
แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จา้งเหมาแต่งหน้าและเชา่ชดุ 7,940               7,940                   เฉพาะเจาะจง นายรัฐพงษ์  ค าแพง นายรัฐพงษ์  ค าแพง พิจารณาการเสนอราคาต  าสุด 01/2564

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จา้งเหมาถา่ยเอกสาร (ฝ่ายบริหารทั วไป) 1,800               1,800                   เฉพาะเจาะจง ร้านดีเคกอ๊ปปี้ ร้านดีเคกอ๊ปปี้ พิจารณาการเสนอราคาต  าสุด 01/2564

2 จา้งเหมาซ่อมแซมยานพาหนะ 600                  600                     เฉพาะเจาะจง กั้งแอร์แอนด์ซาวด์ กั้งแอร์แอนด์ซาวด์ พิจารณาการเสนอราคาต  าสุด 02/2564

3 จา้งเหมาฝ่ายบริหารทั วไป 500                  500                     เฉพาะเจาะจง นายวชิยั ศาลิคุปต นายวชิยั ศาลิคุปต พิจารณาการเสนอราคาต  าสุด 03/2564สัญญา 01/2564

4 จา้งเหมาซ่อมแซมยานพาหนะ 4,470               4,470                   เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมยแ์สงเจริญการยาง หจก.บุรีรัมยแ์สงเจริญการยาง พิจารณาการเสนอราคาต  าสุด 04/2564

วันที่ 1-31 เดอืนตลุาคม พ.ศ. 2563

ไม่เกิน 5000

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน ตลุาคม

โรงเรียนพระครูพิทยาคม

วันที่ 1-31 เดอืนตลุาคม พ.ศ. 2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน ตลุาคม

โรงเรียนพระครูพิทยาคม



ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จา้งเหมาล้างแอร์ห้องนอนเวร 300                  300                     เฉพาะเจาะจง นิด ผลวเิชยีร นิด ผลวเิชยีร พิจารณาการเสนอราคาต  าสุด 05/2564สัญญา02/2564

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จา้งเหมารถไปทัศนศึกษา 73,300              73,300                 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนิษฐา  อารีรัมย์ นางสาวกนิษฐา  อารีรัมย์ พิจารณาการเสนอราคาต  าสุด 02/2564

2 จา้งเหมารถไปทัศนศึกษา 157,400            157,400               เฉพาะเจาะจง นายชมุพวง  พลงาม นายชมุพวง  พลงาม พิจารณาการเสนอราคาต  าสุด 03/2564

วันที่ 1-30 เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2563

ไม่เกิน 5000

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน ธันวาคม

โรงเรียนพระครูพิทยาคม

วันที่ 1-31 เดอืนธันวาคม พ.ศ. 2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน พฤศจกิายน

โรงเรียนพระครูพิทยาคม



ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

2 จา้งเหมาดูดสิงปฏิกลู 1,000               1,000                   เฉพาะเจาะจง นายวชิยั ศาลิคุปต นายวชิยั ศาลิคุปต พิจารณาการเสนอราคาต  าสุด 06/2564สัญญา 03/2564

2 จา้งเหมาท าป้ายไวนิลกฬีาสี 3,165               3,165                   เฉพาะเจาะจง ซักซีดบีดีไซด์ ซักซีดบีดีไซด์ พิจารณาการเสนอราคาต  าสุด 07/2564

3 จา้งเหมาท าป้ายไวนิลจติอาสาพัฒนาโรงเรียน 360                  360                     เฉพาะเจาะจง ซักซีดบีดีไซด์ ซักซีดบีดีไซด์ พิจารณาการเสนอราคาต  าสุด 08/2564

4 จา้งเหมาซ่อมเครื องดนตรี 3,000               3,000                   เฉพาะเจาะจง นายพัทรพงษ์  แพงเพ็ง นายพัทรพงษ์  แพงเพ็ง พิจารณาการเสนอราคาต  าสุด 09/2564

5 เชา่เครื องเสียงกฬีาสี 3,500               3,500                   เฉพาะเจาะจง นายชาญชยั  สึขงั นายชาญชยั  สึขงั พิจารณาการเสนอราคาต  าสุด 01/2564ใบเชา่01/2564

5 เชา่ของกจิกรรมกฬีาสี 1,200               1,200                   เฉพาะเจาะจง นายชมุพล ปาชม นายชมุพล ปาชม พิจารณาการเสนอราคาต  าสุด 02/2564ใบเชา่02/2564

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จา้เหมาซ่อมแซมกล้องถา่ยรูป 5,550               5,550                   เฉพาะเจาะจง ศูนยซ่์อมกล้องภาคอสิาน ศูนยซ่์อมกล้องภาคอสิาน พิจารณาการเสนอราคาต  าสุด 04/2564

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน ธันวาคม

ไม่เกิน 5000

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน มกราคม

โรงเรียนพระครูพิทยาคม

วันที่ 1-31 เดอืนธันวาคม พ.ศ. 2563

โรงเรียนพระครูพิทยาคม

วันที่ 1-31 เดอืนมกราคม พ.ศ. 2564



ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จา้งเหมาสูบสิ งปฏิกลู 1,800               1,800                   เฉพาะเจาะจง นายชาง  ชยันา นายชาง  ชยันา พิจารณาการเสนอราคาต  าสุด 10/2564 สัญญา 05/2564

2 จา้งเหมาท าป้ายไวนิล เศรษฐกจิพอเพียง 800                  800                     เฉพาะเจาะจง ร้านดีเคกอ๊ปปี้ ร้านดีเคกอ๊ปปี้ พิจารณาการเสนอราคาต  าสุด 11/2564

