
        แบบ สขร. 1 
แบบสรุปผลการดําเนนิการจัดซ้ือจัดจางผานระบบ EGP ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 

โรงเรียนมัธยมวิภาวดี 

 

 

 

 

 

 

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ
จัดจาง (บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือ
จาง 

รายช่ือผูเสนอราคา ราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและ
วันท่ีของ
สัญญา 

1 ถายเอกสารใบงานนักเรียน
เดือนพฤศจิกายน 

20,837 20,837 เฉพาะเจาะจง จุฑาภรณซีรอกซ 20,837 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

02/2565  
 4 พ.ย.64 

2 เฟอรนิเจอรหองพยาบาล 25,040 25,040 เฉพาะเจาะจง ประธานเฟอรนิเจอร 25,040 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

03/25645 
 9 พ.ย.64 

3 ถายเอกสารใบงานนักเรียน
เดือนธันวาคม 

21,770 21,770 เฉพาะเจาะจง จุฑาภรณซีรอกซ 21,770 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

04/2565  
24พ.ย.64 

4 ติดต้ังชุดเครื่องเสียง 38,100 38,100 เฉพาะเจาะจง ร็อคเคสตรามิวสิค 38,100 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

05/2565 
30พ.ย.64 

5 เหมาขุดดินปรับพื้นท่ี 24 
ช่ัวโมง  

48,000 48,000 เฉพาะเจาะจง นายทิฏฐิพงศ เพชร
เพ็ง 

48,000 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

06/2565 
30พ.ย.64 



        แบบ สขร. 1 
แบบสรุปผลการดําเนนิการจัดซ้ือจัดจางผานระบบ EGP ในรอบเดือน     ธันวาคม      2564 

โรงเรียนมัธยมวิภาวดี 

 

 

 

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ
จัดจาง (บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือ
จาง 

รายช่ือผูเสนอราคา ราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและ
วันท่ีของ
สัญญา 

1 ขวดสเปรยพรอมสายคลองคอ 6,780 6,780 เฉพาะเจาะจง ว.เครื่องประดับ 6,780 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

07/2565   
20ธ.ค.64 

2 ชุดตรวจ ATK 500 ชุด 37,500 37,500 เฉพาะเจาะจง คลังวิทยา 37,500 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

08/2565   
20ธ.ค.64 

3 โถแกวกดน้ํา 6 ลิตร 5,840 5,840 เฉพาะเจาะจง Index livingmall  5,840 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

09/2565   
20ธ.ค.64 

4 เครื่องวัดไขและท่ีกดเจลแบบ  
เหยีบ 

9,970 9,970 เฉพาะเจาะจง เมืองรอยเกาะ เบดิล้ิง 9,970 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

10/2565   
20ธ.ค.64 

5 อุปกรณสํานักงาน 13,190 13,190 เฉพาะเจาะจง นภาพรรณคอมเพล็ซ 13,190 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

11/2565   
23ธ.ค.64 

6 กลองเว็ปแคม 7,040 7,040 เฉพาะเจาะจง แอดไวซ ไอที 7,040 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

12/2565   
23ธ.ค.64 

7 ถายเอกสารใบงานนักเรียน
เดือนมกราคม 

6,475 6,475 เฉพาะเจาะจง จุฑาภรณซีรอกซ 6,475 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

13/2565   
27ธ.ค.63 



        แบบ สขร. 1 
แบบสรุปผลการดําเนนิการจัดซ้ือจัดจางผานระบบ EGP ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2565 

 

โรงเรียนมัธยมวิภาวดี 

 

 

 

 

 

 

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ
จัดจาง (บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือ
จาง 

รายช่ือผูเสนอราคา ราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและ
วันท่ีของ
สัญญา 

1 คาหิน 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายวรายุทธ บุญแทน 6,000 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

15/2565     
1ก.พ.65 

2 ซื้อชุดตรวจ ATK 25,000 25,000 เฉพาะเจาะจง แล็บเมืองรอยเกาะ 25,000 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

