
แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

1 จ้างเหมาแต่งหน้าท าผมแข่งศิลปหัตถกรรม 6,300               6,300           เฉพาะเจาะจง นายนันท์นลิน ราชวงษา นายนันท์นลิน ราชวงษา พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 01/2563

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

1 ค่าจ้างครูธุรการ 9,000               9,000           เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติพร  พวงเพชร นางสาวฐิติพร  พวงเพชร พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด จ้าง 01/63

2 จ้างเหมาฝ่ายวิชาการ (แข่งขันทักาษะ) 4,500               4,500           เฉพาะเจาะจง นายนิคม  จุมเกต นายนิคม  จุมเกต พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด จ้าง 02/63

3 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลหน้าโรงเรียน 2,520               2,520           เฉพาะเจาะจง โรงพมิพว์ินัย 2509 จ ากัด โรงพมิพว์ินัย 2509 จ ากัด พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด จ้าง 03/63

4 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลหน้าโรงเรียน 520                  520             เฉพาะเจาะจง โรงพมิพว์ินัย 2509 จ ากัด โรงพมิพว์ินัย 2509 จ ากัด พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด จ้าง 04/63

วันที่ 1-31 เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2562

ไม่เกิน 5000

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม

โรงเรียนพระครูพิทยาคม

วันที่ 1-31 เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2562

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม

โรงเรียนพระครูพิทยาคม



ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

1 จ้างเหมาซ่อมเก้าอี้ (งบยุทธศาสตร์) 7,200               7,200           เฉพาะเจาะจง ร้านปิยะการช่าง ร้านปิยะการช่าง พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 02/2563

2 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 12,487              12,487         เฉพาะเจาะจง ร้าน 3 ดีก๊อบปี้ ร้าน 3 ดีก๊อบปี้ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 03/2563

3 จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะ 5,530               5,530           เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์แสงเจริญการยาง หจก.บุรีรัมย์แสงเจริญการยาง พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 04/2563

4 จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะ(เปลี ยนยางรถ 6 ล้อ) 36,500              36,500         เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์เสรีการยางยนต์ หจก.บุรีรัมย์เสรีการยางยนต์ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 05/2563

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

1 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลทางเข้าโรงเรียน (งานประกัน) 3,863               3,863           เฉพาะเจาะจง ชลภารุ่งเรือง ชลภารุ่งเรือง พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด จ้าง 05/63

2 จ้างเหมาท าฟวิเจอร์บอร์ดผังงาน(งานประกัน) 3,863               3,863           เฉพาะเจาะจง ชลภารุ่งเรือง ชลภารุ่งเรือง พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด จ้าง 06/63

3 จ้างเหมารถไปราชภฏั 1,500               1,500           เฉพาะเจาะจง นายวิไล  ทาเงิน นายวิไล  ทาเงิน พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด จ้าง 07/63

4 จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะ 1,500               1,500           เฉพาะเจาะจง นายก้องเกียรติ  ชาติเวิเศษ นายก้องเกียรติ  ชาติเวิเศษ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด จ้าง 08/63

5 จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาห้องประชุม ห้อง 346 2,000               2,000           เฉพาะเจาะจง นายไพรวัลย์  ศรีกระแจะ นายไพรวัลย์  ศรีกระแจะ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด จ้าง 09/63

6 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย 1,200               1,200           เฉพาะเจาะจง นายทวี ดอกขาวรัมย์ นายทวี ดอกขาวรัมย์ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด จ้าง 10/63

7 จ้างเหมาซ่อมแซมกุญแจตู้เก็บขง กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 1,300               1,300           เฉพาะเจาะจง นายรุ่งเรือง  ภคัดีลัน นายรุ่งเรือง  ภคัดีลัน พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด จ้าง 11/63

8 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ฝ่ายงบประมาณ3,910               3,910           เฉพาะเจาะจง ซัคซีด บีดีไซน์ ซัคซีด บีดีไซน์ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด จ้าง 12/63

