
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างธุรการ 108,000.00        108,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกสรี พรหมอยู่ นางสาวเกสรี พรหมอยู่ คัดเลือกบุคคล 30/09/2564

2 เช่าห้องประชุม 5,000.00            5,000.00           เฉพาะเจาะจง องค์การอุตสาหกรรมผป่าไม้ องค์การอุตสาหกรรมผป่าไม้ ราคาต ่าสุด 14/10/2564

3 ซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ซ่อมปะปา 246.00              246.00             เฉพาะเจาะจง นายสุทิน เต๋ียวประสงค์ นายสุทิน เต๋ียวประสงค์ ราคาต ่าสุด 25/10/2564

4 ซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ซ่อมไฟฟ้า 6,086.50            6,086.50           เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ ราคาต ่าสุด 25/10/2564

5 จ้างเหมาติดต้ังมุ้งลวด 2,000.00            2,000.00           เฉพาะเจาะจง บูรณ์พิภพ อลูมิเนียม บูรณ์พิภพ อลูมิเนียม ราคาต ่าสุด 25/10/2564

13,332.50     

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2564

โรงเรียนแหลมรังวิทยำคม

สรุปงบประมำณกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน ต.ค.



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างเหมาติดต้ังผ้าม่าน 4,250.00            4,250.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวจิระภา สง่าศักด์ิ นางสาวจิระภา สง่าศักด์ิ ราคาต ่าสุด 1/11/2564

2 จ้างเหมารถไถดันสนาม 2,000.00            2,000.00            เฉพาะเจาะจง นายวิชิต พลแก้ว นายวิชิต พลแก้ว ราคาต ่าสุด 8/11/2564

3 ซ้ือน่้ามันเช้ือเพลิง (ตัดหญ้า) 1,000.00            1,000.00            เฉพาะเจาะจง บจก.ปิโตเลียมฯ บจก.ปิโตเลียมฯ ราคาต ่าสุด 12/11/2564

4 ซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์ปรับปรุงสนามเปตอง 1,123.50            1,123.50            เฉพาะเจาะจง หจก.บุญส่งคอนกรีต หจก.บุญส่งคอนกรีต ราคาต ่าสุด 12/11/2564

5 ซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์ปรับปรุงสนามเปตอง 3,370.50            3,370.50            เฉพาะเจาะจง หจก.บุญส่งคอนกรีต หจก.บุญส่งคอนกรีต ราคาต ่าสุด 12/11/2564

6 ซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์ปรับปรุงสนามบาส 871.00              871.00               เฉพาะเจาะจง นายสุทิน เต๋ียวประสงค์ นายสุทิน เต๋ียวประสงค์ ราคาต ่าสุด 17/11/2564

7 ซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์ปรับปรุงสนามบาส 595.00              595.00 เฉพาะเจาะจง พรคงเจริญ พรคงเจริญ ราคาต ่าสุด 17/11/2564

8 จ้างลง Windows 350.00              350.00 เฉพาะเจาะจง บจก. พี เค เอ็ม 1979 บจก. พี เค เอ็ม 1979 ราคาต ่าสุด 21/11/2564

9 จ้างเหมาท่าป้ายไวนิลวันวชิราวุธ 950.00              950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนันทกาเซ็นเตอร์ ร้านนันทกาเซ็นเตอร์ ราคาต ่าสุด 22/11/2564

10 ซ้ือยาฆ่าหญ้า 1,680.00            1,680.00 เฉพาะเจาะจง ป.เกษตร 59 ป.เกษตร 59 ราคาต ่าสุด 23/11/2564

11 จ้างเหมาซ่อมแซมแป้นบาส 2,600.00            2,600.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญเลิศ ศรีเมือง นายบุญเลิศ ศรีเมือง ราคาต ่าสุด 24/11/2564

12 จ้างเหมาฉีดยาฆ่าหญ้า 1,200.00            1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายเสวย สงพิมพ์ นายเสวย สงพิมพ์ ราคาต ่าสุด 27/11/2564

13 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 7,980.00            7,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามแม็คโครจ่ากัด บริษัทสยามแม็คโครจ่ากัด ราคาต ่าสุด 30/11/2564

14 ซ้ืออุปกรณ์ส่านักงาน 2,174.00            2,174.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ที.เอ็น.ดี คิทเซ่น บจก.ที.เอ็น.ดี คิทเซ่น ราคาต ่าสุด 30/11/2564

30,144.00     

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2564

โรงเรียนแหลมรังวิทยำคม

สรุปงบประมำณกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน พ.ย.



