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รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔  มีรายละเอียดดังนี้ 
๑. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 

งานพัสดุโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ระหว่าง
เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึงเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐและบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ทั้งสิ้นจำนวน ๑๘๒ รายการ  เป็นเงิน ๕๑๓,๕๑๓.๕๖ บาท 
และจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)  จำนวน ๗๒ รายการ  เป็นเงิน ๔,๖๗๐,๐๑๖.๘๕ บาท  รวมเป็นเงินในการ
จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๑๘๓,๕๓๐.๔๑บาท(ห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสาม
พันห้าร้อยสามสิบบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์ ) ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๔๖๔ 

 

ที ่ รายละเอียด รายรับ รายจ่าย 
๑ รับเงินอุดหนุนรายหัว ๙,๙๒๒,๑๐๐.๐๐  
๒ รับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๒,๔๘๗,๖๔๕.๐๐  
๓ รายได้สถานศึกษา ๙๓๖,๙๑๑.๗๔  
๔ บำรุงการศึกษา ๓,๐๐๗,๒๐๐.๐๐  
๕ จัดซื้อจัดจ้าง  ๕๑๓,๕๑๓.๕๖ 
๖ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(e-GP)  ๔,๖๗๐,๐๑๖.๘๕ 

๒.  ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง 

- บุคลากรในการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างมีจำนวนน้อยกว่างานที่มีทำให้การทำงานมีความ
ล่าช้า 

- การจัดเตรียมเอกสารในการเบิกจ่ายตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีจำนวนมาก ต้องใช้เวลาในการ
จัดเตรียมเอกสารมากพอสมควร 

- การดำเนินงานเกี่ยวกับงานพัสดุ  ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องจึงมีความ
ล่าช้าในการดำเนินการเล็กน้อย 

- การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทางระบบการจัดซื้อ จัด
จ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-GP) ไม่สามารถเชื่อมต่อเข้าระบบได้ เนื่องจากระบบขัดข้องหรือ ระบบ
อินเทอร์เน็ตมีปัญหา ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 

 



๓.  ข้อเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนาการจัดซื้อจัดหา 

- การเพ่ิมจำนวนบุคลากรในการดำเนินงานเกี่ยวกับพัสดุ  และวางระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

-การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

                                                                    
 

                                                                                          งานพัสดุและบริหารสินทรัพย์ 
   โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1

วงเงนิที�จัดซื�อ รายชื�อผู้เสนอราคา ราคาที�ตกลง เหตุผลที�คดัเลือก
หรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที�เสนอ ซื�อหรือจ้าง โดยสรุป1 ฉตัรอลัลอยดพ์น่ทอง 25 นิ�ว 3 ชั�น 8,900.00             8,900.00       เฉพาะเจาะจง ร้านบูชาสงัฆภณัฑ์ 8,900.00         ราคาตําสุด ร.1/64       2/10/25632 e-GP  วสัดุพสัดุกลาง 22,180.00           22,180.00     เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพิวเตอร์ 22,180.00       ราคาตําสุด ร.2/64 9/10/25633 งานในฝ่ายงานโรเนียว 9,900.00             9,900.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์เอส เซนเตอร์เซอร์วสิ 9,900.00         ราคาตําสุด ร.3/64 9/10/25634 โตะ๊กราบ(งานอาคารสถานที) 3,500.00             3,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านประทีปพทุธภณัฑ์ 3,500.00         ราคาตําสุด ร.4/64 14/10/25635 นํ� ามนัดีเซล 1,500.00             1,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทัปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชัน จาํกดั 1,500.00         ราคาตําสุด ร.5/64 9/10/25636 งานในฝ่ายงานโรเนียว 13,080.00           13,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์เอส เซนเตอร์เซอร์วสิ 13,080.00       ราคาตําสุด ร.6/64 16/10/25637 งานในฝ่ายงานโรเนียว 7,000.00             7,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์เอส เซนเตอร์เซอร์วสิ 7,000.00         ราคาตําสุด ร.7/64 19/10/25638 บริหารงานในฝ่ายงานพสัดุกลาง 3,910.00             3,910.00       เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพิวเตอร์ 3,910.00         ราคาตําสุด ร.10/64 14/10/25639 กลุ่มบริหารทัวไป 2,300.00             2,300.00       เฉพาะเจาะจง ร้านแหลมทองวทิยา 2,300.00         ราคาตําสุด ร.11/64 14/10/256310 งานอาคารสถานที 1,900.00             1,900.00       เฉพาะเจาะจง ร้านกอ้งเกียรติโฆษณา 1,900.00         ราคาตําสุด ร.12/64 21/10/256311 e-GP งานอาคารสถานที 30,000.00           30,000.00     เฉพาะเจาะจง นายสายชล  เกิดรัมย์ 30,000.00       ราคาตําสุด ร.13/64 11/9/256312 พสัดุกลาง 4,670.00             4,670.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พาณิชย์ 4,670.00         ราคาตําสุด ร.15/64 26/10/256313 นํ� ามนัดีเซล 1,200.00             1,200.00       เฉพาะเจาะจง ปั� มนํ�ามนัจกัรพรรดิไผส่ีทอง(บุรีรัมย)์ 1,200.00         ราคาตําสุด ร.16/64 28/10/256314 กลุ่มบริหารวชิาการ 3,168.00             3,168.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พาณิชย์ 3,168.00         ราคาตําสุด ร.18/64 28/10/256315 กลุ่มบริหารทัวไป 1,021.00             1,021.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พาณิชย์ 1,021.00         ราคาตําสุด ร.18/65 28/10/2563

1. รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้างโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ในรอบปีงบประมาณ 2564 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563  ถึง  เดือนกนัยายน พ.ศ.2564แบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซื�อจัดจ้าง ในรอบปี  2564โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  สังกดัสํานักงานเขตพื�นที&การศึกษามธัยมศึกษา เขต 32ประจําเดือน ตุลาคม 2563
ลาํดบัที� งานที�จดัซื�อจดัจ้าง ราคากลาง วธิีจดัซื�อจดัจ้าง เลขที�และวนัที�หรือข้อตกลงของสัญญาชื�อหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

16 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 924.00                924.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั ทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั 924.00            ราคาตําสุด ร.21/64 6/10/256317 กลุ่มบริหารกิจการนกัเรียน 2,000.00             2,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสาํราญเฟอร์นิเจอร์ 2,000.00         ราคาตําสุด ร.22/64 14/10/256318 กลุ่มบริหารกิจการนกัเรียน 2,000.00             2,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสาํราญเฟอร์นิเจอร์ 2,000.00         ราคาตําสุด ร.22/64 14/10/256319 กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 597.00                597.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั รอแยล คอนเซ็ปท ์จาํกดั 597.00            ราคาตําสุด ร.23/64 12/10/2563

