
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562                                              แบบฟอร์มที่ 1 
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32                                     แบบ สขร.1 

ล าดับ
ที่ งานที่จัดซื้อ 

วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสุรุป 

เลขที่และวันที ่
ของสัญญาหรือข้อตกลง 

ในการสั่งซื้อ 

1 แผ่นซีด ี 200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิควิป
เม้นท์ จ ากัด 

200.00 บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิควิป
เม้นท์ จ ากัด 

200.00 เสนอราคาต  าสุด 1/2563 
2 ตุลาคม 2562 

2 โฟมแผ่นอัดละเอียด 2,124.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิควิป
เม้นท์ จ ากัด 

2,124.00 บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิควิป
เม้นท์ จ ากัด 

2,124.00 เสนอราคาต  าสุด 2/2563 
2 ตุลาคม 2562 

3 วัสดุฝึก (น  าพริก) 4,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนาภรณ์  เรื อยรัมย์ 4,100.00 นางสาวธนาภรณ์  เรื อยรัมย์ 4,100.00 เสนอราคาต  าสุด 3/2563 
2 ตุลาคม 2562 

4 วัสดุฝึก (ก้านจันทร์) 1,770.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหนอง  อุตสา่ห์รัมย์ 1,770.00 นางสาวหนอง  อุตสา่ห์รัมย์ 1,770.00 เสนอราคาต  าสุด 4/2563 
7 ตุลาคม 2562 

5 
อุปกรณ์การเรียน 95,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สวสัดีเอ็ดดูเคชั นเซ็น

เตอร์ จ ากัด 
95,630.00 บริษัท สวสัดีเอ็ดดูเคชั นเซ็น

เตอร์ จ ากัด 
95,630.00 เสนอราคาต  าสุด 5/2563 

30 ตุลาคม 2562 

6 
น  ามันเชื อเพลิงใช้ใน
ยานพาหนะของโรงเรียน 

1,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิวโรจน์
แก๊ส 

1,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิวโรจน์
แก๊ส 

1,000.00 เสนอราคาต  าสุด 6/2563 
31 ตุลาคม 2562 

7 
น  ามันเชื อเพลิงใช้ใน
ยานพาหนะของโรงเรียน 

2,950.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิวโรจน์
แก๊ส 

2,950.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิวโรจน์
แก๊ส 

2,950.00 เสนอราคาต  าสุด 7/2563 
31 ตุลาคม 2562 

          

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562                                              แบบฟอร์มที่ 1 
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32                                     แบบ สขร.1 

ล าดับ
ที่ งานที่จัดซื้อ 

วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสุรุป 

เลขที่และวันที ่
ของสัญญาหรือข้อตกลง 

ในการสั่งซื้อ 

1 
สายล าโพงและถ่านชาร์จ 5,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. จึงเฮงฮวด 5,000.00 หจก. จึงเฮงฮวด 5,000.00 เสนอราคาต  าสุด 8/2563 

5 พฤศจิกายน 2562 
 

2 
วัสดุอุปกรณ์ท าความ
สะอาด 

13,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจนเทรดดิ้ง  
เรียลซัพพลาย จ ากัด 

13,640.00 บริษัท เจนเทรดดิ้ง  
เรียลซัพพลาย จ ากัด 

13,640.00 เสนอราคาต  าสุด 9/2563 
15 พฤศจิกายน 2562 

 
         

 

 
         

 

 
         

 

 
         

 

 
         

 

 
         

 

 
         

 

 
         

 

 
         

 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562                                              แบบฟอร์มที่ 1 
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32                                     แบบ สขร.1 

ล าดับ
ที่ งานที่จัดซื้อ 

วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสุรุป 

เลขที่และวันที ่
ของสัญญาหรือข้อตกลง 

ในการสั่งซื้อ 

1 
วัสดุส ำนักงำนฝำ่ย
งบประมำณ 

4,713.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิคลิป
เม้นท์ จ ำกัด 

4,713.00 บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิคลิป
เม้นท์ จ ำกัด 

4,713.00 เสนอรำคำต  ำสุด 10/2563 
3 ธันวำคม 2562                                

2 
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 16,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม 

จ ำกัด 
16,000.00 บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม 

จ ำกัด 
16,000.00 เสนอรำคำต  ำสุด 11/2563 

3 ธันวำคม 2562                                

3 
ถ่ำยเอกสำรสี เข้ำเล่มสันกำว 1,300.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ไอก๊อบปี้ สำขำ 2 1,300.00 ร้ำน ไอก๊อบปี้ สำขำ 2 1,300.00 เสนอรำคำต  ำสุด 12/2563 

