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

 

ล าดับ
ที่ งานที่จัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสุรุป 

เลขที่และวันที ่
ของสัญญาหรือข้อตกลง 

ในการสั่งจ้าง 

1 จ้างเหมารถโดยสารน า
นักเรียนไปแข่งงานศลิปะฯ 

1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจริญ  การเพียร 1,000.00 นายเจริญ  การเพียร 1,000.00 เสนอราคาต  าสุด จ1/2563 
2 ตุลาคม 2562 

2 
ปรับปรุงซ่อมแซมห้อง
งบประมาณ 

36,695.00 เฉพาะเจาะจง นายสทุัศน์  เหวยรัมย์ 36,695.00 นายสทุัศน์  เหวยรัมย์ 36,695.00 เสนอราคาต  าสุด จ2/2563 
31 ตุลาคม 2562 

 
         

          

          

 



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

 

ล าดับ
ที่ งานที่จัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสุรุป 

เลขที่และวันที ่
ของสัญญาหรือข้อตกลง 

ในการสั่งจ้าง 

1 
ป้ายไวนลิประชุมผูป้กครอง 
ปีการศึกษา 2563 

1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โซ-ดีทราย บุรีรัมย์ 
จ ากัด 

1,200.00 บริษัท โซ-ดีทราย บุรีรัมย์ 
จ ากัด 

1,200.00 เสนอราคาต  าสุด จ3/2563 
15 พฤศจิกายน 2562 

2 จ้างเหมาท าสนามกรีฑา 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสนัติ  ทรงราศรี 4,000.00 นายสนัติ  ทรงราศรี 4,000.00 เสนอราคาต  าสุด จ4/2563 
21 พฤศจิกายน 2562 

3 ป้ายไวนลิงานกีฬาภายใน 1,340.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีวี มีเดีย 1,340.00 ร้าน ดีวี มีเดีย 1,340.00 เสนอราคาต  าสุด จ5/2563 
21 พฤศจิกายน 2562 

4 จ้างเหมาซ่อมรถสองแถว
โรงเรียน 

5,740.00 เฉพาะเจาะจง นายค านวณ  กรงรัมย ์ 5,740.00 นายค านวณ  กรงรัมย ์ 5,740.00 เสนอราคาต  าสุด จ6/2563 
22 พฤศจิกายน 2562 

5 จ้างเหมาปรับปรุงห้อง
พยาบาล 

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมอาจ  คะเลรัมย ์ 9,000.00 นายสมอาจ  คะเลรัมย ์ 9,000.00 เสนอราคาต  าสุด จ7/2563 
22 พฤศจิกายน 2562 

6 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องเรียนชั วคราว 

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสทุัศน์  เหวยรัมย์ 30,000.00 นายสทุัศน์  เหวยรัมย์ 30,000.00 เสนอราคาต  าสุด จ8/2563 
22 พฤศจิกายน 2562 

7 สติกเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด
ส านักงาน 

550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โซ-ดีทราย บุรีรัมย์ 
จ ากัด 

550.00 บริษัท โซ-ดีทราย บุรีรัมย์ 
จ ากัด 

550.00 เสนอราคาต  าสุด จ9/2563 
29 พฤศจิกายน 2562 

          

 



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

ล าดับ
ที่ งานที่จัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสุรุป 

เลขที่และวันที ่
ของสัญญาหรือข้อตกลง 

ในการสั่งจ้าง 

1 
ป้ายไวนลิ รัชกาลที่ 9 350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โซ-ดีทราย บุรีรัมย์ 

จ ากัด 
350.00 บริษัท โซ-ดีทราย บุรีรัมย์ 

จ ากัด 
350.00 เสนอราคาต่ าสุด จ10/2563 

4 ธันวาคม 2562 
2 ฟิวเจอร์บอร์ด 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีวี มีเดีย 1,500.00 ร้าน ดีวี มีเดีย 1,500.00 เสนอราคาต่ าสุด จ11/2563 

4 ธันวาคม 2562 
 

3 
จ้างเหมารถรับส่งนักเรียนไป
เข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่

400.00 เฉพาะเจาะจง นายสนัติ  ทรงราศรี 400.00 นายสนัติ  ทรงราศรี 400.00 เสนอราคาต่ าสุด จ12/2563 
19 ธันวาคม 2562                                

4 
จ้างเหมารถรับส่งนักเรียนไป
เข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่