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จา้งเหมาตัดชดุนาฏศิลป์ 5,600               5,600                   เฉพาะเจาะจง นายสุรสิทธิ์  ค าแดง นายสุรสิทธิ์  ค าแดง พิจารณาการเสนอราคาต  าสุด 05/2564

2 จา้งเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ 10,000              10,000                 เฉพาะเจาะจง ร้าน ALL Service ร้าน ALL Service พิจารณาการเสนอราคาต  าสุด 06/2564

3 จา้งเหมาถา่ยเอกสาร 9,955               9,955                   เฉพาะเจาะจง ร้านดีเคกอ๊ปปี้ ร้านดีเคกอ๊ปปี้ พิจารณาการเสนอราคาต  าสุด 07/2564

4 จา้งเหมาปรับปรุงห้องน้ าอาคาร 1 150,000            150,000               เฉพาะเจาะจง นายวรินทร  สวสัดิพานิชย์ นายวรินทร  สวสัดิพานิชย์ พิจารณาการเสนอราคาต  าสุด 08/2564

5 จา้งเหมาติดต้ังประตูห้องวถิพีุทธ 6,500               6,500                   เฉพาะเจาะจง นางสาวหงษ์ทอง  ปรีชานนท์ นางสาวหงษ์ทอง  ปรีชานนท์ พิจารณาการเสนอราคาต  าสุด 09/2565

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืนกุมภาพันธ์

โรงเรียนพระครูพิทยาคม

วันที่ 1-28เดอืนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน มกราคม

โรงเรียนพระครูพิทยาคม

วันที่ 1-31 เดอืนมกราคม.ศ. 2564

ไม่เกิน 5000



ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จา้งเหมาท าป้ายไวนิลงานน าเสนอ IS 1,500               1,500                   เฉพาะเจาะจง วสัโฆษณา วสัโฆษณา พิจารณาการเสนอราคาต  าสุด 12/2564

2 จา้งเหมาแต่งหน้า กจิกรรม To Be Number One800                  800                     เฉพาะเจาะจง นายบุญฤทธิ์ สีดาหลง นายบุญฤทธิ์ สีดาหลง พิจารณาการเสนอราคาต  าสุด 13/2564

3 เชา่ชดุกจิกรรม To Be Number One 1,000               1,000                   เฉพาะเจาะจง นายบุญฤทธิ์ สีดาหลง นายบุญฤทธิ์ สีดาหลง พิจารณาการเสนอราคาต  าสุด 03/2564 ใบเชา่03/2564

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จา้งเหมารถน านักเรียนไปสอบ o-net ม.3 2,500               2,500                   เฉพาะเจาะจง นายนิคม  จมุเกต นายนิคม  จมุเกต พิจารณาการเสนอราคาต  าสุด 14/2564

2 จา้งเหมาถา่ยเอกสาร งานประกนัคุณภาพ 3,535               3,535                   เฉพาะเจาะจง ร้านดีเคกอ๊ปปี้ ร้านดีเคกอ๊ปปี้ พิจารณาการเสนอราคาต  าสุด 15/2564

3 จา้งเหาท าป้ายไวนิล โรงเรียนปลอดขยะ 200                  200                     เฉพาะเจาะจง ร้านซัคซีด บีดีไซด์ ร้านซัคซีด บีดีไซด์ พิจารณาการเสนอราคาต  าสุด 16/2564

4 จา้งเหมาฝ่ายบริหารทั วไป 1,200               1,200                   เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย ์ทรัพพลาย อเิล็คโทรนิค หจก.บุรีรัมย ์ทรัพพลาย อเิล็คโทรนิค พิจารณาการเสนอราคาต  าสุด 17/2564

5 จา้งเหมาฝ่ายวชิาการ งานทะเบียน 1,089               1,089                   เฉพาะเจาะจง มไีอเดีย มไีอเดีย พิจารณาการเสนอราคาต  าสุด 18/2564

6 จา้งเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 1,800               1,800                   เฉพาะเจาะจง ร้านดีดีคอมพิวเทค ร้านดีดีคอมพิวเทค พิจารณาการเสนอราคาต  าสุด 19/2564

7 จา้งเหมารถน านักเรียนไปสอบ o-net ม. 6 2,500               2,500                   เฉพาะเจาะจง นานิคม  จมุเกต นานิคม  จมุเกต พิจารณาการเสนอราคาต  าสุด 20/2564

8 เชา่เครื องเสียงงานปัจฉมิ 3,500               3,500                   เฉพาะเจาะจง นายวนัชยั รัตนาธวิตัร นายวนัชยั รัตนาธวิตัร พิจารณาการเสนอราคาต  าสุด 04/2564 ใบเชา่ 04/2564

9 เชา่พื้นที อนิเทร์เน็ต 1,391               1,391                   เฉพาะเจาะจง บ.โฮสด้ิง โลตัส จ ากดั (ส านักงานใหญ)่ บ.โฮสด้ิง โลตัส จ ากดั (ส านักงานใหญ)่ พิจารณาการเสนอราคาต  าสุด 05/2564 ใบเชา่ 05/2564

วันที่ 1-31 เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2564

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืนกุมภาพันธ์

โรงเรียนพระครูพิทยาคม

วันที่ 1-28เดอืนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ไม่เกิน 5000

โรงเรียนพระครูพิทยาคม

ไม่เกิน 5000
แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืนมนีาคม


