสงค์ 5,635.00        5,635.00     เฉพาะเจาะจง ร้านทองชยัการช่าง 5,635.00      ราคาตํ�าสุด จ.10/64 27/10/2563 นายสุเทพ  สหวฒันชาติ9 26/10/2563 ซ่อมบาํรุงสาย Fiber obtic 1,000.00        1,000.00     เฉพาะเจาะจง นายธีรโชติ พรหมรุกชาติ 1,000.00      ราคาตํ�าสุด จ.11/64 28/10/2563 นายวีระพงษ ์ ปะวะระ10 21/10/2563 เปลี�ยนพดัลมเพดานรถสองแถว 4,300.00        4,300.00     เฉพาะเจาะจง นายเอนก  เที�ยงนา 4,300.00      ราคาตํ�าสุด จ.12/64 23/10/2563 นายบญัชา  คงทน

37,595.00    

วนัที�บันทึกขอซื�อ ผูต้รวจรับพสัดุ

แบบสรุปผลการดําเนินงานจัดจ้าง ในรอบปี  2565โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  สังกดัสํานักงานเขตพื�นที%การศึกษามธัยมศึกษา บุรีรัมย์ประจําเดือน ตุลาคม 2564

รวมเงิน

ลาํดบัที� งานที�จัดจ้าง ราคากลาง วธิีจัดซื�อจัดจ้าง เลขที�และวนัที�
หรือข้อตกลงของสัญญาอจ้าง

2. สรุปผลการจัดจ้างโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ในรอบปีงบประมาณ 2565 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564  ถึง  เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 ระยะเวลาแรกของปีงบประมาณ 2565



แบบ สขร. 1

วงเงนิที�จัดซื�อ รายชื�อผู้เสนอราคา ราคาที�ตกลง เหตุผลที�คดัเลือกหรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที�เสนอ ซื�อหรือจ้าง โดยสรุป1 30/10/2563 ซ่อมเครื�องพิมพด์ีดไทย-องักฤษ 8,200.00        8,200.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์ เอส เซนเตอร์ เซอร์วสิ 8,200.00      ราคาตํ�าสุด จ.13/64 2/11/2563 นางชลธิชา  หลาบนอก2 11/11/2563 ซ่อมเครื�องพิมพด์ีดภาษาไทย 5,950.00        5,950.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์ เอส เซนเตอร์ เซอร์วสิ 5,950.00      ราคาตํ�าสุด จ.14/64 13/11/2563 นางชลธิชา  หลาบนอก3 4/11/2563 ป้ายอะคลิลิค 3,000.00        3,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านคิดถึงป้ายโฆษณานางรอง 3,000.00      ราคาตํ�าสุด จ.15/64 6/11/2563 น.ส.สิตาพชัญ ์  ไชยอาํพรวชัร์4 16/11/2563 เปลี�ยกญุแจและซ่อมประตู 1,200.00        1,200.00     เฉพาะเจาะจง นายเหวา่ อินทร์นอก 1,200.00      ราคาตํ�าสุด จ.16/64 17/11/2563 น.ส.วิรัตน์  สวายพล5 4/11/2563 เขา้เล่มแผนประจาํปีงบประมาณ 2564 1,364.00        1,364.00     เฉพาะเจาะจง ร้านถ่ายเอกสารไทยแกว้ 1,364.00      ราคาตํ�าสุด จ.17/64 5/11/2563 นางศิราณี  แสงแดง6 23/11/2563 บริการโดเมน.ac.th(lro.ac.th) 1,926.00        1,926.00     เฉพาะเจาะจง บริษทัดรากอนไฮสปีด จาํกดั 1,926.00      ราคาตํ�าสุด จ.22/64 25/11/2563 นายนคร  สะเทินรัมย์

21,640.00    21,640.00    รวมเงินรวมเงนิทั
งสิ
น

แบบสรุปผลการดําเนินงานจัดจ้าง ในรอบปี  2565โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  สังกดัสํานักงานเขตพื�นที%การศึกษามธัยมศึกษา บุรีรัมย์ประจําเดือน พฤศจิกายน 2564
ลาํดบัที� วนัที�บันทึกขอซื�อ งานที�จัดจ้าง ราคากลาง วธิีจัดซื�อจัดจ้าง เลขที�และวนัที� ผูต้รวจรับพสัดุหรือข้อตกลงของสัญญาอจ้าง