4 ธันวำคม 2562                                

4 
หมึกเครื องถ่ำยเอกสำร 17,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท บุรีรัมย์เซอร์วิส โอเอ 

จ ำกัด 
17,500.00 บริษัท บุรีรัมย์เซอร์วิส โอเอ 

จ ำกัด 
17,500.00 เสนอรำคำต  ำสุด 13/2563 

11 ธันวำคม 2562                                

5 
หมึกพิมพ์ส ำเนำ 17,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) 

จ ำกัด 
17,500.00 บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) 

จ ำกัด 
17,500.00 เสนอรำคำต  ำสุด 14/2563 

11 ธันวำคม 2562                                

6 
วัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรม 
วันคริตส์มำส 

10,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน แหลมทองวิทยำ 10,000.00 ร้ำน แหลมทองวิทยำ 10,000.00 เสนอรำคำต  ำสุด 15/2563 
16 ธันวำคม 2562                                

 
         

 

 
         

 

 
         

 

 
         

 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2563                                              แบบฟอร์มที่ 1 
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32                                     แบบ สขร.1 

ล าดับ
ที่ งานที่จัดซื้อ 

วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสุรุป 

เลขที่และวันที ่
ของสัญญาหรือข้อตกลง 

ในการสั่งซื้อ 

1 
น้้ำมันเชื้อเพลิงใช้ใน
ยำนพำหนะของโรงเรียน 

1,155.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ศิวโรจน์
แก๊ส 

1,155.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ศิวโรจน์
แก๊ส 

1,155.00 เสนอรำคำต ้ำสุด 16/2563 
2 มกรำคม 2563 

2 
น้้ำมันเชื้อเพลิงใช้ใน
ยำนพำหนะของโรงเรียน 

2,930.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ศิวโรจน์
แก๊ส 

2,930.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ศิวโรจน์
แก๊ส 

2,930.00 เสนอรำคำต ้ำสุด 17/2563 
2 มกรำคม 2563 

3 
วัสดุอุปกรณ์ไฟฟำ้ 3,675.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด กิจรุ่งเรือง 

2017 
3,675.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด กิจรุ่งเรือง 

2017 
3,675.00 เสนอรำคำต ้ำสุด 18/2563 

6 มกรำคม 2563 

4 
วัสดุอุปกรณ์งำนแนะแน 8,240.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สวสัดีเอ็ดดูเคชั นเซ็น

เตอร์ จ้ำกัด 
8,240.00 บริษัท สวสัดีเอ็ดดูเคชั นเซ็น

เตอร์ จ้ำกัด 
8,240.00 เสนอรำคำต ้ำสุด 19/2563 

7 มกรำคม 2563 

5 
เครื องปรินเตอร์ฟังชั นอิงค์
เจ็ท 

4,390.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม 
จ้ำกัด 

4,390.00 บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม 
จ้ำกัด 

4,390.00 เสนอรำคำต ้ำสุด 20/2563 
16 มกรำคม 2563 

6 
แบตเตอรี โน้ตบุคฝำ่ย
บริหำรงำนบุคคล 

1,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม 
จ้ำกัด 

1,500.00 บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม 
จ้ำกัด 

1,500.00 เสนอรำคำต ้ำสุด 21/2563 
21 มกรำคม 2563 

7 
เครื องคอมพิวเตอร์ชนิด
พกพำ ฝ่ำยวิชำกำร 

19,990.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม 
จ้ำกัด 

19,990.00 บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม 
จ้ำกัด 

19,990.00 เสนอรำคำต ้ำสุด 22/2563 
24 มกรำคม 2563 

8 
 

ตู้เก็บเอกสำร 17,000.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด บุรีรัมย์
เฟอร์นิเจอร์ 

17,000.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด บุรีรัมย์
เฟอร์นิเจอร์ 

17,000.00 เสนอรำคำต ้ำสุด 23/2563 
27 มกรำคม 2563 

9 
เครื องคอมพิวเตอร์ชนิด
พกพำ ฝ่ำยวิชำกำร 

19,990.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม 
จ้ำกัด 

19,990.00 บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม 
จ้ำกัด 

19,990.00 เสนอรำคำต ้ำสุด 24/2563 
27 มกรำคม 2563 

10 
ตู้เก็บเอกสำรวิชำกำร 17,000.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด บุรีรัมย์

เฟอร์นิเจอร์ 
17,000.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด บุรีรัมย์