119,750.00     รวมเงิน



แบบ สขร. 1

วงเงนิที�จัดซื�อ รายชื�อผู้เสนอราคา ราคาที�ตกลง เหตุผลที�คดัเลือก
หรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที�เสนอ ซื�อหรือจ้าง โดยสรุป1 ใชใ้นกลุ่มบริหารวชิาการงานโรเนียว 6,540.00             6,540.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์ เอส เซนเตอร์ เซอร์วสิ 6,540.00         ราคาตําสุด ร.24/64 5/11/25632 นํ� ามนัดีเซล 500.00                500.00          เฉพาะเจาะจง บริษทัปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชัน จาํกดั 500.00            ราคาตําสุด ร.25/64 6/11/25633 e-GP เครืองดนตรีสากล 40,000.00           40,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านบีเอสมิวสิค 40,000.00       ราคาตําสุด จ.26/64 16/11/25634 e-GP วสัดุงานอาคารสถานที 283,903.00         283,903.00   เฉพาะเจาะจง บริษทัเฮงวาณิชย ์โฮมมาร์ท จาํกดั 283,903.00     ราคาตําสุด ร.27/64 20/11/25635 e-GP หนงัสือเรียน ปวช และต่างประเทศ 65,110.00           65,110.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เอมพนัธ์ มาร์เก็ตติ�ง 65,110.00       ราคาตําสุด ร.28/64 25/11/25636 e-GP กลอ้งวงจรปิด 14,020.00           14,020.00     เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพิวเตอร์ 14,020.00       ราคาตําสุด ร.103/64 11/2/2564

410,073.00     รวมเงิน

แบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซื�อจัดจ้าง ในรอบปี  2564โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  สังกดัสํานักงานเขตพื�นที&การศึกษามธัยมศึกษา เขต 32ประจําเดือน  พฤศจิกายน 2563
ลาํดบัที� งานที�จดัซื�อจดัจ้าง ราคากลาง วธิีจดัซื�อจดัจ้าง เลขที�และวนัที�หรือข้อตกลงของสัญญาชื�อหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

วงเงนิที�จัดซื�อ รายชื�อผู้เสนอราคา ราคาที�ตกลง เหตุผลที�คดัเลือก
หรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที�เสนอ ซื�อหรือจ้าง โดยสรุป1 นํ� ามนัดีเซล 1,500.00             1,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทัปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชัน จาํกดั 1,500.00         ราคาตําสุด ร.30/64 3/12/25632 นํ� ามนัดีเซล 700.00                700.00          เฉพาะเจาะจง บริษทัปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชัน จาํกดั 700.00            ราคาตําสุด ร.31/64 4/12/25633 งานโรเนียว 7,000.00             7,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์ เอส เซนเตอร์ เซอร์วสิ 7,000.00         ราคาตําสุด ร.32/64 14/12/25634 งานอนามยัโรงเรียน 6,462.00             6,462.00       เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นยาสวาย 6,462.00         ราคาตําสุด ร.20/64 5/12/25635 e-GP โน๊ตบุค Lenovo 14 IML 15,500.00           15,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพิวเตอร์ 15,500.00       ราคาตําสุด ร.34/64 9/12/25636 นํ� ามนัดีเซล 1,200.00             1,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน จาํกดั 1,200.00         ราคาตําสุด ร.35/64 5/12/25637 การบริหารงานในฝ่ายพสัดุกลาง 3,000.00             3,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพิวเตอร์ 3,000.00         ราคาตําสุด ร.36/64 9/12/25638 งานโรเนียว 8,800.00             8,800.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์ เอส เซนเตอร์ เซอร์วสิ 8,800.00         ราคาตําสุด ร.37/64 15/12/25639 งานโรเนียว 4,280.00             4,280.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์ เอส เซนเตอร์ เซอร์วสิ 4,280.00         ราคาตําสุด ร.38/64 16/12/256310 นํ� ามนัดีเซล 1,000.00             1,000.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรละหานทราย จาํกดั 1,000.00         ราคาตําสุด ร.39/64 8/12/256311 e-GP พสัดุกลาง 27,461.00           27,461.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พาณิชย์ 27,461.00       ราคาตําสุด ร.40/64 30/12/256312 นํ� ามนัดีเซล 1,000.00             1,000.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรละหานทราย จาํกดั 1,000.00         ราคาตําสุด ร.41/64 15/12/256313 e-GP กระดาษ A4 70 แกรม 33,000.00           33,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ที เอ ว ีเทรดดิ�งแอนดเ์ซอร์วสิ จาํกดั 33,000.00       ราคาตําสุด ร.42/64 23/12/256314 e-GP วสัดุงานอาคารสถานที 46,226.00           46,226.00     เฉพาะเจาะจง บริษทัเฮงวาณิชย ์โฮมมาร์ท จาํกดั 46,226.00       ราคาตําสุด ร.43/64 29/12/256315 e-GP กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ 50,000.00           50,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทัแกรมมาโก(้ประเทศไทย) 50,000.00       ราคาตําสุด ร.44/64 29/12/256316 งานอาคารสถานที 1,560.00             1,560.00       เฉพาะเจาะจง ร้านแหลมทองวทิยา 1,560.00         ราคาตําสุด ร.45/64 20/11/256317 นํ� ามนัดีเซล 1,500.00             1,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน จาํกดั 1,500.00         ราคาตําสุด ร.46/64 10/12/2563

แบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซื�อจัดจ้าง ในรอบปี  2564โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  สังกดัสํานักงานเขตพื�นที&การศึกษามธัยมศึกษา เขต 32ประจําเดือน  ธันวาคม 2563
ลาํดบัที� งานที�จดัซื�อจดัจ้าง ราคากลาง วธิีจดัซื�อจดัจ้าง เลขที�และวนัที�หรือข้อตกลงของสัญญาชื�อหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

18 งานอนามยัโรงเรียน 5,300.00             5,300.00       เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นยาสวาย 5,300.00         ราคาตําสุด ร.47/64 20/12/256319 งานสภานกัเรียน 4,990.00             4,990.00       เฉพาะเจาะจง หจก.นางรองคอมพิวเตอร์เซ็นเตอร์ 4,990.00         ราคาตําสุด ร.48/64 18/12/256320 บริหารงานในฝ่ายพสัดุกลาง 7,860.00             7,860.00       เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพิวเตอร์ 7,860.00         ราคาตําสุด ร.49/64 21/12/256321 บริหารงานในฝ่ายพสัดุกลาง 3,520.00             3,520.00       เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพิวเตอร์ 3,520.00         ราคาตําสุด ร.50/64 21/12/256322 บริหารงานในฝ่ายพสัดุกลาง 6,000.00             6,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพิวเตอร์ 6,000.00         ราคาตําสุด ร.51/64 22/12/25623 e-GP กระดาษ A4 70 แกรม 330,000.00         330,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั ที เอ ว ีเทรดดิ�งแอนดเ์ซอร์วสิ จาํกดั 330,000.00     ราคาตําสุด ร.52/64 23/12/256324 e-GP งานโรเนียว 99,300.00           99,300.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ที เอ ว ีเทรดดิ�งแอนดเ์ซอร์วสิ จาํกดั 99,300.00       ราคาตําสุด ร.53/64 23/12/256325 นํ� ามนัดีเซล 800.00                800.00          เฉพาะเจาะจง บริษทัปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชัน จาํกดั 800.00            ราคาตําสุด ร.55/64 24/12/256326 งานสภานกัเรียน 1,400.00             1,400.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสาํราญเฟอร์นิเจอร์ 1,400.00         ราคาตําสุด ร.57/64 28/12/256327 หมึกเครืองถ่ายเอกสาร 6,600.00             6,600.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์ เอส เซนเตอร์ เซอร์วสิ 6,600.00         ราคาตําสุด ร.58/64 29/12/256328 e-GPวสัดุงานอาคารสถานที 14,400.00           14,400.00     เฉพาะเจาะจง นายอาํนวย  ราฎธรรมมา 14,400.00       ราคาตําสุด ร.62/64 1/12/256429 e-GPอุปกรณ์ต่อพว่งคอมพิวเตอร์ 90,693.20           90,693.20     เฉพาะเจาะจง บริษทั อินโนเวตีฟเอก็เพอริเมนตจ์าํกดั 90,693.20       ราคาตําสุด ร.63/64 1/12/256430 งานอาคารสถานที 2,251.00             2,251.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน จานจิน 2,251.00         ราคาตําสุด ร.64/64 29/12/256331 นํ� ามนัดีเซล 1,200.00             1,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน จาํกดั 1,200.00         ราคาตําสุด ร.70/64 27/12/256332 นํ� ามีนดีเซล 2,000.00             2,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน จาํกดั 2,000.00         ราคาตําสุด ร.75/64 23/12/256333 งานอนามยัโรงเรียน 1,200.00             1,200.00       เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นยาสวาย 1,200.00         ราคาตําสุด ร.77/64 24/12/256334 ค่ายภาษาไทย 695.00                695.00          เฉพาะเจาะจง ร้านคา้เจริญ 695.00            ราคาตําสุด ร.92/64 18/12/256335 ค่ายภาษาไทย 2,525.00             2,525.00       เฉพาะเจาะจง บริษทัฮกกีซุปเปอร์มาร์ท จาํกดั(สาขาที 00001 2,525.00         ราคาตําสุด ร.93/64 18/12/256336 ค่ายภาษาไทย 693.00                693.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั รอแยล คอนเซ็ปท ์จาํกดั 693.00            ราคาตําสุด ร.94/64 19/12/256337 ค่ายภาษาไทย 115.56                115.56          เฉพาะเจาะจง บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน ซิสเทม จาํกดั 115.56            ราคาตําสุด ร.95/64 19/12/256338 ค่ายภาษาไทย 420.00                420.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั นางรองรุ่งเรือง 9999 จาํกดั 420.00            ราคาตําสุด ร.96/64 19/12/256339 วนัคริสมาตส์และวนัตรุษจีน 1,000.00             1,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั นางรองวทิยา  จาํกดั 1,000.00         ราคาตําสุด ร.97/64 22/12/256340 วนัคริสมาตส์และวนัตรุษจีน 6,579.00             6,579.00       เฉพาะเจาะจง บริษทัฮกกีซุปเปอร์มาร์ท จาํกดั(สาขาที 00001 6,579.00         ราคาตําสุด ร.98/64 22/12/2563