แบบ สขร. 1

วงเงนิที�จัดซื�อ รายชื�อผู้เสนอราคา ราคาที�ตกลง เหตุผลที�คดัเลือกหรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที�เสนอ ซื�อหรือจ้าง โดยสรุป1 27/11/2563 ซ่อมฝ้าเพดานอาคารอุตสาหกรรม 4,000.00        4,000.00     เฉพาะเจาะจง นายอาํนวย  ราฎธรรมา 4,000.00      ราคาตํ�าสุด จ.18/64 1/12/2563 นายสุเทพ  สหวฒันชาติ2 27/11/2563 ปูกระเบื�องอาคาร 5 8,550.00        8,550.00     เฉพาะเจาะจง นายยรรยง จนัทร์ประโคน 8,550.00      ราคาตํ�าสุด จ.19/64 1/12/2563 นายสุเทพ  สหวฒันชาติ3 16/12/2563 e-GP จา้งปูกระเบื�องโรงอาหาร 43,830.00      43,830.00   เฉพาะเจาะจง นายอาํนวย  ราฎธรรมา 43,830.00    ราคาตํ�าสุด จ.20/64 16/12/2563 นางส่องศรี    เหล็กสี4 8/12/2563 e-GP จา้งปรับปรุงถนนคอนกรีต 80,310.00      80,310.00   เฉพาะเจาะจง หจก.เจ.ว.ีศรีไมง้าม 80,310.00    ราคาตํ�าสุด จ.21/64 8/12/2563 นายสุเทพ  สหวฒันชาติ5 7/12/2563 ซ่อมปริ�นเตอร์และคอมพิวเตอร์ 1,650.00        1,650.00     เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพิวเตอร์ 1,650.00      ราคาตํ�าสุด จ.23/64 9/12/2563 นางเบญจรัตน์  ใจภพ6 14/12/2563 จา้งเหมาตดัหญา้สนามฟตุบอล 2,400.00        2,400.00     เฉพาะเจาะจง นายอนุชา  ซุยรัมย์ 2,400.00      ราคาตํ�าสุด จ.24/64 16/12/2563 นายอาํนาจ  ศิลปักษา7 14/12/2563 จา้งเหมาซ่อมประตูฟตุบอล 2,000.00        2,000.00     เฉพาะเจาะจง นายอนุชา  ซุยรัมย์ 2,000.00      ราคาตํ�าสุด จ.25/64 16/12/2563 นายอาํนาจ  ศิลปักษา8 14/12/2563 กญุแจประตูหอ้งสภานกัเรียน 300.00           300.00        เฉพาะเจาะจง นายเหวา่ อินทร์นอก 300.00         ราคาตํ�าสุด จ.27/64 16/12/2563 นายอิสระ  ชุมศรี9 15/12/2563 e-GP (ทศันศึกษา ม.4) 10,475.00      10,475.00   เฉพาะเจาะจง นายอรรถพล  วงศก์ีรติจินดา 10,475.00    ราคาตํ�าสุด จ.28/64 15/12/2563 นายกอ้งเกียรติชยั  ทบวงศรี10 15/12/2563 e-GP (ทศันศึกษา ม.4) 10,475.00      10,475.00   เฉพาะเจาะจง น.ส.กนัยารัตน์  แกว้ปรากาญจน์ 10,475.00    ราคาตํ�าสุด จ.29/64 15/12/2563 นางนรินทร์ สุธรรม11 15/12/2563 e-GP (ทศันศึกษา ม.4) 10,475.00      10,475.00   เฉพาะเจาะจง น.ส.สุพิชฌาย ์ธนฐัพงศก์ฤษ 10,475.00    ราคาตํ�าสุด จ.30/64 15/12/2563 นางปณรรญธร  รัชนะปกิจ12 15/12/2563 e-GP (ทศันศึกษา ม.4) 10,475.00      10,475.00   เฉพาะเจาะจง นายวชิิต  ศรฤทธิ- 10,475.00    ราคาตํ�าสุด จ.31/64 15/12/2563 นางรัมภา  สุดาจนัทร์13 15/12/2563 e-GP (ทศันศึกษา ม.4) 10,475.00      10,475.00   เฉพาะเจาะจง นางจุฑามาส  หาญสุวรรณ์ 10,475.00    ราคาตํ�าสุด จ.32/64 15/12/2563 นายยทุธการ   เหมกุล14 15/12/2563 e-GP (ทศันศึกษา ม.4) 10,475.00      10,475.00   เฉพาะเจาะจง นายศกนุิชญ ์ รักมณี 10,475.00    ราคาตํ�าสุด จ.33/64 15/12/2563 นายสุรพล  วรศิริ15 15/12/2563 e-GP (ทศันศึกษา ม.4) 10,475.00      10,475.00   เฉพาะเจาะจง นายบุญเลิศ  สุดประโคน 10,475.00    ราคาตํ�าสุด จ.34/64 15/12/2563 น.ส.บวรลกัษณ์  กะการดี16 15/12/2563 e-GP (ทศันศึกษา ม.4) 10,475.00      10,475.00   เฉพาะเจาะจง นายธนพล  วงคก์ีรติจินดา 10,475.00    ราคาตํ�าสุด จ.35/64 15/12/2563 นายมณเฑียร  วงคป์ินตา226,840.00  