9 จ้างเหมาซ่อมแซมยสนพาหนะ (เปลี ยนน้ ามันเครื องรถ 6 ล้อ)4,300               4,300           เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์ เจริญการยาง หจก.บุรีรัมย์ เจริญการยาง พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด จ้าง 13/63

10 จ้างเหมาซ่อมแซมโน๊ตบุ๊ค (การเงิน) 1,650               1,650           เฉพาะเจาะจง ธนกฤต PSI ธนกฤต PSI พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด จ้าง 14/63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจิกายน

โรงเรียนพระครูพิทยาคม

วันที่ 1-30 เดอืน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ไม่เกิน 5000

วันที่ 1-30 เดอืน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจิกายน

โรงเรียนพระครูพิทยาคม



ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

1 จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะ 35,000              35,000         เฉพาะเจาะจง นายอธิวัฒน์  เนื้อไม้หอม นายอธิวัฒน์  เนื้อไม้หอม พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 06/2563

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

1 จ้างเหมาซ่อมเครืองก๊อปปี้ปร้ินท์ 2,086               2,086           เฉพาะเจาะจง บ.ริโซ่ ประเทศไทย  จ ากัด บ.ริโซ่ ประเทศไทย  จ ากัด พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 15/2563

2 จ้างเหมาท าตรายาง ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหารทั วไป 1,172               1,172           เฉพาะเจาะจง ร้าน D-Idea ร้าน D-Idea พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด จ้าง 16/63

3 จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะ(เปลี ยนน้ ามันเครื องรถตู้) 3,790               3,790           เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์แสงเจริญการยาง หจก.บุรีรัมย์แสงเจริญการยาง พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 17/2563

4 จ้างเหมากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 1,400               1,400           เฉพาะเจาะจง ร้านซัคซีด บีดีไซด์ ร้านซัคซีด บีดีไซด์ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 18/2563

5 จ้างเหมาซ่อมแซมประตูกระจกห้องดนตรี 3,960               3,960           เฉพาะเจาะจง นายอภสิิทธิ์  เดชศรีมงคลกุล นายอภสิิทธิ์  เดชศรีมงคลกุล พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 17/2563

6 จ้างเหมาซ่อมแซมพดัลม กลุ่มสาระศิลปะ 960                  960             เฉพาะเจาะจง ร้าน จ การช่าง ร้าน จ การช่าง พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 20/2563

7 จ้างเหมาสูบสิ งปฏกิูล ท่อตัน (ฝ่ายบริหารทั วไป) 1,000               1,000           เฉพาะเจาะจง นายวิชัย  ศิลาคุปต นายวิชัย  ศิลาคุปต พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 18/2563

8 ค่าจ้างธุรการ 9,000               9,000           เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติพร  พวงเพชร นางสาวฐิติพร  พวงเพชร พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด  19/2563

9 จ้างเหมาซ่อมแซมปั้มน้ าเกษตร 1,200               1,200           เฉพาะเจาะจง นายวีระ ขันนาค นายวีระ ขันนาค พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด  20/2563

10 จ้างเหมาล้างแอร์ห้องนอนเวร 400                  400             เฉพาะเจาะจง นายนิด  ผลวิเชียร นายนิด  ผลวิเชียร พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 21/2563

11 จ้างเหมาท าตรายางธุรการ ชื อผู้อ านวยการ 1,149               1,149           เฉพาะเจาะจง ร้านซัคซีด บีดีไซด์ ร้านซัคซีด บีดีไซด์ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 24/2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม

โรงเรียนพระครูพิทยาคม

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม

โรงเรียนพระครูพิทยาคม

วันที่ 1-31 เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2562

วันที่ 1-31 เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2562

ไม่เกิน 5000



ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

1 จ้างเหมารถไปทัศนศึกษา 224,000            224,000       เฉพาะเจาะจง นายชุมพวง  พลงาม นายชุมพวง  พลงาม พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 07/2563

2 จ้างเหมารถน านักเรียนไปสอบ O-net 7,500               7,500           เฉพาะเจาะจง นางสาวทัศนีย์ อัมพะวัน นางสาวทัศนีย์ อัมพะวัน พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 07.1/2563