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือวัสดุ- อุปกรณ์กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ 5,170.00 5,170.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนันทกาเซ็นเตอร์ ร้านนันทกาเซ็นเตอร์ ราคาต ่าสุด 8/12/2564

2
จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 

หมายเหตุ งบจัดสรร
485000.00 485,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวิมล อ่วมอิ ม นางสาวสุวิมล อ่วมอิ ม ราคาต ่าสุด 8/12/2564

3 ซ้ืออุปกรณ์ท่าความสะอาด 9,520.00        9,520.00 เฉพาะเจาะจง นางเจริญ แท่งทอง นางเจริญ แท่งทอง ราคาต ่าสุด 14/12/2564

4 ซ้ืออุปกรณ์ตัดหญ้า 25,570.00      25,570.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์จ่ากัด บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์จ่ากัด ราคาต ่าสุด 14/12/2564

5 จ้างเหมาเปลี ยนซับหมึก 376.00          376.00 เฉพาะเจาะจง บจก. พี เค เอ็ม 1979 บจก. พี เค เอ็ม 1979 ราคาต ่าสุด 20/12/2564

6 จ้างเหมาซ่อมรถโรงเรียน 4,270.00        4,270.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวิงการยาง ร้านสวิงการยาง ราคาต ่าสุด 23/12/2564

7 ซ้ือน่้ามันเช้ือเพลิง 1,200.00        1,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บึงนารางบริการ หจก.บึงนารางบริการ ราคาต ่าสุด 16/12/2564

8 ซ้ืออุปกรณ์จัดสถานที 1,490.00        1,490.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวันทนา ร้านวันทนา ราคาต ่าสุด 16/12/2564

9 ซ้ือน่้ามันเช้ือเพลิง 1,000.00        1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทโอลิมปัสออยส์จ่ากัด บริษัทโอลิมปัสออยส์จ่ากัด ราคาต ่าสุด 20/12/2564

10 ซ้ือน่้ามันไปราชการ 1,000.00        1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทโอลิมปัสออยส์จ่ากัด บริษัทโอลิมปัสออยส์จ่ากัด ราคาต ่าสุด 20/12/2564

11 ซ้ืออุปกรณ์ปรับปรุงสนามฟุตบอล 1,440.00        1,440.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุชาติคอนกรีต ร้านสุชาติคอนกรีต ราคาต ่าสุด 28/12/2564

12 ซ้ืออุปกรณ์ปรับปรุงสนามฟุตบอล 516.00 516.00 เฉพาะเจาะจง โรงเหล็กบึงนาราง โรงเหล็กบึงนาราง ราคาต ่าสุด 28/12/2564          

13 ซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์ปรับปรุงสนามฟุตบอล 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลูกน่้า ร้านลูกน่้า ราคาต ่าสุด 28/12/2564

14 ซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์ปรับปรุงสนามฟุตบอล 260.00 260.00 เฉพาะเจาะจง สุทิน เต๋ียวประสงค์ สุทิน เต๋ียวประสงค์ ราคาต ่าสุด 28/12/2564

15 ซ้ือน่้ามันตัดหญ้า 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บึงนารางบริการ หจก.บึงนารางบริการ ราคาต ่าสุด 29/12/2564

16 ซ้ือน่้ามันไปราชการ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษดา ประดา นายกฤษดา ประดา ราคาต ่าสุด 29/12/2564

53,312.00         

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2564

โรงเรียนแหลมรังวิทยำคม

สรุปงบประมำณกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน ธ.ค.



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือน่้ามันเช้ือเพลิง 500.00              500.00            เฉพาะเจาะจง หจก.บึงนารางบริการ หจก.บึงนารางบริการ ราคาต ่าสุด 5/1/2565

2 ซ้ือน่้ามันเช้ือเพลิง 1,200.00           1,200.00          เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรโพทะเล สหกรณ์การเกษตรโพทะเล ราคาต ่าสุด 11/1/2565

3 จ้างเหมาเดินสายล่าโพง 500.00              500.00            เฉพาะเจาะจง นายบุญเลิศ ศรีเมือง นายบุญเลิศ ศรีเมือง ราคาต ่าสุด 12/1/2565

4 ซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์ท่าเวที 3,995.00           3,995.00          เฉพาะเจาะจง หจก.เอเชียคอนกรีต หจก.เอเชียคอนกรีต ราคาต ่าสุด 12/1/2565

5 ซ้ืออุปกรณ์เดินสายล่าโพง 1,500.00           15,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงเหล็กบึงนาราง โรงเหล็กบึงนาราง ราคาต ่าสุด 12/1/2565

6 ซ้ือชุดจัดงานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 490.00              490.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเส้ือ ร้านเส้ือ ราคาต ่าสุด 17/1/2565

7 ซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์จัดกิจกรรมกลุ่มสาระต่างประเทศ 5,040.00           5,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทซุปเปอร์ไทยทอยจ่ากัด บริษัทซุปเปอร์ไทยทอยจ่ากัด ราคาต ่าสุด 17/1/2565

8 ซ้ือวัสดุ- อุปกรณ์ส่าหรับแข่งกีฬาภายนอก 10,800.00          10,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนันทกาเซ็นเตอร์ ร้านนันทกาเซ็นเตอร์ ราคาต ่าสุด 18/1/2565

9 ซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์กลุ่มสาระสังคมศึกษา 5,735.00           5,735.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนันทกาเซ็นเตอร์ ร้านนันทกาเซ็นเตอร์ ราคาต ่าสุด 18/1/2565

10 ซ้ือวัสดุ- อุปกรณ์ห้องเกียรติยศ 2,738.00           2,738.00          เฉพาะเจาะจง พรคงเจริญ พรคงเจริญ ราคาต ่าสุด 28/1/2565

11 ซ้ือน่้ามันเช้ือเพลิง 1,300.00           500.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชั น บริษัท ปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชั น ราคาต ่าสุด 28/1/2565

12 ซ้ือวัสดุ- อุปกรณ์กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 1,980.00           1,980.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนันทกาเซ็นเตอร์ ร้านนันทกาเซ็นเตอร์ ราคาต ่าสุด 31/1/2565

13 จ้างเหมาท่าป้ายไวนิล (โควิด19) 2,025.00           2,025.00          เฉพาะเจาะจง ป้านพรณรงค์ ป้านพรณรงค์ ราคาต ่าสุด 31/1/2565

37,803.00         

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2565

โรงเรียนแหลมรังวิทยำคม

สรุปงบประมำณกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน ม.ค.