ราคากลาง วธิีจัดซื�อจัดจ้าง เลขที�และวนัที�
หรือข้อตกลงของสัญญาอจ้าง

รวมเงนิ

ลาํดบัที� งานที�จัดจ้างวนัที�บันทึกขอซื�อ ผูต้รวจรับพสัดุ

แบบสรุปผลการดําเนินงานจัดจ้าง ในรอบปี  2565โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  สังกดัสํานักงานเขตพื�นที%การศึกษามธัยมศึกษา บุรีรัมย์ประจําเดือน ธันวาคม 2564



แบบ สขร. 1

วงเงนิที�จัดซื�อ รายชื�อผู้เสนอราคา ราคาที�ตกลง เหตุผลที�คดัเลือกหรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที�เสนอ ซื�อหรือจ้าง โดยสรุป17 15/12/2563 e-GP (ทศันศึกษา ม.4) 10,475.00      10,475.00   เฉพาะเจาะจง นายณฐพงษ ์ ดาสี 10,475.00    ราคาตํ�าสุด จ.36/64 15/12/2563 นางรัสรินทร์  แพร่งสุวรรณ์18 15/12/2563 e-GP (ทศันศึกษา ม.4) 10,475.00      10,475.00   เฉพาะเจาะจง นายทองดี  วเิศษสุวรรณ์ 10,475.00    ราคาตํ�าสุด จ.37/64 15/12/2563 นายศักดิ&ศรี  ดวงมาเกดิ19 17/12/2563 e-GP (ทศันศึกษา ม.2/1) 10,649.00      10,649.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พรสวรรคท์วัร์ 10,649.00    ราคาตํ�าสุด จ.38/64 17/12/2563 น.ส.กาญจนา  จ่าแสนชื)น20 17/12/2563 e-GP (ทศันศึกษา ม.2/2) 10,649.00      10,649.00   เฉพาะเจาะจง นายสุธี  แหนหนองกลาง 10,649.00    ราคาตํ�าสุด จ.39/64 17/12/2563 นางไมตรี  กุยลอยทาม21 17/12/2563 e-GP (ทศันศึกษา ม.2/3) 10,649.00      10,649.00   เฉพาะเจาะจง นายธนพล  วงคก์ีรติจินดา 10,649.00    ราคาตํ�าสุด จ.40/64 17/12/2563 นายเอกชยั  เมฆมนต์22 17/12/2563 e-GP (ทศันศึกษา ม.2/4) 10,649.00      10,649.00   เฉพาะเจาะจง นายธนพล  วงคก์ีรติจินดา 10,649.00    ราคาตํ�าสุด จ.41/64 17/12/2563 นายสู้ชีวิต  สุขประเสริฐ23 17/12/2563 e-GP (ทศันศึกษา ม.2/5) 10,649.00      10,649.00   เฉพาะเจาะจง นายวชิิต  ศรฤทธิ- 10,649.00    ราคาตํ�าสุด จ.42/64 17/12/2563 นางเขมิกา  วงเวียน24 17/12/2563 e-GP (ทศันศึกษา ม.2/6) 10,649.00      10,649.00   เฉพาะเจาะจง นางทองมว้น พรมสุข 10,649.00    ราคาตํ�าสุด จ.43/64 17/12/2563 น.