16/2565 
7ก.พ.65 

3 เหมารถนํานักเรียนไปสอบ    
โอเน็ต 

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายสุพจน สังขเพชร 7,000 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

18/2565 
23ก.พ.65 

4 วัสดุกอสราง 10,303.03 10,303.03 เฉพาะเจาะจง นายธีรพล ขวัญพิชิต 10,303.03 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

19/2565 
24ก.พ.65 



        แบบ สขร. 1 
แบบสรุปผลการดําเนนิการจัดซ้ือจัดจางผานระบบ EGP ในรอบเดือน  มีนาคม  2565 

โรงเรียนมัธยมวิภาวดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ
จัดจาง (บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือ
จาง 

รายช่ือผูเสนอราคา ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและ
วันท่ีของ
สัญญา 

1 อุปกรณสํานักงาน 36,815 36,815 เฉพาะเจาะจง นภาพรรณคอมเพล็ซ 36,815 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

20/2565  
29มี.ค.65 



        แบบ สขร. 1 
แบบสรุปผลการดําเนนิการจัดซ้ือจัดจางผานระบบ EGP ในรอบเดือน  เมษายน   2565 

โรงเรียนมัธยมวิภาวดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ
จัดจาง (บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือ
จาง 

รายช่ือผูเสนอราคา ราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและ
วันท่ีของ
สัญญา 

1 หนังสือเรียนปการศึกษา 2565 383,584 383,584 เฉพาะเจาะจง นภาพรรณคอมเพล็ซ 383,584 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

21/2565   
4เม.ย.65 



        แบบ สขร. 1 
แบบสรุปผลการดําเนนิการจัดซ้ือจัดจางผานระบบ EGP ในรอบเดือน  พฤษภาคม   2564 

โรงเรียนมัธยมวิภาวดี 

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจาง 

(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือ
จาง 

รายช่ือผูเสนอราคา ราคาท่ีตก
ลงซ้ือหรือ

จาง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือก 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา 

1 กระเบ้ืองปูพื้นและยาแนว 13,095 13,095 เฉพาะเจาะจง ไดนาสต้ี เซรามิค จํากัด 13,095 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

22/2565      
6 พ.ค.65 

2 กิ่งไทรเกาหลี 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง สวนไทรเกาหลี ปาริชาติ ค.
16 

9,000 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

23/2565      
6พ.ค.65 

3 วัสดุกอสราง 19,744.71 19,744.71 เฉพาะเจาะจง นายธีรพล ขวัญพิชิต 19,744.71 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

24/2565      
6พ.ค.65 

4 วัสดุหองน้ํา 11,409.41 11,409.41 เฉพาะเจาะจง ประภาวิวัฒน 11,409.41 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

25/2565      
18พ.ค.65 

5 วัสดุปรับปรุงหองน้ํา 27,607 27,607 เฉพาะเจาะจง นายมารุต สังขทอง 27,607 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

26/2565      
18พ.ค.65 

6 เหมาปรับปรุงหองน้ํา 49,240 49,240 เฉพาะเจาะจง นายมารุต สังขทอง 49,240 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

27/2565      
18พ.ค.65 

7 เหมาปรับพื้นท่ี 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายทิฏฐิพงศ เพชรเพ็ง 9,000 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

28/2565      
20พ.ค.65 

8 เหมาตักบรรทุกเกล่ียดิน 15,400 15,400 เฉพาะเจาะจง นายทิฏฐิพงศ เพชรเพ็ง 15,400 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

29/2565      
23พ.ค.65 



        แบบ สขร. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 ผนังโถปสสาวะ 5,136 5,136 เฉพาะเจาะจง ประภาวิวัฒน 5,136 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

30/2565      
23พ.ค.65 

10 อุปกรณอางลางหนา 8,110.60 8,110.60 เฉพาะเจาะจง ประภาวิวัฒน 8,110.60 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

31/2565      
27พ.ค.65 

11 หนาโตะนักเรียน 28,034 28,034 เฉพาะเจาะจง รุงเจริญพร ศึกษาภัณฑ 28,034 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