เฟอร์นิเจอร์ 
17,000.00 เสนอรำคำต ้ำสุด 25/2563 

28 มกรำคม 2563 

11 
เครื องปรินเตอร์ 4,390.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม 

จ้ำกัด 
4,390.00 บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม 

จ้ำกัด 
4,390.00 เสนอรำคำต ้ำสุด 26/2563 

29 มกรำคม 2563 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2563                                              แบบฟอร์มที่ 1 
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32                                     แบบ สขร.1 

ล าดับ
ที่ งานที่จัดซื้อ 

วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสุรุป 

เลขที่และวันที ่
ของสัญญาหรือข้อตกลง 

ในการสั่งซื้อ 

12 
อุปกรณ์เครื องครัว 5,298.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ก้้ำหมงเครื องครัว 

จ้ำกัด 
5,298.00 บริษัท ก้้ำหมงเครื องครัว 

จ้ำกัด 
5,298.00 เสนอรำคำต ้ำสุด 27/2563 

29 มกรำคม 2563 

13 
เครื องคอมพิวเตอร์ชนิด
พกพำ ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 

14,900.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม 
จ้ำกัด 

14,900.00 บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม 
จ้ำกัด 

14,900.00 เสนอรำคำต ้ำสุด 28/2563 
31 มกรำคม 2563 

 
         

 

 
         

 

 
         

 

 
         

 

 
         

 

 
         

 

 
         

 

 
         

 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563                                              แบบฟอร์มที่ 1 
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32                                     แบบ สขร.1 

ล าดับ
ที่ งานที่จัดซื้อ 

วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสุรุป 

เลขที่และวันที ่
ของสัญญาหรือข้อตกลง 

ในการสั่งซื้อ 

1 
ตู้ช่วยสอนใช้ในการสนับสนนุ
การเรียนการสอน 

4,619.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทยูนิตีไ้อที ซิลเต็ม จ ากัด 4,619.00 บริษัทยูนิตีไ้อที ซิลเต็ม จ ากัด 4,619.00 เสนอราคาต  าสุด 29/2563 
3 กุมภาพันธ์ 2563 

2 
อุปกรณ์เครื องครัว 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก้ าหมงเครื องครัว 

จ ากัด 
5,000.00 บริษัท ก้ าหมงเครื องครัว 

จ ากัด 
5,000.00 เสนอราคาต  าสุด 30/2563 

3 กุมภาพันธ์ 2563 
3 อุปกรณ์ขยายพันธุ์พชื 8,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน แสงตะวัน 8,600.00 ร้าน แสงตะวัน 8,600.00 เสนอราคาต  าสุด 31/2563 

3 กุมภาพันธ์ 2563 
4 วัสดุอุปกรณ์ส าหรับจัดการ

เรียนการสอน 
2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิคลิป

เม้นท์ จ ากัด 
2,000.00 บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิคลิป

เม้นท์ จ ากัด 
2,000.00 เสนอราคาต  าสุด 32/2563 

6 กุมภาพันธ์ 2563 

5 
วัสดุส านักงาน ฝา่ยบริหาร
ทั วไป 

5,497.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สวสัดีเอ็ดดูเคชั นเซ็น
เตอร์ 

5,497.00 บริษัท สวสัดีเอ็ดดูเคชั นเซ็น
เตอร์ 

5,497.00 เสนอราคาต  าสุด 33/2563 
11 กุมภาพันธ์ 2563 

6 ชั้นเหล็กวางเอกสาร 61,600.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุรีรัมย์
เฟอร์นิเจอร์ 

61,600.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุรีรัมย์
เฟอร์นิเจอร์ 

61,600.00 เสนอราคาต  าสุด 34/2563 
11 กุมภาพันธ์ 2563 

7 
อุปกรณ์การสอน 5,497.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สวสัดีเอ็ดดูเคชั นเซ็น

เตอร์ 
5,497.00 บริษัท สวสัดีเอ็ดดูเคชั นเซ็น

เตอร์ 
5,497.00 เสนอราคาต  าสุด 35/2563 

11 กุมภาพันธ์ 2563 

8 
อุปกรณ์จัดงาน 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สวสัดีเอ็ดดูเคชั นเซ็น

เตอร์ 
4,000.00 บริษัท สวสัดีเอ็ดดูเคชั นเซ็น

เตอร์ 
4,000.00 เสนอราคาต  าสุด 36/2563 

11 กุมภาพันธ์ 2563 
9 หญ้าเทียม 2,415.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิคลิป

เม้นท์ จ ากัด 
2,415.00 บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิคลิป

เม้นท์ จ ากัด 
2,415.00 เสนอราคาต  าสุด 37/2563 

11 กุมภาพันธ์ 2563 
10 วัสดุอุปกรณ์ส าหรับจัดการ

เรียนการสอน 
5,660.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิคลิป

เม้นท์ จ ากัด 
5,660.00 บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิคลิป

เม้นท์ จ ากัด 
5,660.00 เสนอราคาต  าสุด 38/2563 

11 กุมภาพันธ์ 2563 
11 วัสดุอุปกรณ์ส าหรับจัดการ

เรียนการสอน 
1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิคลิป

เม้นท์ จ ากัด 
1,800.00 บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิคลิป

เม้นท์ จ ากัด 
1,800.00 เสนอราคาต  าสุด 39/2563 

11 กุมภาพันธ์ 2563 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563                                              แบบฟอร์มที่ 1 
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32                                     แบบ สขร.1 

ล าดับ
ที่ งานที่จัดซื้อ 

วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสุรุป 

เลขที่และวันที ่
ของสัญญาหรือข้อตกลง 

ในการสั่งซื้อ 

12 วัสดุอุปกรณ์ส าหรับจัดการ
เรียนการสอน 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิคลิป
เม้นท์ จ ากัด 

2,000.00 บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิคลิป
เม้นท์ จ ากัด 

2,000.00 เสนอราคาต  าสุด 40/2563 
11 กุมภาพันธ์ 2563 

13 วัสดุอุปกรณ์ส าหรับจัดการ
เรียนการสอน 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิคลิป
เม้นท์ จ ากัด 

2,000.00 บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิคลิป
เม้นท์ จ ากัด 

2,000.00 เสนอราคาต  าสุด 41/2563 
11 กุมภาพันธ์ 2563 

14 วัสดุอุปกรณ์ส าหรับจัดการ
เรียนการสอน 

1,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิคลิป
เม้นท์ จ ากัด 

1,450.00 บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิคลิป
เม้นท์ จ ากัด 

1,450.00 เสนอราคาต  าสุด 42/2563 
11 กุมภาพันธ์ 2563 

15 วัสดุอุปกรณ์ส าหรับจัดการ
เรียนการสอน 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิคลิป
เม้นท์ จ ากัด 

2,000.00 บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิคลิป
เม้นท์ จ ากัด 

2,000.00 เสนอราคาต  าสุด 43/2563 
11 กุมภาพันธ์ 2563 

16 
เสื้อสูทและปลอกแขนส าหรับ
คณะกรรมการนักเรียน 

12,740.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน แสวงสูท 12,740.00 ร้าน แสวงสูท 12,740.00 เสนอราคาต  าสุด 44/2563 
21 กุมภาพันธ์ 2563 

17 
วัสดุอุปกรณ์ซ่อมบ ารุงห้องน้ า
ห้องส้วมของนักเรียน 

4,960.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจรุ่งเรือง 
2017 (ส านักงานใหญ่) 

4,960.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจรุ่งเรือง 
2017 (ส านักงานใหญ่) 

4,960.00 เสนอราคาต  าสุด 45/2563 
24 กุมภาพันธ์ 2563 

18 
วัสดุอุปกรณ์ซ่อมบ ารุงระบบ
ไฟฟ้า 

1,9605.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจรุ่งเรือง 
2017 (ส านักงานใหญ่) 

19,605.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจรุ่งเรือง 
2017 (ส านักงานใหญ่) 

19,605.00 เสนอราคาต  าสุด 46/2563 
24 กุมภาพันธ์ 2563 

19 
วัสดุอุปกรณ์ซ่อมบ ารุงระบบ
ประปา 

5,210.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจรุ่งเรือง 
2017 (ส านักงานใหญ่) 

5,210.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจรุ่งเรือง 
2017 (ส านักงานใหญ่) 

5,210.00 เสนอราคาต  าสุด 47/2563 
24 กุมภาพันธ์ 2563 

20 ดอกกุหลาบ 1,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน สวงดอกไม้ 1,300.00 ร้าน สวงดอกไม้ 1,300.00 เสนอราคาต  าสุด 48/2563 
24 กุมภาพันธ์ 2563 

21 อุปกรณ์จัดซุ้ม 1,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิคลิป
เม้นท์ จ ากัด 

1,300.00 บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิคลิป
เม้นท์ จ ากัด 