แบบ สขร. 1

41 วนัคริสมาตส์และวนัตรุษจีน 900.00                900.00          เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งโรจน์เซนเตอร์ละหานทราย 900.00            ราคาตําสุด ร.99/64 22/12/256342 ค่ายคณิตศาสตร์ 500.00                500.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั รอแยล คอนเซ็ปท ์จาํกดั 500.00            ราคาตําสุด จ.91/64 18/12/256343 วนัคริสมาตส์และวนัตรุษจีน 390.00                390.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนางรองกิ.ฟช็อป 390.00            ราคาตําสุด ร.100/64 22/12/256344 วนัคริสมาตส์และวนัตรุษจีน 1,370.00             1,370.00       เฉพาะเจาะจง ร้านปานจนัทร์ 1,370.00         ราคาตําสุด ร.101/64 22/12/256345 วนัคริสมาตส์และวนัตรุษจีน 350.00                350.00          เฉพาะเจาะจง ร้านคา้เจริญ 350.00            ราคาตําสุด ร.102/64 25/12/256346 e-GP หมึกเครืองถ่ายเอกสาร 19,800.00           19,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน อาร์ เอส เซนเตอร์เซอร์วสิ 19,800.00       ราคาตําสุด ร.29/64 7/12/256347 งานสภานกัเรียน 80.00                  80.00             เฉพาะเจาะจง บริษทัฮกกีซุปเปอร์มาร์ท จาํกดั(สาขาที 00001 80.00              ราคาตําสุด ร.107/64 27/12/256348 งานสภานกัเรียน 2,000.00             2,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านออ้น(ซอยทวกีิจ) 2,000.00         ราคาตําสุด ร.108/64 21/12/2563

825,120.76     รวมเงิน



แบบ สขร. 1

วงเงนิที�จัดซื�อ รายชื�อผู้เสนอราคา ราคาที�ตกลง เหตุผลที�คดัเลือก
หรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที�เสนอ ซื�อหรือจ้าง โดยสรุป1 e-GP กลอ้งถ่ายรูป 61,780.00           61,780.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั อะโพจี เวริ์ลไวด ์จาํกดั 61,780.00       ราคาตําสุด ร.54/64 8/1/25642 e-GP กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ 100,000.00         100,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษทัวโิรฒวทิยาภณัฑ ์จาํกดั 100,000.00     ราคาตําสุด ร.56/64 5/1/25643 e-GP เครืองปริ�นเตอร์ 3 เครือง 17,070.00           17,070.00     เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพิวเตอร์ 17,070.00       ราคาตําสุด ร.59/64 6/1/25644 e-GPลูกวอลเลยบ์อล 13,600.00           13,600.00     เฉพาะเจาะจง อาร์มสปแอร์ต (สาํนกังานใหญ่) 13,600.00       ราคาตําสุด ร.60/64 7/1/25645 e-GPวสัดุงานอาคารสถานที 37,822.00           37,822.00     เฉพาะเจาะจง บริษทัเฮงวาณิชย ์โฮมมาร์ท จาํกดั 37,822.00       ราคาตําสุด ร.61/64 8/1/25646 e-GP งานอาคารสถานที 48,648.20           48,648.20     เฉพาะเจาะจง บริษทัเฮงวาณิชย ์โฮมมาร์ท จาํกดั 48,648.20       ราคาตําสุด ร.65/64 26/01/25647 นํ� ามนัดีเซล 500.00                500.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน จาํกดั 500.00            ราคาตําสุด ร.66/64 20/1/25648 e-GPหมึกเครืองถ่ายเอกสาร 13,200.00           13,200.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน อาร์ เอส เซนเตอร์เซอร์วสิ 13,200.00       ราคาตําสุด ร.67/64 23/1/25649 e-GPโตะ๊คอม 40 ตวั 68,000.00           68,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสาํราญเฟอร์นิเจอร์ 68,000.00       ราคาตําสุด ร.68/64 8/3/256410 งานอาคารสถานที 1,140.00             1,140.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสมปองพนัธุ์ไม้ 1,140.00         ราคาตําสุด ร.69/64 18/1/256411 นํ� ามนัดีเซล 1,000.00             1,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.วงศท์ิพยป์ิโตรเลียม 1,000.00         ราคาตําสุด ร.71/64 19/1/256412 นํ� ามนัดีเซล 900.00                900.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน จาํกดั 900.00            ราคาตําสุด ร.72/64 24/1/256413 นํ� ามนัดีเซล 1,000.00             1,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน จาํกดั 1,000.00         ราคาตําสุด ร.73/64 24/1/256414 e-GP งานงบประมาณ 9,778.00             9,778.00       เฉพาะเจาะจง นายวชิิต ศรฤทธิ2 9,778.00         ราคาตําสุด ร.74/64 5/1/256415 นํ� ามีนดีเซล 1,300.00             1,300.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน จาํกดั 1,300.00         ราคาตําสุด ร.76/64 11/1/256416 งานอนามยัโรงเรียน 500.00                500.00          เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นยาสวาย 500.00            ราคาตําสุด ร.78/64 30/1/256417 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ(คอม) 1,700.00             1,700.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสาํราญเฟอร์นิเจอร์ 1,700.00         ราคาตําสุด ร.79/64 1/2/2564

งานที�จดัซื�อจดัจ้าง ราคากลาง วธิีจดัซื�อจดัจ้าง เลขที�และวนัที�หรือข้อตกลงของสัญญาชื�อหรือจ้าง

แบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซื�อจัดจ้าง ในรอบปี  2564โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  สังกดัสํานักงานเขตพื�นที&การศึกษามธัยมศึกษา เขต 32ประจําเดือน  มกราคม 2563
ลาํดบัที�



แบบ สขร. 1

18 e-GP งานงบประมาณ 9,778.00             9,778.00       เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  ถือพดุชา 9,778.00         ราคาตําสุด ร.80/64 1/4/256419 งานสภานกัเรียน 478.00                478.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเฮงวาณิชย์ 478.00            ราคาตําสุด ร.105/64 15/1/2564

388,194.20     รวมเงิน



แบบ สขร. 1

วงเงนิที�จัดซื�อ รายชื�อผู้เสนอราคา ราคาที�ตกลง เหตุผลที�คดัเลือก
หรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที�เสนอ ซื�อหรือจ้าง โดยสรุป1 งานอาคารสถานที 3,600.00             3,600.00       เฉพาะเจาะจง หจก.สวสัดีปะคาํก่อสร้าง(สาํนกังานใหญ่) 3,600.00         ราคาตําสุด ร.81/64 3/2/25642 งานพสัดุกลาง 4,990.00             4,990.00       เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพิวเตอร์ 4,990.00         ราคาตําสุด ร.82/64 4/2/25643 งานพสัดุกลาง 7,550.00             7,550.00       เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพิวเตอร์ 7,550.00         ราคาตําสุด ร.83/64 4/2/25644 งานอนามยัโรงเรียน 5,474.00             5,474.00       เฉพาะเจาะจง LAZADA 5,474.00         ราคาตําสุด ร.84/64 4/2/25645 e-GP  วสัดุงานอาคารสถานที 169,647.35         169,647.35   เฉพาะเจาะจง บริษทัเฮงวาณิชย ์โฮมมาร์ท จาํกดั 169,647.35     ราคาตําสุด ร.85/64 5/2/25646 e-GP วสัดุงานพสัดุกลาง 60,661.00           60,661.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พาณิชย์ 60,661.00       ราคาตําสุด ร.86/64 11/2/25647 e-GP หมึกเครืองถ่ายเอกสาร 13,200.00           13,200.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์ เอส เซนเตอร์ เซอร์วสิ 13,200.00       ราคาตําสุด ร.87/64 11/2/25648 นํ� ามนัดีเซล 950.00                950.00          เฉพาะเจาะจง บริษทัปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชัน จาํกดั 950.00            ราคาตําสุด ร.89/64 8/2/25649 งานโรเนียว 4,300.00             4,300.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์ เอส เซนเตอร์ เซอร์วสิ 4,300.00         ราคาตําสุด ร.90/64 10/2/256410 e-GP เครืองฉายโปรเจคเตอร์ 25,800.00           25,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพิวเตอร์ 25,800.00       ราคาตําสุด ร.104/64 15/2/256411 งานสภานกัเรียน 163.00                163.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั รอแยล คอนเซ็ปท ์จาํกดั 163.00            ราคาตําสุด ร.106/64 5/2/256412 งานสภานกัเรียน 70.00                  70.00             เฉพาะเจาะจง ร้านคา้เจริญ 70.00              ราคาตําสุด ร.109/64 26/1/256413 e-GP วสัดุคอมพิวเตอร์ 14,620.00           14,620.00     เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพิวเตอร์ 14,620.00       ราคาตําสุด ร.110/64 22/2/256414 e-GP เจลแอลกอฮอลล์ 10,000.00           10,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.จิตรสิณี  อภยัจิตร 10,000.00       ราคาตําสุด ร.111/64 22/2/256415 นํ� ามนัดีเซล 800.00                800.00          เฉพาะเจาะจง บริษทัปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชัน จาํกดั 800.00            ราคาตําสุด ร.112/64 17/2/256416 นํ� ามนัดีเซล 8,305.00             8,305.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั บุญศิริอะไหล่ยนต ์จาํกดั 8,305.00         ราคาตําสุด ร.113/64 21/2/256417 นํ� ามนัดีเซล 1,200.00             1,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน จาํกดั 1,200.00         ราคาตําสุด ร.114/64 22/2/2564

แบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซื�อจัดจ้าง ในรอบปี  2564โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  สังกดัสํานักงานเขตพื�นที&การศึกษามธัยมศึกษา เขต 32ประจําเดือน  กมุภาพนัธ์ 2563
ลาํดบัที� งานที�จดัซื�อจดัจ้าง ราคากลาง วธิีจดัซื�อจดัจ้าง เลขที�และวนัที�หรือข้อตกลงของสัญญาชื�อหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

18 งานโรเนียว 7,800.00             7,800.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์เอส เซนเตอร์เซอร์วสิ 7,800.00         ราคาตําสุด ร.115/64 23/2/256419 e-GP กระดาษไขและหมึกพิมพ์ 13,080.00           13,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์เอส เซนเตอร์เซอร์วสิ 13,080.00       ราคาตําสุด ร.116/64 24/2/256420 กิจกรรมคบลูกรัชดาสร้างบา้น 6,660.00             6,660.00       เฉพาะเจาะจง นายบุญมา  สุภศร 6,660.00         ราคาตําสุด ร.117/64 24/2/256421 งานยานพาหนะ 1,000.00             1,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทัปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชัน จาํกดั 1,000.00         ราคาตําสุด ร.118/64 26/2/256422 นํ� ามนัดีเซล 200.00                200.00          เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรละหานทราย จาํกดั 200.00            ราคาตําสุด ร.120/64 2/3/256423 ปริ�นเตอร์ Cannon G3010 หอ้ง ผอ. 7,890.00             7,890.00       เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพิวเตอร์ 7,890.00         ราคาตําสุด ร.121/64 3/2/256424 งานเทคโนโลยแีละสารสนเทศน์โรงเรียน 2,080.00             2,080.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส อีซีเทคโนโลย ีจาํกดั 2,080.00         ราคาตําสุด ร.123/64 18/2/256425 คหกรรม 4,603.00             4,603.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.ลกัษมี  แหวนแกว้ 4,603.00         ราคาตําสุด ร.125/64 14/2/256426 คหกรรม 2,197.00             2,197.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไจแอนท ์เบเกอร๋มาร์ท จาํกดั 2,197.00         ราคาตําสุด ร.126/64 14/2/256427 โครงการนิทรรศการศิลปะ 5,000.00             5,000.00       เฉพาะเจาะจง ณะเฟรมโฟโต้ 5,000.00         ราคาตําสุด ร.158/64 23/2/256428 โครงการนิทรรศการศิลปะ 865.00                865.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเฮงพาณิชย์ 865.00            ราคาตําสุด ร.159/64 23/2/256429 โครงการนิทรรศการศิลปะ 616.00                616.00          เฉพาะเจาะจง ร้านโชคดีเซ็นเตอร์  ละหานทราย 616.00            ราคาตําสุด ร.160/64 23/2/256430 โครงการนิทรรศการศิลปะ 960.00                960.00          เฉพาะเจาะจง ร้านวั�นยิ�ม 960.00            ราคาตําสุด ร.161/64 23/2/256431 โครงการนิทรรศการศิลปะ 495.00                495.00          เฉพาะเจาะจง ร้านคา้เจริญ 495.00            ราคาตําสุด ร.162/64 23/2/256432 โครงการนิทรรศการศิลปะ 640.00                640.00          เฉพาะเจาะจง หจก.โรงนํ� าแขง็ประสงคท์รัพย์ 640.00            ราคาตําสุด ร.163/64 23/2/256433 โครงการนิทรรศการศิลปะ 7,270.00             7,270.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์มี มิวสิค 7,270.00         ราคาตําสุด ร.164/64 23/2/256434 โครงการนิทรรศการศิลปะ 183.00                183.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเฮงวาณิชย์ 183.00            ราคาตําสุด ร.157/64 13/2/2564