400.00 เฉพาะเจาะจง นายเจริญ  การเพียร 400.00 นายเจริญ  การเพียร 400.00 เสนอราคาต่ าสุด จ13/2563 
19 ธันวาคม 2562                                

5 
จ้างเหมารถรับส่งนักเรียนไป
เข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่

400.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพร  โบราณรัตน ์ 400.00 นายสมพร  โบราณรัตน ์ 400.00 เสนอราคาต่ าสุด จ14/2563 
19 ธันวาคม 2562                                

6 
จ้างเหมารถรับส่งนักเรียนไป
เข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่

400.00 เฉพาะเจาะจง นายทองหล่อ  อาญาเมือง 400.00 นายทองหล่อ  อาญาเมือง 400.00 เสนอราคาต่ าสุด จ15/2563 
19 ธันวาคม 2562                                

7 
จ้างเหมารถรับส่งนักเรียนไป
เข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่

400.00 เฉพาะเจาะจง นายพฒุิเมธ  เกรัมย์ 400.00 นายพฒุิเมธ  เกรัมย์ 400.00 เสนอราคาต่ าสุด จ16/2563 
19 ธันวาคม 2562                                

8 
จ้างเหมารถรับส่งนักเรียนไป
เข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่

400.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพร  กล่าวรัมย ์ 400.00 นายสมพร  กล่าวรัมย ์ 400.00 เสนอราคาต่ าสุด จ17/2563 
19 ธันวาคม 2562                                

9 เปลี่ยนชุดลูกยางดึง
กระดาษปริ้นเตอร์ (วิชาการ) 

1,990.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุรีรัมย์ 
คอมพิวเตอร์ 

1,990.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุรีรัมย์ 
คอมพิวเตอร์ 

1,990.00 เสนอราคาต่ าสุด จ18/2563 
25 ธันวาคม 2562 

 



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

 

ล าดับ
ที่ งานที่จัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสุรุป 

เลขที่และวันที ่
ของสัญญาหรือข้อตกลง 

ในการสั่งจ้าง 

1 
ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาทติย์  ยามประโคน 20,000.00 นายอาทติย์  ยามประโคน 20,000.00 เสนอราคาต ่าสุด จ19/2563 

13 มกราคม 2563 

2 
อาหารกลางวัน 
และอาหารว่าง 

32,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรศรี  กริดรัมย์ 32,400.00 นางสาวภัทรศรี  กริดรัมย์ 32,400.00 เสนอราคาต ่าสุด จ20/2563 
17 มกราคม 2563 

3 
เข้าปกสันกาวพร้อมเข้าเล่ม 518.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด เอกสารซีพ ี 518.00 ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด เอกสารซีพ ี 518.00 เสนอราคาต ่าสุด จ21/2563 

17 มกราคม 2563 

4 
ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 1,006.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด เอกสารซีพ ี 1,006.00 ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด เอกสารซีพ ี 1,006.00 เสนอราคาต ่าสุด จ22/2563 

17 มกราคม 2563 

 
         

          

          

 



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

 

ล าดับ
ที่ งานที่จัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสุรุป 

เลขที่และวันที ่
ของสัญญาหรือข้อตกลง 

ในการสั่งจ้าง 

1 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถเข็น รถ
ตัดหญ้าโรงเรียน 

1,510.00 เฉพาะเจาะจง นายมิตร  ไทยรัมย ์ 1,510.00 นายมิตร  ไทยรัมย ์ 1,510.00 เสนอราคาต  าสุด จ23/2563 
4 กุมภาพันธ์ 2563 

2 จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์
หน้าเสาธงโรงเรียน 

6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอดิศักดิ์  กล่าวรัมย ์ 6,000.00 นายอดิศักดิ์  กล่าวรัมย ์ 6,000.00 เสนอราคาต  าสุด จ24/2563 
4 กุมภาพันธ์ 2563 

3 อาหารกลางวัน 
และอาหารว่าง 

29,775.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหนอง  อุตสา่ห์รัมย์ 29,775.00 นางสาวหนอง  อุตสา่ห์รัมย์ 29,775.00 เสนอราคาต  าสุด จ25/2563 
11 กุมภาพันธ์ 2563 

4 ป้ายไวนลิ 1,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อินท์ดไีซน ์ 1,900.00 ร้าน อินท์ดไีซน ์ 1,900.00 เสนอราคาต  าสุด จ26/2563 
11 กุมภาพันธ์ 2563 