ส.สุกญัญา  หารโกทา25 17/12/2563 e-GP (ทศันศึกษา ม.2/7) 10,649.00      10,649.00   เฉพาะเจาะจง น.ส.พนัธกานต ์ วอนเมือง 10,649.00    ราคาตํ�าสุด จ.44/64 17/12/2563 นางชณนัภสัร์  ธีรเสริมพงศ์26 17/12/2563 e-GP (ทศันศึกษา ม.2/8) 10,649.00      10,649.00   เฉพาะเจาะจง นายอรรถพล  วงศก์ีรติจินดา 10,649.00    ราคาตํ�าสุด จ.45/64 17/12/2563 น.ส.ศิริกานต ์ สีลาเหล่ยม27 17/12/2563 e-GP (ทศันศึกษา ม.2/9) 10,649.00      10,649.00   เฉพาะเจาะจง นางศกนุิชย ์ รักมณี 10,649.00    ราคาตํ�าสุด จ.46/64 17/12/2563 น.ส.พชัรี  โคแสงรักษา28 17/12/2563 e-GP (ทศันศึกษา ม.2/10) 10,649.00      10,649.00   เฉพาะเจาะจง นายวชิยั  พรมสุข 10,649.00    ราคาตํ�าสุด จ.47/64 17/12/2563 นายมานพ  ทองคาํ29 21/12/2563 e-GP (ทศันศึกษา ม.3/1) 10,074.00      10,074.00   เฉพาะเจาะจง นายธนพล  วงคก์ีรติจินดา 10,074.00    ราคาตํ�าสุด จ.48/64 21/12/2563 นายอาํนาจ  ศิลปักษา30 21/12/2563 e-GP (ทศันศึกษา ม.3/2) 10,074.00      10,074.00   เฉพาะเจาะจง นายอรรถพล  วงศก์ีรติจินดา 10,074.00    ราคาตํ�าสุด จ.49/64 21/12/2563 นายจาํรูญ  สมจิต31 21/12/2563 e-GP (ทศันศึกษา ม.3/3) 10,074.00      10,074.00   เฉพาะเจาะจง นายไพศาล พวงจาํปา 10,074.00    ราคาตํ�าสุด จ.50/64 21/12/2563 นายสุธรรม  จีนแส32 21/12/2563 e-GP (ทศันศึกษา ม.3/4) 10,074.00      10,074.00   เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  พลทา 10,074.00    ราคาตํ�าสุด จ.51/64 21/12/2563 น.ส.วิลาวลัย ์ โรจน์สุกิจ167,736.00  

ประจําเดือน ธันวาคม 2564
ลาํดบัที� วนัที�บันทึกขอซื�อ งานที�จัดจ้าง ราคากลาง วธิีจัดซื�อจัดจ้าง เลขที�และวนัที� ผูต้รวจรับพสัดุหรือข้อตกลงของสัญญาอจ้าง

แบบสรุปผลการดําเนินงานจัดจ้าง ในรอบปี  2565โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  สังกดัสํานักงานเขตพื�นที%การศึกษามธัยมศึกษา บุรีรัมย์

รวมเงนิ



แบบ สขร. 1

วงเงนิที�จัดซื�อ รายชื�อผู้เสนอราคา ราคาที�ตกลง เหตุผลที�คดัเลือกหรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที�เสนอ ซื�อหรือจ้าง โดยสรุป33 21/12/2563 e-GP (ทศันศึกษา ม.3/5) 10,074.00      10,074.00   เฉพาะเจาะจง นายปัญญา  ปิ� นทองคาํ 10,074.00    ราคาตํ�าสุด จ.52/64 21/12/2563 นางศิราณี  แสงแดง34 21/12/2563 e-GP (ทศันศึกษา ม.3/6) 10,074.00      10,074.00   เฉพาะเจาะจง นายทองดี  วเิศษสุวรรณ์ 10,074.00    ราคาตํ�าสุด จ.53/64 21/12/2563 นางสุภาภรณ์  อภยัจิตร35 21/12/2563 e-GP (ทศันศึกษา ม.3/7) 10,074.00      10,074.00   เฉพาะเจาะจง นายทินกร  พงักระโทก 10,074.00    ราคาตํ�าสุด จ.54/64 21/12/2563 น.ส.ศศิธร  สงัฆวรรณา36 21/12/2563 e-GP (ทศันศึกษา ม.3/8) 10,074.00      10,074.00   เฉพาะเจาะจง น.ส.สุพิชฌาย ์ธนฐัพงศก์ฤษ 10,074.00    ราคาตํ�าสุด จ.55/64 21/12/2563 นายประยรู  บวันาค37 21/12/2563 e-GP (ทศันศึกษา ม.3/9) 10,074.00      10,074.00   เฉพาะเจาะจง นางศกนุิชย ์ รักมณี 10,074.00    ราคาตํ�าสุด จ.56/64 21/12/2563 นายอิสระ  ชุมศรี38 21/12/2563 e-GP (ทศันศึกษา ม.3/10) 10,074.00      10,074.00   เฉพาะเจาะจง นางจุฑามาส  หาญสุวรรณ์ 10,074.00    ราคาตํ�าสุด จ.57/64 21/12/2563 นายอิทธิฤทธิ�   ศรีดาพล39 26/12/2563 e-GP ค่าแรงจา้งทาํบนัไดขึ�นป้อมยาม 12,000.00      12,000.00   เฉพาะเจาะจง นายอาํนวย  ราฎธรรมา 12,000.00    ราคาตํ�าสุด จ.58/64 26/12/2563 นายสุเทพ  สหวฒันชาติ40 25/12/2563 ถมดินดา้นหนา้โรงเรียน 1,080.00        1,080.00     เฉพาะเจาะจง นายอาํนวย  ราฎธรรมา 1,080.00      ราคาตํ�าสุด จ.59/64 27/12/2563 นายสุเทพ  สหวฒันชาติ41 18/12/2563 ทาํระบบไฟรถสองแถว 8,700.00        8,700.00     เฉพาะเจาะจง นายเอนก  เที�ยงนา 8,700.00      ราคาตํ�าสุด จ.67/64 21/12/2563 นายบญัชา  คงทน42 16/12/2563 ค่ายคณิตศาสตร์ 450.00           450.00        เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายอิงเจ็ท 450.00         ราคาตํ�าสุด จ.90/64 18/12/2563 น.ส.กฤษณา  ไสยาศรี43 22/12/2563 วนัคริสมาตส์และวนัตรุษจีน 2,400.00        2,400.00     เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายอิงเจ็ท 2,400.00      ราคาตํ�าสุด จ.91/64 24/12/2563 น.ส.พรเพญ็  มาศวรรณา

85,074.00    479,650.00      

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  สังกดัสํานักงานเขตพื�นที%การศึกษามธัยมศึกษา บุรีรัมย์ประจําเดือน ธันวาคม 2564
ลาํดบัที� วนัที�บันทึกขอซื�อ งานที�จัดจ้าง ราคากลาง วธิีจัดซื�อจัดจ้าง เลขที�และวนัที� ผูต้รวจรับพสัดุหรือข้อตกลงของสัญญาอจ้าง