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือโต๊ะพับหน้าฟอเมก้าขาว 19,260.00          19,260.00        เฉพาะเจาะจง บจก.นาวาเฟอร์นิชชิ ง บจก.นาวาเฟอร์นิชชิ ง ราคาต ่าสุด 01/02/2565

2 วัสดุส่านักงานกระดาษโฟโต้ 595.00              595.00            เฉพาะเจาะจง บจก.พิษณุโลก ทีเคเค บจก.พิษณุโลก ทีเคเค ราคาต ่าสุด 01/02/2565

3 หมึก printer Broter T200 714.00              714.00            เฉพาะเจาะจง ทูโฟรอ้ิงค์ ทูโฟรอ้ิงค์ ราคาต ่าสุด 01/02/2565

4 วัสดุ- อุปกรณ์ท่าบอร์ดโครงงานสะตีมศึกษา 535.00              535.00            เฉพาะเจาะจง หจก. เคบี วัสดุก่อสร้าง หจก. เคบี วัสดุก่อสร้าง ราคาต ่าสุด 01/02/2565

5 น่้ามันเช้ือเพลิง 100.00              100.00            เฉพาะเจาะจง ป๊ัมน่้ามันสุขอยู่ ป๊ัมน่้ามันสุขอยู่ ราคาต ่าสุด 01/02/2565

6 น่้ามันเช้ือเพลิง 900.00              900.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชั น บริษัท ปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชั น ราคาต ่าสุด 02/02/2565

7 จ้างเหมาขนส่งโต๊ะ 2,000.00           2,000.00          เฉพาะเจาะจง นายฉลอง แดงมงคล นายฉลอง แดงมงคล ราคาต ่าสุด 02/02/2565

8 วัสดุ -อุปกรณ์บอร์ดโครงงานสะตีมศึกษา 3,865.00           3,865.00          เฉพาะเจาะจง โรงเหล็กบึงนาราง โรงเหล็กบึงนาราง ราคาต ่าสุด 03/02/2565

9 วัสดุ -อุปกรณ์โครงงานสะตีมศึกษา 145.00              145.00            เฉพาะเจาะจง สุทิน เต๋ียวประสงค์ สุทิน เต๋ียวประสงค์ ราคาต ่าสุด 03/02/2565

10 จ้างท่าสต๊ิกเกอร์โครงงานสะตีมศึกษา 850.00              850.00            เฉพาะเจาะจง พาโชค  สันทอง พาโชค  สันทอง ราคาต ่าสุด 03/02/2565

11 ซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์กิจกรรม STEAM 6,185.00           6,185.00          เฉพาะเจาะจง ร่วมเจริญเครื องเขียน ร่วมเจริญเครื องเขียน ราคาต ่าสุด 04/02/2565

12 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 1,700.00           1,700.00          เฉพาะเจาะจง นายเอกภพ  มโหฬาร นายเอกภพ  มโหฬาร ราคาต ่าสุด 04/02/2565

13 วัสดุส่านักงานกระดาษโฟโต้ 300.00              300.00            เฉพาะเจาะจง บจก. พิษณุโลก ทีเคเค บจก. พิษณุโลก ทีเคเค ราคาต ่าสุด 07/02/2565

14 ดอกไม้แห้งจัดนิทรรศการ 2,239.00           2,239.00          เฉพาะเจาะจง ร้านสิริพรรณดอกไม้ผ้า ร้านสิริพรรณดอกไม้ผ้า ราคาต ่าสุด 08/02/2565

15 วัสดุ-อุปกรณ์ท่าความสะอาด 4,070.00           4,070.00          เฉพาะเจาะจง นันทกาเซ็นเตอร์ นันทกาเซ็นเตอร์ ราคาต ่าสุด 08/02/2565

16 วัสดุ-อุปกรณ์จัดนิทรรศการ (เข็มหมุด/ป้ายสามเหลี ยม) 2,600.00           2,600.00          เฉพาะเจาะจง นันทกาเซ็นเตอร์ นันทกาเซ็นเตอร์ ราคาต ่าสุด 10/02/2565

17 อุปกรณ์ส่าหรับสอบ O-NET 1,300.00           1,300.00          เฉพาะเจาะจง นันทกาเซ็นเตอร์ นันทกาเซ็นเตอร์ ราคาต ่าสุด 10/02/2565

18 จ้างเข้าเล่มแผนปฏิบัติการประจ่าปี 150.00              150.00            เฉพาะเจาะจง นิยมศิลป์ นิยมศิลป์ ราคาต ่าสุด 11/02/2565