5 
ป้ายไวนลิ รับสมัครนักเรียน 4,850.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีวี มีเดีย 4,850.00 ร้าน ดีวี มีเดีย 4,850.00 เสนอราคาต  าสุด จ27/2563 

11 กุมภาพันธ์ 2563 
6 จ้างเหมายานพาหนะรับสง่

นักเรียนไปทัศนศึกษา 
76,499.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุรีรัมย์  

บุ๊คก้ิง เซ็นเตอร์ 
76,499.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุรีรัมย์  

บุ๊คก้ิง เซ็นเตอร์ 
76,499.00 เสนอราคาต  าสุด จ28/2563 

12 กุมภาพันธ์ 2563 

7 
ป้ายไวนลิ โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียน 

500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีวี มีเดีย 500.00 ร้าน ดีวี มีเดีย 500.00 เสนอราคาต  าสุด จ29/2563 
14 กุมภาพันธ์ 2563 

8 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 
(เปลี ยนเมนบอร์ด) 

2,900.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุรีรัมย์ 
คอมพิวเตอร์ 

2,900.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุรีรัมย์ 
คอมพิวเตอร์ 

2,900.00 เสนอราคาต  าสุด จ30/2563 
14 กุมภาพันธ์ 2563 

9 จ้างเหมารถรับส่งบุคลากร
ศึกษาดูงาน จ.นครราชสีมา 

25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีดีจี จ ากัด 25,000.00 บริษัท พีดีจี จ ากัด 25,000.00 เสนอราคาต  าสุด จ31/2563 
18 กุมภาพันธ์ 2563 

 



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

 

ล าดับ
ที่ งานที่จัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสุรุป 

เลขที่และวันที ่
ของสัญญาหรือข้อตกลง 

ในการสั่งจ้าง 

1 
จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน
สายบา้นโคกเก่า 

4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสนัติ  ทรงราศรี 4,000.00 นายสนัติ  ทรงราศรี 4,000.00 เสนอราคาต ่าสุด จ32/2563 
2 มีนาคม 2563 

2 จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน
สายบา้นหลักเขต 

4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพฒุิเมธ  เกรัมย์ 4,000.00 นายพฒุิเมธ  เกรัมย์ 4,000.00 เสนอราคาต ่าสุด จ33/2563 
2 มีนาคม 2563 

3 จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน
สายบา้นตาราม 

4,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพร  โบราณรัตน ์ 4,800.00 นายสมพร  โบราณรัตน ์ 4,800.00 เสนอราคาต ่าสุด จ34/2563 
2 มีนาคม 2563 

4 จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน
สายบา้นโคกตาสงิห์ 

5,200.00 เฉพาะเจาะจง นายทองหล่อ  อาญาเมือง 5,200.00 นายทองหล่อ  อาญาเมือง 5,200.00 เสนอราคาต ่าสุด จ35/2563 
2 มีนาคม 2563 

5 จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน
สายบา้นถาวร 

1,900.00 เฉพาะเจาะจง นายเจริญ  การเพียร 1,900.00 นายเจริญ  การเพียร 1,900.00 เสนอราคาต ่าสุด จ36/2563 
2 มีนาคม 2563 

6 จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน
สายบา้นหนองพลวง 

2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพร  กล่าวรัมย ์ 2,500.00 นายสมพร  กล่าวรัมย ์ 2,500.00 เสนอราคาต ่าสุด จ37/2563 
2 มีนาคม 2563 

7 ป้ายไวนลิ 2,060.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อินท์ดไีซน ์ 2,060.00 ร้าน อินท์ดไีซน ์ 2,060.00 เสนอราคาต ่าสุด จ38/2563 
24 มีนาคม 2563 

 



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

ล าดับ
ที่ งานที่จัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสุรุป 

เลขที่และวันที ่
ของสัญญาหรือข้อตกลง 

ในการสั่งจ้าง 

- - - - - - - - - - 

          

          

          

          

 



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

 

ล าดับ
ที่ งานที่จัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสุรุป 

เลขที่และวันที ่
ของสัญญาหรือข้อตกลง 

ในการสั่งจ้าง 

- - - - - - - - - - 

          

          

          

          

 



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

 

ล าดับ
ที่ งานที่จัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสุรุป 

เลขที่และวันที ่
ของสัญญาหรือข้อตกลง 

ในการสั่งจ้าง 

- - - - - - - - - - 

          