392,869.35     รวมเงิน



แบบ สขร. 1

วงเงนิที�จัดซื�อ รายชื�อผู้เสนอราคา ราคาที�ตกลง เหตุผลที�คดัเลือก
หรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที�เสนอ ซื�อหรือจ้าง โดยสรุป1 นํ� ามนัดีเซล 1,000.00             1,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทัปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชัน จาํกดั 1,000.00         ราคาตําสุด ร.88/64 3/2/25642 e-GP ซื�อเครืองฉายมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์ 193,500.00         193,500.00   เฉพาะเจาะจง นายนรากร  รักสตัย์ 193,500.00     ราคาตําสุด ร.119/64 1/3/25643 นํ� ามนัดีเซล 200.00                200.00          เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรละหานทราย จาํกดั 200.00            ราคาตําสุด ร.122/64 2/3/25644 e-GPงบประมาณ 108,500.00         108,500.00   เฉพาะเจาะจง บริษทัที เอ ซี 108,500.00     ราคาตําสุด ร.124/64 3/10/25645 นํ� ามนัดีเซล 1,600.00             1,600.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรละหานทราย จาํกดั 1,600.00         ราคาตําสุด ร.127/64 4/3/25646 โรเนียว 4,570.00             4,570.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์ เอส เซนเตอร์ เซอร์วสิ 4,570.00         ราคาตําสุด ร.128/64 5/3/25647 นํ� ามนัดีเซล 1,000.00             1,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน จาํกดั 1,000.00         ราคาตําสุด ร.129/64 7/3/25648 งานอนามยัโรงเรียน 6,666.00             6,666.00       เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นยาสวาย 6,666.00         ราคาตําสุด ร.130/64 14/3/25649 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 340.00                340.00          เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายไฟฟ้า 340.00            ราคาตําสุด ร.131/64 7/3/256410 งานอนามยัโรงเรียน 5,100.00             5,100.00       เฉพาะเจาะจง ร้านแหลมทองวทิยา 5,100.00         ราคาตําสุด ร.132/64 8/3/256411 นํ� ามนัดีเซล 200.00                200.00          เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรละหานทราย จาํกดั 200.00            ราคาตําสุด ร.133/64 12/3/256412 กลุ่มบริหารทัวไป 9,350.00             9,350.00       เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพิวเตอร์ 9,350.00         ราคาตําสุด ร.134/64 16/3/256413 นํ� ามนัดีเซล 1,000.00             1,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน จาํกดั 1,000.00         ราคาตําสุด ร.135/64 17/3/256414 งานโรเนียว 4,400.00             4,400.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์ เอส เซนเตอร์ เซอร์วสิ 4,400.00         ราคาตําสุด ร.136/64 19/3/256415 งานโรเนียว 9,900.00             9,900.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์ เอส เซนเตอร์ เซอร์วสิ 9,900.00         ราคาตําสุด ร.137/64 19/3/256416 นํ� ามนัดีเซล 600.00                600.00          เฉพาะเจาะจง บริษทัปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชัน จาํกดั 600.00            ราคาตําสุด ร.138/64 18/3/256417 e-GPงปปะมาณ 60,617.00           60,617.00     เฉพาะเจาะจง บริษทัเฮงวาณิชย ์โฮมมาร์ท จาํกดั 60,617.00       ราคาตําสุด ร.139/64 24/03/2564

แบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซื�อจัดจ้าง ในรอบปี  2564โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  สังกดัสํานักงานเขตพื�นที&การศึกษามธัยมศึกษา เขต 32ประจําเดือน  มนีาคม 2564
ลาํดบัที� งานที�จดัซื�อจดัจ้าง ราคากลาง วธิีจดัซื�อจดัจ้าง เลขที�และวนัที�หรือข้อตกลงของสัญญาชื�อหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

18 งานอาคารสถานที 1,000.00             1,000.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรละหานทราย จาํกดั 1,000.00         ราคาตําสุด ร.140/64 19/3/256419 นํ� ามนัดีเซล 200.00                200.00          เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรละหานทราย จาํกดั 200.00            ราคาตําสุด ร.141/64 19/3/256420 e-GPงปปะมาณ 22,500.00           22,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพิวเตอร์ 22,500.00       ราคาตําสุด ร.142/64 22/03/6421 e-GPงปปะมาณ 116,087.00         116,087.00   เฉพาะเจาะจง บริษทัเฮงวาณิชย ์โฮมมาร์ท จาํกดั 116,087.00     ราคาตําสุด ร.143/64 19/03/256422 e-GPงปปะมาณ 20,400.00           20,400.00     เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพิวเตอร์ 20,400.00       ราคาตําสุด ร.144/64 20/03/256523 e-GPงปปะมาณ 13,600.00           13,600.00     เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพิวเตอร์ 13,600.00       ราคาตําสุด ร.145/64 19/03/256624 นํ� ามนัดีเซล 1,500.00             1,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทัปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชัน จาํกดั 1,500.00         ราคาตําสุด ร.146/64 22/3/256425 นํ� ามนัดีเซล 2,000.00             2,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน จาํกดั 2,000.00         ราคาตําสุด ร.147/64 26/3/256426 นํ� ามนัดีเซล 1,000.00             1,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน จาํกดั 1,000.00         ราคาตําสุด ร.148/64 28/3/256427 นํ� ามนัดีเซล 1,500.00             1,500.00       เฉพาะเจาะจง ปั� มนํ� ามนั ธมกรปิโตรเลียม 1,500.00         ราคาตําสุด ร.149/64 29/3/256428 งานโรเนียว 4,370.00             4,370.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์ เอส เซนเตอร์ เซอร์วสิ 4,370.00         ราคาตําสุด ร.150/64 30/3/256429 งานอาคารสถานที 8,845.00             8,845.00       เฉพาะเจาะจง ร้านวรรณดีพนัธุ์ไม้ 8,845.00         ราคาตําสุด ร.151/64 21/3/256430 งานอาคารสถานที 1,285.00             1,285.00       เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่ง-กญัญาพนัธุ์ไม้ 1,285.00         ราคาตําสุด ร.152/64 21/3/256431 โครงการนิทรรศการศิลปะ 2,695.00             2,695.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พาณิชย์ 2,695.00         ราคาตําสุด ร.154/64 23/2/256432 กลุ่มบริหารวชิาการ 110.00                110.00          เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พาณิชย์ 110.00            ราคาตําสุด ร.155/64 26/3/256433 งานแข่งขนัทกัษะคณิตศาสตร์ 1,908.00             1,908.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั รอแยล คอนเซ็ปท ์จาํกดั 1,908.00         ราคาตําสุด ร.165/64 15/3/256434 งานแข่งขนัทกัษะคณิตศาสตร์ 1,756.00             1,756.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอี� เหวนิ 1,756.00         ราคาตําสุด ร.166/64 15/3/256435 งานอาคารสถานที 1,300.00             1,300.00       เฉพาะเจาะจง บริษทัปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชัน จาํกดั 1,300.00         ราคาตําสุด ร.175/64 26/3/256436 งานยานพาหนะ 1,200.00             1,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทัปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชัน จาํกดั 1,200.00         ราคาตําสุด ร.176/64 29/3/256437 ฝ่ายสาํนกังานงานบุคคล 11,300.00           11,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสาํราญเฟอร์นิเจอร์ 11,300.00       ราคาตําสุด ร.187/64 17/3/256438 การบริหารงานในฝ่ายงานปัจฉิมนิเทศ 110.00                110.00          เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พาณิชย์ 110.00            ราคาตําสุด ร.188/64 17/3/256439 ฝ่ายงานปัจฉิมนิเทศ 154.00                154.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั รอแยล คอนเซ็ปท ์จาํกดั 154.00            ราคาตําสุด ร.189/64 20/3/256440 กิจกรรมค่ายวทิยาศาสตร์ 330.00                330.00          เฉพาะเจาะจง ร้านคา้เจริญ 330.00            ราคาตําสุด ร.190/64 20/3/2564