19 จ้างแผ่นโฟมบอร์ดจัดนิทรรศการ 1,500.00           1,500.00          เฉพาะเจาะจง ร้านกอล์ฟ ร้านกอล์ฟ ราคาต ่าสุด 11/02/2565

20 วัสดุ -อุปกรณ์บอร์ดโครงงานสะตีมศึกษา 235.00              235.00            เฉพาะเจาะจง โรงเหล็กบึงนาราง โรงเหล็กบึงนาราง ราคาต ่าสุด 14/02/2565

22 กรอบรูปจัดนิทรรศการโรงเรียน 4,121.00           4,121.00          เฉพาะเจาะจง MR.DIY MR.DIY ราคาต ่าสุด 14/02/2565

23 ผ้าต่วนสี 7,200.00           7,200.00          เฉพาะเจาะจง บจก.เซวาสโตว์ บจก.เซวาสโตว์ ราคาต ่าสุด 15/02/2565

24 กุญแจ 195.00              195.00            เฉพาะเจาะจง นายสุทิน เต๋ียวประสงค์ นายสุทิน เต๋ียวประสงค์ ราคาต ่าสุด 23/02/2565

25 อุปกรณ์ซ่อมแซมประปา 696.00              696.00            เฉพาะเจาะจง นายสุทิน เต๋ียวประสงค์ นายสุทิน เต๋ียวประสงค์ ราคาต ่าสุด 23/02/2565

26 ปูนขาว 240.00              240.00            เฉพาะเจาะจง ร้านสุชาติคอนกรีตค้าไม้ ร้านสุชาติคอนกรีตค้าไม้ ราคาต ่าสุด 23/02/2565

27 วัสดุซ่อมรถยนต์ 870.00              870.00            เฉพาะเจาะจง ช่างเสมอ ช่างเสมอ ราคาต ่าสุด 24/02/2565

28 น่้ามันเช้ือเพลิง 1,260.00           1,260.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชั น บริษัท ปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชั น ราคาต ่าสุด 24/02/2565

29 น่้ามันเช้ือเพลิง 500.00              500.00            เฉพาะเจาะจง ทรัพย์ทวี ปิโตเลียม ทรัพย์ทวี ปิโตเลียม ราคาต ่าสุด 27/02/2565

30 น่้ามันเครื องยนต์ 240.00              240.00            เฉพาะเจาะจง นายสุทิน เต๋ียวประสงค์ นายสุทิน เต๋ียวประสงค์ ราคาต ่าสุด 27/02/2565

31 น่้ามันเช้ือเพลิง 400.00              400.00            เฉพาะเจาะจง หจก.บึงนารางบริการแก๊ส หจก.บึงนารางบริการแก๊ส ราคาต ่าสุด 27/02/2565

32 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 4,290.00           4,290.00          เฉพาะเจาะจง บจก.สยามแม็คโคร บจก.สยามแม็คโคร ราคาต ่าสุด 28/02/2565

69,255.00        

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2565

โรงเรียนแหลมรังวิทยำคม

สรุปงบประมำณกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน ก.พ.



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างเปลี ยนน่้ามันเครื องรถยนต์โรงเรียน 1,650.00 1,650.00 เฉพาะเจาะจง หวังการยาง หวังการยาง ราคาต ่าสุด 01/03/2565

2 แผ่นตรวจ ATK 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บจก.โมชิ โมชิ เจแปน บจก.โมชิ โมชิ เจแปน ราคาต ่าสุด 07/03/2565

3 วัสดุส ำนักงำน (กิจกรรมพัฒนำงำนบริกำร) 9,326.00 9,326.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเจริญ ร้านรุ่งเจริญ ราคาต ่าสุด 07/03/2565

4 น่้ามันเช้ือเพลิง 1,320.00 1,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชั น จ่ากัด บริษัท ปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชั น จ่ากัด ราคาต ่าสุด 08/03/2565

5 วัสดุ - อุปกรณ์ ท่าดอกไม้ติดอก 1,456.00 1,456.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้เสรีภัณฑ์ ร้านดอกไม้เสรีภัณฑ์ ราคาต ่าสุด 11/03/2565

6 จ้างเหมาจัดบอร์ดนิทรรศการ 22,990.00 22,990.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ บุญสิงห์  นายณรงค์ บุญสิงห์  ราคาต ่าสุด 11/03/2565

7 จ้างเหมาท่าบายศรี 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชัย ปุ่นพันปี นายฉัตรชัย ปุ่นพันปี ราคาต ่าสุด 11/03/2565

8 จ้างเหมาท่าอาหาร  5,596.00 5,596.00 เฉพาะเจาะจง นายจรรยา  แนมบัว  นายจรรยา  แนมบัว  ราคาต ่าสุด 14/03/2565

9 หนังสือเรียน ประจ่าปีการศึกษา 2565 185,551.00 185,551.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แพร่บุ๊คส์เอ็ด จ ำกัด บริษัท แพร่บุ๊คส์เอ็ด จ ำกัด ราคาต ่าสุด 14/03/2565