1,300.00 เสนอราคาต  าสุด 49/2563 
24 กุมภาพันธ์ 2563 

22 หมึกพิมพ์ใช้ในการจัดท า
ส าเนาข้อสอบ 

16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย)
จ ากัด 

16,050.00 บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย)
จ ากัด 

16,050.00 เสนอราคาต  าสุด 50/2563 
26 กุมภาพันธ์ 2563 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563                                              แบบฟอร์มที่ 1 
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32                                     แบบ สขร.1 

ล าดับ
ที่ งานที่จัดซื้อ 

วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสุรุป 

เลขที่และวันที ่
ของสัญญาหรือข้อตกลง 

ในการสั่งซื้อ 

1 น้้ำมันเชื้อเพลิง 3,870.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ศิวโรจน์
แก๊ส 

3,870.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ศิวโรจน์
แก๊ส 

3,870.00 เสนอรำคำต ้ำสุด 51/2563 
2 มีนำคม 2563 

2 อุปกรณ์งำนทะเบียน 4,756.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิควิป
เม้นท์ จ้ำกัด 

4,756.00 บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิควิป
เม้นท์ จ้ำกัด 

4,756.00 เสนอรำคำต ้ำสุด 52/2563 
3 มีนำคม 2563 

3 หนังสือ (ห้องสมุด) 10,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ 
จ้ำกัด 

10,000.00 บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ 
จ้ำกัด 

10,000.00 เสนอรำคำต ้ำสุด 53/2563 
4 มีนำคม 2563 

4 วัสดุส้ำนักงำนฝำ่ยกิจกำร
นักเรียน 

5,485.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สวสัดีเอ็ดดูเคชั นเซ็น
เตอร์ จ้ำกัด 

5,485.00 บริษัท สวสัดีเอ็ดดูเคชั นเซ็น
เตอร์ จ้ำกัด 

5,485.00 เสนอรำคำต ้ำสุด 54/2563 
5 มีนำคม 2563 

5 วัสดุส้ำนักงำนสำ้หรับงำน
สภำนักเรียน 

11,260.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สวสัดีเอ็ดดูเคชั นเซ็น
เตอร์ จ้ำกัด 

11,260.00 บริษัท สวสัดีเอ็ดดูเคชั นเซ็น
เตอร์ จ้ำกัด 

11,260.00 เสนอรำคำต ้ำสุด 55/2563 
5 มีนำคม 2563 

6 ธงชำตไิทย 600.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน แหลมทองวิทยำ 600.00 ร้ำน แหลมทองวิทยำ 600.00 เสนอรำคำต ้ำสุด 56/2563 
5 มีนำคม 2563 

          
 

          
 

          
 

          
 

          
 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2563                                              แบบฟอร์มที่ 1 
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32                                     แบบ สขร.1 

ล าดับ
ที่ งานที่จัดซื้อ 

วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสุรุป 

เลขที่และวันที ่
ของสัญญาหรือข้อตกลง 

ในการสั่งซื้อ 

1 
หนังสือเรียน ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2563 

445,080.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด บุรีรัมย์
แหลมทอง 

445,080.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด บุรีรัมย์
แหลมทอง 

445,080.00 เสนอรำคำต  ำสุด 57/2563 
23 เมษำยน 2563 

          

          

          

          

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563                                              แบบฟอร์มที่ 1 
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32                                     แบบ สขร.1 

 

ล าดับ
ที่ งานที่จัดซื้อ 

วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสุรุป 

เลขที่และวันที ่
ของสัญญาหรือข้อตกลง 

ในการสั่งซื้อ 

- - - - - - - - - - 

          

          

          

          

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563                                              แบบฟอร์มที่ 1 
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32                                     แบบ สขร.1 

 

ล าดับ
ที่ งานที่จัดซื้อ 

วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสุรุป 

เลขที่และวันที ่
ของสัญญาหรือข้อตกลง 

ในการสั่งซื้อ 

- - - - - - - - - - 

          

          

          

          

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563                                              แบบฟอร์มที่ 1 
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32                                     แบบ สขร.1 

ล าดับ
ที่ งานที่จัดซื้อ 

วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสุรุป 

เลขที่และวันที ่
ของสัญญาหรือข้อตกลง 

ในการสั่งซื้อ 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร 47,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิคลิป
เม้นท์ จ ากัด 

47,500.00 บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิคลิป
เม้นท์ จ ากัด 

47,500.00 เสนอราคาต  าสุด 58/2563 
1 กรกฎาคม 2563 

2 หมึกเครื องถ่ายเอกสาร 17,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุรีรัมย์เซอร์วิส โอเอ 
จ ากัด 