แบบสรุปผลการดําเนินงานจัดจ้าง ในรอบปี  2565

รวมเงนิรวมเงนิทั
งสิ
น



แบบ สขร. 1

วงเงนิที�จัดซื�อ รายชื�อผู้เสนอราคา ราคาที�ตกลง เหตุผลที�คดัเลือกหรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที�เสนอ ซื�อหรือจ้าง โดยสรุป1 29/12/2563 e-GP จา้งปรับปรุงหอ้งใตด้ินอาคาร 14,000.00      14,000.00   เฉพาะเจาะจง นายอาํนวย  ราฎธรรมา 14,000.00    ราคาตํ�าสุด จ.61/64 5/1/2564 นายสุเทพ  สหวฒันชาติ2 29/12/2563 e-GP ต่อเติมโรงจอดรถ 14,400.00      14,400.00   เฉพาะเจาะจง นายอาํนวย  ราฎธรรมา 14,400.00    ราคาตํ�าสุด จ.62/64 5/1/2564 นายสุเทพ  สหวฒันชาติ3 9/1/2564 ติดตั�งประตูมว้น 6,501.00        6,501.00     เฉพาะเจาะจง ร้านโตะ๊การช่าง 6,501.00      ราคาตํ�าสุด จ.63/64 12/1/2564 นายสุเทพ  สหวฒันชาติ4 29/1/2564 e-GPต่อเติมกลุ่มสาระสุขพละ 19,000.00      19,000.00   เฉพาะเจาะจง นายอาํนวย  ราฎธรรมา 19,000.00    ราคาตํ�าสุด จ.64/64 5/1/2564 นายอาํนาจ  ศิลปักษา5 28/1/2564 e-GPจา้งทาํเรือนแปดเหลี�ยม 22,000.00      22,000.00   เฉพาะเจาะจง นายสุจี ดวงจาํปา 22,000.00    ราคาตํ�าสุด จ.65/64 5/1/2564 น.ส.วิภวานี  สุริยนัต์6 19/1/2564 พิมพป์้ายไวนิล 1,410.00        1,410.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ข โฆษณา 1,410.00      ราคาตํ�าสุด จ.66/64 19/1/2564 นายสุเทพ  สหวฒันชาติ7 1/10/2565 จา้งปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ 5,529,600.00 5,529,600.00 คดัเลือก ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เจ.วี.ศรีไมง้าม 5,529,600.00   ราคาตํ�าสุด จ.2/2565 8/3/2565 นายสุเทพ  สหวฒันชาติ

5,606,911.00   5,606,911.00   

แบบสรุปผลการดําเนินงานจัดจ้าง ในรอบปี  2565โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  สังกดัสํานักงานเขตพื�นที%การศึกษามธัยมศึกษา บุรีรัมย์ประจําเดือน มกราคม 2565
ลาํดบัที� วนัที�บันทึกขอซื�อ งานที�จัดจ้าง ราคากลาง วธิีจัดซื�อจัดจ้าง เลขที�และวนัที� ผูต้รวจรับพสัดุหรือข้อตกลงของสัญญาอจ้าง