10 หมึกปร๊ินเตอร์ 2,144.00 2,144.00 เฉพาะเจาะจง บจก. พี เค เอ็ม 1979 บจก. พี เค เอ็ม 1979 ราคาต ่าสุด 17/03/2565

11 หมึกปร๊ินเตอร์ 1,241.00 1,241.00 เฉพาะเจาะจง บจก. พี เค เอ็ม 1979 บจก. พี เค เอ็ม 1979 ราคาต ่าสุด 17/03/2565

12 จ้างเหมาปรับดิน 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทิน  เต๋ียวประสงค์ นายสุทิน  เต๋ียวประสงค์ ราคาต ่าสุด 21/03/2565

13 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศศึกษาดูงาน 27,000.00      27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงค์  บุญรักษ์ นายณรงค์  บุญรักษ์ ราคาต ่าสุด 21/03/2565

14 น่้ามันเครื องตัดหญ้า 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทิน  เต๋ียวประสงค์ นายสุทิน  เต๋ียวประสงค์ ราคาต ่าสุด 23/03/2565

15 ธงหมู่ลูกเสือ - เนตรนารี 950.00 950.00 เฉพาะเจาะจง ชนชิกานต์ ชนชิกานต์ ราคาต ่าสุด 23/03/2565

16 วัสดุ-อุปกรณ์จัดกิจกรรมลูกเสือ- เนตรนารี 255.00          255.00 เฉพาะเจาะจง สุทิน  เต๋ียวประสงค์ สุทิน  เต๋ียวประสงค์ ราคาต ่าสุด 25/03/2565

17 วัสดุ-อุปกรณ์จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ - เนตรนารี 155.00          155.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลูกน่้า (เจ๊แมว) ร้านลูกน่้า (เจ๊แมว) ราคาต ่าสุด 25/03/2565

18 วัสดุ-อุปกรณ์จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ - เนตรนารี 1,400.00        1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพลาสติก ร้านพลาสติก ราคาต ่าสุด 25/03/2565

19 วัสดุ-อุปกรณ์จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ - เนตรนารี 3,010.00 3,010.00 เฉพาะเจาะจง MT ห้างเมตตา MT ห้างเมตตา ราคาต ่าสุด 25/03/2565

20 วัสดุ-อุปกรณ์จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ - เนตรนารี 2,117.00 2,117.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สยามโกลบอลเฮ้าส์ บจก.สยามโกลบอลเฮ้าส์ ราคาต ่าสุด 25/03/2565

21 วัสดุ-อุปกรณ์จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ - เนตรนารี 170.00          170.00 เฉพาะเจาะจง ร่วมเจริญเครื องเขียน ร่วมเจริญเครื องเขียน ราคาต ่าสุด 25/03/2565

22 น่้ามันเครื องตัดหญ้า 900.00          900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชั น บริษัท ปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชั น ราคาต ่าสุด 29/03/2565

23 น่้ามันเครื องตัดหญ้า 135.00 135.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.เจริญการเกษตร ร้าน ก.เจริญการเกษตร ราคาต ่าสุด 29/03/2565

24 จ้างเหมาเข้าเล่มหลักสูตร 420.00 420.00 เฉพาะเจาะจง นิยมศิลป์ นิยมศิลป์ ราคาต ่าสุด 29/03/2565

25 จ้างเหมาซ่อมบ่ารุงรถยนต์โรงเรียน 2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง นายวชิรพงค์ ค่าหวาน นายวชิรพงค์ ค่าหวาน ราคาต ่าสุด 29/03/2565

277,736.00       

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2565

โรงเรียนแหลมรังวิทยำคม

สรุปงบประมำณกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน มี.ค.



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ATK ชุดตรวจโควิด -19 980.00 980.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดี.ไอ.วาย บจก.ดี.ไอ.วาย ราคาต ่าสุด 01/04/2565

2 โทรโข่ง 1,900.00        1,900.00 เฉพาะเจาะจง นันทกาเซ้นเตอร์ นันทกาเซ้นเตอร์ ราคาต ่าสุด 01/04/2565

3 กร๊ิงไร้สาย 224.00           224.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ซินเนอร์จี พลัส คอทเบอร์เชียล บจก.ซินเนอร์จี พลัส คอทเบอร์เชียล ราคาต ่าสุด 04/04/2565

4 วัสดุ-อุปกรณ์ ทาสีผนัง 2,674.00        2,674.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เอเซียคอนกรีต หจก. เอเซียคอนกรีต ราคาต ่าสุด 08/04/2565

5,778.00          

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2565

โรงเรียนแหลมรังวิทยำคม

สรุปงบประมำณกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน เม .ย.