17,500.00 บริษัท บุรีรัมย์เซอร์วิส โอเอ 
จ ากัด 

17,500.00 เสนอราคาต  าสุด 59/2563 
1 กรกฎาคม 2563 

3 แบตเตอรี รถสองแถวโรงเรียน 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเขากระโดงคาแคร์ 5,000.00 ร้านเขากระโดงคาแคร์ 5,000.00 เสนอราคาต  าสุด 60/2563 
2 กรกฎาคม 2563 

4 น้ ามันเชื้อเพลิงใช้ใน
ยานพาหนะของโรงเรียน 

355.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิวโรจน์
แก๊ส 

355.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิวโรจน์
แก๊ส 

355.00 เสนอราคาต  าสุด 61/2563 
2 กรกฎาคม 2563 

5 น้ ามันเชื้อเพลิงใช้ใน
ยานพาหนะของโรงเรียน 

1,630.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิวโรจน์
แก๊ส 

1,630.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิวโรจน์
แก๊ส 

1,630.00 เสนอราคาต  าสุด 62/2563 
2 กรกฎาคม 2563 

6 วัสดุท าความสะอาด 7,526.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิควิป
เม้นท์ 

7,526.00 บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิควิป
เม้นท์ 

7,526.00 เสนอราคาต  าสุด 63/2563 
13 กรกฎาคม 2563 

7 เครื องขยายเสียงและอุปกรณ์
เครื องขยายเสียง 

28,910.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จึงเฮงฮวด 28,910.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จึงเฮงฮวด 28,910.00 เสนอราคาต  าสุด 64/2563 
15 กรกฎาคม 2563 

8 เครื องพิมพ์ 15,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุรีรัมย์ คอมพิวเตอร์ 
จ ากัด 

15,460.00 บริษัท บุรีรัมย์ คอมพิวเตอร์ 
จ ากัด 

15,460.00 เสนอราคาต  าสุด 65/2563 
15 กรกฎาคม 2563 

9 ปากกาเม้าส ์ 7,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุรีรัมย์ คอมพิวเตอร์ 
จ ากัด 

7,960.00 บริษัท บุรีรัมย์ คอมพิวเตอร์ 
จ ากัด 

7,960.00 เสนอราคาต  าสุด 66/2563 
17 กรกฎาคม 2563 

10 อุปกรณ์ตกแต่งห้องเรียน 14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิคลิป
เม้นท์ จ ากัด 

14,000.00 บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิคลิป
เม้นท์ จ ากัด 

14,000.00 เสนอราคาต  าสุด 67/2563 
20 กรกฎาคม 2563 

11 อุปกรณ์ส านักงานฝา่ย
บริหารงานบุคคล 

12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิคลิป
เม้นท์ จ ากัด 

12,000.00 บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิคลิป
เม้นท์ จ ากัด 

12,000.00 เสนอราคาต  าสุด 68/2563 
22 กรกฎาคม 2563 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563                                              แบบฟอร์มที่ 1 
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32                                     แบบ สขร.1 

ล าดับ
ที่ งานที่จัดซื้อ 

วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสุรุป 

เลขที่และวันที ่
ของสัญญาหรือข้อตกลง 

ในการสั่งซื้อ 

12 วัสดุอุปกรณ์จัดงานวัน
ภาษาไทย 

4,228.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิคลิป
เม้นท์ จ ากัด 

4,228.00 บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิคลิป
เม้นท์ จ ากัด 

4,228.00 เสนอราคาต  าสุด 69/2563 
22 กรกฎาคม 2563 

13 เครื องเย็บกระดาษ 3,484.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิคลิป
เม้นท์ จ ากัด 

3,484.00 บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิคลิป
เม้นท์ จ ากัด 

3,484.00 เสนอราคาต  าสุด 70/2563 
24 กรกฎาคม 2563 

14 วัสดุ DMC 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิคลิป
เม้นท์ จ ากัด 

3,000.00 บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิคลิป
เม้นท์ จ ากัด 

3,000.00 เสนอราคาต  าสุด 71/2563 
24 กรกฎาคม 2563 

15 เครื องเย็บ 3,484.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิคลิป
เม้นท์ จ ากัด 

3,484.00 บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิคลิป
เม้นท์ จ ากัด 