          

          

          

 



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

ล าดับ
ที่ งานที่จัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสุรุป 

เลขที่และวันที ่
ของสัญญาหรือข้อตกลง 

ในการสั่งจ้าง 

1 ป้ายไวนลิงานวันภาษาไทย
แห่งชาต ิ

1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีวี มีเดีย 1,200.00 ร้าน ดีวี มีเดีย 1,200.00 เสนอราคาต ่าสุด จ39/2563 
15 กรกฎาคม 2563 

2 โปรแกรม To school 4,080.00 เฉพาะเจาะจง นายสธุีรัชต์  ทิพย์อักษร 4,080.00 นายสธุีรัชต์  ทิพย์อักษร 4,080.00 เสนอราคาต ่าสุด จ40/2563 
20 กรกฎาคม 2563 

3 จ้างเหมาตั้งเบรครอบคัน
รถบรรทุกหกล้อ 

300.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด บุรีรัมย์เสรี
ยางยนต ์

300.00 ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด บุรีรัมย์เสรี
ยางยนต ์

300.00 เสนอราคาต ่าสุด จ41/2563 
22 กรกฎาคม 2563 

4 จ้างเหมาจัดสวนหย่อม 12,760.00 เฉพาะเจาะจง นายอดิศักดิ์  กล่าวรัมย ์ 12,760.00 นายอดิศักดิ์  กล่าวรัมย ์ 12,760.00 เสนอราคาต ่าสุด จ42/2563 
24 กรกฎาคม 2563 

5 
จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน
สายบา้นโคกเก่า 

4,600.00 เฉพาะเจาะจง นายอ่านวย  อาญาเมือง 4,600.00 นายอ่านวย  อาญาเมือง 4,600.00 เสนอราคาต ่าสุด จ43/2563 
31 กรกฎาคม 2563 

6 จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน
สายบา้นหลักเขต 

3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายพฒุิเมธ  เกรัมย์ 3,600.00 นายพฒุิเมธ  เกรัมย์ 3,600.00 เสนอราคาต ่าสุด จ44/2563 
31 กรกฎาคม 2563 

7 จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน
สายบา้นตาราม 

5,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพร  อาญาเมือง 5,200.00 นายสมพร  อาญาเมือง 5,200.00 เสนอราคาต ่าสุด จ45/2563 
31 กรกฎาคม 2563 

8 จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน
สายบา้นโคกตาสงิห์ 

2,200.00 เฉพาะเจาะจง นายทองหล่อ  อาญาเมือง 2,200.00 นายทองหล่อ  อาญาเมือง 2,200.00 เสนอราคาต ่าสุด จ46/2563 
31 กรกฎาคม 2563 

9 จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน
สายบา้นถาวร 

1,600.00 เฉพาะเจาะจง นายเจริญ  การเพียร 1,600.00 นายเจริญ  การเพียร 1,600.00 เสนอราคาต ่าสุด จ47/2563 
31 กรกฎาคม 2563 

10 จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน
สายบา้นสะแกซ่า 

2,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสนัติ  ทรงราศรี 2,200.00 นายสนัติ  ทรงราศรี 2,200.00 เสนอราคาต ่าสุด จ48/2563 
31 กรกฎาคม 2563 

 



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

 

ล าดับ
ที่ งานที่จัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสุรุป 

เลขที่และวันที ่
ของสัญญาหรือข้อตกลง 

ในการสั่งจ้าง 

1 รถเข็นใส่อุปกรณ์กีฬา 6,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสนัติ  ทรงราศรี 6,500.00 นายสนัติ  ทรงราศรี 6,500.00 เสนอราคาต ่าสุด จ49/2563 
19 สิงหาคม 2563 

2 ป้ายไวนลิงานสปัดาห์วนั
วิทยาศาสตร ์

2,330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โซ-ดีทราย บุรีรัมย์ 
จ่ากัด 

2,330.00 บริษัท โซ-ดีทราย บุรีรัมย์ 
จ่ากัด 

2,330.00 เสนอราคาต ่าสุด จ50/2563 
24 สิงหาคม 2563 

3 ป้ายไวนลิค่าย ICT 900.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อินท์ดไีซน ์ 900.00 ร้าน อินท์ดไีซน ์ 900.00 เสนอราคาต ่าสุด จ51/2563 
25 สิงหาคม 2563 