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 น่้ามันเช้ือเพลิง 900.00          900.00         เฉพาะเจาะจง บจก. ปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชั น บจก. ปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชั น ราคาต ่าสุด 09/05/2565

2 วิทยุมือถือ 7,000.00        7,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้ำนเทเลคอมเซอร์วิส โดย นำย สุริยะ ปุญญฤทธ์ิ ร้ำนเทเลคอมเซอร์วิส โดย นำย สุริยะ ปุญญฤทธ์ิ ราคาต ่าสุด 09/05/2565

3 วัสดุซ่อมห้องน่้า 280.00          280.00         เฉพาะเจาะจง พรคงเจริญ  บ้านโป้งวัวแดง พรคงเจริญ  บ้านโป้งวัวแดง ราคาต ่าสุด 12/05/2565

4 จ้างเหมาดูดส้วมโรงเรียน 6,500.00        6,500.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวยุพิน ทองทัพ นางสาวยุพิน ทองทัพ ราคาต ่าสุด 12/05/2565

5 ยางหุ้มไม้วู้ดบอล 2,100.00        2,100.00       เฉพาะเจาะจง เจ พี แอล สปอร์ต เจ พี แอล สปอร์ต ราคาต ่าสุด 17/05/2565

6 จ้างซ่อมเครื องปรับอากาศ       19,500.00      19,500.00     เฉพาะเจาะจง วัชระแอร์ & เซอร์วิส วัชระแอร์ & เซอร์วิส ราคาต ่าสุด 19/05/2565

7 หมึกเครื องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 11,000.00      11,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.เค.เซอร์วิส บ.เอส.เค.เซอร์วิส ราคาต ่าสุด 19/05/2565

8 น่้ามันเช้ือเพลิง 500.00          500.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ่ากัด บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ่ากัด ราคาต ่าสุด 20/05/2565

9 จ้างท่าป้ายไวนิลโควิด 2,260.00        2,260.00       เฉพาะเจาะจง ป้ายพรณรงค์ ป้ายพรณรงค์ ราคาต ่าสุด 20/05/2565

10 จ้างท่าป้ายไวนิลปฐมนิเทศ 450.00          450.00         เฉพาะเจาะจง ป้ายพรณรงค์ ป้ายพรณรงค์ ราคาต ่าสุด 20/05/2565

11 จ้างท่าป้ายไวนิล 900.00          900.00         เฉพาะเจาะจง ป้ายพรณรงค์ ป้ายพรณรงค์ ราคาต ่าสุด 23/05/2565

12 ค่าน่้ามันไปราชการ 1,600.00        1,600.00       เฉพาะเจาะจง หจก. เต็งเจริญรัพย์ไพศาส หจก. เต็งเจริญรัพย์ไพศาส ราคาต ่าสุด 24/05/2565

13 น่้ามันเช้ือเพลิงเครื องตัดหญ้า 530.00          530.00         เฉพาะเจาะจง นายสุทิน เต๋ียวประสงค์ นายสุทิน เต๋ียวประสงค์ ราคาต ่าสุด 25/05/2565

14 วัสดุ-อุปกรณ์ ซ่อมเครื องตัดหญ้า 270.00              270.00         เฉพาะเจาะจง ร้านจ่าธรรม ร้านจ่าธรรม ราคาต ่าสุด 25/05/2565

15 วัสดุอุปกรณ์ซ่อมท่อ 170.00 170.00         เฉพาะเจาะจง นายสุทิน เต๋ียวประสงค์ นายสุทิน เต๋ียวประสงค์ ราคาต ่าสุด 25/05/2565

16 วัสดุส่านักงานงานวัดและประเมินผลการเรียน 3320.00 3,320.00       เฉพาะเจาะจง นันทกาเซ้นเตอร์ นันทกาเซ้นเตอร์ ราคาต ่าสุด 26/05/2565

17 วัสดุส่านักงาน 1,582.00 1,582.00       เฉพาะเจาะจง พิษณุโลก ทีเคเค จ่ากัด พิษณุโลก ทีเคเค จ่ากัด ราคาต ่าสุด 30/05/2565

18 ไม้กวาด 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ้งเจริญ ร้านรุ้งเจริญ ราคาต ่าสุด 30/05/2565

19 จ้างเหมาซ่อมระบบประปา 1,800.00 1,800.00       เฉพาะเจาะจง นายกรัณฑ์ มโหฬาร นายกรัณฑ์ มโหฬาร ราคาต ่าสุด 30/05/2565

62,762.00         

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2565

โรงเรียนแหลมรังวิทยำคม

สรุปงบประมำณกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน พ.ค.



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ยาสามัญประจ่าบ้าน 1,500.00           1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยาพร้อมเภสัช 2 ร้านยาพร้อมเภสัช 2 ราคาต ่าสุด 01/06/2565

2 สว่าน 3,400.00           3,400.00 เฉพาะเจาะจง PS. ประเสริฐยนต์ PS. ประเสริฐยนต์ ราคาต ่าสุด 01/06/2565

3 ธงชาติ 880.00             880.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนันทกาเซ็นเตอร์ ร้านนันทกาเซ็นเตอร์ ราคาต ่าสุด 01/06/2565

4 น่้ามันเช้ือเพลิง 1,420.00           1,420.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เต็งเจริญทรัพย์ไพศาล หจก.เต็งเจริญทรัพย์ไพศาล ราคาต ่าสุด 02/06/2565

5 น่้ามันเช้ือเพลิง 500.00             500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชั น บริษัท ปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชั น ราคาต ่าสุด 02/06/2565

6 น่้ามันเช้ือเพลิง 1,000.00           1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชั น บริษัท ปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชั น ราคาต ่าสุด 09/06/2565