32/2565      
27พ.ค.65 



        แบบ สขร. 1 
แบบสรุปผลการดําเนนิการจัดซ้ือจัดจางผานระบบ EGP ในรอบเดือน  มิถุนายน  2565 

โรงเรียนมัธยมวิภาวดี 

 

 

 

 

 

 

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจาง 

(บาท) 

ราคากลาง(บาท) วิธีซ้ือหรือ
จาง 

รายช่ือผูเสนอราคา ราคาท่ีตก
ลงซ้ือหรือ

จาง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือก 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา 

1 ทอถนน 100 cm มอก. 57,500.60 57,500.60 เฉพาะเจาะจง นายธรรมโชติ โชติชวง 57,500.60 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

33/2565 
1มิ.ย.65 

2 วัสดุกอสราง 9,751.98 9,751.98 เฉพาะเจาะจง รานธีรพล ขวัญพิชิต 9,751.98 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

34/2565 
1มิ.ย.65 

3 เหมาปรับพื้นท่ี 29,000 29,000 เฉพาะเจาะจง นายทิฎฐิพงศ เพชรเพ็ง 29,000 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

35/2565 
7มิ.ย.65 

4 เครื่องโปรเจคเตอร 70,900 70,900 เฉพาะเจาะจง บ.บีเอส คอมพิวเตอร 70,900 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

36/2565 
20มิ.ย.65 

5 วัสดุสํานักงาน 24,835 24,835 เฉพาะเจาะจง นภาพรรณคอมเพล็ซ 24,835 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

37/2565 
27มิ.ย.65 



        แบบ สขร. 1 
 

แบบสรุปผลการดําเนนิการจัดซ้ือจัดจางผานระบบ EGP ในรอบเดือน  กรกฎาคม   2565 

โรงเรียนมัธยมวิภาวดี 

 

 

 

 

 

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจาง 

(บาท) 

ราคากลาง(บาท) วิธีซ้ือหรือ
จาง 

รายช่ือผูเสนอราคา ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือก 

เลขท่ีและ
วันท่ีของ
สัญญา 

1 ซอมแซมถนนคอนกรีต 416,000 416,000 เฉพาะเจาะจง นายสายชล คําจันทร 416,000 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

38/2565     
1ส.ค.65 

2 หมึกและกระดาษไข 6,420 6,420 เฉพาะเจาะจง บ.ริโซ 6,420 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

39/2565     
21ส.ค.65 

3 หนาโตะนักเรียน 41,195 41,195 เฉพาะเจาะจง รุงเจริญพร ศึกษา
ภัณฑ 

41,195 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

40/2565     
21ส.ค.65 

4 อุปกรณคอมพิวเตอร 20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง บ.บีเอส คอมพิวเตอร 20,000 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

41/2565     
27ส.ค.65 

5 คอมพิวเตอร 82,000 82,000 เฉพาะเจาะจง บ.บีเอส คอมพิวเตอร 82,000 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

42/2565     
27ส.ค.65 



        แบบ สขร. 1 
 

 

แบบสรุปผลการดําเนนิการจัดซ้ือจัดจางผานระบบ EGP ในรอบเดือน  กันยายน   2564 

โรงเรียนมัธยมวิภาวดี 

 

 

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจาง 

(บาท) 

ราคากลาง(บาท) วิธีซ้ือหรือ
จาง 

รายช่ือผูเสนอราคา ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือก 

เลขท่ีและ
วันท่ีของ
สัญญา 

1 คาขุยมะพราว 6,500 6,500 เฉพาะเจาะจง นายขจรศักด์ิ พรหม
แห 

6,500 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

50/2564,6
ก.ย.64 

2 วัสดุกอสราง 9,554.03 9,554.03 เฉพาะเจาะจง นายธีรพล ขวัญพิชิต 9,554.03 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

51/2564,6
ก.ย.64 

3 วัสดุสํานักงาน 9,810 9,810 เฉพาะเจาะจง นภาพรรณคอมเพล็กซ 9,810 ตกลงราคาตาม
กฎกระทรวง 

52/2564,6
ก.ย.64 