4 ป้ายไวนลิค่ายวชิาการ 1,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อินท์ดไีซน ์ 1,700.00 ร้าน อินท์ดไีซน ์ 1,700.00 เสนอราคาต ่าสุด จ52/2563 
27 สิงหาคม 2563 

5 ซ่อมเครื องปรินเตอร์ MP 
287 (ส่านักงานอ่านวยการ) 

1,040.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด บุรีรัมย์ 
คอมพิวเตอร์ 

1,040.00 ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด บุรีรัมย์ 
คอมพิวเตอร์ 

1,040.00 เสนอราคาต ่าสุด จ53/2563 
28 สิงหาคม 2563 

6 
จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน
สายบา้นโคกเก่า 

4,600.00 เฉพาะเจาะจง นายอ่านวย  อาญาเมือง 4,600.00 นายอ่านวย  อาญาเมือง 4,600.00 เสนอราคาต ่าสุด จ54/2563 
31 สิงหาคม 2563 

7 จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน
สายบา้นหลักเขต 

3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายพฒุิเมธ  เกรัมย์ 3,600.00 นายพฒุิเมธ  เกรัมย์ 3,600.00 เสนอราคาต ่าสุด จ55/2563 
31 สิงหาคม 2563 

8 จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน
สายบา้นตาราม 

5,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพร  อาญาเมือง 5,200.00 นายสมพร  อาญาเมือง 5,200.00 เสนอราคาต ่าสุด จ56/2563 
31 สิงหาคม 2563 



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

 

ล าดับ
ที่ งานที่จัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสุรุป 

เลขที่และวันที ่
ของสัญญาหรือข้อตกลง 

ในการสั่งจ้าง 

9 จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน
สายบา้นโคกตาสงิห์ 

2,200.00 เฉพาะเจาะจง นายทองหล่อ  อาญาเมือง 2,200.00 นายทองหล่อ  อาญาเมือง 2,200.00 เสนอราคาต ่าสุด จ57/2563 
31 สิงหาคม 2563 

10 จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน
สายบา้นถาวร 

1,600.00 เฉพาะเจาะจง นายเจริญ  การเพียร 1,600.00 นายเจริญ  การเพียร 1,600.00 เสนอราคาต ่าสุด จ58/2563 
31 สิงหาคม 2563 

11 จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน
สายบา้นสะแกซ่า 

2,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสนัติ  ทรงราศรี 2,200.00 นายสนัติ  ทรงราศรี 2,200.00 เสนอราคาต ่าสุด จ59/2563 
31 สิงหาคม 2563 

 



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

 

ล าดับ
ที่ งานที่จัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสุรุป 

เลขที่และวันที ่
ของสัญญาหรือข้อตกลง 

ในการสั่งจ้าง 

1 
จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน
สายบา้นโคกเก่า 

4,600.00 เฉพาะเจาะจง นายอ านวย  อาญาเมือง 4,600.00 นายอ านวย  อาญาเมือง 4,600.00 เสนอราคาต  าสุด จ60/2563 
1 กันยายน 2563 

2 จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน
สายบา้นหลักเขต 

3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายพฒุิเมธ  เกรัมย์ 3,600.00 นายพฒุิเมธ  เกรัมย์ 3,600.00 เสนอราคาต  าสุด จ61/2563 
1 กันยายน 2563 

3 จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน
สายบา้นตาราม 

5,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพร  อาญาเมือง 5,200.00 นายสมพร  อาญาเมือง 5,200.00 เสนอราคาต  าสุด จ62/2563 
1 กันยายน 2563 

4 จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน
สายบา้นโคกตาสงิห์ 

2,200.00 เฉพาะเจาะจง นายทองหล่อ  อาญาเมือง 2,200.00 นายทองหล่อ  อาญาเมือง 2,200.00 เสนอราคาต  าสุด จ63/2563 
1 กันยายน 2563 

5 จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน
สายบา้นถาวร 

1,600.00 เฉพาะเจาะจง นายเจริญ  การเพียร 1,600.00 นายเจริญ  การเพียร 1,600.00 เสนอราคาต  าสุด จ64/2563 
1 กันยายน 2563 

6 จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน
สายบา้นสะแกซ า 

2,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสนัติ  ทรงราศรี 2,200.00 นายสนัติ  ทรงราศรี 2,200.00 เสนอราคาต  าสุด จ65/2563 
1 กันยายน 2563 

          

 