7 วัสดุ - อุปกรณ์ท่ากรอบพระบรมฉายาลักษณ์ 1,040.00 1,040.00 เฉพาะเจาะจง โรงเหล็กบึงนาราง โรงเหล็กบึงนาราง ราคาต ่าสุด 13/06/2565

8 ธงตราสัญลักษณ์ ส.ท (ธงราชินี ร.10) 550.00 550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนันทกาเซ็นเตอร์ ร้านนันทกาเซ็นเตอร์ ราคาต ่าสุด 13/06/2565

9 ไม้อัด 760.00 760.00 เฉพาะเจาะจง พรคงเจริญ บ้านโป้งวัวแดง พรคงเจริญ บ้านโป้งวัวแดง ราคาต ่าสุด 13/06/2565

10 จ้างท่าป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ป้ายพรณรงค์ ป้ายพรณรงค์ ราคาต ่าสุด 13/06/2565

11 จ้างเหมาซ่อมเครื องกรองน่้าดื มนักเรียน 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง H2O SALE & SERUICE H2O SALE & SERUICE ราคาต ่าสุด 13/06/2565

12 จ้างเหมาซ่อมเครื องปรับอากาศ 1,550.00           1,550.00 เฉพาะเจาะจง วัชระแอร์&เซอร์วิส วัชระแอร์&เซอร์วิส ราคาต ่าสุด 14/06/2565

13 กระดาษถ่ายเอกสาร 4,290.00           4,290.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สยามแม็คโคร บจก.สยามแม็คโคร ราคาต ่าสุด 17/06/2565

14 น่้ามันเช้ือเพลิง 1,000.00           1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอลิมปัส ออยล์ บริษัท โอลิมปัส ออยล์ ราคาต ่าสุด 22/06/2565

15 น่้ามันตัดหญ้า 1,000.00           1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชั น บริษัท ปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชั น ราคาต ่าสุด 23/06/2565

16 วัสดุส่านักงาน 1,767.00           1,767.00 เฉพาะเจาะจง พิษณุโลก ทีเคเค จ่ากัด พิษณุโลก ทีเคเค จ่ากัด ราคาต ่าสุด 27/06/2565

17 โดเมนเนม 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เว็บไซต์เซอร์วิส บจก.เว็บไซต์เซอร์วิส ราคาต ่าสุด 27/06/2565

18 ซ้ือวัสดุปรับปรุงซ่อมแซมห้องวิทยาศาสตร์ 5,747.00 5,747.00 เฉพาะเจาะจง บุญส่งคอนกรีต บุญส่งคอนกรีต ราคาต ่าสุด 28/06/2565

19 จ้างท่าป้ายบอกทางโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน New High ร้าน New High ราคาต ่าสุด 28/06/2565

20 วัสดุปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ 175.00 175.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทิน เต๋ียวประสงค์ นายสุทิน เต๋ียวประสงค์ ราคาต ่าสุด 29/06/2565

21 น่้ามันเช้ือเพลิง 1,580.00 1,580.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ่ากัด บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ่ากัด ราคาต ่าสุด 29/06/2565

22 น่้ามันเช้ือเพลิง 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ่ากัด บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ่ากัด ราคาต ่าสุด 29/06/2565

23 จ้างเหมาซ่อมอุดรอยรั วหลังคากระเบ้ือง 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายมนัส  ดีมา นายมนัส  ดีมา ราคาต ่าสุด 30/06/2565

45,369.00        

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2565

โรงเรียนแหลมรังวิทยำคม

สรุปงบประมำณกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน มิ.ย.



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือจอโปรเจ็คเตอร์ ขนำด ๑๒๐ น้ิว แบบมอเตอร์ไฟฟ้ำ 6,900.00 6,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นีรเทเลคอม จ ำกัด บริษัท นีรเทเลคอม จ ำกัด ราคาต ่าสุด 01/07/2565

2 วัสดุ - อุปกรณ์ ติดต้ังจอโปรเจคเตอร์ 125.00              125.00 เฉพาะเจาะจง พรคงเจริญ บ้านโป้งวัวแดง พรคงเจริญ บ้านโป้งวัวแดง ราคาต ่าสุด 01/07/2565

3 วัสดุ - อุปกรณ์ ติดต้ังจอโปรเจคเตอร์ 90.00               90.00              เฉพาะเจาะจง นายสุทิน  เต๋ียวประสงค์ นายสุทิน  เต๋ียวประสงค์ ราคาต ่าสุด 01/07/2565

4 จ้างซ่อมแซมและติดต้ังระะบบกล้องวงจรปิด 25,750.00          25,750.00        เฉพาะเจาะจง ร้านวัชระแอร์เซอร์วิส   ร้านวัชระแอร์เซอร์วิส   ราคาต ่าสุด 01/07/2565

5 อุปกรณ์กีฬา 1,430.00           เฉพาะเจาะจง วินเนอร์สปอร์ต วินเนอร์สปอร์ต ราคาต ่าสุด 03/07/2565

6 น่้ามันเช้ือเพลิง 500.00              500.00             เฉพาะเจาะจง หจก.สามัญนิติบุคล หลิมศิริวงษ์ หจก.สามัญนิติบุคล หลิมศิริวงษ์ ราคาต ่าสุด 06/07/2565