รวมเงนิทั
งสิ
น



แบบ สขร. 1

วงเงนิที�จัดซื�อ รายชื�อผู้เสนอราคา ราคาที�ตกลง เหตุผลที�คดัเลือกหรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที�เสนอ ซื�อหรือจ้าง โดยสรุป1 4/2/2564 e-GP ติดตั�งโปรเจคเตอร์ 16,000.00      16,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพิวเตอร์ 16,000.00    ราคาตํ�าสุด จ.68/64 4/2/2564 นางเบญจรัตน์  ใจภพ2 2/2/2564 ซ่อมเครื�องถ่ายเอกสารเคียวเซร่า 4,800.00        4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์ เอส เซนเตอร์ เซอร์วสิ 4,800.00      ราคาตํ�าสุด จ.69/64 4/2/2564 นายพิสิทธิ�   นอ้ยพลี3 25/12/2563 วนัคริสมาตส์และวนัตรุษจีน 5,000.00        5,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพร์ัก 5,000.00      ราคาตํ�าสุด จ.92/64 27/2/2564 น.ส.พรเพญ็  มาศวรรณา4 12/2/2564 ซ่อมปั� มนํ� า 3,500.00        3,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านประเสริฐไฟฟ้า 3,500.00      ราคาตํ�าสุด จ.93/64 15/2/2564 นายอาํนาจ  ศิลปักษา5 8/2/2564 ซ่อมรถตดัหญา้ 240.00           240.00        เฉพาะเจาะจง ช่างแอร์ซ่อมมอไซด์ 240.00         ราคาตํ�าสุด จ.94/64 10/2/2564 นายสุเทพ  สหวฒันชาติ6 25/2/2564 e-GP ปรับพื�นที�เศรษฐกิจพอเพียง 38,000.00      38,000.00   เฉพาะเจาะจง นายวชัระพงษ ์ ดอกพิกลุ 38,000.00    ราคาตํ�าสุด จ.95/64 25/2/2564 นายสุเทพ  สหวฒันชาติ7 15/2/2564 ซ่อมรถอเนกประสงค์ 180.00           180.00        เฉพาะเจาะจง อู่ช่างเจ๊ยบ 180.00         ราคาตํ�าสุด จ.96/64 1/2/2564 นายสุเทพ  สหวฒันชาติ8 22/2/2564 จดัทาํป้ายโครงเหล็กเครื)องแบบนกัเรียน 14,850.00      14,850.00   เฉพาะเจาะจง นายพล  พนูสวสัดิ- 14,850.00    ราคาตํ�าสุด จ.100/64 25/2/2564 น.ส.จุฑาทิพย ์ เลิศลํ�า9 18/2/2564 กลุ่มบริหารกิจการนกัเรียน 3,300.00        3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายอิงเจ็ท 3,300.00      ราคาตํ�าสุด จ.101/64 22/2/2564 น.ส.จุฑาทิพย ์ เลิศลํ�า10 19/2/2564 ซ่อมตูล้าํโพงขยายงานนิทรรศการศิลปะ 1,560.00        1,560.00     เฉพาะเจาะจง ร้านนุกลู 1,560.00      ราคาตํ�าสุด จ.115/64 23/2/2564 นายสุพจน์  วิชดั11 22/2/2564 เช่าชุดการแสดงงานนิทรรศการศิลปะ 1,350.00        1,350.00     เฉพาะเจาะจง หอ้งเครื�องนามช่าง 1,350.00      ราคาตํ�าสุด จ.116/64 23/2/2564 นายสุพจน์  วิชดั12 23/2/2564 เช่าชุดการแสดงงานนิทรรศการศิลปะ 5,400.00        5,400.00     เฉพาะเจาะจง ร้านณฐั ชุดพิธีการ 5,400.00      ราคาตํ�าสุด จ.117/64 23/2/2564 นายสุพจน์  วิชดั13 24/2/2564 เช่าเครื)องเสียงงานนิทรรศการศิลปะ 3,500.00        3,500.00     เฉพาะเจาะจง นายขวญัชยั  พรมบุบผา 3,500.00      ราคาตํ�าสุด จ.118/64 25/2/2564 นายสุพจน์  วิชดั

97,680.00    97,680.00    รวมเงนิ

ราคากลาง วธิีจัดซื�อจัดจ้าง เลขที�และวนัที� ผูต้รวจรับพสัดุหรือข้อตกลงของสัญญาอจ้าง

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  สังกดัสํานักงานเขตพื�นที%การศึกษามธัยมศึกษา บุรีรัมย์ประจําเดือนกมุภาพนัธ์ 2565
แบบสรุปผลการดําเนินงานจัดจ้าง ในรอบปี  2565