แบบ สขร. 1

41 กิจกรรมค่ายวทิยาศาสตร์ 225.00                225.00          เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พาณิชย์ 225.00            ราคาตําสุด ร.191/64 21/3/256442 กิจกรรมค่ายวทิยาศาสตร์ 3,000.00             3,000.00       เฉพาะเจาะจง สถาบนัวจิยัดาราศาสตร์แห่งชาติ 3,000.00         ราคาตําสุด ร.192/64 21/3/256443 กิจกรรมค่ายวทิยาศาสตร์ 3,120.00             3,120.00       เฉพาะเจาะจง สถาบนัวจิยัไมก้ลายเป็นหินฯ 3,120.00         ราคาตําสุด ร.193/64 21/3/256444 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 823.00                823.00          เฉพาะเจาะจง ร้านบิ.กมาร์ท 823.00            ราคาตําสุด ร.194/64 19/3/256445 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 687.00                687.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั รอแยล คอนเซ็ปท ์จาํกดั 687.00            ราคาตําสุด ร.195/64 19/3/256446 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 3,553.00             3,553.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พาณิชย์ 3,553.00         ราคาตําสุด ร.196/64 19/3/2564

635,101.00     รวมเงิน



แบบ สขร. 1

วงเงนิที�จัดซื�อ รายชื�อผู้เสนอราคา ราคาที�ตกลง เหตุผลที�คดัเลือก
หรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที�เสนอ ซื�อหรือจ้าง โดยสรุป1 กลุ่มบริหารวชิาการ 9,900.00             9,900.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์ เอส เซนเตอร์ เซอร์วสิ 9,900.00         ราคาตําสุด ร.156/64 5/4/25642 ยานยานพาหนะ 3,000.00             3,000.00       เฉพาะเจาะจง เอ พี ยางยนต์ 3,000.00         ราคาตําสุด ร.167/64 26/4/25643 กลุ่มบริหารวชิาการ 13,200.00           13,200.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์ เอส เซนเตอร์ เซอร์วสิ 13,200.00       ราคาตําสุด ร.168/64 27/4/25644 งานอนามยัโรงเรียน 5,100.00             5,100.00       เฉพาะเจาะจง ร้านแหลมทองวทิยา 5,100.00         ราคาตําสุด ร.169/64 27/4/25645 งานยานพาหนะ 1,000.00             1,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทัปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชัน จาํกดั 1,000.00         ราคาตําสุด ร.177/64 1/4/25646 งานยานพาหนะ 600.00                600.00          เฉพาะเจาะจง บริษทัปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชัน จาํกดั 600.00            ราคาตําสุด ร.178/64 1/4/25647 งานยานพาหนะ 1,360.00             1,360.00       เฉพาะเจาะจง บริษทัปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชัน จาํกดั 1,360.00         ราคาตําสุด ร.179/64 2/4/25648 งานยานพาหนะ 500.00                500.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั นิยมลาํนารายณ์ปิโตรเลียม จาํกดั 500.00            ราคาตําสุด ร.180/64 2/4/25649 งานยานพาหนะ 1,450.00             1,450.00       เฉพาะเจาะจง บริษทัปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชัน จาํกดั 1,450.00         ราคาตําสุด ร.181/64 3/4/256410 งานยานพาหนะ 1,200.00             1,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทัปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชัน จาํกดั 1,200.00         ราคาตําสุด ร.182/64 3/4/256411 งานยานพาหนะ 1,000.00             1,000.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรละหานทราย จาํกดั 1,000.00         ราคาตําสุด ร.183/64 3/4/256412 งานยานพาหนะ 200.00                200.00          เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรละหานทราย จาํกดั 200.00            ราคาตําสุด ร.184/64 5/4/256413 งานยานพาหนะ 1,000.00             1,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน จาํกดั 1,000.00         ราคาตําสุด ร.185/64 8/4/2564

39,510.00       รวมเงิน

เลขที�และวนัที�หรือข้อตกลงของสัญญาชื�อหรือจ้าง

แบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซื�อจัดจ้าง ในรอบปี  2564โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  สังกดัสํานักงานเขตพื�นที&การศึกษามธัยมศึกษา เขต 32ประจําเดือน  เมษายน 2564
ลาํดบัที� ราคากลางงานที�จดัซื�อจดัจ้าง วธิีจดัซื�อจดัจ้าง



แบบ สขร. 1

วงเงนิที�จัดซื�อ รายชื�อผู้เสนอราคา ราคาที�ตกลง เหตุผลที�คดัเลือก
หรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที�เสนอ ซื�อหรือจ้าง โดยสรุป1 e-GPงบประมาณ 235,677.60         235,677.60   เฉพาะเจาะจง บริษทัเฮงวาณิชย ์โฮมมาร์ท จาํกดั 235,677.60     ราคาตําสุด ร.172/64 5/5/25642 งานธนาคารโรงเรียน 5,020.00             5,020.00       เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพิวเตอร์ 5,020.00         ราคาตําสุด ร.171/64 20/5/25643 ฝ่ายงานการเงิน 9,500.00             9,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสาํราญเฟอร์นิเจอร์ 9,500.00         ราคาตําสุด ร.174/64 27/5/2564

4 งานยานพาหนะ 1,000.00         1,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน จาํกดั 1,000.00      ราคาตํ�าสุด ร.186/64 27/5/2564

251,197.60     รวมเงิน

แบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซื�อจัดจ้าง ในรอบปี  2564โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  สังกดัสํานักงานเขตพื�นที&การศึกษามธัยมศึกษา เขต 32ประจําเดือน  พฤษภาคม 2564
ลาํดบัที� งานที�จดัซื�อจดัจ้าง ราคากลาง วธิีจดัซื�อจดัจ้าง เลขที�และวนัที�หรือข้อตกลงของสัญญาชื�อหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