7 น่้ามันเช้ือเพลิง 1,000.00           1,000.00          เฉพาะเจาะจง บจก.โอลิมปัส ออย บจก.โอลิมปัส ออย ราคาต ่าสุด 06/07/2565

8 อุปกรณ์นักศึกษาวิชาทหาร 2,280.00           2,280.00          เฉพาะเจาะจง ร้านไอรินทร์ ร้านไอรินทร์ ราคาต ่าสุด 07/07/2565

9 ชุดทัยทาน 1,400.00 1,400.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊จุก สังฆภัณฑ์ สสากเหล็ก ร้านเจ๊จุก สังฆภัณฑ์ สสากเหล็ก ราคาต ่าสุด 10/07/2565

10 อุปกรณ์ส่านักงาน 3,120.00           3,120.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเอสพีวีเครื องเขียน ร้านเอสพีวีเครื องเขียน ราคาต ่าสุด 11/07/2565

11 จ้างซ่อมแซมประตูร้ัวโรงเรียน 4,800.00           4,800.00          เฉพาะเจาะจง นายบุญเลิศ  ศรีเมือง นายบุญเลิศ  ศรีเมือง ราคาต ่าสุด 15/07/2565

12 ซ้ือชุดโซฟารับแขกหนังแท้แบบปรับไฟฟ้า 49,900.00          49,900.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ งมอลล์ จ่ากัด (มหาชน) บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ งมอลล์ จ่ากัด (มหาชน) ราคาต ่าสุด 18/07/2565

13 จ้างเหมาท่าเก้าอ้ีไม้ใต้ถุนอาคาร 4,950.00           4,950.00          เฉพาะเจาะจง นายบุญเลิศ  ครีเมือง นายบุญเลิศ  ครีเมือง ราคาต ่าสุด 18/07/2565

14 น่้ามันเช้ือเพลิง 900.00              900.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชั น บริษัท ปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชั น ราคาต ่าสุด 19/07/2565

15 ค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนราชการ  10,070.00          10,070.00        เฉพาะเจาะจง นายทินพันธ์ุ บุญธรรรม นายทินพันธ์ุ บุญธรรรม ราคาต ่าสุด 20/07/2565

113,215.00       

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2565

โรงเรียนแหลมรังวิทยำคม

สรุปงบประมำณกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน ก .ค.



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
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-                  

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2565

โรงเรียนแหลมรังวิทยำคม

สรุปงบประมำณกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน ส.ค.



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
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แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2565

โรงเรียนแหลมรังวิทยำคม

สรุปงบประมำณกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน ก.ย.
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เดือน จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท)
1 ต.ค.2564 5 เฉพาะเจาะจง 13,332.50                             
2 พ.ย.2564 14 เฉพาะเจาะจง 30,144.00                             
3 ธ.ค.2564 16 เฉพาะเจาะจง 53,312.00                             
4 ม.ค.2565 13 เฉพาะเจาะจง 37,803.00                             
5 ก.พ.2565 32 เฉพาะเจาะจง 69,255.00                             
6 มี.ค.2565 25 เฉพาะเจาะจง 277,736.00                           
7 เม.ย.2565 4 เฉพาะเจาะจง 5,778.00                              
8 พ.ค.2565 19 เฉพาะเจาะจง 62,762.00                             
9 มิ.ย.2565 23 เฉพาะเจาะจง 45,369.00                             
10 ก.ค.256 15 เฉพาะเจาะจง 113,215.00                           
11 ส.ค.256 เฉพาะเจาะจง -                                     
12 ก.ย.2565 เฉพาะเจาะจง -                                     

166 เฉพำะเจำะจง 708,706.50

แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ปีงบประมำณ 2565

โรงเรียนแหลมรังวิทยำคม

ล ำดับท่ี วิธีกำร



ช่องท่ี (1)

ช่องท่ี (2)

ช่องท่ี (3)

ช่องท่ี (4)

ช่องท่ี (5)

ช่องท่ี (6)

ช่องท่ี (7)

ช่องท่ี (8)

ช่องท่ี (9)

ช่องท่ี (10)

อธิบำยแบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน (แบบ สขร. 1)

ระบุวันที  เดือน ปี ที จัดท่าสรุปผลการด่าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างน้ัน

ให้เรียงล่าดับตามวันที ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในการซ้ือหรือจ้าง

ระบุเหตุผลที คัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายน้ัน

ระบุเลขที ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ พร้อมท้ังวัน เดือน ปี ที ท่าสัญญาหรือข้อตกลงน้ัน

ระบุชื อของงานที จัดซ้ือหรือจ้าง

ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ที จะซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน ท้ังหมดถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที ประมาณว่าจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน

ระบุวงเงินราคากลางของงานซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน

ระบุวิธีการที จัดซ้ือหรือจัดจ้างในคร้ังน้ัน

ระบุชื อของผู้ที เข้าเสนอราคาในการจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังน้ันทุกราย พร้อมท้ังราคาที เสนอ

ระบุชื อผู้ที ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง พร้อมท้ังราคาที ได้ตกลงซ้ือหรือจ้าง