รวมเงนิทั
งสิ
น

ลาํดบัที� วนัที�บันทึกขอซื�อ งานที�จัดจ้าง



แบบ สขร. 1

วงเงนิที�จัดซื�อ รายชื�อผู้เสนอราคา ราคาที�ตกลง เหตุผลที�คดัเลือกหรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที�เสนอ ซื�อหรือจ้าง โดยสรุป1 26/2/2564 ค่าแรงทาํรั� วคอนกรีต 2*2.5 ม. 73ช่อง 36,500.00      36,500.00   เฉพาะเจาะจง นายแซม พนัธ์โภคา 36,500.00    ราคาตํ�าสุด จ.97/64 2/3/2564 นายสุเทพ  สหวฒันชาติ2 1/3/2564 ติดตั�งจอโปรเจคเตอร์ 2,000.00        2,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพิวเตอร์ 2,000.00      ราคาตํ�าสุด จ.98/64 3/3/2564 นายทกัษิณ  หอมหวน3 3/3/2564 ติดตั�งกลอ้งวงจรปิดหนา้โรงเรียน 800.00           800.00        เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพิวเตอร์ 800.00         ราคาตํ�าสุด จ.99/64 5/3/2564 นายวีระพงษ ์ ปะวะระ4 1/3/2564 ค่าแรงก่สร้างรั� วหนา้โรงเรียน 40,000.00      40,000.00   เฉพาะเจาะจง นายอาํนวย  ราฎธรรมา 40,000.00    ราคาตํ�าสุด จ.102/64 3/3/2564 นายสุเทพ  สหวฒันชาติ5 1/3/2564 ค่าแรงก่สร้างรั� วหนา้โรงเรียน 40,000.00      40,000.00   เฉพาะเจาะจง นายสุจี  ดวงจาํปา 40,000.00    ราคาตํ�าสุด จ.103/64 3/3/2564 นายสุเทพ  สหวฒันชาติ6 10/3/2564 ตดัสติ0กเกอร์หอ้งพยาบาล 6,140.00        6,140.00     เฉพาะเจาะจง บา้นป้าย พ.เจญวจิิษข์ 6,140.00      ราคาตํ�าสุด จ.104/64 12/3/2564 น.ส.โกสุม  ประสงคท์รัพย์7 1/3/2564 ซ่อมผา้เวทีมวย 3,800.00        3,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านบุรีรัมยแ์คนวาส 3,800.00      ราคาตํ�าสุด จ.105/64 4/3/2564 นายป้องยศ  สุนทรารักษ์8 5/3/2564 ก่อสร้างบนัไดเหลก็ขึ�นเวทีมวย 1,000.00        1,000.00     เฉพาะเจาะจง นายมานพ ธรรมศร 1,000.00      ราคาตํ�าสุด จ.106/64 7/3/2564 นายป้องยศ  สุนทรารักษ์9 19/3/2564 ตดัสติ0กเกอร์พร้อมติดตั�ง 5,640.00        5,640.00     เฉพาะเจาะจง บา้นป้าย พ.เจญวจิิษข์ 5,640.00      ราคาตํ�าสุด จ.108/64 20/3/2564 น.ส.โกสุม  ประสงคท์รัพย์10 15/3/2564 ทาํป้ายชื�อมหาวทิยาลยั 2,050.00        2,050.00     เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายอิงเจ็ท 2,050.00      ราคาตํ�าสุด จ.109/64 17/3/2564 นางณฐัญาดา  ภู่ระยา้11 22/3/2564 พิมพป์้ายรับสมคัรนกัเรียน ปีการศึกษา 1,300.00        1,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ข โฆษณา 1,300.00      ราคาตํ�าสุด จ.110/64 24/3/2564 นายอธิภทัร  ยอดนางรอง12 22/3/2564 ถมดินพร้อมไถปรับพื�นที� 4,470.00 4,470.00 เฉพาะเจาะจง นายพทุธา ขมุทอง 4,470.00 ราคาตํ�าสุด จ.111/64 25/3/2564 นายสุเทพ  สหวฒันชาติ13 29/3/2564 ซ่อมเครื�องตดัหญา้แบบสะพาย 265.00           265.00        เฉพาะเจาะจง ร้านช่างแอร์ซ่อมมอเตอร์ไซด์ 265.00         ราคาตํ�าสุด จ.113/64 30/3/2564 นายสุเทพ  สหวฒันชาติ14 25/3/2564 จดัทาํป้ายไวนิล O-NET 675.00           675.00        เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพิวเตอร์ 675.00         ราคาตํ�าสุด จ.114/64 26/3/2564 นายพิสิทธิ�   นอ้ยพลี15 15/3/2564 พิมพป์้ายไวนิลคณิตศาสตร์ 1,000.00        1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายอิงเจ็ท 1,000.00      ราคาตํ�าสุด จ.119/64 15/3/2564 น.ส.นิตยา  สาละ144,640.00  145,640.00  รวมเงนิรวมเงนิทั
งสิ
น

แบบสรุปผลการดําเนินงานจัดจ้าง ในรอบปี  2565โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  สังกดัสํานักงานเขตพื�นที%การศึกษามธัยมศึกษา บุรีรัมย์ประจําเดือน มนีาคม 2565
ลาํดบัที� วนัที�บันทึกขอซื�อ งานที�จัดจ้าง ราคากลาง วธิีจัดซื�อจัดจ้าง เลขที�และวนัที� ผูต้รวจรับพสัดุหรือข้อตกลงของสัญญาอจ้าง