3,484.00 เสนอราคาต  าสุด 72/2563 
24 กรกฎาคม 2563 

16 อุปกรณ์กลุ่มสาระ
ภาษาตา่งประเทศ 

3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิคลิป
เม้นท์ จ ากัด 

3,500.00 บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิคลิป
เม้นท์ จ ากัด 

3,500.00 เสนอราคาต  าสุด 73/2563 
29 กรกฎาคม 2563 

17 อุปกรณ์กลุ่มสาระภาษาไทย 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิคลิป
เม้นท์ จ ากัด 

6,000.00 บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิคลิป
เม้นท์ จ ากัด 

6,000.00 เสนอราคาต  าสุด 74/2563 
30 กรกฎาคม 2563 

          
 

          
 

          
 

          
 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563                                              แบบฟอร์มที่ 1 
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32                                     แบบ สขร.1 

ล าดับ
ที่ งานที่จัดซื้อ 

วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสุรุป 

เลขที่และวันที ่
ของสัญญาหรือข้อตกลง 

ในการสั่งซื้อ 

1 Toner 2,180.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุรีรัมย์ 
คอมพิวเตอร์ 

2,180.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุรีรัมย์ 
คอมพิวเตอร์ 

2,180.00 เสนอราคาต  าสุด 75/2563 
10 สิงหาคม 2563 

2 วัสดุอุปกรณ์กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

2,256.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิคลิป
เม้นท์ จ ากัด 

2,256.00 บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิคลิป
เม้นท์ จ ากัด 

2,256.00 เสนอราคาต  าสุด 76/2563 
13 สิงหาคม 2563 

3 เสื้อกีฬา 1,980.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน นิวเฮ้าส์สปอร์ต 1,980.00 ร้าน นิวเฮ้าส์สปอร์ต 1,980.00 เสนอราคาต  าสุด 77/2563 
17 สิงหาคม 2563 

4 หมึกปริ้นเตอร ์ 3,455.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุรีรัมย์ 
คอมพิวเตอร์ 

3,455.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุรีรัมย์ 
คอมพิวเตอร์ 

3,455.00 เสนอราคาต  าสุด 78/2563 
17 สิงหาคม 2563 

5 ตู้เหล็กบานเลื อน 8,600.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุรีรัมย์ 
เฟอร์นิเจอร์ 

8,600.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุรีรัมย์ 
เฟอร์นิเจอร์ 

8,600.00 เสนอราคาต  าสุด 79/2563 
18 สิงหาคม 2563 

6 Hard disk 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุรีรัมย์ 
คอมพิวเตอร์ 

2,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุรีรัมย์ 
คอมพิวเตอร์ 

2,000.00 เสนอราคาต  าสุด 80/2563 
19 สิงหาคม 2563 

7 อุปกรณ์งานเรียนรวม 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิคลิป
เม้นท์ จ ากัด 

50,000.00 บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิคลิป
เม้นท์ จ ากัด 

50,000.00 เสนอราคาต  าสุด 81/2563 
20 สิงหาคม 2563 

8 วัสดุอุปกรณ์ระบบ ICT 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุรีรัมย์ 
คอมพิวเตอร์ 

1,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุรีรัมย์ 
คอมพิวเตอร์ 

1,000.00 เสนอราคาต  าสุด 82/2563 
21 สิงหาคม 2563 

9 อุปกรณ์กีฬากลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาฯ 

3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิคลิป
เม้นท์ จ ากัด 

3,500.00 บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิคลิป
เม้นท์ จ ากัด 

3,500.00 เสนอราคาต  าสุด 83/2563 
24 สิงหาคม 2563 

10 อุปกรณ์ส านักงานวชิาการ 10,365.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิคลิป
เม้นท์ จ ากัด 

10,365.00 บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิคลิป
เม้นท์ จ ากัด 

10,365.00 เสนอราคาต  าสุด 84/2563 
24 สิงหาคม 2563 

11 อุปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมฯ 

8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิคลิป
เม้นท์ จ ากัด 

8,000.00 บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิคลิป
เม้นท์ จ ากัด 

8,000.00 เสนอราคาต  าสุด 85/2563 
24 สิงหาคม 2563 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563                                              แบบฟอร์มที่ 1 
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32                                     แบบ สขร.1 

ล าดับ
ที่ งานที่จัดซื้อ 

วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสุรุป 

เลขที่และวันที ่
ของสัญญาหรือข้อตกลง 

ในการสั่งซื้อ 

12 โต๊ะพับและเก้าอ้ี 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุรีรัมย์
เฟอร์นิเจอร์ 