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

1 จ้างเหมาท าป้ายกีฬาสี ปี 62 1,400               1,400           เฉพาะเจาะจง ร้านซัคซีด บีดีไซด์ ร้านซัคซีด บีดีไซด์ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 25/2563

2 จ้างเหมาปรับสนามข้างสนามฟตุบอล (ฝ่ายบริหารทั วไป) 1,000               1,000           เฉพาะเจาะจง นายยวน ดินราบรัมยื นายยวน ดินราบรัมยื พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 22/2563

3 จ้างเหมาเย็บธงสี (กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา 450                  450             เฉพาะเจาะจง นางสาวมาลุน  ตันตอ นางสาวมาลุน  ตันตอ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด  22.1/2563

4 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟถนน 1,200               1,200           เฉพาะเจาะจง นายทักษิณ  พจนกุล นายทักษิณ  พจนกุล พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 27/2563

5 จ้างเหม าป้ายไวนิล พธิีลงนามโรงเรียนสีขาว 960                  960             เฉพาะเจาะจง ซัคซีด บีดีไซด์ ซัคซีด บีดีไซด์ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 28/2563

6 จ้างเหมาซ่อมจานดาวเทียม 1,300               1,300           เฉพาะเจาะจง พระครูดาวเทียม พระครูดาวเทียม พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 29/2563

7 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ งานแนะแนว4,590               4,590           เฉพาะเจาะจง ร้านซัคซีด บีดีไซด์ ร้านซัคซีด บีดีไซด์ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 30/2563

8 จ้างเหมาซ่อมทีวี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 3,200               3,200           เฉพาะเจาะจง ร้านสมบัติอิเล็คทรอนิกส์ ร้านสมบัติอิเล็คทรอนิกส์ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 31/2563

9 เช่าเครื องเสียง กีฬาสี 4,500               4,500           เฉพาะเจาะจง นายชาญชัย  สุขัง นายชาญชัย  สุขัง พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด เช่า01/2563

โรงเรียนพระครูพิทยาคม

วันที่ 1-31 เดอืน มกราคม พ.ศ. 2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม

โรงเรียนพระครูพิทยาคม

วันที่ 1-31 เดอืน มกราคม พ.ศ. 2563

ไม่เกิน 5000

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม



ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

1 จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะ 5250 5250 เฉพาะเจาะจง นายสมหมาย  ทรงสังข์ นายสมหมาย  ทรงสังข์ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 08/2563

2 เช่าเครื องเสียงเวทีการแสดงงาน Open House 8,000               8,000           เฉพาะเจาะจง นายภากรณ์ สุตะนนท์ นายภากรณ์ สุตะนนท์ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 01/2563

3 เช่าชุดการแสดงงาน Open House 5,000               5,000           เฉพาะเจาะจง นายสุรศักด์ิ  ฮุยประโคน นายสุรศักด์ิ  ฮุยประโคน พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 02/2563

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

1 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลสถานศึกษาสีขาว 480 480 เฉพาะเจาะจง ร้านซัคซีด บีดีไซน์ ร้านซัคซีด บีดีไซน์ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 32/2563

2 จ้างเหมากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ภาษาต่างประเทศ ทะเบียน การเงิน2,200               2,200           เฉพาะเจาะจง ร้านดีดี คอมพวิเทค ร้านดีดี คอมพวิเทค พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 33/2563

3 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลบริจาคโลหิต 960                  960             เฉพาะเจาะจง ร้านซัคซีด บีดีไซน์ ร้านซัคซีด บีดีไซน์ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 34/2563

4 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลภมูิคุ้มกันวัยใส 300                  300             เฉพาะเจาะจง ร้านซัคซีด บีดีไซน์ ร้านซัคซีด บีดีไซน์ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 35/2563

5 จ้างเหมางานประกัน (ฝ่ายวิชาการ) 3,398               3,398           เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีเค ก๊อปปี้ ร้าน ดีเค ก๊อปปี้ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 36/2563

6 จ้างเหมางานประกัน (งานวัดผล) 992                  992             เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีเค ก๊อปปี้ ร้าน ดีเค ก๊อปปี้ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 37/2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์

โรงเรียนพระครูพิทยาคม

วันที่ 1-28 เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ไม่เกิน 5000

วันที่ 1-28 เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

โรงเรียนพระครูพิทยาคม

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์



ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

1 ค่าเช่าพื้นที เว็บไซต์ (กิจกรรมพฒันาผู้เรียน) 1,391               1,391           เฉพาะเจาะจง บ.โฮสด้ิง โลตัส จ ากัด บ.โฮสด้ิง โลตัส จ ากัด พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด ก.พ.-63

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

1 จ้างเหมางบจัดสรร. สพฐ. 300,000            300,000       เฉพาะเจาะจง นายปริญญา  ศิรินานันท์ นายปริญญา  ศิรินานันท์ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด สัญญา01/2563

2 จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ า (งบอุดหนุน) 200,000            200,000       เฉพาะเจาะจง บริษัท บีอาร์.เรียล เอสเตท บริษัท บีอาร์.เรียล เอสเตท พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด สัญญา02/2563

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

1 จ้างเหมาปรับปรุงโรงอาหาร (งบรายได้สถานศึกษา) 340,000            340,000       เฉพาะเจาะจง นายปริญญา  ศิรินานันท์ นายปริญญา  ศิรินานันท์ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด สัญญา03/2563

ไม่เกิน 5000

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมีนาคม

โรงเรียนพระครูพิทยาคม

วันที่ 1-31 เดอืน มีนาคม พ.ศ. 2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนเมษายน

โรงเรียนพระครูพิทยาคม

วันที่ 1-30 เดอืน เมษายน พ.ศ. 2563

วันที่ 1-31 เดอืน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนพฤษภาคม

โรงเรียนพระครูพิทยาคม



ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

1 จ้างเหมาฝ่ายบริหารทั วไป ฝ่ายวิชาการ 1,420               1,420           เฉพาะเจาะจง ร้านซัคซีด บีดีไซน์ ร้านซัคซีด บีดีไซน์ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 38/2563

2 จ้างเหมาฝ่ายงบประมาณ 500                  500             เฉพาะเจาะจง พระครูดาวเทียม พระครูดาวเทียม พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 39/2563

3 จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะ 2,700               2,700           เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์แสงเจริญการยาง หจก.บุรีรัมย์แสงเจริญการยาง พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 40/2563

4 จ้างเหมาฝ่ายบริหารทั วไป (งานอนามัย) 1,501               1,501           เฉพาะเจาะจง ร้านดีไอเดีย ร้านดีไอเดีย พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 41/2563

5 จ้างเหมาฝ่ายบริหารทั วไป 1,000               1,000           เฉพาะเจาะจง ร้านวีระการช่าง ร้านวีระการช่าง พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 42/2563

6 จ้างเหมาฝ่ายบริหารทั วไป 2,500               2,500           เฉพาะเจาะจง นายนิด  ผลวิเชียร นายนิด  ผลวิเชียร พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 43/2563

7 จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะ 4,000               4,000           เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์แสงเจริญการยาง หจก.บุรีรัมย์แสงเจริญการยาง พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 44/2563

8 จ้างเหมาฝ่ายบริหารทั วไป 1,800               1,800           เฉพาะเจาะจง นายวิเศษทรานนท์  นาชัย นายวิเศษทรานนท์  นาชัย พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 45/2563

9 จ้างเหมากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 300                  300             เฉพาะเจาะจง วีระการช่าง วีระการช่าง พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 46/2563

10 จ้างเหมาธุรการ งานสารบรรณ 1,000               1,000           เฉพาะเจาะจง ร้านดีดีคอมพวิเทค ร้านดีดีคอมพวิเทค พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 47/2563

11 จ้างเหมางานอนามัย 2500 2,500 เฉพาะเจาะจง ร้านเจดีทราย ร้านเจดีทราย พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 48/2563

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

1 จ้างเหมาฝ่ายบริหารทั วไป 2,500               2,500           เฉพาะเจาะจง นายนิด  ผลวิเชียร นายนิด  ผลวิเชียร พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 43/2563

2 จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะ 4,000               4,000           เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์แสงเจริญการยาง หจก.บุรีรัมย์แสงเจริญการยาง พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 44/2563

โรงเรียนพระครูพิทยาคม

วันที่ 1-31 เดอืน กรกฏาคม พ.ศ. 2563

วันที่ 1-31 เดอืน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ไม่เกิน 5000

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนพฤษภาคม

โรงเรียนพระครูพิทยาคม

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกรกฏาคม

ไม่เกิน 5000



ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

3 จ้างเหมาฝ่ายบริหารทั วไป 1,800               1,800           เฉพาะเจาะจง นายวิเศษทรานนท์  นาชัย นายวิเศษทรานนท์  นาชัย พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 45/2563

4 จ้างเหมากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 300                  300             เฉพาะเจาะจง วีระการช่าง วีระการช่าง พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 46/2563

5 จ้างเหมาธุรการ งานสารบรรณ 1,000               1,000           เฉพาะเจาะจง ร้านดีดีคอมพวิเทค ร้านดีดีคอมพวิเทค พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 47/2563

6 จ้างเหมางานอนามัย 2,500               2,500           เฉพาะเจาะจง ร้านเจดีทราย ร้านเจดีทราย พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 48/2563

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

1 จ้างเหมาซ่อมเครื องปรับอากาศ 5,600               5,600           เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์ซัพพลาย หจก.บุรีรัมย์ซัพพลาย พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 12/2563

2 จ้างเหมาท าโปรแกรมออนไลน์ 8,370               8,370           เฉพาะเจาะจง นายสุธีร์  ทิพย์อักษร นายสุธีร์  ทิพย์อักษร พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 13/2563

3 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 8,359               8,359           เฉพาะเจาะจง ร้านดีเคก๊อปปี้ ร้านดีเคก๊อปปี้ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 14/2563

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

1 จ้างเหมาฝ่ายบริหารทั วไป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 4,225               4,225           เฉพาะเจาะจง ร้านซัคซีด บีดีไซด์ ร้านซัคซีด บีดีไซด์ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 49/2563

2 จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะ เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์แสงเจริญการยาง หจก.บุรีรัมย์แสงเจริญการยาง พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 50/2563

3 จ้างเหมาฝ่ายบริหารทั วไป (งานอบต) 400 400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซัคซีด บีดีไซด์ ร้านซัคซีด บีดีไซด์ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 51/2563

4 จ้างเหมาฝ่ายบริหารทั วไป (งานอบต) 400 400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซัคซีด บีดีไซด์ ร้านซัคซีด บีดีไซด์ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 52/2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนสิงหาคม

โรงเรียนพระครูพิทยาคม

วันที่ 1-31 เดอืนสิงหาคม พ.ศ. 2563

ไม่เกิน 5000

วันที่ 1-31 เดอืนสิงหาคม พ.ศ. 2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนสิงหาคม

โรงเรียนพระครูพิทยาคม



ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

5 จ้างเหมาฝ่ายบริหารทั วไป (งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน) 720 720 เฉพาะเจาะจง ร้าน 3 ดี ก๊อปปี้ ร้าน 3 ดี ก๊อปปี้ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 53/2563

6 จ้างเหมาฝ่ายบริหารทั วไป (งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน) 3400 3400 เฉพาะเจาะจง ร้านพกิเซลอาร์ต ร้านพกิเซลอาร์ต พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 54/2563

7 จ้างเหมาซ่อมไฟและติดต้ังพดัลม 3610 3,610 เฉพาะเจาะจง นายล าดวน  อ่อนรัมย์ นายล าดวน  อ่อนรัมย์ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 55/2563

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

1 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา (สพฐ) 58,000              58,000         เฉพาะเจาะจง นายปริญญา ศิรินานันท์ นายปริญญา ศิรินานันท์ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 15/2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกันยายน

โรงเรียนพระครูพิทยาคม

วันที่ 1-30 เดอืนกันยายน พ.ศ. 2563