วงเงนิที�จัดซื�อ รายชื�อผู้เสนอราคา ราคาที�ตกลง เหตุผลที�คดัเลือก
หรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที�เสนอ ซื�อหรือจ้าง โดยสรุป1 e-GPงบประมาณ 58,500.00           58,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ที เอ ว ีเทรดดิ�งแอนดเ์ซอร์วสิ จาํกดั 58,500.00       ราคาตําสุด ร.197/64 6/7/25642 e-GPงบประมาณ 99,600.00           99,600.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ที เอ ว ีเทรดดิ�งแอนดเ์ซอร์วสิ จาํกดั 99,600.00       ราคาตําสุด ร.198/64 6/4/19643 ฝ่ายงานนาฏศิลป์ 532.00                532.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั รอแยล คอนเซ็ปท ์จาํกดั 532.00            ราคาตําสุด ร.199/64 20/3/25634 ฝ่ายงานนาฏศิลป์ 1,166.00             1,166.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮงวาณิชย ์โฮมมาร์ท จาํกดั 1,166.00         ราคาตําสุด ร.200/64 23/3/25645 ฝ่ายงานนาฏศิลป์ 2,340.00             2,340.00       เฉพาะเจาะจง ร้านนภดลลา้นเครืองไทยลายสิน 2,340.00         ราคาตําสุด ร.201/64 23/3/25646 หอ้งพสัดุ 9,740.00             9,740.00       เฉพาะเจาะจง ร้านรัศมี ธรรมศาสตร์ 9,740.00         ราคาตําสุด ร.202/64 7/6/25647 e-GPงบประมาณ 99,790.00           99,790.00     เฉพาะเจาะจง ส พานชย์ 99,790.00       ราคาตําสุด ร.204/64 6/8/19648 กลุ่มบริหารกิจการนกัเรียน(คอมพิวเตอร์) 4,990.00             4,990.00       เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพิวเตอร์ 4,990.00         ราคาตําสุด ร.208/64 2/6/25649 ตะบญัชีเหลก็หอ้งพสัดุ 5,900.00             5,900.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสาํราญเฟอร์นิเจอร์ 5,900.00         ราคาตําสุด ร.209/64 9/6/256410 e-GPงบประมาณ 75,400.00           75,400.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน พีพีแอรื แอนด ์อิเลก็ทรอนิก 75,400.00       ราคาตําสุด ร.204/64 6/8/196411 นํ� ามนัดีเซล 1,000.00             1,000.00       เฉพาะเจาะจง ปั� มนํ� ามนั ธมกรปิโตรเลียม 1,000.00         ราคาตําสุด ร.211/64 4/6/256412 นํ� ามนัดีเซล 1,000.00             1,000.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรละหานทราย จาํกดั 1,000.00         ราคาตําสุด ร.212/64 2/6/256413 นํ� ามนัดีเซล 200.00                200.00          เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรละหานทราย จาํกดั 200.00            ราคาตําสุด ร.213/64 8/6/256414 นํ� ามนัดีเซล 2,000.00             2,000.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรละหานทราย จาํกดั 2,000.00         ราคาตําสุด ร.214/64 11/6/256415 งานอาคารสถานทีพฒันาธนาคารนํ� าใตด้ิน 6,142.00             6,142.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แบลค็ซี 1994 จาํกดั 6,142.00         ราคาตําสุด ร.215/64 10/6/256416 ตูเ้อกสารเหลก็ 8,000.00             8,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสาํราญเฟอร์นิเจอร์ 8,000.00         ราคาตําสุด ร.216/64 15/6/256417 งานอาคารสถานที 380.00                380.00          เฉพาะเจาะจง ร้านจรัลมอเตอร์ 380.00            ราคาตําสุด ร.217/64 15/6/2564

แบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซื�อจัดจ้าง ในรอบปี  2564โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  สังกดัสํานักงานเขตพื�นที&การศึกษามธัยมศึกษา เขต 32ประจําเดือน มถิุนายน 2564
ลาํดบัที� งานที�จดัซื�อจดัจ้าง ราคากลาง วธิีจดัซื�อจดัจ้าง เลขที�และวนัที�หรือข้อตกลงของสัญญาชื�อหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

18 e-GPงบประมาณ 65,380.00           65,380.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั วโิรฒวทิยาภณัฑื จาํกดั 65,380.00       ราคาตําสุด ร.218/64 6/9/196419 e-GPงบประมาณ 195,808.00         195,808.00   เฉพาะเจาะจง บริษทัเฮงวาณิชย ์โฮมมาร์ท จาํกดั 195,808.00     ราคาตําสุด ร.219/64 23/6/196420 e-GPงบประมาณ 23,100.00           23,100.00     เฉพาะเจาะจง อารืเอส เซนเตอรื เซอร์วดิ 23,100.00       ราคาตําสุด ร.220/64 25/6/196421 นํ� ามนัดีเซล 2,000.00             2,000.00       เฉพาะเจาะจง ปั� มนํ� ามนั ธมกรปิโตรเลียม 2,000.00         ราคาตําสุด ร.221/64 19/6/256422 เครืองวดัอุฯภูมิ 2,648.00             2,648.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั รอแยล คอนเซ็ปท ์จาํกดั 2,648.00         ราคาตําสุด ร.222/64 28/6/256423 e-GPงบประมาณ 16,754.00           16,754.00     เฉพาะเจาะจง บริษทัไพศาล เอน็จิเนียจริงซ้อร์วสิ 16,754.00       ราคาตําสุด ร.223/64 6/4/196424 งานเทคโนโลยแีละสารสนเทศน์โรงเรียน 3,370.00             3,370.00       เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพิวเตอร์ 3,370.00         ราคาตําสุด ร.224/64 4/6/256425 งานเทคโนโลยแีละสารสนเทศน์โรงเรียน 4,885.00             4,885.00       เฉพาะเจาะจง บริษทัแอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จาํกดั 4,885.00         ราคาตําสุด ร.225/64 4/6/2564

690,625.00     รวมเงิน



แบบ สขร. 1

วงเงนิที�จัดซื�อ รายชื�อผู้เสนอราคา ราคาที�ตกลง เหตุผลที�คดัเลือก
หรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที�เสนอ ซื�อหรือจ้าง โดยสรุป1 นํ� ามนัดีเซล 1,000.00             1,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน จาํกดั 1,000.00         ราคาตําสุด ร.226/64 1/7/25642 กิจกรรมคบลูกรัชดาสร้างบา้น 880.00                880.00          เฉพาะเจาะจง นายศุภกิตติ2  รจนาสม 880.00            ราคาตําสุด ร.227/64 9/7/25643 งานอนามยัโรงเรียน 10,000.00           10,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นยาสวาย 10,000.00       ราคาตําสุด ร.228/64 4/7/25644 e-GPงบประมาณ 13,500.00           13,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสาํราญเฟอร์นิเจอร์ 13,500.00       ราคาตําสุด ร.229/64 9/9/25645 e-GPงบประมาณ 24,992.00           24,992.00     เฉพาะเจาะจง บริษทัแกมมาโกจ้าํกดั 24,992.00       ราคาตําสุด ร.230/64 16/8/25646 e-GPงบประมาณ 274,179.00         274,179.00   เฉพาะเจาะจง บริเฮงวานิชยโืฮมมาร์ท 274,179.00     ราคาตําสุด ร.231/64 7/12/25647 e-GPงบประมาณ 12,000.00           12,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพิวเตอร์ 12,000.00       ราคาตําสุด ร.232/64 16/2/25648 กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 3,800.00             3,800.00       เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพิวเตอร์ 3,800.00         ราคาตําสุด ร.233/64 16/7/25649 e-GPงบประมาณ 13,054.00           13,054.00     เฉพาะเจาะจง ร้านนางรองอิเลก็โทรนิค 13,054.00       ราคาตําสุด ร.234/64 7/12/196410 e-GPงบประมาณ 12,990.00           12,990.00     เฉพาะเจาะจง ร้านนางรองคอมพิวเตอร์ 12,990.00       ราคาตําสุด ร.235/64 7/12/196411 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรีสากล) 7,000.00             7,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์มี มิวสิค 7,000.00         ราคาตําสุด ร.236/64 16/7/256412 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรีสากล) 7,100.00             7,100.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์มี มิวสิค 7,100.00         ราคาตําสุด ร.237/64 16/7/256413 งานยานพาหนะ 1,000.00             1,000.00       เฉพาะเจาะจง ปั� มนํ� ามนัจกัรพรรดิไผส่ีทอง(บุรีรัมย)์ 1,000.00         ราคาตําสุด ร.239/64 12/7/256414 e-GPงบประมาณ 62,230.00           62,230.00     เฉพาะเจาะจง บริษทัแอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จาํกดั 62,230.00       ราคาตําสุด ร.241/64 23/07/6415 e-GPงบประมาณ 50,100.00           50,100.00     เฉพาะเจาะจง บริษทัเจนเทรดดิ�ง เรียลซบัพลาย 50,100.00       ราคาตําสุด ร.242/64 23/07/6416 e-GPงบประมาณ 15,990.00           15,990.00     เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพิวเตอร์ 15,990.00       ราคาตําสุด ร.243/64 23/07/6417 e-GPงบประมาณ 57,600.00           57,600.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอินเตอร์ซอม 57,600.00       ราคาตําสุด ร.244/64 23/07/64

แบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซื�อจัดจ้าง ในรอบปี  2564โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  สังกดัสํานักงานเขตพื�นที&การศึกษามธัยมศึกษา เขต 32ประจําเดือน กรกฎาคม 2564
ลาํดบัที� งานที�จดัซื�อจดัจ้าง ราคากลาง วธิีจดัซื�อจดัจ้าง เลขที�และวนัที�หรือข้อตกลงของสัญญาชื�อหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

18 กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 6,300.00             6,300.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสาํราญเฟอร์นิเจอร์ 6,300.00         ราคาตําสุด ร.247/64 21/7/256419 งานยานพาหนะ 1,000.00             1,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทัปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชัน จาํกดั 1,000.00         ราคาตําสุด ร.248/64 20/7/256420 e-GPงบประมาณ 127,805.00         127,805.00   เฉพาะเจาะจง บริษเฮงวานชย ์โฮมมาร์ท 127,805.00     ราคาตําสุด ร.249/64 8/5/256421 งานยานพาหนะ 200.00                200.00          เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรละหานทราย จาํกดั 200.00            ราคาตําสุด ร.250/64 4/8/256422 งานอาคารสถานที 2,850.00             2,850.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมการณ์เกาตร 2,850.00         ราคาตําสุด ร.251/64 23/7/256423 งานอาคารสถานที 1,650.00             1,650.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมการณ์เกาตร 1,650.00         ราคาตําสุด ร.252/64 26/7/256424 งานอาคารสถานที 4,950.00             4,950.00       เฉพาะเจาะจง นายสุวรรณ  บึงไกร 4,950.00         ราคาตําสุด ร.253/64 26/7/256425 งานอาคารสถานที 3,460.00             3,460.00       เฉพาะเจาะจง ร้านวรรณดีพนัธุ์ไม้ 3,460.00         ราคาตําสุด ร.254/64 23/7/256426 งานอาคารสถานที 11,910.00           11,910.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสมปองพนัธุ์ไม้ 11,910.00       ราคาตําสุด ร.255/64 26/7/256427 งานอาคารสถานที 4,150.00             4,150.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสมปองพนัธุ์ไม้ 4,150.00         ราคาตําสุด ร.256/64 27/7/2564

731,690.00     รวมเงิน



แบบ สขร. 1

วงเงนิที�จัดซื�อ รายชื�อผู้เสนอราคา ราคาที�ตกลง เหตุผลที�คดัเลือก
หรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที�เสนอ ซื�อหรือจ้าง โดยสรุป1 e-GPงบประมาณ 25,645.00           25,645.00     เฉพาะเจาะจง บริษแอดไวช ์ไอที อินฟิพิท 25,645.00       ราคาตําสุด ร.257/64 8/9/19642 e-GPงบประมาณ 22,800.00           22,800.00     เฉพาะเจาะจง นางการะเกษ รากวงศ์ 22,800.00       ราคาตําสุด ร.258/64 13/08/643 e-GPงบประมาณ 23,100.00           23,100.00     เฉพาะเจาะจง อาร์เอสเซ็นเตอร์เซอร์วสิ 23,100.00       ราคาตําสุด ร.259/64 25/06/644 กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 3,000.00             3,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพิวเตอร์ 3,000.00         ราคาตําสุด ร.260/64 4/8/25645 กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 3,000.00             3,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพิวเตอร์ 3,000.00         ราคาตําสุด ร.261/64 8/8/25646 กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 1,650.00             1,650.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เจนเทรดดิ�ง เรียลซพัพลาย จาํกดั 1,650.00         ราคาตําสุด ร.262/64 9/8/25647 e-GPงบประมาณ 50,000.00           50,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทัสเปซเมดจาํกดั 50,000.00       ราคาตําสุด ร.263/64 30/08/648 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์) 10,060.00           10,060.00     เฉพาะเจาะจง ร้านโอบกิจ 10,060.00       ราคาตําสุด ร.264/64 16/8/25649 e-GPงบประมาณ 199,150.00         199,150.00   เฉพาะเจาะจง บริษทัทีวเีทรดดิงแอนดเ์ซอรืวสิ 199,150.00     ราคาตําสุด ร.268/64 18/08/6410 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 5,000.00             5,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พาณิชย์ 5,000.00         ราคาตําสุด ร.269/64 13/8/256411 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3,600.00             3,600.00       เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพิวเตอร์ 3,600.00         ราคาตําสุด ร.270/64 19/8/256412 งานอาคารสถานที 5,008.00             5,008.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แบลค็ซี 1994 จาํกดั 5,008.00         ราคาตําสุด ร.267/64 17/8/256413 e-GPงบประมาณ 41,000.00           41,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพิวเตอร์ 41,000.00       ราคาตําสุด ร.266/64 17/08/64

393,013.00     รวมเงิน

แบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซื�อจัดจ้าง ในรอบปี  2564โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  สังกดัสํานักงานเขตพื�นที&การศึกษามธัยมศึกษา เขต 32ประจําเดือน สิงหาคม 2564
ลาํดบัที� งานที�จดัซื�อจดัจ้าง ราคากลาง วธิีจดัซื�อจดัจ้าง เลขที�และวนัที�หรือข้อตกลงของสัญญาชื�อหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

วงเงนิที�จัดซื�อ รายชื�อผู้เสนอราคา ราคาที�ตกลง เหตุผลที�คดัเลือก
หรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที�เสนอ ซื�อหรือจ้าง โดยสรุป1 e-GPงบประมาณ 306,386.50         306,386.50   เฉพาะเจาะจง บริษทัเฮงวาณิชย ์โฮมมาร์ท จาํกดั 306,386.50     ราคาตําสุด ร.265/64 9/8/1964

306,386.50     5,183,530.41  บาทรวมเงินจัดซื�อจัดจ้าง (e-GP)ทั�งสิ�น 4,670,016.85  บาทรวมเงินจัดซื�อจัดจ้างทั�งสิ�นรวมเงิน

แบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซื�อจัดจ้าง ในรอบปี  2564โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  สังกดัสํานักงานเขตพื�นที&การศึกษามธัยมศึกษา เขต 32ประจําเดือน กนัยายน 2564
ลาํดบัที� งานที�จดัซื�อจดัจ้าง ราคากลาง วธิีจดัซื�อจดัจ้าง เลขที�และวนัที�หรือข้อตกลงของสัญญาชื�อหรือจ้าง

จัดซื�อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบ e-GP 72 รายการ 