3,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุรีรัมย์
เฟอร์นิเจอร์ 

3,000.00 เสนอราคาต  าสุด 86/2563 
24 สิงหาคม 2563 

13 อุปกรณ์จดังานวันวิทยาศาสตร ์ 7,644.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สวสัดีเอ็ดดูเคชั นเซ็น
เตอร์ จ ากัด 

7,644.00 บริษัท สวสัดีเอ็ดดูเคชั นเซ็น
เตอร ์จ ากัด 

7,644.00 เสนอราคาต  าสุด 87/2563 
24 สิงหาคม 2563 

14 ยาและเวชภัณฑ ์ 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยาเซ็นเตอร ์ 3,000.00 ร้านยาเซ็นเตอร ์ 3,000.00 เสนอราคาต  าสุด 88/2563 
25 สิงหาคม 2563 

15 อุปกรณ์เสริมกล้องถ่ายรูป 19,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์
ปอเรชั น จ ากัด 

19,990.00 บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์
ปอเรชั น จ ากัด 

19,990.00 เสนอราคาต  าสุด 89/2563 
25 สิงหาคม 2563 

16 วัสดุส านักงานฝา่ยบริหารงาน
บุคคล 

10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิคลิป
เม้นท์ จ ากัด 

10,000.00 บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิคลิป
เม้นท์ จ ากัด 

10,000.00 เสนอราคาต  าสุด 90/2563 
25 สิงหาคม 2563 

17 อุปกรณ์กิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน ์

4,987.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิคลิป
เม้นท์ จ ากัด 

4,987.00 บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิคลิป
เม้นท์ จ ากัด 

4,987.00 เสนอราคาต  าสุด 91/2563 
25 สิงหาคม 2563 

18 เบาะที นั ง 7,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฮะหลีผ้าไหม 7,000.00 ร้านฮะหลีผ้าไหม 7,000.00 เสนอราคาต  าสุด 92/2563 
25 สิงหาคม 2563 

19 หมึกพิมพ์กระดาษไข 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

16,050.00 บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

16,050.00 เสนอราคาต  าสุด 93/2563 
25 สิงหาคม 2563 

20 อุปกรณ์ค่าย ICT 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิคลิป
เม้นท์ จ ากัด 

1,500.00 บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิคลิป
เม้นท์ จ ากัด 

1,500.00 เสนอราคาต  าสุด 94/2563 
25 สิงหาคม 2563 

21 หัวแลน 5,058.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุรีรัมย์ 
คอมพิวเตอร์ 

5,058.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุรีรัมย์ 
คอมพิวเตอร์ 

5,058.00 เสนอราคาต  าสุด 95/2563 
25 สิงหาคม 2563 

22 สายแลน 1,758.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุรีรัมย์ 
คอมพิวเตอร์ 

1,758.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุรีรัมย์ 
คอมพิวเตอร์ 

1,758.00 เสนอราคาต  าสุด 96/2563 
25 สิงหาคม 2563 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563                                              แบบฟอร์มที่ 1 
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32                                     แบบ สขร.1 

ล าดับ
ที่ งานที่จัดซื้อ 

วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสุรุป 

เลขที่และวันที ่
ของสัญญาหรือข้อตกลง 

ในการสั่งซื้อ 

23 กระดาษค าตอบ 10,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เรวัตการพิมพ ์ 10,700.00 ร้าน เรวัตการพิมพ ์ 10,700.00 เสนอราคาต  าสุด 97/2563 
26 สิงหาคม 2563 

24 วัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมค่าย
วิชาการ 

7,438.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิคลิป
เม้นท์ จ ากัด 

7,438.00 บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิคลิป
เม้นท์ จ ากัด 

7,438.00 เสนอราคาต  าสุด 98/2563 
27 สิงหาคม 2563 

25 น้ ามันเชื้อเพลิงใช้ใน
ยานพาหนะของโรงเรียน 

2,020.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิวโรจน์
แก๊ส 

2,020.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิวโรจน์
แก๊ส 

2,020.00 เสนอราคาต  าสุด 99/2563 
28 สิงหาคม 2563 

          
 

          
 

          
 

          
 

          
 

          
 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2563                                              แบบฟอร์มที่ 1 
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32                                     แบบ สขร.1 

 

ล าดับ
ที่ งานที่จัดซื้อ 

วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสุรุป 

เลขที่และวันที ่
ของสัญญาหรือข้อตกลง 

ในการสั่งซื้อ 

- - - - - - - - - - 

          

          

          

          

 


